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Konsten att förlänga ett försvarssystem - en fallstudie av Granatkastare m/41 

Det sägs att infanteriet vinner striden men artilleriet vinner kriget trots det har 
svenska armén kanske ett utav världens svagaste bataljonsunderstöd i sina 
slagkraftigaste bataljoner. Även om riksrevisionen konstaterat att granatkastare 
m/41 är föråldrad, icke effektiv och personalkrävande finns den fortfarande kvar i 
tjänst i Försvarsmakten.  

I arbetet kommer det genomföras en kvalitativ komparativ studie av granatkastare 
m/41, 2s4 och M224 utifrån de grundläggande förmågorna.  

Undersökningen fann att granatkastare m/41 i vissa avseenden visar vissa tecken på 

att vara omodern och relativt personalkrävande i jämförelse med 2s4 och M224. 

Undersökningen visar däremot även att m/41 har en hög total effekt och full god 

kapacitet till verkan.  
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1. Inledning 
Artilleriet i Sverige har i modern tid varit ett eftersatt vapenslag och operationellt nästintill 
obefintligt under re-modelleringen utav Haubits 77b till Archer systemet. Funktionen har, som 
övriga försvarsmakten, lidit av omstruktureringen från värnpliktsförsvar till yrkesförsvar. I och 
med införandet av de första Archer-pjäserna har artilleriregementet påbörjat en gynnsam 
utveckling som kan ses som ett kraftigt återtagande av en tidigare obefintlig förmåga. 
Eldledare med forward air controller (FAC) förmåga1 har varit efterfrågade i och med den 
ovanligt stora efterfrågan i Afghanistan.  Det genomförs också en renovering utav det 
internationellt efterfrågade artillerilokaliseringsradar systemet, Arthur.2 Funktionen indirekt 
bekämpning börjar resa sig från nedläggningsåren och moderniseras helt i enlighet med 
ordspråket ”mindre men vassare”.  

Den ofta bortglömde lille brodern till artilleriet är granatkastaren som ingår organisatoriskt 
som understöd åt de mekaniserade bataljonerna. Granatkastare modell 41(M/41) är i 
dagsläget den mekaniserade bataljonens enda egna understöd i form av indirekt eld.  

Det har tidigare påbörjats en ersättning utav GRK m/41 men projektet ställdes in sent i 
utvecklingsskedet på ekonomiska grunder.3 Granatkastare m/41 är en markgrupperad 
granatkastare som betjänas av tre soldater och två gruppchefer. Pjäsen i sig har inget skydd 
och tar med modern standard lång tid att gruppera.4 Projektet som skulle ta fram en ersättare 
kallades ”advanced mortar system” (AMOS) men systemet benämns av försvarsmakten för 
splitterskyddad granatkastare 120mm (SSG 120).  

SSG 120 var en självgående dubbelmonterad 120mm granatkastare monterad på ett 
stridsfordon 90 chassi som var tänkt att ersätta granatkastare M/41. Systemet var 
splitterskyddat och pjäsen betjänades inifrån fordonet. Rent tekniskt var systemet mycket 
modernt och förbättrade de brister som betyngt m/41.  På ekonomiska grunder valde förvaret 
att prioritera den självgående 155mm artilleripjäsen Archer framför AMOS projektet. Detta 
var enligt riksrevisionens granskning från 2012 som är titulerad: ”Besparingar i försvarets 
materielförsörjning”, varit ett misstag. Gruppen som genomförde granskningen fastslog att 
det fanns ett behov av att vidareutveckla det nuvarande dragna systemet (m/41) och ersätta 
det med en självgående splitterskyddad motsvarighet. Genomförande gruppen fastslog på 
underlag från försvarsmaktens materielverk (FMV) att: 

                                                 
1 En FAC leder in luftunderstöd med flyg.  

2 Försvarsmakten, Materielförsörjning - Försvarsmaktens planerade materielförsörjning 2014 – 2020. 2012.s 11 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Luftvarnsregementet-Lv-6/Nyheter/Snart-
ligger-de-i-beredskap/ hämtat: 2013-05-26 12:25 

3 http://www.regeringen.se/sb/d/10209/a/111475 Hämtat: 2013-04-19 18:18 

4 Archer, artilleri bataljonens nya självgående artilleripjäs kan gruppera på 30 sekunder medan kravet för en 
m/41 besättning är 10 minuter.  

http://www.fmv.se/sv/Projekt/Archer-/Systemets-formagor/ hämtat: 2013-05-26 12:30 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Luftvarnsregementet-Lv-6/Nyheter/Snart-ligger-de-i-beredskap/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Luftvarnsregementet-Lv-6/Nyheter/Snart-ligger-de-i-beredskap/
http://www.regeringen.se/sb/d/10209/a/111475
http://www.fmv.se/sv/Projekt/Archer-/Systemets-formagor/
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 ”Försvarsmakten har behov av att vidareutveckla det nuvarande 
granatkastarsystemet och ersätta dragna pjäser med ett fordonsmonterat och 
splitterskyddat system.”5 

Det konstaterades inte bara att de nuvarande pjäserna var för gamla, inte tillräckligt effektiva 
men även att de var för personalkrävande.6 Trots att detta konstaterades på regeringsnivå 
finns fortfarande granatkastare m/41 kvar i organisationen och det är oklart när det kommer 
att ersättas av ett modernt system. I försvarsmaktens planerade materielförsörjning 2014-
2020 står det endast följande citat att läsa om granatkastaren: 

”Bataljonsartilleriets grundbeväpning utgörs av 8 cm granatkastare som 
renoveras. Befintliga 12 cm granatkastare vidmakthålls.”7 

Granatkastare m/41, ett system som förklarats föråldrat och ineffektivt skall vidmakthållas i 
nästintill 7 år till. Följaktligen kommer m/41 vara det enda alternativet till indirekt eld för de 
mekaniserade bataljonerna. Detta är ett krigsvetenskapligt problem därför att granatkastare 
m/41 fortfarande används i tjänst i försvarsmakten 2013 och kan komma att användas om 
våra förband måste genomföra skarp insats innan systemet ersätts. Granatkastare modell/41 
ställs mot en mindre känd ”kusin” från öststaterna, S24 Tulpan som återfinns i ett äldre format 
i tjänst ibland annat inbördeskriget i Syrien8 och den något mindre men betydligt vanligare 
amerikanska 60mm granatkastaren M224. Finns GRK m/41 endast kvar av ekonomiska skäl, 
istället för utav taktiskt rationella skäl?   

 

1.1 Problemformulering 

 

”Kraftsamling, främst av resurser för bekämpning, eftersträvas där ett avgörande söks.”9  

Det framgår i markstridsreglemente 6 (MSR 6) att manöverbataljonerna och 
understödsförbanden är markstridskrafternas kärna. Trots detta har de mekaniserade 
bataljonerna fortfarande en granatkastarpjäs som ursprungligen är från 1941 som enda 
understöd i form av indirekt eld på bataljonen. Det har varit aktuellt att byta ut granatkastare 
m/41 men anskaffningen avbröts sent i processen på grund av ekonomiska skäl. Tidigare har 
systemets livslängd förlängts med renovering renoveringar. Det valet innebär att vi idag har 
ett förlegat och försummat granatkastarsystem i organisationen. Utvecklingen inom indirekt 
bekämpning talar för att de dragna systemen i huvudsak kommer att ersättas av självgående 

                                                 
5http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/14937/Anpassad_12_5_Besparingar%20i%20f%C3%B6rsvarets%20ma
terielf%C3%B6rs%C3%B6rjning.pdf Hämtat: 2013-04-19 18:56 s.63 

6Ibid. s 63 

7 Försvarsmakten, Materielförsörjning - Försvarsmaktens planerade materielförsörjning 2014 – 2020. 2012:a 
s.11 

8 http://www.csmonitor.com/World/Backchannels/2012/0221/Syria-s-Assad-is-hitting-Homs-with-the-
heaviest-mortars-in-the-world-video Hämtat:  2013-04-16 17:19 

9 Försvarsmakten, SkjutR Art GRK, 2007 s. 7 (även DmarkO, 2005)  

http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/14937/Anpassad_12_5_Besparingar%20i%20f%C3%B6rsvarets%20materielf%C3%B6rs%C3%B6rjning.pdf
http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/14937/Anpassad_12_5_Besparingar%20i%20f%C3%B6rsvarets%20materielf%C3%B6rs%C3%B6rjning.pdf
http://www.csmonitor.com/World/Backchannels/2012/0221/Syria-s-Assad-is-hitting-Homs-with-the-heaviest-mortars-in-the-world-video
http://www.csmonitor.com/World/Backchannels/2012/0221/Syria-s-Assad-is-hitting-Homs-with-the-heaviest-mortars-in-the-world-video
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pjäser men hur står sig egentligen granatkastare m/41 i jämförelse med två stycken utländska 
system. Hur har två utav världens främsta militära stormakter gjort? Vad finns det för för-och 
nack-delar och hur har två stormakter valt att resonera kring sitt understöd? 

2s4 är en f.d. Sovjetisk granatkastare som ärvts av Ryssland och är i nuläget Rysslands enda 
självgående bandgranatkastare.  Pjäsen har använts med förtjänst i första Afghanistan kriget 
samt i Tjetjenien främst på grund av dess slagkraft och förmåga att skjuta där artilleriet inte 
kunde verka. 2s4 är i dagsläget världens tyngsta kända granatkastare men är det storleken på 
kalibern som skapar slagkraften och vinner på slagfältet? Kan det vara andra faktor som är 
orsaken till att detta system finns kvar trots att det togs fram på i den senare hälften av 1900-
talet. Sovjetunionen har lämnat ett starkt arv till Ryssland i hur man resonerar kring 
utvecklingen utav system, detta är något som inte undersökts och det kan lyfta fram likheter 
och skillnader som kan åskådliggöras genom att undersöka denna problematik. En förmåga 
som Ryssland saknar helt är granatkastare av kalibern 50 och 60mm, som förekommer i 
västvärlden en sådan pjäs är den amerikanska M224.10 

M224 är en buren 60mm granatkastare som används av Amerikanska armén och marinkåren 
i både Irak och Afghanistan. Konceptet är gammalt och härstammar från första världskriget 
men systemet i sig finns fortfarande kvar idag och uppdateras kontinuerligt för att anpassas 
till de krav som ställs för att kunna nyttjas i skarp tjänst. Den amerikanska armén har deltagit 
i många konflikter från början av 1900-talet fram tills idag? Detta har i sin tur format deras 
försvar till det finns i dagsläget och de framgångsfaktorer de lagt tyngdpunkt vid 
vidmakthållandet av sina indirekta eld system som M224.11  

Syftet med att använda två utländska system är dubbelt. Dels skiljer sig systemen åt principiellt 
vilket skapar förutsättningen att belysa funktioner på olika system som kan kopplas till taktiska 
förmågor snarare än enskilda teknisk funktioner. Det andra syftet är att trots att båda de 
utländska systemen är yngre än m/41 är de trots allt relativt gamla system som har renoverats 
och finns kvar i tjänst likt m/41.  

Ersättningsbehovet är uttalat men vad är det som gör att försvarsmakten varit på väg att 
anskaffa ytterligare ett 120mm system? Genom att undersöka vapensystem med andra 
kaliber, transportsätt med principiella skillnader förväntas undersökningen ge en bild av m/41 
som inte funnits sedan tidigare. Om så är fallet, vad talar för att byta till ytterligare ett 120mm 
system? Därför blir ett av undersökningens problem att undersöka hur 120mm granatkastaren 
m/41 jämförs mot två utländska konkurrenter sett till effekt. Är GRK m/41 tidlös i sin enkelhet 
eller hopplöst förbisprungen i den taktiska och tekniska utvecklingen på grund av politiska 
beslut med snäva ekonomiska ramar.  

 

 

                                                 
10  Försvarsmaktens materielverk, Teknisk und orienterar – Ryska granatkastare och kombinationspjäser, 2012, 

Stockholm. s.6 

11 http://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/m224.htm hämtat: 2013-05-26 12:47 

http://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/m224.htm
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1.2 Syfte & Frågeställning 

Syftet med den här undersökningen är klargöra i vilket tillstånd granatkastare m/41 som 
system befinner sig i. Därför genomförs en jämförelse mellan granatkastare m/41 samt två 
äldre system som fortfarande finns i bruk idag för att undersöka och försöka belysa de 
bakliggande faktorerna. Delsyftet blir att använda de grundläggande förmågorna som 
teoretiskt ramverk och analysverktyg för att illustrera och analysera skillnader mellan de olika 
systemen.  

För att kunna undersöka problemet syftar undersökningen till att svara på följande frågor:  

- Vilket system får högst poäng i jämförelsen och vilka slutsatser kan dras utav resultatet? 

- Vilket system når snabbast effekt i förhållande till tid och verkan? 

- Vilken förmåga innehar granatkastare m/41 i jämförelse med M224 och 2s4? 

För att komma fram till den sista frågeställningen kommer de grundläggande förmågorna och 
ett poängsystem att nyttjas i analysen.  

1.3 Avgränsningar & antaganden 

För att göra ämnet mer hanterligt har författaren valt att göra vissa avgränsningar. Främst 
avser uppsatsen hantera system som tagits fram från 1941 och framåt som renoverats eller 
modifierats och fortfarande används eller finns kvar organisatoriskt. Författaren avgränsar sig 
till att inte jämföra detaljfrågor som kaliber mellan pjäserna eller övriga enskilda detaljer 
snarare än att jämföra system för indirekt bekämpning med varandra. Undersökningen 
baserar sig på en jämförelse mellan den svenska GRK m/41 med 2S4 och M224 för att kunna 
göra en genomgripande analys med utgångspunkt i de grundläggande förmågorna.  

Under analysen har författaren valt att avgränsa bort förmågorna underrättelse & information 
och ledning som verktyg därför att de inom kontexten blir begränsat tjänliga. Syftet är inte att 
lägga tid på att analysera förmågor som med stor sannolikhet inte kommer generera något 
resultat alls. Förmågorna kommer att beskrivas i kapitel tre för att ge en helhetsbild av de 
grundläggande förmågorna men inte användas vid analysen.  

Författaren har valt att avgränsa sig till att främst jämföra enskilda pjäser med varandra. Sedan 
dras slutsatser baserat på antagandet att en enhet som understödjer en mekaniserad bataljon 
består av fyra pjäser(system). Författaren kommer att avgränsa sig till samt generalisera 
följande ammunitions typer: Sprängvinggranat, rökvinggranat och lysgranater. 
Generaliseringen består i att granaterna antas vara likadana i sin utformning och effekt i 
proportion till deras kaliber och vikt. Detta är för att möjliggöra en jämförelse som snarare 
bygger på pjäsens egenskaper än ammunitionens begränsningar. Det enda avsteget från det 
här antagandet är special ammunition som kommer att behandlas separat.  

Granatkastare m/41 har tillskillnad från de två andra systemen aldrig prövats i skarp strid 
varken nationellt eller internationellt i modern tid. Författaren har valt att bortse från den 
faktorn och ändå genomföra undersökningen. I kapitlet begreppsförklaringar avgränsar sig 
författaren till att använda de förklaringar som finns i Skjutreglemente artilleri och 
granatkastare eftersom de är fastställda utav försvarsmakten. Uppsatsens fokus skulle snarare 
bli tolkande om fokus lades på att jämföra olika begrepps betydelse.  
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Författaren har gjort antagandet att en lätt skyttepluton kan framrycka 5 km/h under goda 
förutsättningar. Därefter görs antagandet att en tungt lastad (lätt)granatkastarpluton kan 
framrycka 2,5 km/h i terräng. Författaren har inte hittat några tillförlitliga källor angående 
M224 grupperings och utryckningstider och har valt att göra antagandet att de är samma som 
M/41 tider. Det anses rimligt eftersom systemen är lika i utformning, handhavande och 
åtgärder under gruppering. Författaren har fortsättningsvis gjort antagandet att en M224 
pluton kan förflyttas med fordon men i den här uppsatsen framrycker huvudsakligen till fots. 

 

1.4  Forskningsläge och utveckling 
 

1.4.1 Internationellt 

Inom indirekt bekämpning har det skrivits en hel del litteratur genom tiderna. Ett av de mest 
framträdande verkan i modern tid är ”Field artillery and firepower” av B.A. Bailey. Boken 
avhandlar artilleriets utveckling dels ur ett historiskt perspektiv samt förklarar artilleriet som 
funktion ur ett helhetsperspektiv. Vidare avhandlar boken fältartilleriets taktik och roll på 
slagfältet, dess utveckling i många olika tidsperioder samt anpassning av uppkomsten utav ny 
teknik. Boken släpptes först 1989 men har sedan dess reviderats och aktualiserats i en andra 
utgåva.12 

Inom området i stort sker det väldigt mycket inom den tekniska utvecklingen som driver på 
den taktiska utvecklingen. Trenden går emot självgående pjäser som är automatiskt laddade 
och kan gruppera och framförallt omgruppera snabbare än sina föregångare, de dragna 
pjäserna. Trenden går bort från de tidigare tungt bepansrade självgående pjäserna som 
skapades för ett storkrig. Sverige håller just nu på att införa en lätt variant av en modern 
artilleripjäs. Archer som nämnts tidigare är en självgående, självladdande 155mm haubits som 
är monterad på en modifierad dumper. Systemet har eget närskydd och är splitterskyddat. 
Anskaffningen är en av de större som levereras till försvarsmakten i närtid.13 

Frankrike har utvecklat en egen motsvarighet till Archer, ”CAmion Equipé d'un Système 
d'ARtillerie” eller CAESAR vilket översätter till ’Lastbil utrustad med artilleri system’. Den 
skiljer sig dock något från Archer i sin utformning, eftersom pjäsen i sig fortfarande betjänas 
och laddas manuellt av besättningen utanför fordonet vilket innebär att de blir utan skydd vid 
momentet.  

1.4.2 Nationellt 
Försvarsmakten håller dels på att anskaffa Archer och var på väg att anskaffa AMOS men som 
nämnts tidigare avbröts anskaffningen. Det har inte skett några fler utredningar i ämnet men 
det finns ett uttalat behov.  

                                                 
12 Bailey, J.B.A. Field Artillery and Firepower. Annapolis: Naval Institute Press, 2004. Print. 

13 Bailey, J.B.A. Field Artillery and Firepower. Annapolis: Naval Institute Press, 2004. Print. s.6 
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Författaren har gjort en sökning på DIVA för Stockholms universitet för att försöka hitta 
forskning inom ämnet vid andra lärosäten än FHS men det gav inget resultat14.  

1.4.3 Student uppsatser 
Det har skrivits ett antal uppsatser inom ämnet tidigare inom närliggande områden. Kd Emil 
Samuelsson, OP 07-10 har skrivit en uppsats som heter ”Artilleribataljonen och 
vapenanskaffning – taktiskt eller organisatoriskt rationellt?” som handlar om 
artilleribataljonens anskaffning av 8cm granatkastare som ett komplement till 15,5cm 
pjäserna.  
Kd Niklas Järvholm, OP 09-12 skrev en uppsats med titeln ”Archer i ökenterräng” där Järvholm 
gör en jämförelse mellan Archer och M109 i öken terräng.  
Vidare har Kd Stina Johansson skrivit en uppsats om ”Granatkastare i fredenstjänst” med 
frågeställningen ”Vilka faktorer samt hur har dessa påverkat användandet av funktionen 
indirekt eld vid svenska internationella insatser?”15 där hon har genomfört en fallstudie på 
användandet av den indirekta elden inom ramarna för två svenska insatser.  
Mikael Svartz vid ChP T 02-04 skrev en c-uppsats 2004 som var titulerad ”Splitterskyddad 
granatkastare (Grkpbv 90120) – ett system för strid i bebyggelse?”. Uppsatsen avhandlade 
den splitterskyddade granatkastaren som var under utveckling. Verket kan vara av visst 
intresse men endast i begränsad mån eftersom SSG 120 AMOS projektet har lagts ner.16 
 

1.5 Begreppsförklaring 

Det huvudsakliga syftet med att använda sig utav en omfattande begreppsförklarings del är 
för att skapa förutsättningar för en objektiv tolkning utav de kvalitativa data som presenteras. 
Genom att förklara de begrepp som används blir resultatet betydligt tydligare och slutligen 
mer objektivt.17 I Forskningshandboken framgår det även att:  

”… begrepp utgör grunden för forskarens analys av data och är grundvalen för 
de generaliserade slutsatser som forskaren kan tänkas dra.” 18  

För att läsaren skall kunna göra samma analys som forskaren och följa den röda tråden har 
begreppen en central betydelse. Artilleriet som funktion är ett tekniskt tungt truppslag. För 
att ge en läsare utan särskild förkunskap inom området en chans anser författaren att ett visst 
fokus bör läggas på begreppsförklaringen. Desto tydligare läsaren kan förstå de begrepp som 
används, desto enklare blir det att sätta in sig i ämnet.  

”Granatkastare - förr mörsare, artilleripjäs som skjuter med övergradsbanor, dvs. pjäsens 
lutning mot horisontalplanet vid mynningen är större än 45°. Pjäsen har i allmänhet slätborrat 
eldrör och laddas från mynningen. Rekylen vid skottlossningen tas upp av en platta som stöder 

                                                 
14 http://su.diva-portal.org/smash/search.jsf 2013-04-09 10:41 

15 S. Johansson, 2009. 

16 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:fhs:diva-1734 Hämtat: 2013-04-19 18:46 

17 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009. 369. 

18 Ibid. 375 

http://su.diva-portal.org/smash/search.jsf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:fhs:diva-1734
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mot marken. Kalibern är ofta 8 eller 12 cm. Granatkastare med större kaliber än 12 cm kan ha 
räfflade eldrör och vara laddade bakifrån. Den svenska 12 cm granatkastare m/41 skjuter 6 
km med 10–15 skott per minut.”19 

M-240 är en bakladdad 240mm granatkastare, som är den pjäs som kom före SM-240. 
Systemet visades upp för första gången vid en militär parad i Moskva 1951. De långa 
grupperingstiderna gjorde att man senare ersatte systemet med det fordonsmonterade 
systemet 2S4. Det finns idag endast ett fåtal M-240 kvar i bruk i Syrien.20  

”SM-240 – är efterföljaren efter M-240 och är en bandgående variant av tidigare nämnd pjäs. 
Pjäsen är monterad ovanpå vagnen när fordonet framförs och fälls ner bakåt när pjäsen skall 
grupperas. Benämndes av Sovjetiska armén som 2s4.21  

2S4 – Benämns i väst som SM-240 och innan det som M-1975. Är en självgående 240mm 
granatkastarbandvagn.  

M-1975, Äldre Nato beteckning på SM-240/2S422 

”Skjutande enhet - Förband, pjäs eller system som avses för effektuering av eld.” 23 

”Elduppgift – Chef för lägre förband ställer elduppgift för att i viss terräng under viss tid 
samordna eld med rörelse och skydd. De vanligaste elduppgifterna är nedkämpa, nedhålla, 
belysa, avskärma och förblinda.” 24 

”Geodetiskt underlag – Läget av skjutande förband och mål i samma koordinatsystem (i regel 
i positionsangivningssystem MGRS), samt grundriktningens bäring vid skjutande förband.” 25 

”Indirekt eld (skjutning) – Skjutning med indirekt riktning mot målet som i regel leds från 
annan plats än skjutande enhet.” 26  

”Verkanseld – Eld med syftet att ge viss bestämd verkan i trupp, materiel eller befästningar.” 

27  

                                                 
19 granatkastare. http://www.ne.se/lang/granatkastare, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-04-18. 

20 Försvarsmaktens materielverk, Teknisk und orienterar – Ryska granatkastare och kombinationpjäser, 2012, 

Stockholm. S. 36-37 

21 Ibid. s.7 

22 T.J. O’Malley.1994, Artillery: Guns & Rocket systems, Greenhill Books, London. S.20 

23 Ibid. s.10 

24 Ibid. s.11 

25 Ibid. s.11 

26 Ibid. s.12 

27 Ibid. s.13 
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1.5.3 Ammunitionstyper 
Granatkastare har olika typer utav ammunition som har olika syften med den effekt de 

frambringar. Den främsta skillnaden mellan en granatkastargranat och artillerigranat är att 

granatkastargranaten är fenstabiliserad. Granatkroppen är även mer ”droppformad” än 

artillerigranaten. Följaktligen kallas granaterna för vinggranter som exempelvis 

sprängvinggrant.  

Sprängvinggranat - en sprängvinggranat är fenstabiliserad granat fylld med sprängmedel och 

i vissa fall kulformat splitter.28 

Rökvinggranat - en rökvinggranat är en fenstabiliserad granat som vid anslag eller brisad 

utvecklar ett tjockt röktäcke.29 

Lysvinggranat - en lysvinggranat är en fenstabiliserad granat som briserar högt upp i sin bana 

och utvecklar ett kemiskt ljus. Granaten glider efter brisaden ner till marken i en liten 

fallskärm.30 

”Hårdmålsammunition (HM) – Ammunition avsedd att skjutas mot pansrade fordon.” 31  

”Reatilspränggranat - Kallas även spränggranat med rakettillsats. En reatilspränggranat skjuts 
från en artilleripjäs eller granatkastare och har en raketmotor som ökar hastigheten och 
räckvidden. Raketmotorn tänds direkt (3 - 10 sekunder) efter avfyrningen och har en brinntid 
på ett par sekunder. Raketmotorn minskar utrymmet för stridsdelen, vilket medför att verkan 
i målet blir mindre. Räckvidden för en spränggranat kan ökas med 25-30 %.”32 

 

 

1.6 Disposition 

Kapitel ett innehåller syfte, problemställning, frågeställning, avgränsningar och 
forskningsläge. I det här kapitlet återfinns även begreppsförklaringar. Kapitel två avhandlar 
den forskningsmetod som använts samt källkritik. Kapitel tre innehåller den huvudsakliga 

                                                 
28 Försvarsmakten, SkjutR Art GRK, 2007 s.9-14 

29 Ibid s.9-14 

Försvarets materielverk, 12 cm granatkastare m/41 E-F Instruktionsbok, 2010 s.5 

30 Ibid s.9-14 

Försvarets materielverk, 12 cm granatkastare m/41 E-F Instruktionsbok, 2010 s.5 

31 Ibid s.9-14 

Försvarets materielverk, 12 cm granatkastare m/41 E-F Instruktionsbok, 2010 s.5 

32 Försvarsmaktens materielverk, Teknisk und orienterar – Ryska granatkastare och kombinationspjäser, 2012, 
Stockholm. s.5 
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teorin, de grundläggande förmågorna. Kapitel fyra till och med sex avhandlar empirin. Kapitel 
fyra avhandlar om granatkastare m/41, kapitel fem 2s4 och kapitel sex handlar om M224.  

I kapitel sju genomförs analysen baserat på jämförelsen mellan systemen utifrån de 
grundläggande förmågorna. Kapitlet innehåller även resultat och slutsatser.  Kapitel åtta 
innehåller resultatdiskussion och förslag på fortsatt forskning. Kapitel nio består av referenser 
och litteraturförteckning.  

2. Forskningsmetod 
Författaren har valt att jämföra tre system som är olika men i princip kan lösa samma uppgift. 
Systemen levererar indirekt eld som understöd till manöver med hjälp av skjutning med 
övergrader. Samtliga tre system skiljer sig från varandra markant, detta ger en större 
spännvidd att analysera inneboende förmågor hos system av olika karaktär än exempelvis det 
system som används av försvarsmakten idag.  

Syftet med att använda komparation som metod var för att få fram likheter och skillnader 
mellan de olika systemen. Komparationen genomförs under förutsättningen att det är system 
som levererar indirekt eld som jämförs, snarare än pjäser, för att skapa en hållbarhet i 
jämförelsen. Det antagandet är centralt för att en komparation av pjäser med olika kaliber 
skall gå att genomföras. Utgångspunkten, att de system som jämförs är olika skapar 
möjligheten att analysera vilka egenskaper det egentligen är som är lämpligast för ett effektivt 
granatkastarsystem. Empirin består främst av en deskriptiv karaktär i hur de olika systemen 
fungerar i sitt grundutförande. Den förståelsen är en förutsättning och gör komparationen 
mellan systemen utifrån de grundläggande förmågorna möjlig.  

 

 

Problemformulering  

Frågeställning Empiri 

Systembeskrivningar 

 

Systemjämförelse baserat på 

De grundläggande förmågor Analys    

 

 

Frågeställning                                    Diskussion 

Resultat diskussion   
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2.1 Metod 

I det här arbetet har författaren valt att använda en kvalitativ ansats för att lyfta fram taktiska 
resultat av jämförelsen, snarare än att göra en (kvantitativ)teknisk systemjämförelse. Syftet 
med det är att lyfta fram de slutsatser som eventuellt går förlorade vid en teknisk jämförelse. 
Samt att skapa utrymme för att lyfta fram taktiska slutsatser baserat på systemens förmågor 
ur ett taktiskt perspektiv snarare än ett tekniskt. Syftet med att komparera granatkastare 
M/41 med 2s4 och m224 var för att belysa både likheter men även skillnader mellan systemen 
som utgångspunkt. Snarare än att göra en djuplodande analys av endast granatkastare m/41 
som ensamt system och riskera att missa slutsatser som kan dras utifrån andra system. Dels 
för att minimera risken för subjektivitet vid undersökningen valde författaren att använda sig 
utav en deskriptiv empiri redovisning för att säkerställa akribi i resultatet av analysen. 
Författaren valde även att använda sig utav en deskriptiv empiri redovisning därför att detta i 
kombination med den metod som valts kommer att generera bäst resultat. 

2.1.1 Kvalitativ metod 

”kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som 
förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att 
datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren söker fånga såväl 
människors handlingar som dessa handlingars innebörder.”33 

Fördelar med kvalitativ metod34 

 Det finns en ”förankring” i verkligheten och det anses vara en styrka därför att det 
datamaterial som används och de analyser som görs grundas i den sociala tillvaron.  

 Kvalitativ metod är lämplig för att hantera komplexa sociala situationer därför att 
data är omfattande och komplex. Detta gör möjlighet att lyfta fram nyanser som 
anser inte hade gått att lyfta fram.  

 Det finns större utrymme för att hantera motsägande resultat än inom ex. den 
kvantitativa metoden där resultatet tenderar att bli svart eller vitt.  

 Den kvalitativa analysen tillåter flera giltiga förklaringar därför att de är beroende av 
forskarens skicklighet i att tolka resultatet.  

Nackdelar med kvalitativ metod35 

 Data som används kan vara mindre representativ och det kan bli svårt att fastställa 
hur en djupstudie av få enheter går att generalisera över till andra enheter.  

 Forskarens identitet, bakgrund och åsikter spelar större roll här än vid andra 
metoder.  

                                                 
33 http://www.ne.se/lang/kvalitativ-metod, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-05-07. 

34 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009. s.398 

35 Ibid. s.399-400 
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 Det finns en risk för att innebörden lyfts ur sitt sammanhäng och att den går förlorad.  

 Det finns en fara att forskaren förenklar för mycket trots att kvalitativ metod kan 
hantera komplexa data.  

 Kvalitativ data kan ta betydligt längre tid att analysera.  

 

2.1.2 Datatriangulering 

Enligt Denscombe36 kan validiteten på dina källor uppskattas genom att använda data som 
skiljer sig ifrån varandra. Trianguleringen kan genomföras genom att antingen jämföra data 
från olika informanter vilket benämns informanttriangulering eller använda data som har 
samlats in vid olika tidpunkter vilket benämns tidstriangulering. Utöver det kan man också 
använda källor av olika kulturella, geografiska eller sociala sammanhang.37 I detta arbete har 
författaren valt att använda sig av en egen interpretation av Denscombes triangulering men 
som är mer generell och fokuserar på systemet som skall analyseras. Detta för att försäkra sig 
om att de data som används vid analysen är korrekt.  

2.1.3 Kodning av data 

Enligt Denscombe är en förutsättning för att kunna genomföra en tolkning av ”rådata” att 
forskaren använder sig utav kodning. Tolkningsprocessen innefattar fyra olika delar:  

 Den första delen är att skapa koderna eller etiketterna för de rådata som skall märkas. 
Koderna kan bestå av namn, initialer eller siffror. Kodningen skall vara koncis och 
systematiskt för att kunna länka data och idéer i analysen.  

 Koderna skall sedan kategoriseras för att kunna placera de under olika huvudrubriker.  

 Identifiera samband mellan koder och kategorier för att synliggöra kopplingar och 
mönster.  

 Baserat på föregående punkt dra generella slutsatser baserat på de samband som 
återfunnits. Ibland finns det tillräckligt med empiri för att föreslå en teori men det är 
ovanligt. Vanligtvis redovisas resultatet i en berättande förklaring. 38 

I det här arbetet har forskaren skapat ett eget poängsystem som bygger på Denscombes teori 
om kodning av data vilket kommer bäst gynna den analys som görs. Under den första delen 
av analysen kommer de olika systemen att jämföras och bedömas utifrån ge grundläggande 
förmågorna. Det system som genererar mest uteffekt i en enskild förmåga kommer få 3 poäng 
och det system som genererar minst får 1 poäng. Poängen blir då koderna och de 
grundläggande förmågorna blir kategorierna. Därefter kommer författaren att dra slutsatser 
utifrån hur dessa förhåller sig till varandra. Detta är inte en kvantitativ ansats att slå ihop 

                                                 
36 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s.186 

37 Ibid s.186 

38 Ibid. 373-375 
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poängen på slutet och jämföra vilket system som är ”bäst”. Det skall ses som kodning för att 
kunna följa den process som beskrivs ovan. Dels kommer resultatet kunna tolkas utifrån var 
förmåga för sig men även i en sammanställning av poängen för att dra slutsatser baserat på 
totalpoängen. Utan att föregå analysen och tolkningen av det resultat som blir kommer en 
förklaring av kodningen ges nedanför. Kodning är ett sätt att försöka indikera en skillnad eller 
likhet i de grundläggande förmågorna. Även om totalpoängen och dess tolkning är av stor vikt 
kommer även förhållandet mellan systemen baserat på enskilda förmågor vara av viss 
relevans. Tolkningen utav poängssystemet är enligt följande:  

Poäng Tolkning 

4-6 Låg total effekt 

6-10 Medel total effekt 

10-12 Hög totaleffekt 

 

2.2 Källkritik 

Det finns fem kriterier för källkritik, de är; äkthetskriteriet, närhetskriteriet, beroendekriteriet, 
tendenskriteriet och kontextkriteriet. De kriterier som främst varit aktuella för de källor som 
använts i den här uppsatsen är äkthetskriteriet och tendenskriteriet.  

Äkthetskriteriet handlar om att kontrollera vad det är för källa, vem som har skrivit den, om 
det är ett original eller inte och hur språket är i källan. Att kontrollera äkthet är framförallt 
viktigt när väldigt gamla källor skall användas men även nutida källor. Det är väldigt enkelt att 
till exempel sprida missinformation via internet eftersom många både enskilda individer men 
även stater och organisationer har tillgång till de öppna databaserna som finns. Det är därför 
viktigt att vara kritisk vid hanteringen av källor från öppna databaser. På så sätt kan akribi och 
validitet säkerställas. Tendenskriteriet handlar om källan som skall användas måste granskas 
för tendens det vill säga författarens sympatier med någon eller något. Det finns ofta ett syfte 
till varför en berättande källa tillkommer och detta gör att den ofta har en tendens i ordval, 
faktaval och vinkel. Detta kriterium är särskilt viktigt vid granskning av utländska källor 
eftersom det kan finnas politiska syften med att försköna information eller vinkla den till sin 
fördel.  

Det finns vissa tveksamheter med att använda källor som finns på internet för forskning. 
Fördelarna med att använda internet är att mängden källor som finns tillgängliga är ofantliga 
och data kan samlas in på relativt kort tid. Den Information som finns kommer från källor 
världen över vilket har både för och nackdelar. På samma sätt som man måste granska sina 
litterära källor kritiskt måste man granska sina internet källor med ett kritiskt öga. 
Forskningshandboken anger fyra punkter som kan användas som utgångspunkt när man 
bedömer en websida som källa:  

 Auktoritet – tillhör websidan exempelvis en statlig myndighet kan det ge viss 
trovärdighet.  

 Trovärdighet – ger sidan ett en seriös bild och ett tydligt syfte. 

 Uppdatering – Är sidan aktuell och uppdateras den regelbundet.  
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 Popularitet – Antalet besökare på en websida säger en del som dess användning och 
popularitet. 39   

 

Utöver de kriterier för källkritik som nämnts tidigare har främst två av dessa fyra använts vid 
granskning av de källor som använts vid den här forskningen, auktoritet och trovärdighet. 
Samtliga källor som har använts som i den här uppsatsen är granskade enligt kriterierna ovan. 
Vissa av kriterierna har inte varit praktiskt användbara på grund av exempelvis tekniska 
begränsningar. Till exempel popularitets kriterium kan vara opraktiskt att undersöka på grund 
av de tekniska begränsningarna i förhållande till den tid forskningen tillåter i det här fallet. 
Nackdelen med att använda sig utav källor från internet är att missinformation är lätt att 
sprida. För att motverka risken för det har författaren som nämnts tidigare varit källkritisk i 
sitt användande utav källorna och främst använt källor från ex FMV, Försvarsmakten eller 
andra tillförlitliga och auktoritära myndigheter och organisationer som systemunderrättelse 
från FMV, instruktionsböcker från svenska försvarsmakten men även Amerikanska armén 
anses vara tillförlitliga källor. Slutligen för att säkra akribi och källornas validitet har författaren 
använts sig utav datatriangulering som nämnts tidigare för att kontrollera källornas äkthet.  

2.2.1 Material och källkritik  

Som källa till delar av problemformuleringen har författaren använts sig dels av den rapport 
som riksrevisionen lämnat in efter en granskning av försvarsmaktens besparingar i 
materielförsörjning samt försvarsmaktens egen plan för den planerade materielförsörjningen 
2014-2020.  Den primärkälla som använts för granatkastare m/41 är den tillhörande 
instruktionsboken för de senaste modellen e-f. För den del som inte finns i instruktionsboken 
så som historia vilket var svårfunnet användes en källa från internet. För de huvudsakliga data 
om 2s4 användes ”Teknisk und orienterar – Ryska granatkastare och kombinationspjäser” som 
är sammanställt av Försvarsmaktens materielverk och anses av författaren ha hög 
tillförlitlighet.  

De primärkällor som använts M224 har varit, amerikanska arméns officiella hemsida samt 
tillverkarens eget produktblad vilket även det anses ha hög tillförlitlighet. Doktrinen för mark 
operationer har använts för att beskriva de grundläggande förmågorna och det är ett officiellt 
dokument från försvarsmakten och anses som en pålitlig källa.  

Ytterligare en källa som författaren valt att använda är ”global security” som anses vara en 
betrodd källa därför att(baserat på kriterierna i kapitel 2.2.1) med egna källförteckningar. I ett 
försök att visa på att 2S4 Tulpan används i dagsläget har författaren valt att använda en artikel 
från websidan ”the Christian science monitor” som är en i bästa fall tvivelaktig källa, dock den 
enda befintliga. Beviset som läggs fram för att visa på att M-240 används i Homs en video i 
ruinerna av en byggnad där någon håller upp resterna av vingarna från en av granaterna. 
Granaterna från SM-240 och M-240 är svåra att missta för någon som vet hur de ser ut 
eftersom de är världens största vinggranater som används i dagsläget. Författaren har valt att 
ta med källan för att påvisa att M-240 används aktivt i dagsläget.  

                                                 
39 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s.303-304 
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Utöver dessa har ett antal andra mindre omfattande källor använt för att uppnå den 
triangulering av data som nämnts tidigare.  

2.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om precision och noggrannhet i de data som använts i forskningen. Det 
handlar även om huruvida det är rätt data för det som skall undersökas. Samt om de data som 
används håller sig till ämnet.40 Validiteten i det här arbetet avser främst att en komparativ 
litteraturjämförelse använts och genom att endast använda relevanta källor som är kopplade 
till ämnet och granskade källkritiskt försäkras tillförlitlighet i undersökningen. För att 
ytterligare försäkra att rätt saker mäts har forskaren använt sig utan en deskriptiv empiri 
redovisning. Att använda en deskriptiv empiri redovisning tar bort potentiella tolkningar som 
annars kan ske omedvetet av de data används. Detta ökar den intersubjektiva testbarheten 
och i sin tur tillförlitligheten i forskningen. Genom att använda sig av grundläggande 
förmågorna som analysverktyg ökar giltigheten i arbetet eftersom de är vedertagna i Sverige 
och har liknande motsvarigheter i utländska doktriner. Tillsammans med kodningen finns det 
flera indikatorer för skillnader och likheter mellan systemen. Detta ger ett tydligare resultat 
än någon av delarna enskilt. Poängsystemet är ytterligare ett försök att öka giltigheten och 
vetenskapligheten i analysen, vilket i slutändan kommer att gynna resultatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
40 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s.378 
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3. Teoretiskt ramverk – de grundläggande förmågorna 
 

3.1 Inledning 

De grundläggande förmågorna: verkan, rörelse, skydd, uthållighet, underrättelse, ledning 
används i dagsläget utav försvarsmakten. De är en tankemodell som används för att förenkla 
vilken effekt förbandet strävar efter att uppnå på slagfältet. De enskilda förmågorna kan 
användas för att belysa vilken effekt förbandet skall fokusera på i vilket skede av exempelvis 
en operation. Förmågorna används sedan tillsammans för att uppnå en kombinerad effekt 
eller ett visst fokus som är särskilt viktigt för uppgiften. De grundläggande förmågorna 
återfinns i Doktrin för markoperationer men liknande förmågor återfinns även i andra länders 
doktriner41. I det här kapitlet förklaras och förtydligas de grundläggande förmågorna för att 
senare använda de för att kunna analysera de tre system som skall kompareras. 42  

I analysdelen kommer de grundläggande förmågorna användas som grund för att analysera 
systemen utifrån varandra genom att leta efter vissa indikatorer i varje förmåga. Dessa 
indikatorer skall indikera förmågor som taktiska slutsatser kan dras utifrån. Det kan 
exempelvis under delen verkan vara, hög eldhastighet. Baserat på dessa indikatorer kommer 
forskaren att dra slutsatser i sin analys för att slutligen försöka besvara på frågeställningen.  

Två utav förmågorna, underrättelse(& information) och ledning som kommer att beskrivas 
nedan har avgränsats bort som analysverktyg därför att de anses inte generera något för 
undersökningen relevant resultat baserat på de källmaterial som finns. 

 

3.2 Verkan 

”Verkan genom bekämpning och annan påverkan syftar till att reducera motståndarens 
förmåga och vilja till fortsatt strid så att eget och överordnat mål kan uppnås.”43  

Verkan är den förmåga som starkast kan förknippas med artilleri och granatkastare och styrs 
genom att skjutande enheter tilldelas elduppgift. Förmågan kan uppnås både genom direkt 
riktad och indirekt eld. I den här uppsatsen avser verkan förmågan att indirekt påverka 
motståndaren med de system och de ammunitionsportföljer som analyseras. Verkan kan delas 
in i tre delar på taktisk nivå, verkan i personal, verkan i materiel och psykisk verkan. Förväntad 
träffverkan kan beräknas och är beroende av tillförlitlighet och riktighet i de antagande som 
görs avseende målets beskaffenhet och befintlighet.44 Psykisk verkan går inte att mäta men 
ökar ju mer skada ett förband tar. Däremot är psykisk verkan beroende utav ett antal andra 
faktorer, så som stridsvärde och moral.45 När man skall verka mot mål som kan flytta sig ur 

                                                 
41 Bailey, J.B.A. Field Artillery and Firepower. Annapolis: Naval Institute Press, 2004. Print. s.9 

42 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer (Värnamo, Fälth & Hässler, 2005) s.30 

43 Ibid s.67 

44 Försvarsmakten, SkjutR Art GRK, 2007 s.47 

45 Ibid s.47 
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målområdet eller söka skydd snabbt måste brisaderna träffa med stor noggrannhet och 
eldöppnandet vara överraskande. Detta uppnås genom att samla skjutande system i tid och 
rum. Det finns ett negativt samband mellan tid och verkan, där verkansnedgången är en 
funktion av tiden.46 Verkan i målet är alltså störst i det första eldöppnandet. Det gör att det 
blir viktigt att det första eldöppnandet är noggrant och att rätt mängd och typ av ammunition 
används.  

3.3 Rörelse  

”Rörlighet syftar till att manövrera avdelade system, förband och övriga resurser i tid och rum 
så att eget och överordnat mål kan uppnås.”47  

”Begreppet rörlighet bör sättas in i relation till vårt mål och motståndarens rörlighet. Först då 
kan vi värdera om vår egen rörlighet är tillräcklig.”48 Vad rörlighet beträffar kommer det att 
behandlas som förmågan dels till förflyttningar men även den tid det tar för pjäserna att 
gruppera och omgruppera. För en enhet som understödjer en mekaniserad bataljon är 
rörlighet av stor vikt därför att en av de mekaniserade bataljons främsta förmågor är förmågan 
till taktisk rörlighet.49 

3.4 Skydd 

”Skydd syftar till att – genom såväl teknisk som taktisk, passiva och aktiva åtgärder – skapa 
förutsättningar för ökad överlevnad, uthållighet och möjligheter till verkan, så att eget och 
överordnat mål kan uppnås.”50  

Under analysdelen kommer skydd främst att avse det fysiska skyddet som tillgodoses av det 
fordon eller personal som bär/drar systemet för indirekt eld i fråga. Det kommer analyseras 
utifrån systemets förmåga till direktriktad eld. Det kommer även avse huruvida systemet har 
tillgång till NBC skydd.  

3.5 Uthållighet 

”Uthållighet syftar till att kontinuerligt vidmakthålla egen personell och materiell tillgänglighet 
så att eget och överordnat mål uppnås.”51 

Ur ett artilleriperspektiv avser uthållighet främst förmågan att vidmakthålla verkan i målet. Ur 
ett praktiskt perspektiv handlar det om att samordna ammunitionsersättning och logistik på 
ett sådant vis att förmågan till verkan inte påverkas. Uthållighet kommer i den här uppsatsen 
att avse den omedelbart tillgängliga ammunition som finns men även andra faktorer så som 
komplexitet hos systemen som kräver tillgång till kvalificerade reparationsförmågor. Flödet av 
ammunition är en kritisk faktor som påverkar striden och ligger till grunden för artilleri taktik. 

                                                 
46 Ibid. s.54 

47 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer (Värnamo, Fälth & Hässler, 2005) s.69 

48 Ibid. s.69 

49 Försvarsmakten, Metodhandbok Ledning Bataljon, 2007, Stockholm. s.14 

50  Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer (Värnamo, Fälth & Hässler, 2005) s.71 

51 Ibid. s.73 
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Utan ammunitionsersättning blir det ingen koncentration av verkan vilket kan vara avgörande 
för ett slag.52 Lika så blir vikten av flödet i återförsel av ammunition en kritisk faktor som 
påverkar uthålligheten. Det spelar stor roll att logistiken kan hantera de storlekar(kaliber) och 
mängder av ammunition som krävs för den specifika uppgiften.53 Detta skall sedan 
transporteras i flera led antingen direkt till enheten eller till en avlämningsplats.54 Den 
moderna västerländsk artilleridoktrin föredrar mobilitet och taktisk flexibilitet vilket kräver 
lätt, rörlig logistik som klarar av de krav som ställs.55 

3.6 Underrättelser och information 

”Underrättelser och information syftar till att kontinuerligt upprätthålla en gemensam 
lägesbild av pågående, bedömd och kommande verksamhet så att eget och överordnat mål 
kan uppnås.”56 

Underrättelse och information inom indirekt eld handlar om geodetiskt underlag vilket består 
av tre delar. Målets läge, läge för skjutande enheter samt riktning för skjutande pjäser.57 
Underrättelse och information kommer inte att användas som ett verktyg för att genomföra 
jämförelsen utav systemen.  

3.7 Ledning 

”Ledning syftar till att samordna mänskligt agerande och resurser av olika slag i komplexa och 
dynamiska situationer så att eget och överordnat mål kan uppnås.”58  

Inom indirekt bekämpning handlar det om vilka vägar information om mål skall gå. Från 
eldledaren och slutligen till skjutande enhet där måluttaget har gjorts om till bäring, elevation 
och ammunitionsinsats. Desto längre ledningsvägarna är desto fler felkällor kan det finnas och 
desto längre tid tar det. När det tar tid att få fram eldsignaleringar till skjutande förband tar 
man den tiden från förbandet som är i strid och behöver eld i målet.  

3.8 Sammanfattning 

I det här kapitlet har författaren utvecklat sitt teoretiska ramverk, som består av de 

grundläggande förmågorna. Författaren har beskriv samtliga sex förmågor men i analysen 

kommer verkan, rörelse, skydd och uthållighet att ligga till grund. Syftet med att avgränsa bort 

underrättelse & information och ledning därför att de inte kommer att generera ett underlag 

                                                 
52 Bailey, J.B.A. Field Artillery and Firepower. Annapolis: Naval Institute Press, 2004. Print. s.24 

53 Ibid. s.32 

54 Ibid. 38-39 

55  Bailey, J.B.A. Field Artillery and Firepower. Annapolis: Naval Institute Press, 2004. Print. s.24 

56 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer (Värnamo, Fälth & Hässler, 2005) s.65 

57 Försvarsmakten, SkjutR Art GRK, 2007 s. 47 

58 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer (Värnamo, Fälth & Hässler, 2005).s..63 
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som är relevant för syftet med undersökningen på grund av deras karaktär och innebörd. I 

nästa kapitel presenteras den huvudsakliga empirin.  
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4. Granatkastarsystemens prestanda & förmåga 
 

4.1 Inledning 

I följande tre kapitel kommer en presentation av de granatkastarsystem som skall jämföras 

göras. Systemen kommer att presenteras utifrån historia, information om pjäsen i dagsläget, 

besättning, special ammunition, hur systemet förflyttas, sekundär beväpning samt slutligen 

inom vilken omfattning systemet används i dagsläget i varje kapitel. I dessa kapitel lyfter 

författaren fram systemens prestanda och förmågor med ett deskriptivt tillvägagångssätt. 

Syftet är att lägga grund för den analys som skall göras senare med hjälp av de grundläggande 

förmågorna och poängsystemet. I slutet av kapitel sex finns en sammanställning av teknisk 

data.  

Granatkastare M/41 

 

1a)59 Granatkastare m/41 E 

 

Historia 

Granatkastare m/41 är en svensk granatkastare som infördes i svenska armén 1941 mitt under 
brinnande andra världskriget och är fortfarande i tjänst i Sverige. De första pjäserna 
tillverkades av finska Tampella och mellan åren 1941-1944 levererades 219st pjäser till 
Svenska armén. Sverige köpte senare licens för att tillverka egna pjäser vilket gjordes av 

                                                 
59 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Granatkastare_m41_Revinge_2012.jpg 

Hämtat: 2013-05-16 17:09 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Granatkastare_m41_Revinge_2012.jpg
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Motala, HVA och Electrolux. M/41 d håller på att avvecklas och ersättas med m/41e-f 
modeller. 60 

Granatkastare m/41 E-F 

Granatkastare m/41E och m/41F är mynningsladdad 120mm pjäser. Pjäserna består av eldrör 
m/41E och eldrör m/41F, lavett m/41E, stödplatta m/56D, pjäskärra m/56C och rikt 
instrument 2 granatkastare.61 

Besättning 

Besättningen består utav tre stycken pjässoldater, en pjäsgruppchef och en ställföreträdande 
pjäsgruppchef. 62 

Ammunition 

De granater som finns att tillgå är Sprängvinggranater, rökvinggranater, lysvingranater samt 
strix hårdmålsgranat som officiellt benämns Pansarsprängvinggranat m/94.63  

Pansarsprängvingsgranat m/94- Strix  

Pansarsprängvinggranat m/94 eller strix som den också kallas är en 120mm hårdmålsgranat 
som är utvecklad av Saab Bofors dynamics. Granaten har en målsökande stridsdel som söker 
på IR signaturer och därefter slår med riktad sprängverkan mot upptäckta mål. Strix är även 
slutfasstyrd vilket innebär att den korrigerar sin bana mot slutet till direktträff. Maxräckvidden 
är ungefär 7km.64 

Dragfordonet – bandvagn 206/208 

Bandvagn 208(bv208) är tillverkad av BAE systems Hägglunds och är ett bandgående 
terrängfordon som kan transportera upp till 17st soldater. Anskaffningen av bv206 påbörjades 
1970 för ett ersätta bv202 och i juni 1979 beställde armén 3500 exemplar med ett tillägg på 
1000 vagnar i ett senare skede. Den modell som går på diesel benämns av försvarsmakten för 
bv208. I sitt grundutförande är bv208 helt icke bepansrad och gjord i glasfiberförstärkt plast 
med PVC skumisolering. Detta möjliggör god rörlighet både på väg och i terräng. På grund av 
sin låga vikt och goda terrängframkomlighet är bv206/8 lätt att transportera med ex. flyg eller 
tåg.65 

                                                 
60 http://www.jaegerplatoon.net/MORTARS6.htm hämtat: 2013-05-18 13:47 

61 Försvarets materielverk, 12 cm granatkastare m/41 E-F Instruktionsbok, 2010 s.5 

62 Ibid s.5 

63 Ibid s.5 

64 Ibid s.5 

http://www.saabgroup.com/en/about-saab/newsroom/press-releases--news/2000---9/bofors-defence-ab-
forstarker-sin-position/ hämtat: 2013-05-26 17:34 

65 http://www.soldf.com/bv206.html hämtat: 2013-05-21 01:05 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bandvagn_206 hämtat: 2013-05-21 10:34 

http://www.jaegerplatoon.net/MORTARS6.htm
http://www.saabgroup.com/en/about-saab/newsroom/press-releases--news/2000---9/bofors-defence-ab-forstarker-sin-position/
http://www.saabgroup.com/en/about-saab/newsroom/press-releases--news/2000---9/bofors-defence-ab-forstarker-sin-position/
http://www.soldf.com/bv206.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bandvagn_206
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Sekundärbeväpning 

Eftersom granatkastare m/41 e-f monteras på en kärra som sedan dras, har pjäsen i sig ingen 
egen sekundärbeväpning. Bandvagn 208 däremot kan beväpnas med en lavett monterad 
kulspruta av kalibern 7.62mm. Den kan även beväpnas med en tungkulspruta med kalibern 
12,7mm men det ingår i dagsläget inte i organisationen.66  

Användning i dagsläget 

Granatkastare m/41 e-f är för tillfället inordnad organisatoriskt som bataljonsunderstöd på 
samtliga mekaniserade bataljoner samt amfibiebataljonen. De lättare förbanden har generellt 
sett 8cm granatkastare m/84 istället.67 Det finns ingen dokumenterad användning i modern 
tid av granatkastare m/41 e-f i skarpstrid eller utlandstjänst då Sverige valt att inte skicka 
granatkastarenheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
http://www.steyr-motors.com/automotive/applications-gallery/bae-land-systems-haegglunds-bv206-m16-tci-
hd-162/ hämtat: 2013-05-21 10:39 

66 A9, Spelkort – Indirektbekämpning – Artilleribataljon IO14, 2013 s.14 

67 Ibid. s.14 

http://www.steyr-motors.com/automotive/applications-gallery/bae-land-systems-haegglunds-bv206-m16-tci-hd-162/
http://www.steyr-motors.com/automotive/applications-gallery/bae-land-systems-haegglunds-bv206-m16-tci-hd-162/
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4.2 2s4 Tulpan 

 

1a)68 Bandgranatkastare 2s4 ”Tulpan”  

Historia69 

Under sent 1960-tal insåg Sovjetisk ledning att det fanns ett behov av att uppdatera sitt 
konventionella artilleri. Enligt sovjetisk doktrin valde man att förbättra sina pjäser i kvalité och 
kvantitet snarare än att förändra procedurer och teknologi. I väst däremot valde man att lösa 
problem med att uppdatera metod och teknologi snarare än att satsa på kvantitet. Den 
sovjetiska ledningen utgick från att artilleriet behöver en överlägsenhet av åtta till ett i en 
kritisk punkt i ett anfall för att vinna. I den andan påbörjade man att uppdatera sitt artilleri, 
främst då i kvantitet men även kvalité.  

2s4 är en vidareutveckling av M-24070 där de huvudsakliga problemen med den tidigare 
modellen, så som den begränsade mobiliteten, åtgärdades i vidareutvecklingen. 2s4 
godkändes av Sovjetiska armén 1972 och massproduktionen påbörjades 1974. Pjäsen 
introducerades därefter 1979 för att ersätta den äldre 240mm pjäsen.   Systemet med fordon 
betecknas 2s4 enligt före detta sovjetunionens beteckningssystem och själva eldröret 

                                                 
68 Försvarsmaktens materielverk, Teknisk und orienterar – Ryska granatkastare och kombinationspjäser, 2012, 
Stockholm. s.7 

69 http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/2s4.htm Hämtat 2013-04-16 17:24 

70 M-240 är likt m/41 en dragen pjäs.  

http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/2s4.htm
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betecknas 2B8. 2s4 kan även gå under sitt smeknamn, Tulpan, detta sägs vara på grund av det 
långa eldröret. 

Enligt uppgift byggdes 430 exemplar av granatkastarbandvagnen. Pjäsen massproducerades 
mellan 1969 till 1988. Trots att pjäsen enligt uppgift gick till export till ett fåtal länder finns 
endast pjäserna officiellt organisatoriskt i Ryssland i dagsläget. Utav 430 pjäser totalt är 410 
stycken 2s4 är förrådsställda.71 

2s4 Tulpan 

2s4 är den enda bandgranatkastaren som har tagits fram av Ryssland/Sovjetunionen och den 
har inte fått några uppföljare eftersom Ryssland istället satsar på 120mm 
kombinationspjäser72.  

2s4 är en bandgranatkastare där själva eldröret eller pjäsen är utvändigt monterad på 
bakvagnen och ligger horisontellt över bandvagnen under transport. När den sedan skall 
gruppera själva pjäsen, fälls eldröret och basplattan ner bakomvagnen. Skjutriktningen blir 
följaktligen rakt bakåt från bandvagnens framrycknings riktning.  

Besättning 

Besättningen består av totalt 10 stycken soldater, 5 stycken i fordonsbesättning och 5 stycken 
som bemannar själva pjäsen.  

Ammunition 

2s4 kan avfyra sprängvinggranater, reatilsprängvinggranter samt laserstyrda korrigerbara 
sprängvinggranter som heter Smeltjak. Tidigare har systemet haft ammunition för att skjuta 
kemiska och kärnladdade granater men dessa har utgått ur ammunitionsportföljen.73  

Smeltjak 

3F5 Smeltjak är en 240mm korrigerbar vinggranat som styrs in med en belysarenhet som 
nyttjar laser. Systemet utvecklades under 1980-talet och testades skarpt för första gången i 
det första Afghanistan kriget med förtjänst. I den nedåtgående delen av den ballistiska banan 
aktiveras en självsökningsfunktion och mellan 400-800m från målet upptäcker den laserljuset. 
Den har också en automatisk korrigeringsfunktion som kopplas in vid avdrift. Smeltjak har en 
80-90% träffsannolikhet inom en cirkel av 2-3 meter.74 

 

 

 

                                                 
71 Försvarsmaktens materielverk, Teknisk und orienterar – Ryska granatkastare och kombinationspjäser, 2012, 
Stockholm. s.9  

72 Ibid . 6 

73 Ibid. s.8  
74 Försvarsmaktens materielverk, Teknisk und orienterar – Ryska granatkastare och kombinationspjäser, 2012, 
Stockholm. s.70 
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Reatilsprängvinggranat  

Reatilsprängvinggranat 3F2 är en 240mm raketdriven spränggranat som har en max räckvidd 
på 19 000m vilket är dubbelt så långt som de flesta granatkastare kan skjuta. Däremot minskar 
träffnoggrannheten vid de längsta skjutavstånden. 75 

Fordonet 

2s4 fyra är en bandgranatkastare vilket innebär att pjäsen och fordonet sitter ihop.  

Sekundärbeväpning 

Vagnen är beväpnad med en kulspruta av kalibern 7.62 mm. Kan även beväpnas med en 
tung kulspruta(12.7mm) 

Användning i dagsläget 

I dagsläget är det lite oklart hur många pjäser som finns kvar i tjänst respektive är 
förrådsställda. Enligt försvarsmaktens materielverks rapport ”teknisk und orienterar – Ryska 
granatkastare och kombinationspjäser” finnas det ca 430 stycken pjäser, varav 410st som är 
förrådsställda. I dagsläget finns det indikationer att föregångaren till 2s4, M-240 har använts 
för att bekämpa civilbefolkning i Homs. Syrien har enligt utsagor 12st pjäser i aktiv tjänst, det 
är oklart hur många av dessa som använts vid belägringen av Homs76 eller i vilken utsträckning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Försvarsmaktens materielverk, Teknisk und orienterar – Ryska granatkastare och kombinationspjäser, 2012, 
Stockholm. s.4 

76 http://en.wikipedia.org/wiki/2S4_Tyulpan Hämtat 2013-04-16 17:22 

http://www.csmonitor.com/World/Backchannels/2012/0221/Syria-s-Assad-is-hitting-Homs-with-the-heaviest-
mortars-in-the-world-video Hämtat 2013-04-16 17:19 

http://en.wikipedia.org/wiki/2S4_Tyulpan
http://www.csmonitor.com/World/Backchannels/2012/0221/Syria-s-Assad-is-hitting-Homs-with-the-heaviest-mortars-in-the-world-video
http://www.csmonitor.com/World/Backchannels/2012/0221/Syria-s-Assad-is-hitting-Homs-with-the-heaviest-mortars-in-the-world-video
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4.3 M224  

 

1c)77 M224 avfyras skarpt i Irak.  

M224 är en 60mm lättvikts granatkastare som används av amerikanska armén och marinkåren 
som stöd till manöver. Den används flitigt av luftburna lätta anfallsstyrkor, lätta 
infanteriförband samt specialförband.78  

Historia  

M224 lättvikts kompani granatkastare systemet anskaffades för att ersätta de äldre 
modellerna från andra världskriget, M2 och M19. Resultatet blev ett vapen system med 
ungefär en tredjedels längre räckvidd. Systemet togs i bruk 1978 och har sedan dess använts 
i Irak och Afghanistan.  

2011 togs en uppdaterad version av M224 kallad M224A1 i bruk. M224A1 är 20 % lättare än 
sin föregångare och det uppnådde man bland annat genom att minska antalet komponenter 
och använda kevlar komposit material.79  

Besättning 

Systemet bemannas av tre stycken soldater, en pjäsgruppchef, en skytt och en ammunitions 
soldat. Enligt reglementet skall samtliga soldater kunna bemanna samtliga befattningar.80  

Ammunition 

M224 systemet kan skjuta spränggranater, lysgranater och rökvinggranater men har i övrigt 
ingen special ammunition.  

                                                 
77 http://www.flickr.com/photos/soldiersmediacenter/4493483818/ hämtat: 2013-05-17 15:55 

78 http://www.army.mil/factfiles/equipment/indirect/m224.html hämtat: 2013-04-28 23:00 

79 http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/23-90/ch3.htm hämtat: 2013-04-28 22:58 

80 Ibid. hämtat: 2013-04-28 22:58 

http://www.flickr.com/photos/soldiersmediacenter/4493483818/
http://www.army.mil/factfiles/equipment/indirect/m224.html
http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/23-90/ch3.htm
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Rörlighet 

Eftersom systemet endast väger 21,7 kg men den senaste uppdateringen m224A1 har minskat 
vikten med 20 % eller 4kg.  

Sekundärbeväpning 

M224 är ett buret system och är följaktligen oberoende av fordonsbeväpning. Däremot är 
m224 minsta skjutavstånd 70m vilket innebär att pjäsen i princip skjuter direktriktat och kan 
understödja sin egen enhet vid behov.  

Användning i dagsläget 

I dagsläget används M224 utav amerikanska armén och marinkåren i både Afghanistan och 
Irak.81 

4.4 Sammanställning tekniskdata  

Pjäs Granatkastare 
m/4182 

2s4 Tulpan83 M22484 

Typ Dragen 120mm 
markgrupperad 
granatkastare.  

Självgående, bakladdad 
bandgranatkastare 

Buren 
mynningsladdad 
60mm 
markgrupperad 
granatkastare 

Beteckning Grk m/41 e-f 2S4 Tulpan (M240)  M224 

Besättning 3 + 2 st 5 + 5st 3st 

Kaliber 120mm 240mm 60mm 

Eldhastighet 10 skott/min85  

3 strix/ 20 sekunder 

1 skott/min 20 skott/min86 

Max 30 sk/min 

                                                 
81 http://www.army.mil/factfiles/equipment/indirect/m224.html hämtat: 2013-04-29 17:41 

82 Försvarets materielverk, 12 cm granatkastare m/41 E-F Instruktionsbok, 2010 s.7-8 

83 Försvarsmaktens materielverk, Teknisk und orienterar – Ryska granatkastare och kombinationspjäser, 2012, 
Stockholm. s.7-9 

http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/2s4-specs.htm hämtat: 2013-04-16 17:27 

84 Produktblad, General dynamics – ordnance and tactical systems,60mm mortar m224, 2007 s. 1-2 

85 Granatkastare. http://www.ne.se/lang/granatkastare, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-04-29. 

86 Produktblad, General dynamics – ordnance and tactical systems,60mm mortar m224, 2007 s.2 

http://www.army.mil/factfiles/equipment/indirect/m224.html
http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/2s4-specs.htm
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Min/max praktiskt 
skjutavstånd 

300m-8 km 800m - 9650m 
(19000m87) 

70m-3489m88 

Vikt per granat89 18kg(27kg90) 130kg 1.7 kg 

Vikt 285kg,  

632kg med 
pjäskärra. 

27500kg  21.1 kg 

Hastighet 52 km/h 60 km/h 1-5 km/h91 

Grupperingstid 10min92 2,5min93 10min 

Utryckning 10min94 5min95 10min 

Operativ räckvidd 330km 500km  60km96 

Eldrörslängd 2126mm97 

2146mm98 

534 mm 100 cm 

 

 

 

                                                 
87 Med reatilsprängvinggranater. 

88 http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/23-90/ch3.htm hämtat: 2013-04-28 22:49 

89 Här avses sprängvinggranater eller motsvarande för respektive system.  

90 Strix. 

91 Beroende på hur mycket ammunition enheten bär med sig, typ av enhet, terräng, sträckan som skall 
framryckas,  

92 Försvarsmakten, Brigadreglemente Armén Kompani, Grunder Tillägg 1 
Vapenprestanda, 1998, Stockholm s.20 

93 Försvarsmaktens materielverk, Teknisk und orienterar – Ryska granatkastare och kombinationspjäser, 2012, 
Stockholm. s.8 

94 Ibid. s.20 
95 Försvarsmaktens materielverk, Teknisk und orienterar – Ryska granatkastare och kombinationspjäser, 2012, 
Stockholm. s.8 

96 Begränsas av den enhet som använder granatkastaren och deras transportsätt.  

97 Grk m/41 E 

98 Grk m/41 F 

http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/23-90/ch3.htm
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5 Analys 
Analys som författaren har valt att göra på de data som finns är tvådelad. Den första delen 
består i en analys utifrån de fyra grundläggande förmågorna som författaren valt att belysa 
verkan, rörlighet, skydd och uthållighet. I varje kategori kommer systemen att jämföras utifrån 
vissa kriterier. Utifrån resultatet kommer pjäserna att rangordnas i varje kategori och tilldelas 
poäng från 1-3 poäng där 3 är den som levererar bäst effekt och 1 är den som levererar sämst 
effekt. Slutligen kommer poängen att sammanställas och resultatet kommer att tolkas i 
resultat kapitlet. Poängen skall inte tolkas som en kvantitativ ansats att få fram det bästa 
systemet utan snarare som en kodning av kvalitativ data för att underlätta analysen och tolka 
resultatet i ett senare skede. Utöver det kommer författaren, baserat på analysen att dra 
vidare slutsatser och svara på frågeställningen.  

5.1 Verkan 

Inledningsvis skall det genomföras en jämförelse i hur många skott varje system kan leverera 
på en minut samt en sammanställning över hur många kg/granater som levereras under den 
här tiden. Slutligen kommer författaren att diskutera pjäsernas special ammunition och dra 
slutsatser utifrån de för och nackdelar ammunitionen kan ge.  

I och med att detta arbete inte syftar till att svara på en kvantitativ ansats har författaren valt 
att göra ett antagande angående sprängvinggranater. För att kunna göra en rimlig analys har 
författaren gjort antagandet att sprängvinggranater som jämförs nedan har en likadan 
procentuellt fördelning av drivladdning, splitter samt sprängmedel. Detta för att inte lägga 
den begränsade tid som finns på att påvisa sprängverkan per granat typ, snarare än att 
analysera systemen ur en taktisk kvalitativ kontext.  

 

Figur 2a) 

M224 skjuter överlägset flest granater med sina 20sk/min, följt av granatkastare 
m/41(10sk/min) och slutligen 2s4 med 1sk/min. Det stora antal granater som M224 kan skjuta 
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under perioden kan dels innebära att den psykologiska verkan ökar99 i och med att det ständigt 
slår ner och briserar granater i målet. Det innebär även att det går åt väldigt mycket granater 
för att bibehålla kontinuerlig eldgivning under 60 sekunder.  

 

 

Figur 2b)  

 2s4 m/41 M224 

Granater/min i kg 1x130kg = 130kg 10x18kg = 180kg 20x1,7kg = 34kg 

 

Ser man däremot till figur 2b som visar skillnaden mellan systemen i kg spränggranater/minut 
har granatkastare m/41 större antal spränggranater per kg/min än de andra två systemen 
tillsammans. Vapenverkan från m/41 är högst i antal kg/min trots att det systemet varken har 
lika hög eldhastighet som M224 eller har lika stor kaliber som 2s4. Däremot krävs det en 
minuts kontinuerlig eldgivning för att uppnå denna effekt. M/41 gör större verkan efter en 
minut mot ett ytmål än 2s4 och m224. 2s4 har däremot betydligt tyngre granater än de övriga 
gör mer skada på de mål som den träffar. Den stora kalibern gör systemet mer lämpligt för att 
bekämpa mål med bepansring eller som är svårare att genomtränga och som i andra fall skulle 
kräva special ammunition som att bekämpa stridsfordon eller befästa byggnader.  

                                                 
99 Som nämnts tidigare kan inte psykologisk verkan beräknas och den är svår att uppskatta.   

Försvarsmakten, SkjutR Art GRK, 2007 s.47 

 

Kg gr/min

2s4 M/41 M224



Försvarshögskolan 2013-04-03 34 
Einar Hjelm 
OP 10-13 
Den stora kalibern på 2s4 granater innebär att även trots att granaterna endast slår ner en 
granat i minuten per pjäs är det en 130kg sprängvinggranat. Verkan i samband med ett 
överraskande första eldöppnande är större vid 130kg än om det slår ner 1,7kg eller 18kg 
granater100. Pjäsen har en låg eldhastighet, tunga granater och ett jämförelsevis komplicerat 
laddningssystem med hydrauliska lyftkranar och matar funktion som är komplexa. De andra 
två systemen är manuellt laddade och minskar risken för eldavbrott pga. matar problem.  

 
Figur 2c) 

Denna graf utgår från att samtliga pjäser skjuter salva, vilket innebär att samtliga granater slår 
ner samtidigt. Därefter skjuter de ihållande eld i den eldhastighet som angavs tidigare, under 
tre minuters tid. 2s4 ligger före m/41 fram till 90 sekunders där linjerna möts. Därefter drar 
2s4 iväg igen fram till mellan 135 sekunder därefter går m/41 om och slutar med största antal 
granater i kg efter tre minuter. 2s4 är tyngst i antal granater och kilogram baserat på det 
absolut första eldöppnandet. Notera att skillnaden är som minst under de inledande 30 
sekunderna. Det finns ett negativt samband mellan tid och verkan, där verkansnedgången är 
en funktion av tiden101 följaktligen är det under de inledande eldöppnandet som den största 
verkan görs. Samtliga system levererar god verkan under inledande 30 sekunder, förutsatt att 
målet som skjuts på är i proportion till kalibern på systemet. M224 skjuter överlägset flest 
antal granater men skiljer sig markant från de övriga två i kg/granater. Skillnaden mellan 2s4 
och M/41 är som minst under de första 30 sekunderna med fördel till 2s4.  

 

 

                                                 
100 Bailey, J.B.A. Field Artillery and Firepower. Annapolis: Naval Institute Press, 2004. Print. s.5 

101 Ibid. s.54 
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Special ammunition 

M224 saknar hårdmåls ammunition eller annan specialammunition och kan bara avfyra 
sprängvinggranater, rökvinggranater och lysvinggranater. 

2s4 har god förmåga att dels med hjälp av god räckvidd med reatilsprängvinggranater som 
skjuter på 19000m102 samt laserstyrda korrigerbara granater uppnå god träffverkan på 
9200m103. Notera att vid skjutning över 0,7 Dmax d.v.s. 70 % av den maximala skottvidden, 
ökar spridningen104. Detta skapar en förmåga att leverera indirekt eld med övergrader på 
avstånd som överträffar andra granatkastarpjäser och leverera precisionsverkande granater, 
en förmåga som motsvarar artilleriets Excalibur granater105. Som nämndes tidigare var vikten 
av noggrannhet och överraskning av vikt för att uppnå verkan initialt. 2s4 har inga 
hårdmålsgranater och det är oklart huruvida det beror på att informationen om de är hemlig, 
att bedömningen gjorts att det inte behövs på grund av pjäsens grova kaliber eller på grund 
av att systemet inte används i den kapaciteten.  

M/41 har endast en typ av special ammunition och det är Pansarsprängvinggranat m/94 som 
även är känd som Strix. Det är en målsökande hårdmålsgranat som kan slå ut stridsfordon och 
stridsvagnar.  

M224 har som har nämnts tidigare ingen special ammunition. American Ordnance hävdar att 
deras M720 granat är lämpad för att bekämpa personal, bunkrar och lätta material mål.  

 

Sammanfattning 2s4 verkan 

+ Stor kaliber som ger god verkan med få granater 

+ Lång räckvidd 

+ Reatilsprängvinggranter 

+ Precisions ammunition 

- Låg eldhastighet 

- Kortaste skjutavstånd är relativt långt 

 

                                                 
102 0,7 av Dmax är dock 13300m. 

103 0,7 av Dmax är dock 6400m. 

104 Försvarsmakten, SkjutR Art GRK, 2007 s.55 

105 http://www.army.mil/article/9458/ hämtat: 2013-05-21 10:21 

http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/m982-155.htm hämtat2013-05-21 10:22 

 

http://www.army.mil/article/9458/
http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/m982-155.htm
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Sammanfattning M/41 

+ God verkan tidigt eldöppnandet 

+ Stort antal kg/gr första minuten  

+ Medel eldhastighet som över en tid(60 sekunder eller mer) tillåter jämförelsevis stor 
verkan 

+ Strix, modern hårdmålsgranat 

+ Medelräckvidd 

 

Sammanfattning M224 

+ Hög eldhastighet 

+ Kan skjuta på 70m -> ”direktriktat”  

- Kort längsta räckvidd 

- Mindre antal kg/gr i jämförelse 

 

Poäng - verkan 

System 2s4 M/41 M224 

Poäng 2 3 1 

 

5.2 Rörelse 

Systemens förmåga till rörelse kommer att bedömas utifrån fem stycken indikatorer. 
Operativräckvidd, hastighet i km/h, grupperingstid, utryckningstid och terrängförmåga. Dessa 
fem kommer att indikera systemets förmåga att taktiskt använda rörelse på ett så effektivt 
sätt som möjligt. 

 

 

System 2s4 M/41 M224 

Framryckningshastighet 60 km/h 52 km/h 2,5 km/h 

Operationell räckvidd 500km 330km 60km  

Grupperingstid 2,5min 10min 10min 

Utryckningstid 5min 10min 10min 
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M224 är som nämnts tidigare ett buret system som väger 20 kilogram exklusive ammunition. 
Det är svårt att värdera hur långt en viss sorts pluton har för sorts operationell räckvidd utan 
att gå in och närmare specificera vad det är för sorts pluton och vilken träningsståndpunkt 
plutonen har.  Det går även att lämna vissa delar av systemet och på så vis göra systemet 
lättare vilket ytterligare försvårar analysen.  

Plutonen som använder systemet kan transportera sig genom antingen fotmarsch eller 
fordonsmarsch precis som en lättskyttepluton. Det möjliggör för plutonen att ta sig igenom 
terräng som framförallt hjulfordon inte kan ta sig fram igenom så som bergsterräng eller tät 
skog. Den pluton som använder systemet behöver dessutom inte tillföras drivmedel om de 
fotmarschar till skillnad från om plutonen vore fordonsburen.  Nackdelen blir att 
framryckningshastigheten hos en (lätt)granatkastarpluton som bär all sin utrustning blir 
långsam i jämförelse med fordonsmarsch. Normalhastigheten för en skyttepluton som 
marscherar under gynnsamma förhållanden är 5 km i timmen på hårdgjord yta, grusväg eller 
asfalt107.  

En tungt lastad pluton beväpnad med m224 och den ammunition som behövs för att lösa flera 
uppgifter kommer varken att framrycka snabbt eller långt. Det mest logiska valet vore att 
tilldela plutonen någon form utav transport för att ta sig så nära marsch målet som möjligt. 
Därefter framrycka den sista biten till fots. Fördelen här är att plutonen kan få 
fordonstransport ända fram tills exempelvis en bergskedja och därefter kan de bestiga den 
besvärliga terrängen ditt andra understöds enheter inte kan ta sig alls.  

En pluton som till huvuddel fot marscherar binder inte heller upp fordonsresurser vilket tillåter 
den resursen att användas på andra ställen. Om vi antar att en tungt lastad 
(lätt)granatkastarpluton framrycker i 2,5km i timmen i terräng. Det skulle innebära att den 
plutonen på 24 timmar kan ta sig 60 km under förutsättningen att de marscherar konstant i 
24 timmar utan avbrott.  Gruppering och utryckning för en M224 enhet är 10 minuter vilket 
är relativt lång tid jämfört med 2s4 som kan ses i tabellen ovan. Utryckningstiden i 
kombination med den jämförelsevis långa hastigheten gör att det tar lång tid för M224 att 
omgruppera vilket ökar risken för pejling och motbekämpning samt försämrar förmågan till 
taktiskt uppträdande.  

M/41 lastas upp på en pjäskärra under transport och dras bakom en bandvagn 208 som kan 
framrycka i hastigheten max 52 km/h på väg. Bandvagn 208 är som bekant bandgående och 
har god terrängframkomlighet även när pjäskärran drags. Bandvagnen kan även vada dock ej 
när pjäskärran drags. Med en kombination av hastighet och god terräng förmåga kan den ta 
sig fram snabbt utan att vara beroende utav vägar. Eftersom bv208 inte är bepansrad och har 
ett litet bandtryck som gör att den sällan kör fast. M/41 har samma grupperings och 
utryckningstid som M224 men kan snabbare färdas längre avstånd vilket tillåter en rörlig taktik 

                                                 
106 Förmågan att framrycka i svår terräng. 

107 Författarens egen erfarenhet.  

Terrängförmåga106 God Mycket God Extremt God. 
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som försvårar för pejling med artillerlokaliseringsradar och i nästa steg undvika 
motbekämpning av fientligt artilleri. 

2s4 har längst operativ räckvidd med sina 500km och god terrängförmåga men eftersom den 
väger 30 ton är förmågan inte lika god som bv208. 2s4 har ett relativt högt bandtryck på 
59kPA108 som gör att den lättare går ner i lera och lös jord än exempelvis bv208 som har ett 
bandtryck på 11.8(främre vagn) respektive 13.8 vilket påverkar framkomlighet i viss terräng.109 
2s4 har god förmåga att omgruppera med relativt lång grupperings och utryckningstid. Detta 
i kombination med en hög maxhastighet och terrängförmåga möjliggör taktisk rörlighet för att 
undvika pejling och motbekämpning. 

 

Sammanfattning 2s4 

+ God omgrupperings förmåga (skydd genom rörelse) 

+ Lång operativ räckvidd 

+ Medel framkomlighet 

+ Hög max hastighet i km/h 

- Högt bandtryck (jämförelsevis) 

- P.g.a. den tunga vikten risk för att köra fast i terrängen. 

 

Sammanfattning M/41  

+ Medellång operativ räckvidd 

+ God terräng framkomlighet 

+ Ej bunden till vägar  

+ Hög max hastighet i km/h 

+ Lågt bandtryck 

- omgrupperings förmåga  

 

Sammanfattning M224  

                                                 
108 Försvarsmaktens materielverk, Teknisk und orienterar – Ryska granatkastare och kombinationspjäser, 2012, 
Stockholm. s.7 

109 http://www.soldf.com/bv206.html hämtat: 2013-05-23 14:54 
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+ God framkomlighet i mycket svår terräng 

- Liten operativ räckvidd 

- Låg framryckningshastighet 

- Omgrupperings förmåga 

 

Poäng - rörlighet 

System 2s4 m/41 M224 

Poäng 2 3 1 

 

5.3 Skydd 

M224 är inte ett fordonsmonterat system vilket innebär att pjäsen i sig inte erbjuder något 
fysiskt skydd för pjäsbesättningen. Däremot är pjäsens minsta praktiska skjutavstånd 70 meter 
vilket i princip innebär att besättningen kan skjuta direktriktat. Detta möjliggör understöd på 
korta avstånd men även förmågan att verka med pjäsen för att skapa skydd åt sin egen enhet. 
Utöver kan var man i egenskap av skyttesoldat försvara sig själv med finkalibrig eld. Systemet 
har som nämnts tidigare god förmåga till taktisk rörlighet i jämförelse med M224 vilket tillåter 
skydd genom rörligt taktiskt uppträdande.  

M/41 har inget eget skydd i och med att pjäsen är markgrupperad. Bandvagn 208 har inget 
ballistiskt skydd utan är gjord utav plastfiber. Bandvagn 208 kan som nämnts tidigare även 
beväpnas med en 7,62 eller 12,7 mm kulspruta på taket per bandvagn för att skjuta 
direktriktat i självskydd. Bv208 har som nämnts tidigare god förmåga till taktisk rörlighet och 
terrängframkomlighet i jämförelse med M224 och 2s4 vilket tillåter skydd genom rörligt 
taktiskt uppträdande.  

2s4 har Nuclear Biological Chemical(NBC)-skydd men endast om besättningen befinner sig 
inuti fordonet. Detta innebär att besättningen med tillräcklig förvarning kan ta skydd i 
fordonet vid en eventuell NBC attack. Huruvida besättningen har personlig NBC 
skyddsutrustning framgår inte men det krävs utifall pjäsen skall användas vid risk för NBC 
anfall. 2s4 har även den beväpnat med en 7,62 eller 12,7 mm kulspruta på taket per fordon 
för självskydd.  Utöver det har 2s4 fysiskt skydd i form utav (som tjockast) 20mm pansar som 
skyddar mot splitter och finkalibrig eld.110 

                                                 
110 Försvarsmaktens materielverk, Teknisk und orienterar – Ryska granatkastare och kombinationspjäser, 2012, 
Stockholm. s.9 

http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/2s4-specs.htm hämtat: 2013-05-22 02:28 
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Ingen av pjäserna har förmågan att skjuta medan personalen befinner sig i skydd.  

Sammanfattning 2s4 

+NBC skydd 

+ fysiskt skydd i form utav pansar 

+ Fordonsmonterad medeltung eller tung kulspruta som självskydd 

+ Skydd genom rörelse 

 

Sammanfattning M/41 

+ Skydd genom rörelse 

+ Fordonsmonterad medeltung eller tung kulspruta som självskydd 

- Inget splitterskydd eller skydd mot finkalibrig eld 

 

Sammanfattning M224 

+ Kan verka ”direktriktat” på korta avstånd  

- Tar lång tid att omgruppera längre avstånd 

 

Poäng - skydd 

System 2s4 M/41 M224 

Poäng 3 2 1 

 

5.4 Uthållighet 

System 2s4 M/41 M224 

Besättning 10st 5st 3st 

 

M224 eftersom är ett system som kan bäras av en pluton som inte har egna fordon behöver 
den enheten endast tillföras ammunition för öka enhetens uthållighet, i motsats till ett 
förband som använder fordon som då behöver tillgång till bränsle och reparationsmöjligheter. 
Systemet är jämfört med 2s4 relativt simpelt eftersom det inte består utav någon fordonsdel 
och det är manuellt laddat. Detta medför att det går snabbt att laga och kan göras på plats av 
pjäspersonalen i de flesta fall.  För att öka uthålligheten för en M224 enhet behöver den 
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förutom grundläggande mat och vatten behov tillföras ammunition, dock är fördelen här att 
granaterna endast väger 1,7kg per granat. Den lätta vikten belastar inte underhållskedjan och 
medför att ersättning kan göras av lätta enheter till exempel via helikopter111. Ammunitionen 
som ersättas skall bäras av enheten och bör inte överstiga den nivå de kan hantera utan att 
riskera sänkt stridsvärde och framryckningshastighet. Inom ramarna för en mekaniserad 
bataljons eget underhåll är 1,7 kg/granat en hanterbar vikt ersätta. M224 är det minst 
personalkrävande utav de tre systemen.  

M/41 behöver tillföras både drivmedel samt ammunition samt att bandvagn 208 behöver 
tillgång till en reparationspluton utifall att någonting går sönder. Pjäsen i sig är inte mer 
komplicerade än M224 den är dock något större. Eftersom pjäsen har en större kaliber än 
M224 och tyngre granater påverkar det här givetvis underhållskedjan. Granaternas verkan må 
vara större i målet men de väger också mer. Enheten måste ha tillräckligt med granater med 
sig för att kunna lösa sin uppgift och underhållet måste medföra tillräckligt med granater för 
att ersätta de som går åt. Däremot finns det goda lastmöjligheter i bv208 för att få med rätt 
mängd ammunition. Granatkastare m/41 är det mitterst mest personalkrävande systemen.  

2s4 medför 40st granater112 i vagnen och har övrig ammunition på ett underhållsfordon. 
Utöver ammunitionsersättning behöver det tunga systemet även en hel del drivmedel. Det 
finns en kan finnas en viss problematik med att varje 240mm granat väger minst 130kg. Detta 
göra att de är otympliga att bära och kräver antagligen lyfthjälpmedel eller fler än en som bär. 
Vid ersättning av ammunition och omlastning av underhållsfordon kan det här bli 
problematisk. Kostnaden blir att det tar tid att hantera granaterna framförallt om förbandet 
inte har förövat på att hantera stora mängder ammunition. 2s4 eget ammunitionssystem kan 
bli en begräsning om det går sönder eftersom det är både mekaniskt och elektriskt113 jämfört 
med M224 i sin enkelhet. 2s4 är det mest personalkrävande systemet i jämförelsen, sett till 
antal.  

 

Sammanfattning 2s4 

- Tunga granater kostar tid vid omlastning och belastar underhållskedjan mer än lättare 
granater. 

- Systemet för att hantera granaterna skapar behov av kvalificerade reparations resurser om 
det blir trasigt.  

- Mest personalkrävande (10st soldater) 

                                                 
111 Detta förutsätter att enheten har tidigare transporterats med helikopter.  

112 Försvarsmaktens materielverk, Teknisk und orienterar – Ryska granatkastare och kombinationspjäser, 2012, 

Stockholm. s.8 

113 Ibid. s.8 
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Sammanfattning M/41 

+ Bandvagn 208 har goda lastmöjligheter vilket ger möjlighet till uthållighet 

- Behöver tillgång till reparationspluton för att laga trasiga bv208 vid behov 

- Medeltunga granater, kan i stora mängder belasta underhållskedjan 

- Näst mest personalkrävande (5st) 

 

Sammanfattning M224 

+ Lätta granater även i stora mängder vilket underlättat för underhållet och möjliggör 
alternativa underhållsvägar, exempelvis via luft.  

+ M224 är ett litet och simpelt system vilket underlättar reparationer och minskar kravet på 
underhållskedjan 

+ Minst personalkrävande (3st)  

- Enheten som bär systemet kan endast bära med sig en viss mängd ammunition innan 
stridsvärde och framryckningshastighet oundvikligen sänks.  

Poäng - uthållighet 

System 2s4 M/41 M224 

Poäng 1 2 3 

 

5.5 Resultat och slutsatser  
 

Sammanställning av poäng:  

System 2s4 M/41 M224 

Verkan 2 3 1 

Rörelse 2 3 1 

Skydd 3 2 1 

Uthållighet 1 2 3 

Totalt: 8 10 6 
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Syftet med den här undersökningen var att klargöra i vilket tillstånd m/41 som system befann 
sig i. Därför genomfördes en jämförelse mellan M/41 samt två äldre system som fortfarande 
finns i bruk idag för att undersöka och försöka belysa de bakliggande faktorerna. Delsyftet var 
att använda de grundläggande förmågorna som teoretiskt ramverk och analysverktyg för att 
illustrera och analysera skillnader mellan de olika systemen. Nedan kommer författaren att 
ställa upp frågeställningarna och sammanställa resultatet av analysen.  

 

- Vilket system får högst poäng i jämförelsen och vilka slutsatser kan dras utav resultatet? 

Det systemet som fick högst ”poäng” i jämförelsen var M/41. Det innebär enligt den tolkning 
som gjordes i metodkapitlet att pjäsen når högst total effekt baserat på de grundläggande 
förmågorna i jämförelse med de två andra systemen. De slutsatser som kan dras är att 
systemet in sin helhet fortfarande har en hel del konkurrenskraftiga förmågor. De är däremot 
inte säregna för systemet utan snarare systemets egenskaper. En slutsats är att 120mm 
Kalibern tillåter en så pass hög eldhastighet att det går att leverera god verkan med den i 
jämförelse låga kalibern. Den kumulativa summan av granater når god verkan efter en minut 
eller mer. Däremot kan även slutsatsen dras att för att nå maximal effekt bör pjäsen skjuta 
mer än en minut. Systemet bör ingå i en pluton om fyra pjäser eller flera. Ett annat alternativ 
vore att ha två eller tre plutoner per bataljon för att uppnå den önskade mängden. Det 
förutsätter att de granatkastare m/41 som vi har idag har en tillräcklig livslängd att det blir 
ekonomiskt försvarbart att använda dem en masse under en längre period utan att systemen 
når systemkollaps. 

 

- Vilket system når snabbast effekt i förhållande till tid och verkan? 

2s4 når utan tvekan snabbast effekt i förhållande till tid och verkan. I det första eldöppnandet 
briserar det ner fyra stycken 130kg sprängvinggranater och i förhållande till verkanskurvan är 
det de granaterna som får bäst verkan. M/41 når samma mängd först efter 90 sekunder.  
M224 har tyvärr för liten kaliber för att kunna stå sig i en jämförelse som baseras på granatvikt 
och kaliber men den har överlägset högst eldhastighet per minut. En hög eldhastighet kan i 
sig avge god verkan förutsatt att målet är i proportion till pjäsen.  

 

- Vilken förmåga innehar granatkastare m/41 i jämförelse med M224 och 2s4? 

Baserat på en del av analysen som genomförts och den kodning som gjort har granatkastare 
m/41 visat indikationer på att vara mindre effektiv vad det gäller skydd och uthållighet. Det 
som framgått under analysen av m/41 förmåga till skydd jämfört med 2s4 och M224 är 
följande: m/41 saknar NBC skydd och bepansring som kan skydda mot finkalibrig eld och 
splitter. Vidare saknar systemet Samt förmågan till direktriktad eld på relativt korta 
skjutavstånd med primärvapnet, 120mm pjäsen.   

Granatkastare m/41 förmåga till verkan har i analysen framstått som jämförelsevis god 
framförallt med 2s4 som har dubbelt så stor kaliber. M/41 har mer verkan i antal kilogram 
granater på minut än vad 2s4 har. Problematiken som uppstår är tvådelad. Dels så förutsätter 
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det att systemet skjuter ihållande eld mot samma mål under den minuten. Samt att verkan 
minskar markant under de inledande sekunderna från att första granater briserar. 
Jämförelsevis har m/41 en god balans av kg/granater och antalgranater i numerär för att få en 
spridningsbild. Under en tre minuters period håller m/41 jämna steg med 2s4 som på grund 
av sina låga eldhastighet blir omsprungen av M/41 runt 120-150 sekundersmärket i antal 
kilogram granater under 180 sekunder. Detta tyder på att m/41 faktiskt är relativt effektivt på 
att leverera verkan. 

M/41 betjänas av 5st soldater vilket grovt ligger mellan 2s4 (10st) och M224 (3st) i antal. Det 
beror på att pjäsen betjänas manuellt av soldaterna. Om det hade varit möjligt att minska 
antalet skulle uthålligheten per pjäs givetvis bli större, det säger sig självt att tre soldater 
behöver färre förnödenheter än fem soldater.  

De tydligaste indikationerna som visar på att m/41 på att vara föråldrat som system framgår 
inte av kodningen utan i jämförelse med 2s4 grupperings och utryckningstider där skillnaderna 
är ganska markanta. 2s4 har en grupperingstid på 2,5 minuters och en utryckningstid på 5 
minuters. M/41 har 10 minuter i båda kategorier. Detta är en 75 % respektive 50 % skillnad i 
förmåga att gruppera och omgruppera. Baserat på det kan man dra slutsatsen att 
granatkastare m/41 är mer utsatt för motbekämpning när pjäsen har skjutit samt att det tar 
längre tid vid snabba lägen. Följaktligen måste en mekaniserad bataljon vara utan understöd 
vid gruppering och omgrupperingstiderna. Samt att om en mekaniserad bataljon vill använda 
sig av sitt eget understöd vid anfall måste granatkastarplutonen grupperas inom räckhåll innan 
anfallet börjar. Därefter måste den plutonen omgrupperas när anfallet går utanför räckvidden, 
vilket innebär att den bataljonen blir utan understöd i den tid det tar att omgruppera.  

Detta är i sig inte ett problem men som nämnts tidigare är förmågan till taktisk rörlighet en av 
de mekaniserade bataljonens viktigaste förmågor i manövertaktiken. 114 Detta skulle kunna bli 
en begränsande faktor när vapensystem måste samlas i tid och rum för att uppnå effekt. Vilket 
visar på en ineffektivitet inom området. Skydd mot motbekämpning kan uppnås genom att 
främst förkortar grupperings och utryckningstider. Bv208 däremot har en god 
terrängförmåga, duglig operativ räckvidd och en relativt hög max hastighet vilket gör att så 
fort pjäserna är lastade kan systemet omgruppera till en annan plats fort.  

Ett alternativ till att byta pjäs helt vore att utveckla ett system som underlättar gruppering och 
omgruppering och på så vis förkorta de tiderna. Om det gick att göra på ett relativt simpelt 
sätt skulle systemet med lätthet kunna konkurrera med liknande utländska system. Dock 
skulle skydd från finkalibrig eld fortfarande vara ett hinder. Frånvaron av möjligheten att 
skjuta med personal i skydd i fordonet är en klar begränsning. Fanns den möjligheten skulle 
en granatkastarenhet kunna framgruppera längre fram och inte kräva närskydd.  

Resultatet är tydligt med att påvisa ett system som har god, verkan, rörlighet och någon form 
av skydd ger en hög total effekt. Detta är förenligt med rådande trend inom funktionen 
indirekt bekämpning området där pjäserna blir lättare och rörligare men bibehåller den goda 
nivån av verkan.115 Ett lätt bepansrat 120mm alternativ som har kortare grupperings och 

                                                 
114 Försvarsmakten, Metodhandbok Ledning Bataljon, 2007, Stockholm. s.14 

115 Bailey, J.B.A. Field Artillery and Firepower. Annapolis: Naval Institute Press, 2004. Print. s. 6 
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utryckningstider än granatkastare m/41 torde ge ännu högre effekt än vad systemet gav i den 
här undersökningen. 

Sammanfattningsvis visar granatkastare m/41 vissa tecken på att vara föråldrad på så vis att 
den har väldigt långa grupperingstider jämfört med 2s4. Däremot när pjäsen är lastad blir 
förmågan till rörelse god. M/41 visar på att vara icke effektiv när det kommer till skyddet för 
sin besättning då pjäsen är dragen och saknar bepansring, NBC skydd och förmåga till 
direktriktad eld med själva pjäsens eldrör. Däremot visar m/41 att den effektivt har förmågan 
till verkan i jämförelse med de andra två pjäserna vilket innebär att ur den aspekten är effektiv.  
Granatkastare m/41 fick även högst poäng i jämförelsen på grund av sin goda förmåga till 
verkan vilket kan säga att trots sin ålder är m/41 fortfarande ett potent vapen. Med smärre 
förändringar i taktik eller rent organisatoriskt (2 plutoner istället för 1) skulle den mycket väl 
kunna användas med förtjänst i flera år framöver. 
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6 Resultatdiskussion 
I arbete användes en kvalitativ ansats för att försöka svara på problemet och frågeställningen. 

Fördelen med en kvalitativ ansats är förstås förmågan att hantera komplexa data de komplexa 

data uppstår så fort ämnet taktik berörs. Taktiken är av naturen ett komplext ämne eftersom 

det inte går att sia något ”rätt” svar utan att pröva. Den naturliga ansatsen vid en 

systemjämförelse ter sig att bli en teknisk kvantitativ systemjämförelse eftersom ett tekniskt 

system är en uppsjö med uppenbar teknisk data. Frestelsen att falla in det facket är stor på 

grund av des uppenbara karaktär och handgriplighet och behöver inte nödvändigtvis vara 

alltför komplex. Att applicera en kvalitativ metod på den här typen av problemställning har 

skapat ett djup och en möjlighet att dra taktiska slutsatser som hade varit svåra att logiskt ta 

sig fram till utifrån en kvantitativ ansats.   

Om tid inte hade varit en begränsning hade en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod 

givit ett intressant komplement till undersökningen. Det som forskaren upplevde som en 

begränsande faktor med den valda metoden var att inte ha möjligheten att djuploda i tekniska 

faktorer som kan ha avsevärd påverkan på resultatet så som den faktiska verkan som 

pjäsernas granattyper gör.  

Forskaren upplever att trianguleringen av data i kombination med en deskriptiv 

empiriredovisning har skapat ett tillförlitlig empiriskt underlag vilket har gynnat 

undersökningen, analysen och i slutändan resultatet.  

Kodningen som användes för att utvärdera systemen fungerade väl i slutändan men kan 

upplevas som ett lite trubbigt redskap i vissa fall. För att optimera resultateten av den 

metoden skulle det kunna ha förfinas, definieras och tolkas ytterligare ett steg. Det är dock 

under förutsättningen att en mer omfattande studie på djupet skall genomföras. För den tiden 

som författaren hade till förfogande för undersökningen blev kodningen tillräckligt bra som 

för analysen och resultatet blev ypperligt.  

Undersökningen fann att granatkastare m/41 visar vissa tecken på att i vissa avseenden vara 

omodern och relativt personalkrävande i jämförelse med 2s4 och M224. Undersökningen visar 

också att m/41 har en hög total effekt och full god kapacitet till verkan. Styrkan i 

undersökningen är samtidigt dess svaghet, valet att använda sig utav en komparation. Utan 

att komparera M/41 med andra systemet hade det inte varit möjligt att lyfta fram dess styrkor 

och svagheter. Däremot blir resultatet endast giltigt inom den kontexten som det har tagits 

fram. Undersökningen har varit framgångsrik i att belysa det tillstånd som m/41 befinner sig 

ur i förhållande till den metod och komparation som har gjorts mer ger inget slutgiltigt svar på 

dess totala tillstånd. Resultatet i det här arbetet skiljer sig inte markant från det som 

riksrevisionen presenterade i sin granskning. Bidraget som den här undersökningen har lett 

till är snarare att se om ett förtydligande av den granskningen som har det belysts att systemet 

faktiskt kan konkurrera med andra systemet men det kräver taktiska eller organisatoriska 

anpassningar. Det som däremot skiljer sig något i den här undersökningens resultat är att 
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forskaren har kommit fram till är att pjäsen har fullgod förmåga till verkan och dess livslängd 

kan ökas genom att lägga till en till pluton till organisationen eller lägga till flera pjäser till en 

pluton.  

Det som är anmärkningsvärt är att granatkastare m/41 står sig väl med de övriga två systemen, 

trots det att konceptet granatkastare m/41 är 72 år gammalt och skapades i början av andra 

världskriget.  

6.1 Återkoppling till tidigare forskning 

Undersökningens resultat speglar i mångt vad Bailey uttrycker i ”Field artillery and 

firepower”116 angående artilleriet och riktningen som utvecklingen går i. Enligt Bailey går 

trenden just emot lättare självgående splitterskyddade fordon i början av 2000-talet.  

Resultatet av författarens forskning visar på fördelarna med den rådande trenden inom 

artilleriet. Splitterskyddade självgående fordon i vissa fall med automatisk laddning och 

möjlighet att operera pjäsen uppsuttet i fordonet skyddat från finkalibrigeld och NBC attacker.  

Att försvarsmakten varit på väg att anskaffa ett SSG 120(AMOS) systemet som är 

splitterskyddat i mångt och mycket liknar Archer till egenskaperna pekar ytterligare på att det 

är en trend. Resultatet av undersökningen i den här uppsatsen visar tydligt på att det här är 

egenskaper som ger god effekt i jämförelse med andra system.  

Resultatet i det här arbetet kan kopplas till kadett John Carlströms uppsats om Archer i 

internationella insatser. Carlström drar dels slutsatsen att en fördel med Archer är dess 

splitterskyddade hytt. En liknande slutsats har lyfts fram i det här arbetet rörande vikten av 

splitterskydd och förmågan skydd.  

Stina Johansson uppsats – Granatkastare i fredens tjänst drar vissa liknande slutsatser om det 

här arbetet. Hennes slutsatser bygger på erfarenheter från stridigheterna i Kongo och vilken 

roll som 120mm granatkastaren har och vilket system som bör ersätta den vid en avveckling. 

Det här arbetet har inte ifrågasatt huruvida granatkastare m/41 har någon roll i 

försvarsmakten utan snarare lyft fram slutsatser om hur dess förmåga skall förbättras och 

förstärkas.   

Mikael Svartz arbete om SSG 120 i strids i bebyggelse drar slutsatserna att SSG 120 är lämpligt 

för understöd nära förbanden i strids i bebyggelse därför att den är ekonomisk, har förmågan 

till precisions ammunition, billig yttäckande ammunition samt kan skjuta direktriktat. I detta 

arbete lyfts granatkastare m/41 hårdmålsammunition fram samt att den saknar förmågan till 

direktriktad eld som egenskydd.  

 

                                                 
116 Bailey, J.B.A. Field Artillery and Firepower. Annapolis: Naval Institute Press, 2004. Print. s. 528 
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6.2 Förslag på fortsatt forskning 

För att ge en annan utgångspunkt på denna flerdelade fråga behövs granatkastare m/41 

hållbarhet och uppskattade livslängd undersökas först och främst. Det är oklart hur lång 

livslängd systemen har och när den kritiska punkten nås då de måste ersättas. Vidare anser 

forskaren att det finns ett behov att undersöka vilka taktiska, organisatoriska och logistiska 

anpassningar en mekaniserad bataljon skulle behöva göra för att kunna använda ett 

bataljonsunderstöd baserat på granatkastare m/41 med hög nivå av verkan. Detta utan att 

bataljonens förmåga till manöver minskar eller att understödet tappas under pågående anfall.  

Ur ett politiskt perspektiv anser forskaren att det finns en oklarhet i huruvida de besparingar 

som kom före den granskning som riksrevisionen gjorde av försvarsmakten har skapat stora 

strategiska och taktiska begränsningar på försvarsmakten som kan innebära förlust i viktiga 

förmågor? 
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