
 

 
 

Självständigt arbete (15 hp) 

 
Författare  Program/Kurs 

Victor Nielsen OP SA 15–18 

  

Handledare Antal ord: 11433 

Kristin Ljungkvist Beteckning Kurskod 

  1OP415 

FÖRBUDET AV TRUPPMINOR  
En komparativ studie hur svenska fältarbetsreglementen har förändrats 

 

ABSTRACT: 

The prohibition of the anti-personnel landmines in 1997 have caused a great debate. The debate 

itself is quite unilateral, where it is mainly the supporters of the prohibition who is creating scien-

tific contribution to the subject. The debate is also directed to if and why a nation should ratify the 

ban on antipersonnel mines, and because of that, the discussion of how a nation have or could have 

ratify it has been forgotten. This study examines how the Swedish counter-mobility regulations has 

changed after the ratification of the Ottawa-convention and the elimination of the anti-personnel 

mines. The purpose of this essay is to increase the knowledge how the Swedish armed forces have 

adapted to the ratification of the Ottawa-convention and in the long run contribute to the under-

standing on how a political/humanitarian decision can affect the fighting power of a smaller nation 

as Sweden.  

 

Through analysis of Swedish counter-mobility regulations, it shows that some adaptations have 

been made, however there is still some unbalance between the methods/tactics and the available 

landmine equipment which results in less than maximum effect is produced with the counter-

mobility actions.  
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1. Inledning  
 

1.1 Problemformulering 

1997 valde ett stort antal av de mindre nationerna i världen att skriva på Ottawa konvention-

en. Argument för att införa ett förbud på antipersonella minor byggs främst på den humanitära 

skadan de gör långt efter att konflikten har slutat, då väldigt många civila skadas eller dör på 

grund av minorna. Argumenten mot förbudet rör ofta att det inte finns någon godkänd fysisk 

ersättning som kan fylla hålrummet efter ett avskaffande av truppminor, varför exempelvis 

USA har valt att inte skriva på konventionen då de hävdar ett starkt behov av den förmågan i 

den demilitariserade zonen mellan Nord- och Sydkorea.1 Valet att skriva på och ratificera 

konventionen kräver att nationerna gör en bedömning av hur mycket den humanitära vinsten 

är i förhållande till förlusten i krigföringsförmåga, då det inte finns en fysisk ersättning och 

det resulterar i en förlust av ett fysiskt vapen. Debatten kring förbudet rör främst varför och 

om nationer skall skriva på och ratificera förbudet, vilket kommer att visas under tidigare 

forskning. Forskning kring hur en nation kan ersätta de antipersonella minorna utan en god-

känd fysisk ersättning är bristfällig. Information om hur nationer har påverkats av avskaffan-

det av truppminor är också näst intill obefintlig.  

 

Sverige har länge betraktats som en humanitär stormakt, en nation som har arbetat för att 

människor skall ha drägliga levnadsförhållanden och stöttat utsatta. Att Sverige skulle accep-

tera och ratificera förbudet av truppminor är med andra ord inte förvånande. Samtidigt är Sve-

rige en nation med en lång gräns och relativt litet försvar. Att avskaffa antipersonella minorna 

kan få stor betydelse för försvaret, och konsekvenserna likaså om inte det hanteras. Att för-

svaret av en nation påverkas negativt vid avskaffandet av ett vapen är inget otroligt, och det är 

troligt att en nation vidtager åtgärder för att minska denna negativa påverkan. Till dags dato 

saknas forskning kring hur beslutet har påverkat svenska försvarsmakten och vilka föränd-

ringar som krävts för att upprätthålla högsta möjliga förmåga. 

John F.C. Fuller beskriver en treenighet, där moraliska, fysiska och mentala faktorer måste 

upprätthålla en balans för att nå högsta möjliga effekten. När någon av de tre minskas, bör det 

ersättas eller kompenseras för att minska den negativa påverkan detta har. I den här situation-

en med förbudet av anti-personella minor, har det fysiska minskat, utan en direkt möjlighet 

                                                 
1 Rizer, Arthur. Lessons from Iraq and Afghanistan: Is It Time for the United States to Sign the Ottawa Treaty 

and End the Use of Landmines. s.51 
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till en ersättning, vilket resulterar i en minskad effekt. För att minska nedgången av krigfö-

ringsförmågan bör övriga faktorer ”ökas” eller förändras. Om materielen förändras, bör även 

metoden för hur materiel skall användas också förändras. Någon forskning kring hur nationer 

har hanterat detta saknas, med andra ord saknas en vetenskaplig förståelse för hur nationer har 

påverkats av beslutet.  

 

1.2 Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten omfattar forskning rörande förbudet av truppminor. I stort saknas 

forskning om vad som skedde efter att nationerna hade ratificerat förbudet och avskaffat anti-

personella minor som vapen. Forskningen är från flera olika tidpunkter både före och efter 

1997, främst för att få en bredare grund i materialet. Majoriteten av forskningen är väldigt 

homogen och riktar in sig på varför förbudet bör ratificeras. 

 

Fredenburg beskriver och argumenterar för att införandet av förbudet har varit problematiskt, 

där undermeningen egentligen kan tolkas som att förbudet i sig egentligen saknar densitet då 

de största militära nationerna i världen väljer att inte skriva på förbudet av olika anledningar.2 

Fredenburg menar också att det kan finnas risk att införandet av förbudet skapar problem för 

Kanada utöver själva avvecklingen av truppminor. Argumenten för detta är att samarbete med 

USA och andra länder som väljer att inte skriva på förbudet, kan gå emot själva förbudet då 

nationer som skriver på avsäger sig allt förhållande till truppminor (exklusive minröjning 

m.m.).3 Om Kanada deltar i en operation där USA leder själva operationen kan det uppstå en 

konflikt mellan parterna då Kanada inte får understödja utläggning av truppminor. Det kan 

även tolkas in gråzoner, exempelvis om Kanada skulle hjälpa USA med logistik som på något 

sätt stöttar utläggningen av truppminor.  Även för framtiden kan det bli ytterligare problem 

med en ökad efterfrågan för minröjning och stöd till offer.4 Fredenburg har en ganska bred 

syn på fenomenet, där han faktiskt går emot och problematiserar det hela och inte bara ser det 

positiva i förbudet. 

 

Likt Fredenburg, visar Rizer USA:s problem att skriva på Ottawa konventionen. På ena sidan 

argumenteras det för att truppminor är en nödvändig del för USA:s krigföring, speciellt med 

                                                 
2 Fredenburg, P.W.. The banning of the anti-personnel landmine. (Hela) 
3 Ibid s.8 
4 Ibid s.8 
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hänsyn till det internationella uppdraget att försvara Sydkorea.5 Den andra sidan hävdar 

egentligen att nationens internationella trovärdighet och rykte försämras kraftigt, på grund av 

ett vapen som endast nyttjas av nationen på en plats i modern tid.6 USA står egentligen med 

en fot på vardera sida, där än så länge vikten är på krigföringsförmågans sida med hänsyn till 

Sydkorea.  

 

Adachi beskriver Japans väg, från att vara näst intill helt ointresserade av att skriva på Ottawa 

konventionen, till ratifikation. Japans försvarsmakt hävdar starkt, praktiskt taget fram till slu-

tet, att truppminor är av yttersta vikt för försvaret av nationen.7 Trots detta väljer Japan att 

skriva under Ottawakonventionen, utan att ha någon form av ersättning till truppminorna. Likt 

USA stod landet med fötterna på vardera sida, dock så väljer nationen att utan någon direkt 

ersättning att vika sig för de humanitära behoven. Adachi menar också att det finns starka 

tecken på att icke-statliga organisationer, media och andra nationer har haft en stor påverkan 

på beslutet. 8 Trots att artikeln är från 2005 har Adachi inte med vad Japan faktiskt har gjort 

för förändringar, det torde ha resulterat i någon märkbar förändring om det var vitalt för för-

svarsförmågan. Har japan inte gjort några förändringar förutom att avskaffa de förbjudna mi-

norna eller är det medvetet valt att inte ta med det i diskussionen?  

 

Faulkner menar att den enda egentliga nödvändigheten för truppminor är länder med större 

gränser mot en potentiell fiende.9 Finland beskrivs som ett exempel, då Finland har en väldigt 

lång gräns mot Ryssland och nationernas tidigare relationer skapar ett behov för Finland att 

kunna upprätthålla en stark gräns. Faulkner menar dock att ekonomiska, medicinska och hu-

manistiska behov är större än behovet för försvarsförmågan att truppminor.10 Ett exempel 

Faulkner nämnde var att, om en civil person skadas av en truppmina, förutsatt att personen 

lyckas ta sig till ett sjukhus, fått tillräcklig vård och överlevt detta, så finns det en stor risk för 

personen att leva resten av sitt liv socialt utstött.11 Han menar att en person med exempelvis 

ett amputerat ben har väldigt svårt att komma tillbaka till samhället i ett land som saknar ett 

                                                 
5 Rizer, Arthur. Lessons from Iraq and Afghanistan: Is It Time for the United States to Sign the Ottawa Treaty 

and End the Use of Landmines. s.51 
6 Ibid s.74 
7 Adachi, Kenki. Why Japan Signed the Mine Ban Treaty: The Political Dynamics behind the Decision. s.398 
8 Ibid s.411 
9 Faulkner, Frank. Anti-Personnel Landmines: A Necessary Evil.s.44 
10 Ibid s.46–49 
11 Ibid s.47 
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skyddsnät för utsatta människor. Skadan från minorna är inte avgränsade till konflikten utan 

de fortgår långt efter, med en stor risk för den civila populationen.  

 

Harpviken & Fixdals argumenterar bland annat för att anti-personella minor inte har den mili-

tära nyttan det tidigare har påståtts.12 De menar att truppminorna som hävdats ha en multipli-

kator effekt i mineringar inte längre fyller den funktionen de tidigare haft, mycket på grund av 

den moderna minröjningsutrustningen som numera existerar.13 Författarna menar också att 

oavsett om de hade varit effektiva eller inte, så bör användandet av landminor tolkas som att 

de inte är tillåtet enligt principen att minska civilas påverkan.14 En intressant aspekt i artikeln 

är att det resoneras en del kring den militära nyttan och att minorna skulle vara överflödiga. 

Om författarna hade tagit det ett steg längre och börjat resonera kring andra metoder eller an-

nan materiel som fyller funktionen hade artikeln möjligen fått ytterligare kraft. Harpviken & 

Fixdal har tagit steget längre än många andra inom debatten och gått in djupare på och argu-

menterat kring den faktiska militära nyttan som minorna sägs uppfylla. 

 

Hershfelt är en av få som faktiskt argumenterar mot förbudet, han menar att det taktiska be-

hovet är större än den humanitära vinsten sett till statligt användande av minor. Hershfelt ar-

gumenterar för att icke-stater och andra nationer, genom åren har spridit minor i terrängen i 

omärkta mineringar och även utanför mineringar.15 Argumentet i sig är intressant ur den hu-

manitära aspekten att de organiserade statliga arméernas mineringar inte har så stor påverkan i 

förhållande till irreguljära styrkors ”dolda” mineringar. Ett av argumenten kopplat till den tak-

tiska vinsten är att truppminorna är ett effektivt flankskydd samt ett effektivt skydd för strids-

vagnsminorna mot manuell brytning.16 Det bör tydliggöras att Hershfelts text inte har genom-

gått en kollegial granskning, dock så är den intressant då den visar andra sidan av myntet.  

 

Överlag riktas den tidigare forskningen mot att förbudet är av godo, och de problem som kan 

uppstå är av mindre vikt jämfört med den humanitära vinsten. Forskningen är också huvud-

sakligen inriktade på varför ett förbud bör finnas, men saknar någon egentlig diskussion för 

vilka konsekvenser det kan ha på krigföringsförmågan eller hur nationerna bör hantera av-

skaffandet. Om en nation väljer att ratificera beslutet och det innebär att de behöver avskaffa 

                                                 
12 Harpviken, Kristian Berg & Fixdal, Mona. Anti-Personnel Landmines: A Just Means of War? s.280 
13 Ibid s.280 
14 Ibid s.279 
15 Hershfelt III, Ralph. Anti-personnel Landmines: A Combat Multiplier. s.3 
16 Ibid s.5–6 
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ett vapensystem som används, så bör det ha någon form av påverkan på förmågan. Trots att 

det har gått mer än 20 år sedan nationer valde att skriva på förbudet så finns det knapphändigt 

med forskning (ej hemligstämplat) på hur nationer har påverkats av beslutet. Kvalitén på 

forskningen har även varit ganska ensidig, eller rättare sagt, så är det praktiskt taget endast si-

dan som är för beslutet som har publicerat artiklar som klassas som kollegialt granskade 

(peer-rewiev). Den sidan som är emot beslutet, som Hershfelt argumenterar för, saknar den 

vetenskapliga bekräftelsen.  

 

 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att öka kunskapen hur svenska försvarsmakten har anpassat sig till beslutet 

att ratificera Ottawakonventionen och i förlängningen bidra med insikt i hur ett poli-

tiskt/humanitärt beslut kan påverka krigföringsförmågan hos en mindre nation likt Sverige. 

Detta ämnas göras genom att jämföra svenska fältarbetsreglementen före och efter förbudet av 

truppminor för att se vilken förändring som skett. Varför just fältarbetsreglementen är på 

grund av att de innehåller den samlade informationen för genomförande av minering och fält-

arbeten, övriga reglementen är väldigt generella och någon direkt förändring vore svår att 

finna. 

 

 

1.4 Forskningsfråga 

 

Hur har svenska Fältarbetsreglementen förändrats efter ratificeringen av Ottawakonvent-

ionen och avskaffandet av truppminor? 

Forskningsfrågan ämnar söka efter svaret på vilka förändringar som skett i nämnda reglemen-

ten efter förbudet av truppminor. Innan förbudet fanns och nyttjades olika typer av truppminor 

i försvarsmakten och försvarsmaktens fältarbetsreglementen torde ha genomgått viss föränd-

ring efter förbudet. Forskningsfrågan kan inte svara på om krigföringsförmågan har nedgått 

eller förbättrats efter beslutet, utan visar hur försvarsmakten har försökt hantera förlusten av 

ett potentiellt viktigt vapensystem. 

1.5 Avgränsningar 

Studien kommer endast att betrakta påverkan/förändring som rör markliggande (även minor 

som kan upprättas i träd eller liknande) offerutlösta minor och mineringar. Försvarsladdningar 
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(försvarsladdning 21 & 22) kan betraktas då de tidigare nyttjades som offerutlösta, men efter 

förbudet nyttjas som operatörsutlösta. Denna avgränsning gör att intresseområde för studien 

blir smalare och inte kommer att betrakta eventuella förändringar som har skett som inte har 

direkt koppling till förbudet, exempelvis om metod för trädfällning har förändrats. Påver-

kan/förändring som rör skall betraktas som att det inkluderar mineringar, vägförstöring, me-

toder vid nyttjande av minor och liknande.  

 

Endast fältarbetsinriktade reglementen och där i främst reglementen riktade mot fördröjande 

fältarbeten och minering analyseras, främst på grund av att de mer generella reglementena och 

handböckerna ger väldigt generella anvisningar för mineringar jämfört med fältarbetsregle-

menten. Det är också främst i fördröjande fältarbeten som minor nyttjas, varför reglementen 

inriktade på det fokuseras på. De förändringar som eventuellt skett i de generella reglemen-

tena finns högst troligt även i reglementen som utformats specifikt för ämnet. Med andra ord 

torde avgränsningen i materialet vara obetydlig med hänsyn till att de utvalda reglementena är 

särskilt utformade för ämnet i studien. 

 

1.6 Disposition 

I kapitel 2 presenteras Fullers teori om treenigheten som nyttjas för studien, inledningsvis vi-

sas de övergripande för teorin, därefter en mer ingående presentation av de fysiska, mentala 

och moraliska sfärerna vilka är grunden i teorin samt en ytterligare fördjupning i hur balansen 

mellan de olika sfärerna. Kapitlet avslutas med en diskussion om teorin. 

 

Kapitel 3 är ett metodkapitel, där presentation av forskningsdesign, val av fall, forskningsme-

tod, forskningsetiska överväganden, material och operationalisering sker. I operational-

iseringen är det främst analysverktyget som tas fram och förklaras.  

 

Kapitel 4 består av analysen, där svenska fältarbetsreglementen analyseras och jämförs. Det 

sker även en återkoppling till teorin där skillnaderna mellan reglementena ses ur ett teoretiskt 

perspektiv kopplat till balansen mellan sfärerna. 

 

Kapitel 5 avslutar uppsatsen med en djupare diskussion och slutsatser kring studiens resultat, 

återkoppling till syfte och frågeställning, relevans för yrkesutövning samt förslag till fortsatt 

forskning. 
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2. Teori 
 

2.1 Fullers teori om krigföringsförmåga 

Fullers teori bygger på en treenighet, vilken består av mentala, moraliska och fysiska sfärer. 

Fuller menar att allt mänskligt bygger på en treenighet, där de ingående delarna är beroende 

av varandra, och skulle inte fungera om de inte var tillsammans. Att Fuller menar att allt 

mänskligt bygger på denna treenighet gör att den är väldigt allomfattande, vilket både är dess 

styrka och svaghet, detta diskuteras mer ingående senare. Treenigheten kräver en balans mel-

lan de olika delarna för att fungera optimalt, saknas en del fallerar det helt, och är det för lite 

av en del haltar fenomenet. Fuller skriver: 

”Mental force does not win a war ; moral force does not win a war ; physical force does not win a 

war ; but what does win a war is the highest combination of these three forces acting as one 

force.”17 

Fuller beskriver de tre sfärerna som att hjärnan är den mentala sfären, kroppen den fysiska 

och själen den moraliska.18 Nedan kommer de att presenteras mer djupgående för att öka för-

ståelsen för Fullers teori. Fullers teori är otroligt omfattande, både i beskrivning och i mäng-

den ingående delar. För denna studie är det dock balansen mellan de tre sfärerna som är in-

tressant, varför en ingående beskrivning av hela Fullers teori inte kommer att presenteras.  

2.1.1 Mentala sfären 

 

Den mentala sfären beskriver Fuller som det som kontrollerar det fysiska, likt att hjärnan kon-

trollerar kroppen.19 Dock så agerar inte denna helt självständigt, den påverkas av den mora-

liska sfären, med intryck och känslor. Militärt tänkande menar Fuller är en balans mellan de 

mentala, fysiska och moraliska sfärerna, som sätts i en kontext.20 Med det menas egentligen 

att det krävs en förståelse om balansen mellan sfärerna, där allt måste tas i beaktande vid ut-

formningen av en idé. Om en ledare har en idé hur denna skall lösa ett problem, möter denne 

stort motstånd i att forma idén till en plan om ledaren saknar en metod eller om denne inte är 

ett geni.21 Idén måste också generellt sett fungera i den redan existerande organisationen, för 

att inte riskera att orsaka förödelse.22 Risken kan vara att en för stor förändring skapar oreda 

                                                 
17 Fuller, J.F.C., The Foundations of the Science of war, (Milton Keynes, Books express publishing, 2012 (1927) 

s.146 
18 Ibid s.55–58 
19 Ibid s.55 
20 Ibid s.103 
21 Ibid s.103 
22 Ibid s.103 
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och kaos i organisationen. Fuller talar även om tre principer i den mentala sfären, riktning, 

fördelning och koncentration.23 Med andra ord: vart, vad och hur mycket. Det handlar om hur 

resurserna skall användas på ett rimligt sätt i förhållande till planen, vart behövs resurserna? 

Vad behövs för att lyckas med uppgiften? Hur mycket behövs?  

 

2.1.2 Fysiska sfären 

 

Som nämnt tidigare motsvarar den fysiska sfären kroppen, som kontrolleras av den mentala, 

eller hjärnan. Fuller talar om rörelse, defensiv kraft och offensiv kraft inom den fysiska sfä-

ren. Defensiv kraft kan innebära skydd av något slag, en rustning, bunker eller liknande. Of-

fensiv kraft bygger i grunden på vapen, svärd, gevär med flera.24 Fuller menar också att vapen 

delas in i olika kategorier, vapen burna av soldater och vapen som levererar verkan genom 

någon form av mekaniskt eller kemiskt tillvägagångssätt.25 Rörelse handlar i grunden om nå-

gon form av förflyttning, antingen genom människans egna förmåga eller med någon form av 

hjälpmedel (hästar, fordon, flygplan eller liknande).26 Den fysiska sfären kan inte ensam 

vinna några krig, men det är en betydande del för att kunna vinna överhuvudtaget. Om två 

motståndare möts och de är lika starka i den fysiska sfären, beror utgången på vilken sida som 

är starkas i de övriga två sfärerna. Den fysiska sfären kan stärkas på många sätt, bland annat 

genom att antingen öka numerären, vapenverkan, möjligheten till skydd eller förmågan till rö-

relse.  

 

2.1.3 Moraliska sfären 

 

Den Moraliska sfären levererar känslor och intryck till den mentala sfären, exempelvis lust 

och obehag.27 Fuller talar om mod och rädsla i den moraliska sfären, viljan från den mentala 

sfären måste passera den moraliska innan det fysiska kan påbörjas, när viljan passerar det mo-

raliska och rädsla infinner sig, så resulterar det i antingen kaos eller stillestånd.28 Mod håller 

rädslan på avstånd och förhindrar en negativ påverkan, vilket gör det enklare för ledaren att få 

sin vilja igenom.29 Fuller talar också om självbevarelse, självhävdelse och självuppoffring 

                                                 
23 Fuller, The Foundations of the Science of war s.215 
24 Ibid s.148 
25 Ibid s.150 
26 Ibid s.148 
27 Ibid s.57 
28 Ibid s.216 
29 Ibid s.216 
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Figur 1 

som en del i den moraliska sfären.30 Han menar dock att det inte bara innefattar individen i 

sig, men också nära och kära, exempelvis partner och barn.31 Självuppoffringen kan sträcka 

sig till att en person även offrar sitt eget liv för att en individ eller mänskligheten som helhet 

skall överleva. I förlängningen är det tillgivenhet och kärlek för andra som Fuller diskuterar.32 

Den moraliska sfären kan också ge en multiplikator effekt till de övriga sfärerna, vilket inne-

bär att en händelse som kanske inte direkt ökar krigföringsförmågan, ökar denna indirekt ge-

nom en högre moral.33 

 

2.1.4 Balans mellan sfärerna 

Fullers teori om treenigheten är både komplex och enkel på samma gång. Enkelheten finns i 

att allt bygger på en treenighet, där en balans måste finnas för att nå maximal effekt. Kom-

plexiteten kommer i de vida förklarningarna och det djupgående analyserna av respektive de-

lar i teorin. Fullers teori är också generell i allmänhet, det analytiska instrumentet är en för-

enkling av Fullers teori, samtidigt som den är nedbruten har viktiga element rörande funkt-

ionen minor integrerats och kategoriserat i Fullers begrepp mentala och fysiska sfär. Den 

egentliga operationaliseringen av teorin finnes därför i det analytiska instrumentet. Dock fin-

nes här en ytterligare fördjupning i treenigheten. 

Där en balanserad treenighet kan förstås som Fi-

gur 1 (figur 1–4 är skapade av författaren för att 

enklare illustrera balansen mellan sfärerna). 

Samtliga hörn i triangeln är lika långt från cent-

rum. Med det menas att förhållandet mellan de 

mentala, fysiska och moraliska sfärerna är i ba-

lans.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Fuller, The Foundations of the Science of war s.117 
31 Ibid s.117 
32 Ibid s.131 
33 Ibid s.145 
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Figur 2 

Figur 3 

Sett till Figur 2, har den fysiska sfären, 

likt det i studien minskats (modellen är 

endast illustrativ och kan skilja sig från 

verkligheten).  Det skapar en obalans i 

triangeln, triangelns totala yta kan ses 

motsvara krigföringsförmågan, och för 

att minska den negativa påverkan av att 

den fysiska sfären minskar, kan antingen den 

fysiska sfären ”stärkas” eller förändras med tillförandet av ett nytt ersätt-

ningssystem eller genom att förändra någon av de andra sfärerna. Exem-

pelvis genom att stärka den mentala sfären, kan denna förlängas och ge 

en ökad yta inom triangeln. Viss förändring kan ge effekt, men fokuseras 

det endast på en sfär och förstärker denna utan att förstärka de andra blir 

triangeln oproportionerlig likt Figur 3. Hur stor påverkan vissa saker har 

på krigföringsförmåga är svårt att sätta ett fast värde på, utan det är själva 

balansen som skall beaktas, om förändring sker inom en sfär, bör de öv-

riga förändras för att uppnå en balans igen. All förändring bör i sådana fall vara i förhållande 

till vad som har förändrats. På samma sätt som att balansen måste upprätthållas vid förlust av 

ett vapensystem, kan det krävas förändring vid tillförsel av nya vapen. Om det tillförs ett nytt 

vapen och det inte sker någon förändring i de moraliska eller mentala sfärerna, är vapnet i sig 

helt meningslöst. Om det inte finns metoder och idéer för hur vapnet bör nyttjas kommer vap-

net antingen att användas helt tanklöst eller ligga oanvänt i ett förråd. 

2.1.5 Diskussion om teorin 

Valet av Fullers teori om treenigheten baseras till stor del på att svenska försvarsmakten i Mi-

litärstrategisk doktrin 16 (MSD 16) beskriver krigföringsförmågan som ett tempel, där tre pe-

lare håller uppe taket. De tre stöttepelarna är fysiska faktorer, konceptuella faktorer och mora-

liska faktorer.34 Krigföringsförmågan måste också sättas i en kontext, ett sammanhang, för att 

verkligen kunna förstås. Även om beskrivningen skiljer sig till viss del mellan Fuller och 

MSD16, så är de ändock väldigt lika i grundtanken om vad krigföringsförmågan byggs upp 

av. Att välja en teori som är till stor del väldigt lik vad försvarsmakten tänker kring krigfö-

ringsförmåga torde vara lämpligt med hänsyn till att studien inte syftar till att pröva varken 

                                                 
34 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin - MSD 16, Stockholm: Försvarsmakten, 2016. s.25 
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teorin eller försvarsmaktens syn på krigföringsförmåga. Om Fuller hävdar som nämnt tidi-

gare, att det krävs en balans mellan sfärerna, så bör inte försvarsmaktens tanke kring balans 

av faktorerna vara långt ifrån med tanke på likheterna. Fuller omnämns även av andra som en 

av 1900-talets mest inflytelserika militärteoretiker, och skaparen av krigets principer.35 Detta 

är troligen en förklaring till varför det är så stora likheter mellan svenska försvarsmaktens 

tempel och Fullers treenighet. Fullers teori om treenigheten kan också kritiseras. Genom hela 

boken The Foundations of the Science of war är det ett genomgående tema med treenighet, 

risken med detta kan vara att Fuller kommit på en ide om en treenighet och nu forcerar denna 

teori och försöker applicera detta på vartenda fenomen som skall beskrivas. Fullers teori är 

också väldigt omfattande och kan ibland uppfattas som svåröverskådlig då han sällan fullt ut 

konkretiserar sin teori. Trots detta är Fullers teori lämplig att använda för denna studie, både 

på grund av likheterna med den svenska synen på krigföringsförmåga, men också för att teo-

rin är relativt generell. Att den är generell gör att den bli applicerbar på ett så pass specifikt 

ämne som denna studie behandlar. Det krävs dock en tydlig konkretisering och operational-

isering för att detta skall uppnås, vilket delvis skett under detta kapitlet men fortsätter under 

metodkapitlet vid presentationen av analysverktyget. 

3. Metod 
 

3.1 Forskningsdesign 

Denna studie analyserar skillnaderna mellan fältarbetsreglementen före och efter förbudet av 

truppminor. Studiens forskningsstrategi bygger på fallstudie med Sverige som fall. Då studien 

undersöker hur förbudet av truppminor har påverkat försvarsmakten delas fallet in i två sub-

fall, där det ena sub-fallet är före förbudet och det andra sub-fallet är efter förbudet. Att dela 

upp fallet till två sub-fall kan ge mer kontroll över studien än en ren longitudinell undersök-

ning.36 Ett problem med att undersöka före och efter en händelse är att det kan finnas andra 

faktorer som påverkar förändringen, avgränsningen i materiel och ämne är dock så pass speci-

fik att det inte är troligt att några yttre faktorer har någon större betydelse för förändringen. 

Fallstudie ger möjligheten till ett djupare fokus inom fallet, vilket ökar detaljnivån och nog-

grannheten, vilket är viktigt då det är skillnader som skall jämföras och de kan vara av mindre 

                                                 
35 Ångström, Jan & Widén, Jerker, Contemporary military theory the dynamics of war, Johanneshov: MTM, 

2015 s.81 
36 George, A. and Bennett, A., Case studies and theory development in the social sciences. Cambridge, Mass.: 

MIT Press. 2007 s.168 
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modell.37 Göran Wallén bekräftar också att fallstudier är lämpliga vid undersökningar av 

komplexa sammanhang.38 

3.2 Val av fall 

 

För studien krävs en nation som valt att ratificera beslutet och avskaffat den förbjudna min-

materielen, det bör också vara en nation som fortfarande innehar tillåtna minor (exempelvis 

stridsvagnsminor och fordonsminor) då en nation som totalt avskaffat minvapnet inte kan 

jämföras hur nyttjandet av minor har förändrats (förutom att konstatera att de inte längre an-

vänder förmågan). Sverige har länge setts som en humanitär stormakt, vilket talar för att nat-

ionen kan ha accepterat att negativt påverka försvarsförmågan till förmån för humanitära än-

damål. Samtidigt stod svenska försvarsmakten inför en stor organisatorisk förändring under 

de kommande åren efter förbudet, vilket torde innebära att möjligheten till att utveckla orga-

nisationen och metoderna med hänsyn till förbudet också fanns. Sverige som fall är intressant 

då just denna förändring har gett den humanitära stormakten Sverige möjligheten att anpassa 

sig efter de nya förbuden. Svenska försvarsmakten bör ha tagit förbudet i beaktande vid den 

stora strukturella förändringen, och försökt anpassa sig efter bästa förmåga. Andra nationer 

som inte stod framför en stor organisatorisk förändring har kanske inte haft samma möjlighet 

att tillämpa och förändra i organisationen för att det skall passa med det nya förbudet.  

 

3.3 Forskningsmetod 

Datainsamlingen kommer att ske genom en analys av meningsinnehåll i försvarsmaktens fält-

arbetsreglementen. Johannessen & Tufte beskriver analys av meningsinnehåll som en koncen-

trerad analys av innehållet i ett dokument.39 Där ett analysverktyg skapas genom att deduktivt 

eller induktivt ta fram en kodning vilket texten analyser efter.40 I denna studien är analysverk-

tyget en kombination av deduktivt och induktivt framtagna kategorier, vilket förklaras ytterli-

gare vid genomgången av analysverktyget. Skriftligt material utgivet av försvarsmakten är i 

denna studie att föredra, då det är skillnader mellan reglementen som skall undersökas. Att 

genomföra intervjuer hade i sig varit väldigt intressant, men då det finns en risk att det som 

återges under intervju inte är exakt det som står i reglementena kan det resultera i att det som 

undersöks är hur det subjektivt har förändrats. Visserligen hade det varit intressant att se hur 

                                                 
37 Backman, J., Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 2008 s.55 
38 Wallén, G., Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 1996 s.116 
39 Johannessen, A., Tufte, P. & Johansson, G., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö̈: Liber, 2003 

 s.109 
40 Ibid s.109 
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personalen upplever skillnaden, men det studien undersöker är hur försvarsmaktens reglemen-

ten har förändrats.  

 

Att analysera meningsinnehållet i materialet är lämpligt då det kan finnas delar av texten som 

inte ordagrant uttrycker fenomenet. Det kräver dock viss förförståelse inom ämnet för att in-

dividen som genomför studien för att till fullo dra nytta av metoden.41. Detta innebär också att 

författaren tolkar den skriftliga texten, vilken kan resultera i olika tolkningar beroende på vil-

ken erfarenhet eller insikt som innehas inom ämnet.42 För att minska risken för detta kräver 

det att tydlighet finns i studien rörande tolkningar av materialet vilket sker genom att nyttja ett 

analysverktyg, detta ökar också studiens intersubjektiva prövbarhet. Att det är skriftliga källor 

är också positivt ur den aspekten att de finns tillgängliga för att kontrollera studien eller för 

ytterligare fördjupning inom ämnet. Materialet läses också flera gånger för att minska risken 

att vitala delar missas eller misstolkas. 

3.4 Forskningsetiska överväganden 

Som nämnt tidigare kommer svenska reglementen att analyseras, inget material i studien är 

hemligstämplat, dock bör det beaktas att delar av materialet är aktuella svenska reglementen. 

Analysen jämför reglementen före och efter förbudet av truppminor, och kan påvisa teoretiska 

brister i aktuella metoder för hur försvarsmakten nyttjar minsystemet. Dessa brister kan ses 

som känslig data, dock gör författaren bedömningen att på grund av att det endast är en jäm-

förelse mellan öppet material samt att det inte är en studie inriktad på utveckling att det inte är 

oetiskt. 

3.5 Reglementen 

Materialet för studien är utvalda reglementen från försvarsmakten, med inriktning på minor 

och fördröjande fältarbeten. Försvarsmaktens egna dokument är att föredra i denna studie då 

det är just förändring i försvarsmaktens dokument som undersöks. Källkritik enligt de källkri-

tiska principerna är gjord på samtliga reglementen, dock är tidskriteriet svårt att applicera på 

reglementen från före förbudet. Strikt källkritiskt är de inte lämpliga, då större förändringar 

har skett sedan de lanserades, dock är det just hur de har förändrats som skall analyseras vil-

ket gör att tidskriteriet inte är tillämpbart på detta materialet.  

                                                 
41 Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik. s.81 
42 Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik. s.81 & Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. 

Towns, Ann. Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 5 uppl. 

Stockholm: Wolters Kluwer, 2017. s.227 
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- Äkthet: Reglementena bör kunna ses som äkta, det är försvarsmaktens egna dokument som 

försvarsmakten har producerat.  

- Oberoende: Materialet är inte fullt självständigt, reglementena hänvisar till varandra bero-

ende på vilken information som söks.  

- Tendens: Reglementena återger hur försvarsmakten anser att personalen skall/bör genomföra 

viss verksamhet. De är dock inte hemliga, vilket innebär att viss information kan vara uteläm-

nad för att minska andra makters insyn i verksamheten. Med detta i åtanke, kan reglementen 

utöver att vara vägledning och instruktioner åt egen personal, också vara en form av ”reklam” 

utåt med kritiska detaljer utelämnade. 

3.6 Operationalisering av teorin 

För att effektivt kunna genomföra en strukturerad analys av meningsinnehållet krävs det ett 

analytiskt instrument. Instrumentet är också viktig för att andra skall kunna återskapa studien 

och nå samma resultat. Som nämnt tidigare är det de fysiska, moraliska och mentala sfärerna 

som kommer att undersökas i reglementena, nedan visas en utveckling och fördjupning i sfä-

rerna, som syftar till att tydliggöra och blottlägga viktiga element för studien. Det analytiska 

instrumentet är en kombination av de centrala delarna av Fullers teori, där de fysiska, mora-

liska och mentala sfärerna står som grund och innehållet i materialet. Kombinationen gör att 

det generella som Fuller talar om, blir greppbart i detta specifika ämnet. De tre sfärerna är de-

duktivt framtagna ur Fullers teori, de övriga kategorierna är induktivt framtagna ur materialet, 

dock med hänsyn till teorin för att placera dem under rätt överkategori. De olika kategorierna 

i det analytiska instrumentet är inte värderade där någon kategori betyder mer än någon an-

nan. Det endast kategoriserar fenomen för att underlätta extraktion av data ur materialet och 

för att kunna jämföra de olika dokumenten under likvärdiga förhållanden. 

3.6.1 Fysiska sfären 

Som nämnt tidigare så består den fysiska sfären bland annat av vapen, till analysverktygen är 

därför materiel (min-materiel) kategoriserad under den fysiska sfären. Tillsammans med ma-

terielen räknas själva handhavandet in, hur en mina hanteras rent praktiskt. Handhavandet 

hade kunnat kategoriserats under den mentala sfären, dock så särskiljs det i denna studie med 

hur exempelvis soldaten hanterar minan rent praktiskt, gentemot vart chefen väljer att placera 

mineringen (taktik).  

- Under kategorin Minor räknas samtliga kompletta minor in, med två underkategorier: 

Typ av mina och Mintändare. Typ av mina är viktigt då fältarbeten i Sverige kom-
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binerar olika typer av minor för att få högsta möjliga effekt. Det kan vara olika typer 

av stridsvagnsminor, fordonsminor och truppminor. Mintändare är intressant då det 

påverkar funktionen hos vissa minor, i Sverige främst stridsvagnsminorna. En mina 

kan få väldigt olika funktioner beroende på vilken mintändare som används. 

- Under Röjningsskydd räknas samtliga externa röjningsskydd som kan tillföras ett 

minsystem för att försvåra minröjningen. Det kan innebära att vissa Mintändare an-

vänds som innehar den funktionen. Underkategorierna Antal och Typ av skydd fin-

nes här. Antal ser till hur stor andel av minorna som förses med röjningsskydd. Typ 

av skydd ser till om det enbart är röjningsskydd eller om det är kombinerat med en 

mintändare. 

- Under kategorin Handhavande finns underkategorierna Maskering och Placering av 

mina. Maskering innefattar alla försvårande åtgärder för upptäckt, exempelvis över-

täckning av material, grävning av ytterligare mingropar med mera. Placering av mina 

omfattar djupet på mingropen, avstånd mellan minor. 

 

3.6.2 Mentala sfären 

Den mentala sfären omfattar bland annat militärt tänkande, därför är Metod och Taktik kate-

goriserade här. Militärt tänkande som Fuller talar om i sin teori, för att göra det greppbart för 

studien bryts militärt tänkande ner till två beståndsdelar, Taktik representerar ett taktiskt tän-

kande med vilka val och idéer en beslutfattare gör, och Metod hur man löser den taktiska 

idén. Det kan argumenteras för att taktik skulle vara en större kategori med metod som under-

kategori. I detta fallet är de inte det, främst för att skilja det större mot det mindre, där takti-

ken får symbolisera det mer generella, val av plats och liknande, medans metod får symboli-

sera vad själva mineringen är. Den mentala sfären är inte helt skild från den fysiska sfären 

heller, i den mentala sfären görs de val som omfattar den fysiska sfären, exempelvis valet vil-

ken typ av mina som skall användas, där valet börjar i den mentala, för att sedan gå över till 

den fysiska med material och handhavandet. 

 

- Metod omfattar de val och åtgärder som sker vid en minering, vilka minor skall nytt-

jas? Hur stor skall den vara? I metod finns underkategorierna Kombination av sy-

stem och Storlek på mineringen. Kombination av system är valet av vilka minor 

och funktioner som skall nyttjas, kombination av fordonsminor med stridsvagnsminor 

eller liknande. Det innefattar också underkategorin Skenminering, vilket är åtgärder 
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vilket gör att en plats ser minerad ut, men utan några faktiska minor. Storlek på mi-

nering omfattar främst storlek till yta, exempelvis djupet eller bredden på mineringen, 

där finns också underkategorin Antal minor, vilket är hur många minor som beräknas 

gå åt. 

- Taktik omfattar i studien de taktiska valen som sker i samband med minering, vart 

skall mineringen vara? Vilken effekt skall uppnås? Under taktik finnes Skydd och 

Placering. Skydd innebär alla externa åtgärder som görs för att skydda mineringen, 

med underkategorin Försvar av minering menas det egna försvaret av mineringen 

med personal, måluttag för indirekt eld med mera. Placering av minering menas vart 

mineringen upprättas, valet av terräng exempelvis. 

 

3.6.3 Moraliska sfären 

Den moraliska sfären är svår att implementera i analysverktygen, mycket på grund av att idéer 

och beslut enligt Fuller passerar igenom den moraliska sfären innan de blir genomförda. Med 

andra ord så har det som står i reglementena redan ”bearbetats” i den moraliska sfären, exem-

pelvis själva beslutet att förbjuda truppminor. Den moraliska sfären är trots detta inkluderad 

för att finna skillnader som direkt kan kopplas till exempelvis självuppoffring, det vill säga 

åtgärder som inte har en omedelbar positiv effekt för den egna striden, men som genomförs 

för att skydda andra (exempelvis tydligt uppmärkt minvarning i syfte att skydda civila). Den 

moraliska sfären delas upp i kategorierna För egna och För Civila.  

För Egna är byggd på Fullers tanke om självbevarelse, det kan vara åtgärder som ökar säker-

heten eller liknande för egna enheter. För Civila är åtgärder som är gjorda utan ”militär vin-

ning” för att öka säkerheten för civila, de kan vara både lagstadgade åtgärder eller rent all-

mänt av godo, detta bygger på Fullers idé om självuppoffring.  

 

- Minvarning kan rent krasst uppföras på grund av tre anledningar, för att egna inte skall 

beträda området, för att civila inte skall beträda området, för att få motståndaren att 

inte beträda området eller en kombination av de tre. Därför kan minvarning hittas un-

der kategorierna För egna och För Civila, minvarning i de fall det är till för att på-

verka motståndaren på något sätt finnes under Skenminering i den mentala sfären då 

det är en metod för att påverka motståndaren. 
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4. Analys 
 

Analysen är uppbyggd så att ett reglemente före förbudet jämförs med motsvarande regle-

mente efter förbudet. Reglementena jämförs med stöd av analysverktyget där respektive punkt 

kontrolleras och analyseras. För att skapa tydlighet i analysen, analyseras först reglementena 

Fältarbetsreglemente för försvarsmakten – Fördröjande fältarbeten från 1989 (FRFF89) och 

Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten från 2008 (FRFF08) i sin helhet, därefter ana-

lyseras Soldatreglemente Gemensam materiel (SoldR mtrl G) från 1990 och Manual Minor 

(M-Minor) från 2017. FRFF89 kompletteras vid enstaka tillfällen med Fältarbetsreglemente 

Minor från 1993 då FRFF89 hänvisar till denna för ytterligare information om minering. Ana-

lysen avslutas med en sammanfattning av större skillnader och återkoppling till Fullers teori 

med diskussion. 
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4.1 Fysiska sfären 

I FRFF89 beskrivs riktlinjer för understöd av strid hur fältarbeten bör nyttjas, det specificeras 

vilka typer av minor som skall nyttjas vid framkomliga stråk och möjliga grupperingsplatser, 

det trycks även på att röjningsskydd bör nyttjas.43 I FRFF08 ges det en mer öppen tolkning av 

vilka minor som bör nyttjas på vilka platser, det specificeras inte vilken typ av mina som bör 

nyttjas vart, inte heller om det är lämpligt med röjningsskydd, dock är de förslagna texterna i 

reglementena i stort samma utöver att det äldre dokumentet är i högre grad konkret.44 Avvi-

kande är att vid understöd av försvar i bebyggelse så exemplifierar FRFF08 i bildformat nytt-

jandet av sidoverkande minor likt FRFF89, vilket inte gjorts i tidigare illustreringar där det 

endast visar mineringar med markliggande stridsvagnsminor.45 Under fältarbeten mot luft-

trupp framgår en tydlig skillnad i vilka minor som förespråkas av respektive reglemente, i 

FRFF89 är det fordonsminor och truppminor som bör nyttjas på fällningsplatser, helst sidver-

kande.46 I FRFF08 har det helt enkelt formulerats till sidverkande minor.47 Skillnaden går att 

tolka till att vara ganska stor med hänsyn till att i det äldre reglementet nyttjas både offerut-

lösta och operatörsutlösta system, men i det nya är det endast operatörsutlösta system. 

Vid spärrning av flygfält får röjningsskydd och truppminor ej användas enligt FRFF89 då de 

inte kan tas bort snabbt, det uppges att röjningsskydd inte får nyttjas vid samma förfarande 

enligt FRFF08, det är med andra ord ingen praktisk skillnad (med hänsyn till förbudet mot 

truppminor).48 FRFF08 beskriver relativt ingående hur mineringar kan maskeras vid olika un-

derlag, vilket FRFF89 inte beskriver.49 Dock beskriver FältarbR F Min detta med liknande de-

taljnivå.50 

 

SoldR Mtrl G beskriver i huvudsak tre olika typer av stridsvagnsminor, tre fordonsminor och 

tre truppminor.51 M-Minor beskriver endast två stridsvagnsminor, tre fordonsminor och inga 

truppminor.52 Det som avviker mellan reglementena i vilken typ av mina är att det nyare reg-

lementet saknar strvmina m/47 – 52B, m/52B samt truppminorna. I övrigt beskrivs de minor 

som återfinns i båda reglementena på liknande sätt. 

                                                 
43 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten – Fördröjande fältarbeten, 1989 s.36 
44 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten, 2008 s.21–22 
45 Ibid s.23 
46 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten – Fördröjande fältarbeten, 1989 s.51 
47 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten, 2008 s.26 
48 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten – Fördröjande fältarbeten, 1989 s.81 & Försvars-

makten, Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten, 2008 s.76 
49 Ibid s.71–73 
50 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten Minering, 1993 s.42–45 
51 Försvarsmakten, Soldatreglemente, Gemensam materiel, 1990. s.143–175 
52 Försvarsmakten, Manual Minor, 2017 (hela boken) 
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I SoldR Mtrl G beskrivs det att bryttändaren till strvmina 5 utlöses vid en belastnings på 

125kg, i den nya M-Minor hävdas det att utlösning sker vid vikter överstigande 350kg vid 

centrumbelastning och 175kg vid kantbelastning.53 I båda böckerna omnämns stridvagns-

mintändare 4 och stridsvagnsmintändare 15, de beskrivs på samma sätt med samma data på 

utlösningsbelastning. Dock så saknar SoldR Mtrl G den fullbreddsutlösande och röjnings-

skyddade stridsvagnsmintändare 16 vilken finns i M-minor.54 För fordonsmina 14 presenteras 

det två olika metoder för att avfyra minan i SoldR Mtrl G, det ena är att en soldat utlöser mi-

nan, och den andra metoden är att nyttja minan med en utlösningstråd dragen över en väg, där 

det passerande fordonet utlöser minan.55 I M-Minor nämns endast metoden där soldaten avfy-

rar minan.56Hur minorna skall maskeras är utelämnat i både SoldR Mtrl G och M-Minor, det 

anges endast att de skall maskeras och inte hur de bör maskeras. 

I SoldR Mtrl G beskrivs röjningsskydd i form av försåtladdning till de äldre strvmina m/47–

52, detta enklare röjningsskydd saknas i det nya reglementet.57 Istället så har M-Minor ett 

rubbningsskydd till strvmina 6 för ökat skydd, i övrigt är det mintändarna som i vissa fall har 

inbyggt röjningsskydd till strvmina 5.58  

I M-Minor beskrivs det rekommenderade djup för respektive mina, även vilket djup som det 

bör vara vid de olika mintändarna till strvmina 5, i SoldR Mtrl G saknas denna beskrivning 

förutom för strvmina 6.59  

 

4.2 Mentala sfären 

I riktlinjer för understöd av strid i båda reglementena skiljer sig inte placeringen av minering-

arna märkbart, exempelvis under anfall och försvar är beskrivningarna av placering i stort 

samma.60 FRFF08 använder i stort identiska bilder för att exemplifiera hur mineringarna kan 

placeras som FRFF89.61 Vid fältarbeten mot lufttrupp placeras mineringarna i exemplen i de 

                                                 
53 Försvarsmakten, Soldatreglemente, Gemensam materiel. s.151 & Försvarsmakten, Manual Minor. s.17 
54 Försvarsmakten, Manual Minor. s.67 
55 Försvarsmakten, Soldatreglemente, Gemensam materiel. s.165 
56 Försvarsmakten, Manual Minor. s.111–112 
57 Försvarsmakten, Soldatreglemente, Gemensam materiel. s.149 
58 Försvarsmakten, Manual Minor. s.35 
59 Försvarsmakten, Manual Minor. s. 21, s.59 & Försvarsmakten, Soldatreglemente, Gemensam materiel. s.159  
60 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten – Fördröjande fältarbeten, 1989 s.34–36 & För-

svarsmakten, Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten, 2008 s.20–22 
61 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten – Fördröjande fältarbeten, 1989 bild 3:1 & 3:2 & 

Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten, 2008 bild 2:1 & 2:2 
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båda reglementena i stora drag på samma sätt, skisserna skiljer sig till viss del men rent prin-

cipiellt är de samma.62 

 

I FRFF89 illustreras tydliga exempel på hur de olika minsystemen skall kombineras för att 

uppnå erforderlig effekt.63 Samtidigt beskrivs även att skenminering skall nyttjas tillsammans 

med övriga mineringar.64 I FRFF08 illustreras inga kombinationer av olika minor, inte heller 

är det beskrivet att något förespråkas, dock är det beskrivet att skenmineringar skall utföras.65 

Även under fördröjningsstrid är FRFF89 väldigt tydlig i den principiella skissen med hur 

olika typer av minor kan kombineras för att uppnå effekt, med kombination av skarpa mine-

ringar och skenmineringar.66 Det uttrycks även ambitionsgrader i principskissen, vilket visar 

exempel på hur stort antal av minor som bör finnas på respektive plats. I FRFF08 visas en 

förenklad principiell skiss som saknar förslag på kombination av minor, ambitionsgrad och 

skenminering.67 Vid vägförstöring är båda reglementena tydliga med att olika typer av minor 

skall använda för att öka problematiken för motståndaren vid röjningsarbeten, den enda egent-

liga skillnaden är att truppminor saknas i FRFF08.68 Även i de generella kapitlet om landmi-

nering trycker båda reglementena på stor variation av mintyper och att de bör nyttjas röjnings-

skydd, med den enda skillnaden att truppminor inte nämns i FRFF08.69 

 

I FRFF08 beskrivs en generell beräkning av åtgången av minor vid vägförstöring, per kilome-

ter påverkad väg räknas det att 100st stridsvagnsmina (strvmina) 5, 5st strvmina 6, 1st sidver-

kande strvmina, 4st fordonsminor, 3st röjningsskyddade mintändare, 3st fullbreddsutlösta 

mintändare.70 Motsvarande kapitel i FRFF89 beskriver inget generellt antal, istället menas det 

att det är främst sidverkande minor som bör nyttjas och att tramp- och trådminering alltid bör 

genomföras för att öka svårigheten vid röjning.71 Även en stor variation av mängden minor 

per kilometer eftersträvas.72 FRFF89 hänvisar också till reglemente FältarbR F Min för ytter-

                                                 
62 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten – Fördröjande fältarbeten, 1989 bild 3:10 & För-

svarsmakten, Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten, 2008 bild 2:5 
63 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten – Fördröjande fältarbeten, 1989 bild 3:2 
64 Ibid s.36 
65 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten, 2008 s.22 & bild 2:2 
66 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten – Fördröjande fältarbeten, 1989 bild 3:6 
67 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten, 2008 bild 2:6 
68 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten – Fördröjande fältarbeten, 1989 s.53–54 & För-

svarsmakten, Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten, 2008 s.53 
69 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten – Fördröjande fältarbeten, 1989 s.93 & Försvars-

makten, Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten, 2008 s.34 
70 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten, 2008 s.63–64 
71 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten – Fördröjande fältarbeten, 1989 s.63 
72 Ibid s.64 
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ligare bestämmelser för landmineringar.73 I FältarbR F Min finns en liknande generell rikt-

linje som finns i FRFF08, med skillnaderna: 3st strvmina 6, 3st sidverkande strvminor, 6st 

fordonsminor, 100st truppmina 10, 3st truppmina 11, 3st truppmina 12 vid vägförstöring.74 

Både i det äldre och det nyare reglementet eftersträvasett så stort djup på mineringen som 

möjligt för att öka riskerna och tiderna för motståndaren.75 Djupet skall också anpassas med 

hänsyn till den egna stridsplanen och möjliga stridsställningar. Även i det generella kring mi-

nering återfinns i båda reglementena riktlinjer för hur ambitionsnivån på mineringen påverkar 

antalet. I FRFF08 är det tydligt redovisat både antal minor och förväntad effekt på motstån-

dare som framrycker genom mineringen utan röjningsåtgärder.76 FRFF89 är lite otydligare 

och beskriver endast vad exempelvis en fördröjande minering innebär i förväntad effekt.77 Då 

FRFF89 hänvisar till mer specifika detaljer om minering till FältarbR F Min, går det att utläsa 

samma data som finns i FRFF08.78 Kraftsamling av minor beskrivs på snarlika sätt i regle-

mentena, där exempelvis möjliga stridsställningar för motståndaren eller som skydd för egna 

förband.79 Dock så beskriver FRFF89 att minor kan kraftsamlas till områden där egna förband 

har begränsad verkan med pansarvärn, vilket är raka motsatsen mot FRFF08 som menar att 

minor kan kraftsamlas där pansarvärnseld är förberedd.80 

 

Under kapitlet fördröjningsstrid i småbruten eller betäckt terräng beskrivs det i båda regle-

mentena ett antal syften med de egna fördröjande fältarbetena. Alla punkter uppstaplade i de 

båda reglementena stämmer överens med varandra i stort förutom en. I FRFF89 menas det att 

fördröjande fältarbeten syftar bland annat till att försvåra för motståndaren att nyttja terräng 

som inte kan försvaras.81 Denna punkten är helt struken i FRFF08.82 Även om punkten är 

struken går det att tolka i FRFF08 att det ändå inte är helt eliminerad, då det nämns som prin-

cip att minera terräng som är utanför egna vapens räckvidd dock i en annan terrängtyp (om-

växlande öppen och småbruten terräng).83   

                                                 
73 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten – Fördröjande fältarbeten, 1989 s.92 
74 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten Minering, 1993.s. 38 
75 F Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten – Fördröjande fältarbeten, 1989 s.93 & För-

svarsmakten, Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten, 2008 s.33 
76 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten, 2008 s.35 
77 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten – Fördröjande fältarbeten, 1989 s.10 
78 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten Minering s.13 
79 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten – Fördröjande fältarbeten, 1989 s.93 & Försvars-

makten, Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten, 2008 s.34 
80 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten – Fördröjande fältarbeten, 1989 s.93 & Försvars-

makten, Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten, 2008 s.34 
81 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten – Fördröjande fältarbeten, 1989 s.44 
82 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten, 2008 s.27 
83 Ibid s.29 
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4.3 Moraliska sfären 

I FRFF89 beskrivs varningsåtgärder som åtgärder som syftar till att förhindra egna skador och 

stödja egen verksamhet.84 Detta skiljer sig mot hur FRFF08 beskriver varningsåtgärder. Innan 

förbudet nämns endast ett syfte som rör egen verksamhet eller motståndarens. I FRFF08 

trycks det på att skydda civila utöver det som nämns i det äldre reglementet.85 Utöver att det 

tydliggörs en skillnad i syftet, nämns också riktlinjerna att det skall utföras antingen före eller 

i samband med att arbetena utförs, och att de skall vara synliga för närmande parter.86 Efter 

förbudet har det med andra ord tagits större hänsyn till att civila kan ta skada av minorna, och 

ett ytterligare steg är att sätta ut poster till dess att erforderlig minvarning upprättats. I 

FRFF89 nämns dock att varningsåtgärder skall upprättas med hänsyn till kvarvarande civila 

vid beredskapshöjningar, denna information är skild från kapitlet som avhandlar varningsåt-

gärder.87 Syftet med minvarning för egna nämns med andra ord i båda reglementena, dock 

nämns endast för civila i FRFF08. Något som också skiljer sig är mängden information i re-

spektive reglemente. I den äldre FRFF89 är det knappt en sida rörande minvarning, i jämfö-

relse med FRFF08 som beskriver minvarning på nio sidor med detaljrika beskrivningar hur 

det skall utföras.88 Vilket kan ses som ett tydligt ställningstagande i ämnet. I respektive kapi-

tel om vägförstöring är FRFF08 tydlig med att förstärkning av varningsåtgärder kan behövas i 

terräng om det kan förekomma egna eller civila i terrängen.89 Detta förtydligande saknas i det 

äldre reglementet, dock finns en punkt som menar att varningsåtgärder inte krävs vid opera-

törsutlösta minor.90 I FältarbR F Min återfinns en större beskrivning av minvarning än det 

som beskriv i FRFF89, det är dock fortfarande av mindre karaktär än vad som återfinns i 

FRFF08.91 

4.4.1 Sammanfattning Fördröjande fältarbetsreglementen 

Generellt sätt är det i stora drag samma riktlinjer som nämns i det äldre och det nyare regle-

mentet. I FRFF89 är det en högre detaljrikedom i de principiella skisserna och riktlinjerna för 

hur fältarbeten kan genomföras på platsen, viss avsaknad av information (som återfinns ge-

nom hänvisning till FältarbR F Min) samt i väldigt mycket lägre utsträckning är varningsåt-

                                                 
84 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten – Fördröjande fältarbeten, 1989 s.22 
85 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten, 2008 s.99 
86 Ibid s.99 
87 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten – Fördröjande fältarbeten, 1989 s.29 
88 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten – Fördröjande fältarbeten, 1989 s.22 och För-

svarsmakten, Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten, 2008 s.99–107 
89 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten, 2008 s.55 
90 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten – Fördröjande fältarbeten, 1989 s.56 
91 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente för försvarsmakten Minering, 1993 s.64–68 
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gärder beskrivna. FRFF08 är mer generell i beskrivningar, har ett i jämförelse omfattande ka-

pitel i varningsåtgärder och innehar en mängd information som tidigare hämtats ur andra reg-

lementen. Några större skillnader och motsatser finns i reglementena, vid vägförstöring be-

räknas det generellt till att gå åt cirka 110st minor i FRFF08 per kilometer, mot cirka 220st 

innan förbudet där den främsta skillnaden är att truppminorna är borttagna samt att det inte ef-

ter förbudet ges förslaget att kraftsamla minor på platser där pansarvärnsvapen har begränsad 

verkan. 

 

4.4.2 Sammanfattning för Reglementen och manualer för minor 

Böckerna är väldigt kortfattade och sakliga gällande handhavande av minorna, dock så har det 

utelämnats en del information för hur exempelvis maskering på detaljnivå bör ske (vilket 

dock kan återfinnas i generella drag i de andra reglementena). Den materielen som är samma 

mellan reglementena beskrivs också på samma sätt, med undantaget för utlösningsbelastning-

en på bryttändaren till strvmina 5. Den stora skillnaden mellan dem är att viss materiel har av-

skaffats och därför inte med i det nyare reglementet.  

 

4.5 Återkoppling till teori 

Ovan presenteras resultatet från analysen av de olika reglementena, dock så har det endast 

analyserats med ett analytiskt verktyg baserat på Fullers teori, därför kommer det nu att pre-

senteras en återkoppling där resultatet på en djupare nivå vävs samman med teorin. Fullers 

treenighet med de fysiska, moraliska samt mentala faktorerna återspeglas i analysen och det 

visar att det finns en förändring i samtliga faktorer efter förbudet.  

I den fysiska sfären är det främst en förändring i vilka system som nyttjats som skett, där de 

förbjudna truppminorna har försvunnit ur beskrivningarna av naturliga skäl, den fysiska sfä-

ren har både ökat och minskat på samma gång. Sett till vägförstöring, så har antalet minor 

som ses som ett generellt riktvärde minskat kraftigt med förbudet av truppminor vilket torde 

ge en negativ effekt på Fullers fysiska sfär då han menar som tidigare nämnt att vapen är en 

ingående del. Samtidigt har det tillförts rubbningsskydd till strvmina 6 vilket ökar skyddet av 

minan, och även tillförseln av mintändare 16 till strvmina 5. Tillförseln av dessa bör kunna 

ses som en effektökning då förmågan på respektive mina ökar.  
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För försvar mot lufttrupp uttrycktes det i det äldre reglementet att både truppminor och for-

donsminor bör nyttjas och att i reglementet efter förbudet är det endast benämnt sidverkande 

minor. Fuller skriver: 

 

”I want a weapon of such a nature because I want to carry out tactics of such a nature, and not, 

Here is a new weapon ; what are its tactics? Should be the guiding rule in change.” 92 

 

I detta fallet är det intressant då det har skett en förändring som inte var till följd av ett taktiskt 

beslut, här har det tagits bort ett system och taktiken har då fått anpassa sig efter detta, vilket 

Fuller menar inte är optimalt. Gällande försvar mot lufttrupp så har det dock inte skett någon 

taktikanpassning, utan det har endast tagits bort system. Hur stor förändringen av vapensy-

stem är, är svår att avgöra, det har både tagits bort och lagts till fysiska system, en förutsätt-

ning för att inte minska den fysiska sfären är att den nya mintändaren och rubbningsskyddet 

överstiger eller är lika med tidigare system i effekt. 

 

Den Mentala sfären är väldigt lik mellan de olika reglementena, i stort sett har det inte skett 

några förändringar i hur man bör gå tillväga vid lösandet av vissa uppgifter. Även om de är 

väldigt lika så finns det vissa skillnader. Att det har valts att inte kraftsamla minor på områden 

där det inte finns förberedd för pansarvärnseld är ett exempel. Denna förändringen kan bero 

på att den fysiska sfären har genomgått en förändring, och att kapaciteten i den fysiska sfären 

har forcerat en förändring i den mentala. Med andra ord att förlusten av vapensystem vid för-

budet av truppminor gör att kapaciteten av mineringen har minskat, och att minskningen är så 

stor att nuvarande materiel inte klarar det den taktiska lösningen kräver. Om detta är fallet har 

det skett en medveten förändring i den mentala sfären för att kompensera en förändring i den 

fysiska sfären. Det har även skett en mindre förändring vid vägförstöring, efter förbudet har 

antalet strvmina 6 ökat och sidverkande minor har minskat utöver att de förbjudna minorna är 

borttagna. Med hänsyn till att ytterligare mintändare och rubbningsskydd har tillförts till or-

ganisationen, borde det ha skett en ökning av nyttjandet av dessa för att kompensera förlusten 

av truppminor. Detta har inte skett med tanke på att ingen ökad förbrukning har redovisats i 

de generella överslagsberäkningarna för vägförstöring. Med andra ord har det skett en föränd-

ring i den fysiska sfären som inte till fullo har applicerats och nyttjats i den mentala sfären. 

Att tillföra ett system för att öka effekten, men sedan inte till fullo utnyttja det, torde resultera 

                                                 
92 Fuller, The Foundations of the Science of war s. 102 
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i en nedgående effekt. Den offensiva kraft Fuller talar om där vapen är en bidragande del är i 

detta fallet inte fullt utvecklad, och den mentala sfären i sin helhet minskar på grund av detta.  

 

Den Moraliska Sfären har genomgått en ganska stor förändring mellan de olika reglemen-

tena. Även om den moraliska sfären är svårtydd och inte den dominerande sfären i reglemen-

tena har det skett en väldigt tydlig förändring rörande minvarning. I det äldre reglementet är 

minvarning knappt omnämnd, medans i det nyare är det av en mycket högre betydelse. Som 

nämnt under utformandet av analysverktyget, finner man självuppoffring i Fullers moraliska 

sfär. Självuppoffringen blir i detta fallet valet att utveckla och använda minvarning på ett 

mycket tydligare sätt än tidigare. Minvarning i sig ger ett ökat skydd för att civila inte skall av 

misstag skadas på minorna, men på samma sätt som det är tydligt för civila är det tydligt för 

motståndaren. I vissa fall kan målet vara att orsaka förluster för motståndaren, vilket blir svå-

rare i områden där risken för att civila kan ta sig in i mineringen, då en tydlig uppmärkning 

krävs. Detta är dock inte bara negativt, Fullers tankar kring den moraliska faktorn som en 

multiplikator till den fysiska och mentala sfären gör att själva moralen hos personalen ökar för 

att det inte riskerar egna nationens civila, och på så vis ökar den totala krigföringsförmågan. 

Moralen hos personalen kan också öka på grund av självbevarelsen, risken för att faktiskt av 

misstag hamna i en egen minering minskar med tydligare uppmärka områden. Något som kan 

betraktas i den moraliska sfären är också förändringen i utlösningsbelastningen på bryttändare 

till strvmina 5. Att belastningen vid kantbelastningen höjts från 125kg till 175kg kan betraktas 

som en åtgärd för att göra minan ytterligare inriktad på att ge verkan mot fordon och inte sol-

dater till fots. 

5. Avslutning 
 

5.1 Diskussion och slutsatser 

Analysen visar att viss förändring har skett i samtliga tre sfärer. I den fysiska sfären har för-

mågan som tidigare nämnt både minskat och ökat mellan reglementena. I samband med för-

budet förlorar försvarsmakten truppminorna, vilka har setts som ett vapen som både ha an-

vänts för att lösa mer specifika uppgifter till att ingå i mineringar där det kombineras med 

andra minor. Efter förbudet har det tillförts ytterligare mintändare till strvmina 5 och ett rubb-

ningsskydd till strvmina 6. Dessa bör kunna ses som en kompensation för förlusten av ett va-

pensystem. Det är dock svårt att avgöra om de skall och hur väl de fyller funktionen truppmi-
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norna hade. Att tillföra en mintändare med röjningsskydd ökar svårigheten vid röjning, men 

det ersätter inte den specifika förmågan truppminorna hade, exempelvis trådutlösta minor som 

verkar mot trupp över en relativt stor yta utan att det krävs personal på plats. Även om strids-

vagnsminan tillförs en mer svårröjd tändare, är huvudmålet för en stridsvagnsmina fortfarande 

tunga fordon och inte trupp till fots. Truppminorna var en möjlighet att kunna begränsa områ-

den för trupp utan att behöva ha personal på plats. I analysen visade det sig också att det end-

ast var en ytterst liten förändring som skett för att kompensera förlusten av truppminorna vid 

vägförstöring. Trots att det tillförts ytterligare en variant av mintändare har inte användandet 

av specialtändare ökat. Den nya förmågan har med andra ord inte implementerats i verksam-

heten, och det bör med andra ord inte kunna räknas ge någon positiv effekt för krigförings-

förmågan. Detta är ett tydligt exempel på att en obalans i treenigheten inte kan nå maximal ef-

fekt. Det har skett förändringar i enskilda sfärer utan att det har skett en överspridning av för-

ändringen till de övriga sfärerna. Verktygen och möjligheten har funnits då förändring har 

skett i samtliga sfärer, problemet är att det inte har samordnats för att nå högsta möjliga för-

måga. Likt citatet av Fuller i teorikapitlet, så vinner inte den fysiska sfären några krig ensamt, 

utan det är högsta kombinationen av alla tre som vinner krig. Att ha ett vapen som inte im-

plementeras och används till fullo är slöseri med resurser och ger inte den ökningen i förmåga 

som eftersträvas. En tydlig skillnad mellan det äldre och det nyare reglementet är som nämnt i 

analysen att det har skett en förändring i civil påverkan i de fördröjande fältarbetena. Hänsyn 

till att civila kan både skadas och dödas av minorna visas på en väldigt mycket högre nivå. De 

åtgärder som görs genom minvarning har många gånger inte en militär nytta, utan är ofta 

främst till för att skydda civila från att skadas. Det finns en stor moralisk vinst i att civila inte 

utsätts för onödig skada, men sett till att Fuller pratar om en balans mellan de olika sfärerna är 

det svårt att avgöra om det gynnar krigföringsförmån eller inte. Är den självuppoffringen nå-

got som gynnar balansen eller skapar det obalans?  

Som nämnt tidigare har det skett förändringar i sfärerna, men det är väldigt svårt att genom 

denna analysen avgöra hur balansen ser ut efter förbudet. Det går att tyda till viss del att den 

mentala sfären inte är i balans med den fysiska sfären gällande tillgång på materiel och att ta 

med det i tankarna och idéerna. En oklarhet är hur stor påverkan det faktiskt har på förmågan 

att det inte nyttjas mer special-mintändare efter att truppminorna förbjöds. Att det inte skett en 

direkt ökning enligt reglementena är tydligt men inte hur stor påverkan det har på förmågan.  
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Då studien har genomförts som en kvalitativ textanalys gör det att resultatet visar endast vad 

som står i reglementena som analyseras (och dess innebörd). Verkligheten kan skilja sig mot 

vad som står i reglementena, exempelvis att de nyare reglementena är mer generella behöver i 

sig inte ha någon negativ betydelse då den som genomför arbetet kan uppleva sig ha större 

friheter i valet hur denne skall lösa uppgiften. Att ge specifika förslag kan göra att det blir en 

typ av sanning och att alla gör likadant varje gång, vilket skapar en förutsägbarhet som mot-

ståndaren kan utnyttja. Att reglementet säger att det principiellt går åt 5st strvmina 6 (utöver 

alla andra minor) på 1 kilometer förstörd väg kan med andra ord skilja sig mot hur det ser ut i 

verkligheten, det finns dock en risk att personal faller tillbaka på det som står i reglementet 

och använder det principiella som en regel. Genom exempelvis intervjuer hade det kunnat ge 

ett resultat som motsvarar hur personalen faktiskt gör i verkligheten med alla dess variationer. 

Studien har inte heller värderat de olika sfärerna, det vill säga de är värda lika mycket eller 

lika lite och en förändring är därför omöjlig att säkert klassa vilken påverkan den har på krig-

föringsförmågan, vilket visserligen inte är avsikten med uppsatsen. En förändring eller oba-

lans kan med andra ord ha från enorm till obetydlig påverkan på krigföringsförmågan, vilket 

gör att en upptäckt obalans behöver och bör analyseras vidare för att fastställa i vilken ut-

sträckning det påverkar. 

 

Som presenterat i uppsatsen bygger studien på Fullers teori om treenighet och krigförings-

förmåga. Fullers teori är som tidigare nämnt väldigt omfattande och komplex, vilket gör att 

det finns risk för både språkliga missförstånd och rena syftningsfel i tolkandet av teorin även 

om detta har aktivt motarbetats genom att läsa teorin flera gånger, både innan och under tiden 

arbetet pågår. Det hade kunnat vara intressant att i ett senare skede välja en modernare och 

tydligare teori som har influerats av eller liknar Fuller för att se om resultatet hade skiljt sig. 

Det går även att diskutera analysverktygets utformning, beroende på kunskap och erfarenhet 

inom den vetenskapliga och den militära sektorn kan det finnas synpunkter på valet av kate-

gorier och hur dessa bör organiseras. Beroende på hur de organiseras i analysverktyget kan 

kanske obalanser mellan sfärerna både läggas till och tas bort. Dock tror inte jag att det hade 

gett någon radikal förändring i resultatet. Om exempelvis den presenterade obalansen mellan 

den fysiska och mentala sfären, där det har tillförts en ny mintändare men användningen i an-

tal har inte ökat, istället hade varit kategoriserad som att båda låg under den fysiska sfären 

hade en intern obalans istället synts. Studiens omfattning gör också att det är avgränsat till 

verksamhet som nyttjar minor, i det stora hela kan försvarsmakten ha genomfört andra an-
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passningar som inte analysen visar. Detta kan innebära att obalanser kompenseras på ett annat 

håll. 

 

5.2 Återkoppling forskningsfråga och syfte 

Forskningsfrågan presenterad i början av uppsatsen löd Hur har svenska Fältarbetsreglemen-

ten förändrats efter ratificeringen av Ottawakonventionen och avskaffandet av truppminor? 

Vid en snabb överblick i respektive reglemente ser de väldiga lika ut, där de flesta beskriv-

ningarna är praktiskt taget identiska. Vid en närmare analys så är de nyare fältarbetsreglemen-

tena generellt sett i mindre utsträckning specifika i de principiella exemplen och att en del in-

formation som tidigare har hänvisats till ett annat reglemente nu återfinns i en samlad bok. 

Det som kan ses som av högre betydelse, det vill säga själva innehållet, har dock inte föränd-

rats radikalt. Trots att relativt stora förändringar på minmaterielen i Försvarsmakten, har me-

toder och tekniker för att lösa majoriteten av uppgifterna kvarstannat i stort oförändrade, och 

den primära skillnaden är att precisionen i beskrivningarna har minskat samt att materiel som 

nu är förbjuden endast är borttagen ur texten. I vissa fall har uppgifterna förändrats, exempel-

vis så är det inte längre aktuellt att kraftsamla minor på områden där egna förband inte kan 

verka med direktriktad pansarvärnseld, utan kraftsamlingen bör ske just där det finns goda 

möjligheten för detta. Det har även skett en större förändring rörande civil prioritet, tidigare 

var det endast kortfattat rörande åtgärder för skyddet av civila, efter förbudet är det omfat-

tande och implementerat i flera kapitel, där särskilt minvarning är en åtgärd. 

 

Syftet med uppsatsen var bland annat att öka kunskapen för hur Försvarsmakten har anpassat 

sig till beslutet att ratificera förbudet. I stort kan det beskrivas som att försvarsmakten har 

minskat i förmågan att begränsa motståndare (särskilt till fots) i områden där det inte finns 

egen personal som på något sätt kan avge verkan. Detta bygger främst på att de vapensystem 

som tidigare hade denna förmåga inte längre är tillåten, och att den min-materiel som tillförts 

efter förbudet inte är inriktad mot trupp till fots. Försvarsmakten har även hamnat i en viss 

obalans mellan de tre sfärerna, där den mentala sfären behöver utvecklas för att hamna i ba-

lans med de övriga två. Försvarsmakten har samtidigt vidtagit åtgärder som ökar skyddet för 

civila och visar i större utsträckning att trots krig eller andra oroligheter att civila liv skall 

skyddas i så stor utsträckning som möjligt, vilket kan resultera i ett högre humanitärt förtro-
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ende. Det är inte heller otroligt att andra nationer som ratificerat förbudet också ser en ökning 

i det humanitära förtroende samtidigt som balansen mellan materiel och metod har rubbats. 

 

5.3 Relevans för yrkesutövning 

Studien ser jag kunna bidra med att officerare får en ökad förståelse för hur ett förbud av viss 

vapenmateriel kan påverka organisationen. Den själva vinsten i det hela är att professionen får 

en större möjlighet att utvecklas för att uppnå högsta möjliga effekt med de medel och meto-

der som finns. Att kritiskt granska och undersöka hur beslut har påverkat hur uppgifter utförs 

och varför det ser ut som det gör skapar en möjlighet att förbättra och utveckla. Det kan ske 

att ytterligare materiel blir förbjuden att nyttja, och då finns en högre förståelse för att hela 

kedjan måste kontrolleras och undersökas för att finna var det finns möjlighet att förändra för 

att minska den negativa påverkan ett politiskt beslut kan ha på krigföringsförmågan. 

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Studien visar endast förändring rörande fältarbetsreglementen, något som hade kunnat vara 

intressant för att öka förståelsen i ämnet är att genomföra intervjuer på personal som har erfa-

renhet från både före och efter förbudet. Då finns en annan möjlighet att se hur förändringen 

har upplevts ha påverkat verksamheten på ett annat sätt.  

 

Om intresse finns för att fortsätta på denna studien, kan det vara av intresse att se hur stor på-

verkan det har varit på den faktiska krigföringsförmågan. Har den påverkats negativt trots de 

förändringar som gjort och vilka ytterligare åtgärder krävs för att nå högsta möjliga effekt? I 

studien framkommer det att det har minskats kraftigt med antalet minor vid vägförstöring, 

men har det någon reell betydelse eller räcker de åtgärder som gjorts för att hålla en tillräck-

ligt hög nivå? 
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