
Morgan Karlsson OP  16–19 2019-05-07 

1 
 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete (15 hp) 

Författare Program/Kurs 

Morgan Karlsson OP SA 16–19 
 

Handledare Antal ord: 11 872 

Markus Göransson Beteckning Kurskod 

  1OP415 

FÄLTARBETENS PÅVERKAN PÅ MARKOPERATIONER - EN TEORIPRÖVANDE 

FALLSTUDIE PÅ SOVJETISKA FÄLTARBETEN UNDER OPERATION BAGRATION 

Abstract 

Previous research on the art of military engineering indicates that the development of this support 

branch focuses on technological and organizational advancements whereas theory development 

seems to be lacking. The purpose of this study is to explore the extent to which J.F.C Fuller´s 

theory might be able to address the scientific gap that exists today, by considering the possible 

impact of military engineering on the outcome of a historical land operation. 

The study uses a case study to examine the four offensives of the Soviet Union’s Operation 

Bagration, drawing on a theoretical framework derived from contemporary maneuver warfare 

theory by J.F.C Fuller. This theory contains the physical elements of war: mobility, offensive 

power and protection and Fuller´s physical principles of war with their tactical and strategical 

classes. These classes and elements are applied throughout this study to analyze the occurrence of 

military engineering and their effect on the operation. 

The findings of the study show that J.F.C Fuller´s theory can be applied to historical offensives to 

examine the effects military engineering has on the outcome. The effects can for example be 

explained through the contribution military engineering has on limiting the opponent’s mobility 

and enabling the envelopment of the opponent’s flanks through mobility. 

Nyckelord: Fältarbeten, J.F.C Fuller, Sovjetunionen, Operation Bagration, Markoperationer 
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1. Inledning 

“Those who fail to learn from history are condemned to repeat it” 

Winston Churchill 

1.1 Problemformulering 

Fältarbetsförbanden spelar en viktig roll i manöverkrigföringen via sitt understöd med broar, 

minbrytning, fortifikationer och mineringar.1 Arméernas mekanisering och deras ökade 

rörlighet har inneburit ett allt större krav på fältarbetsförbandens möjlighet att snabbt kunna 

möjliggöra skydd och rörlighet för förbanden.2 Ambitionshöjningen kan härledas både till 

motståndarens och egna förbands tekniska och doktrinära utveckling, vilket har möjliggjort ett 

högre anfallstempo. För att möta det ökade kravet på hastighet har utveckling inom 

fältarbeten främst skett genom tekniska innovationer; exempelvis ingenjörbandvagnar och 

brobandvagnar vilka erhåller liknande skyddsnivå och hastighet som de stridsvagnsförband de 

understödjer.3  

 

Trots betydelsen av fältarbeten och ambitionshöjningen är fältarbetsteorier idag ett eftersatt 

område inom krigsvetenskapen. Tidigare forskning visar att studier om fältarbeten generellt 

har en tyngdpunkt kopplad till teknologi och organisationsutveckling.4 Därtill har de svenska 

fältarbetsförbanden begränsade möjligheter att inhämta praktisk erfarenhet inom sina 

huvudsakliga uppgifter från högintensiva konflikter. Detta eftersom deras uppgifter vid 

internationell tjänst främst är fokuserad på civilt stöd, campbyggnation eller ammunition- och 

minröjning. Utveckling av teorier om fältarbetens brukande, effektivitet och framgång i 

markoperationer är därför motiverad.  

 

Att bekräfta eller falsifiera en teori av tidiga militärteoretiker kan bidra till att bredda samt 

utveckla teorins överförbarhet till att även stödja fältarbetsförbanden. Lämpliga militärteorier 

att pröva är dock svåra att finna då de oftast saknar anknytning till fältarbeten. Den brittiske 

                                                           
1 Lind, William. Maneuver Warfare Handbook. Colorado: Westview Press, inc. 1985. 33–34. 
2 Fuller, John Frederick Charles. Lectures on F.S.R II. London: Sifton Praed & Co, Ltd. 1931. 22. 
3 Leonhard, Robert. The art of maneuver – Maneuver-warfare theory and Airland battle. New York: The 

Ballantine Publishing Group. 1991. 291–292. 
4 Ivashkov, Viktor. Theoretical Principles of Military Engineering. Military Thought, vol. 14, no. 2, 2005: 148; 

Zhukovsky, L. G och Slyusarev, A. M. How to develop the theory of combat operations engineer support. 

Military Thought, vol. 17, no. 1, 2008: 104–105, 110–111. 
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militärteoretikern John Frederick Charles Fuller (J.F.C Fuller, 1878–1966) var en av de 

framstående militära tänkarna under tidigt 1900-tal och utvecklade då en militärteori med 

anknytning till fältarbeten. Teorin fokuserar på mekaniserad krigföring utifrån Fullers 

erfarenheter från första världskriget och är således inte en fältarbetsteori i grunden.5 Delar av 

teorin är dock fundamentalt knutna till fältarbetsförbandens existens och uppgifter. 

Beskrivningar av fältarbeten återfinns exempelvis i krigets fysiska element genom 

uppförandet av stridsvärn och markarbeten.6 Därtill innehåller Fullers strategiska och taktiska 

former beskrivningar som bland annat avhandlar begränsningen av motståndarens rörlighet, 

vilket överensstämmer med fältarbetskategorin fördröjande fältarbeten som genom minor och 

hinder fördröjer eller begränsar motståndarens rörlighet.7 

 

Bristen på fältarbetsteorier medför således ett behov av att undersöka om J.F.C Fullers 

militärteori går att applicera på fältarbeten. Värdet i att möjliggöra en tillämpning av J.F.C 

Fullers teori är dess eventuella bidrag till att kunna förklara fältarbetens påverkan på 

markoperationer. Teorin kan således eventuellt utgöra ett analysverktyg och hjälpmedel för att 

öka förståelse och kunskap till markoperationers framgång. Behovet av en fältarbetsteori är av 

vikt då svenska fältarbetsförband har en begränsade möjlighet att inhämta praktisk erfarenhet. 

 

1.2 Syfte 

Undersökningen ämnar testa två delar av J.F.C Fullers teori för att undersöka dess relevans till 

att förklara fältarbetens påverkan på genomförandet av Operation Bagrations fyra offensiver 

1944. Undersökningen ämnar bidra till en ökad förståelse för hur fältarbeten och 

fältarbetsförband kan hjälpa markstridsförbanden att nå framgång vid offensiva 

markoperationer. 

 

                                                           
5 Widén, Jerker och Ångström, Jan. Militärteorins Grunder. Stockholm: Försvarsmakten. 2005. 92, 122. 
6 Fuller, John Frederick Charles. The Foundation of the Science of War. Saffron Walden: Books Express 

publishing. 2012. 152. 
7 Fuller. 2012. 289; Försvarsmakten. Arméreglemente Taktik 2013. Stockholm: Högkvarteret. 2013. 121. 
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1.3 Frågeställning 

Hur kan J.F.C Fullers teori om krigets fysiska element samt de taktiska och strategiska 

formerna förklara fältarbetens påverkan på utfallet av Operation Bagrations fyra offensiver 

under 1944? 

 

1.3.1 Delfrågeställningar 

För att kunna besvara undersökningens frågeställning krävs att nedanstående 

delfrågeställningar besvaras i fallstudien: 

Vilka fältarbeten förekom under Operation Bagrations fyra offensiver? 

Användes fältarbeten för att begränsa motståndarens rörlighet? 

Användes fältarbeten för att uppnå en fördelaktig positionering för egna förband? 

Användes fältarbeten för att genom rörlighet hota motståndaren? 

Användes fältarbeten för att uppnå en skyddad rörlighet? 

Användes fältarbeten för att skydda egen kommunikation och ledning? 

Användes fältarbeten för att skydda egna förband? 

Användes fältarbeten för att dölja egna förband? 

 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till de fyra sovjetiska fronternas offensiver vilka utgjorde hela 

Operation Bagration den 22 juni – 29 augusti 1944 i Vitryssland. Undersökningen innefattar 

alla genomförda fältarbeten av sovjetiska förband under offensivernas förberedelser och 

genomförande. Fältarbetskategorin övriga fältarbeten avgränsas bort, då den främst används 

under stabiliserande operationer vid internationell tjänst och inte under offensiva 

markoperationer. Fältarbeten har inte till syfte att framställa elementet verkan på egen hand 

utan verkan utgör endast ett resultat av fältarbeten. Därav kommer de taktiska och strategiska 

formerna kopplade till verkan avgränsas bort och ej undersökas. 
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1.5 Forskningsöversikt 

Forskning om fältarbeten är sparsamt genomfört på vetenskaplig nivå. Det land som 

publicerar övervägande mest inom fältarbetsområdet är Ryssland. Därav kommer denna 

forskningsöversikt främst att beröra ryska vetenskapliga artiklar. Den forskning som har 

genomförts har huvudsakligen nyttjat kvalitativa metoder samt innehåller till stor del empiri 

kopplad till rysk teknologi, doktrin och teori under 2000-talet. 

 

Behovet av teoriutveckling diskuteras i artikeln Theoretical Principles of Military 

Engineering från 2005 där Ivashkov studerar fältarbetsbegreppet och argumenterar för att 

fältarbetsområdet saknar både teori och anseende. Ivashkov huvudargument är att de ryska 

militära encyklopedierna saknar definitioner om fältarbeten och att de begrepp som 

förekommer är vagt beskrivna och ologiska.8 Ivashkov analyserar därav begreppet och 

försöker definiera fältarbeten i syfte att skapa en mer korrekt beskrivning av dess innebörd 

och struktur. Undersökningen utgår från andra vedertagna militärteoretiska begrepp inom 

krigsvetenskap; exempelvis militärteori och ingenjörskonst för att skapa en grund för 

begreppet fältarbeten att stå på. Analysen resulterar i att Ivashkov definierat fyra 

huvudområden av fältarbetsfunktioner, däribland fältarbeten med tillhörande underfunktioner 

samt dess syften och organisationsscheman.9 

 

Även Zhukovsky och Slyusarev diskuterar i sin artikel fältarbetsteorins utvecklingsbehov och 

nomenklatur.10 De diskuterar även annan problematik inom fältarbetsområdet; till exempel 

organisation, uppgifter och teknologi. Zhukovsky och Slyusarev menar att krigsvetenskapen 

idag är i behov av omfattande reformer eftersom krigföringen har genomgått väsentliga 

förändringar under de senaste decennierna. Därav behovet av fördjupade studier inom 

fältarbeten med både teoretiskt och praktiskt fokus för att skapa en acceptabel bas inom 

militärteorin för att kunna möta de förutspådda behoven.11 Studiens slutsats är att 

fältarbetsförbandens uppgifter bör grupperas i olika fältarbetskategorier och att tilldelade 

uppgifter bör indelas periodvis för att underlätta förberedelser och genomförande eftersom 

                                                           
8 Ivashkov. 2005: 148. 
9 Ibid., 148–151. 
10 Zhukovsky, et al. 2008: 110–111.  
11 Ibid., 104. 
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uppgifterna kan variera kraftigt.12 De organisatoriska problemen avhandlar resursbrist både 

inom personal- och materialkategorin.13  

 

Åsikten om utvecklingsbehov samt brist på fältarbetsteorier delas dock inte av samtliga inom 

det ryska forskningsområdet. Shevchuk, Kolesnichenko och Slyusarev anser i sin artikel 

Urgent problems in Military Engineering Art från 2005 att fältarbetsområdet genomgår en 

utveckling både praktiskt och teoretiskt med nya erfarenheter inhämtade från nutida 

konflikter.14 Deras artikel förespråkar istället behovet av teknologisk utveckling och 

materieltillförsel. Resultatet av studien pekar på att nuvarande materiel är utsliten och 

föråldrad samt att det finns ett behov av metodologisk samt teknologisk utveckling inom 

fortifikation, minor, röjningsutrustning och förbindelser.15 De anser således att problemet inte 

är avsaknaden av teoriutveckling utan att teknologiutveckling och anskaffning är mer eftersatt 

inom fältarbetsfunktionen. 

 

Platonov diskuterar fortifikationens teknologiska utvecklingsbehov i sin artikel Estimation 

effectiveness of fortifying defensive positions från 2004. Genom matematiska formler och 

förklaringar kring påverkande faktorer analyserar Platonov dagens krav på fortifikation. 

Undersökningen resulterar i en formel för att räkna på fortifikationens effektivitet och dess 

höjning av stridseffektiviteten.16 Därtill diskuterar Platonov hotet från precisionsvapen, 

sekundärsplitter samt kärnvapen och kommer fram till att det finns ett behov av att tillföra och 

utveckla splitterskyddade sköldar för att skydda utsatta system, exempelvis granatkastare. 

Ammunitionsutvecklingen ställer också högre krav på fortifikationer vilket kräver en 

frångång från traditionella material av virke och cement till modernare materiel för att kunna 

skydda förband.17 

 

                                                           
12 Zhukovsky, et al. 2008: 104, 107–108. 
13 Ibid., 105–107, 108–110.  
14 Shevchuk, A. B, et al. Urgent Problems in Military Engineering Art. Military Thought, vol. 14, no. 1, 2005: 

181–182. 
15 Ibid., 184–189. 
16 Platonov, A. P. Estimating effectiveness of fortifying defensive positions. Military Thought, vol. 13, no. 4, 

2004: 86–87. 
17 Ibid., 88–89. 
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Ytterligare en artikel som avhandlar teknologisk utveckling är den amerikanska studien 

Knowledge based planning of military engineering tasks från 1999. Författarna diskuterar här 

framtagandet av programmet ”The obstacle planner software” som syftar till att stötta 

fältarbetsförband vid planering och genomförande av fördröjande fältarbeten. Programmet ska 

minimera det manuella arbetet med att uppdatera kartor samt rapporter och därigenom frigöra 

personaltillgångar från enklare men tidskrävande uppgifter.18 Behovet av programmet 

härleder författarna till det viktiga understöd som fältarbetsförband ger till 

markstridsförbanden och på grund av krigets komplexitet behövs ett system som kan ge 

ingenjörer aktuella samt enkla statusuppdateringar. Författarna till artikeln diskuterar även hur 

fältarbetsförband effektivt behöver kunna analysera och prioritera fältarbeten för att kunna nå 

högre chefs målbild.19 

 

1.5.1 Sammanfattning av forskningsöversikt 

Forskningsöversikten visar att det råder en debatt kring ifall det finns något behov av att 

utveckla en fältarbetsteori eller inte. Forskare förordar antingen studier kring teknologisk 

utveckling eller teoriutveckling. Det finns inte heller någon konsensus inom forskningen till 

åtgärder för att ta fram en renodlad fältarbetsteori, istället fokuseras undersökningarna mot 

teknologi och organisation. Ivashkovs undersökning av teoriutvecklingen fokuserar enbart på 

begreppsförklaringar vilka har sin grund i ryska källor. Detta gör att nyttjande av Ivashkovs 

teori och begrepp blir olämplig att applicera på denna undersökning. En annan problematik 

med den tidigare vetenskapliga forskningen om fältarbeten är att den till huvuddel bedrivs av 

en enskild nation. Detta gör att slutsatserna och empirin har riktats mot den behandlade 

nationens utvecklingsbehov, vilket begränsar möjligheterna att överföra slutsatserna. 

Forskningsluckan som har identifierats i forskningsöversikten är bristen på framtagning och 

utveckling av fältarbetsteorier, vilket ytterligare motiverar genomförandet av denna 

undersökning. 

  

                                                           
18 Butler, Cary, et al. Knowledge Based Planning of Military Engineering Tasks. Expert Systems with 

Applications, vol. 16, no. 2, 1999: 221–222, 231. 
19 Ibid., 226. 
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2. Teori 

2.1 Val av teori J.F.C Fullers - The Threefold Order 

År 1926 publicerade J.F.C Fuller The Foundation of the Science of War med sin teori The 

Threefold Order i syfte att göra krigföring mer vetenskapligt.20 Teorins grund utgörs av tre 

sfärer som representerar kriget; den moraliska, den mentala och den fysiska sfären.21 Dessa tre 

sfärer utmynnar sedermera i Fullers nio krigföringsprinciper. Alla sfärer krävs för att vinna ett 

krig men den fysiska sfären är central för treenigheten och utan denna är den moraliska och 

mentala sfären ingenting.22 Den fysiska sfären symboliseras av kroppen och innefattar krigets 

fysiska element; rörlighet, verkan och skydd samt Fullers tre fysiska krigföringsprinciper; 

rörlighet, säkerhet, och offensiv. Dessa tre principer har sedermera ett antal taktiska och 

strategiska former kopplade till sig.23
 De strategiska och taktiska formerna samt elementen 

rörlighet och skydd har en stark anknytning till fältarbeten. Därför är dessa delar ur teorin 

valda som teoretiskt ramverk till denna undersökning. Formerna kommer således tillsammans 

med krigets fysiska element kombineras med vedertagna begrepp inom fältarbetsområdet för 

att förklara fältarbetens påverkan under en markoperation.  

 

2.1.1 Kritik mot vald teori 

Teorins ålder kan anses påverka dess relevans i dagens krigföring då den utgavs 1926. Widén 

och Ångström beskriver dock i Militärteorins Grunder elementens funktion och betydelse 

under markoperationer med koppling till de klassiska militärteoretikerna Clausewitz och 

Jomini.24 Därtill använder den svenska Försvarsmakten fortfarande elementen verkan, 

rörlighet och skydd i sina grundläggande förmågor.25 

 

Kritik kan även riktas mot J.F.C Fullers taktiska och strategiska former då teorin saknar den 

operativa nivån vilket kan göra teorin mindre applicerbar på modern krigföring. Avsaknaden 

beror på att begreppet operationskonst inte nyttjades när Fuller skrev sin teori.26 Avsaknaden 

kommer inte att påverka prövningen av teorin då Fullers strategiska och taktiska nivåer till 

                                                           
20 Fuller. 2012. 16–18. 
21 Ibid., 58. 
22 Ibid., 146, 148. 
23 Ibid., 148–153, 218–220. 
24 Widen, et al. 2005. 180–182. 
25 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin 2016. Stockholm: Högkvarteret. 2013. 43. 
26 Ibid., 88. 
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viss del även innefattar den operativa nivån. Valet av J.F.C Fuller teori kan även kritiseras för 

att den har fokus på mekaniserad krigföring och inte på fältarbeten. Detta argument är inte 

relevant i och med att syftet med undersökningen är att testa Fullers teori på ett nytt fenomen 

genom att applicera teorin på fältarbeten. Därtill kan teorin kritiseras för den generella debatt 

som råder kring krigföringsprincipers giltighet då undersökningens teoretiska ramverk är 

kopplat till krigföringsprinciper. Enligt Ångström och Widéns har krigföringsprinciper trots 

sin oprecisa natur en förklaringskraft men att det finns ett behov av att genomföra omfattande 

studier i syfte att testa krigföringsprincipernas giltighet.27 Därav är debatten inget argument 

för att inte testa teorin och dess koppling till fältarbeten. 

 

2.2 Krigets fysiska element med de strategiska och taktiska formerna 

Fuller beskriver krigets tre fysiska element med paralleller kopplade till boxning där boxaren 

rör på sig, skyddar sig och slår motståndaren. Enligt Fuller bidrar elementens förhållande till 

varandra till att en eventuell separering av elementen inte är möjlig.28 För att boxaren ska 

kunna slå och komma runt motståndarens gard, behöver boxaren röra sig. Detta gäller även 

för de tre fysiska krigföringsprinciperna som innefattas av krigets fysiska sfär. Fuller 

beskriver även krigföringsprincipernas nyttjande med referenser till att plocka äpplen, då 

rörlighet krävs för att klättra, säkerhet för att hålla sig fast vid trädstammen och offensiv för 

att slå ner äpplet.29 Enligt Fuller utgör de tre fysiska krigföringsprinciperna den sanna 

handlingen i krig varvid Fuller även nivåanpassar krigföringsprinciperna till taktisk och 

strategisk nivå genom olika former. Respektive krigföringsprincips strategiska och taktiska 

former är sammanlänkade och utgör förutsättningar för varandra.30 

  

Krigföringsprincipen rörlighet reglerar all förbrukning av kraft oavsett om syftet är offensivt, 

defensivt eller logistiskt. Principen rörlighet delas in i formerna förflyttning vilket utgör den 

strategiska aspekten och den taktiska formen som utgörs av anfall.31 Krigföringsprincipen 

offensiv har som uppgift att tvinga motståndaren att acceptera egna förbands vilja genom den 

                                                           
27 Ångström, Jan och Widén, Jerker. Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and the 

Institutionalization of the Principles of War. Comparative Strategy, vol. 31, no. 3, 2012: 281–282. 
28 Fuller. 2012. 148. 
29 Ibid., 223–225. 
30 Ibid., 201–202, 206, 218, 235. 
31 Ibid., 250. 
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minsta förbrukningen av kraft.32 Offensiv delas in i den strategiska formen säker rörlighet och 

den taktiska formen säker offensiv kraft.33  

 

Krigföringsprincipen säkerhet syftar till att utgöra en sköld och genom defensiva åtgärder öka 

den offensiva kraften hos förbanden.34 Säkerhet utgörs av den strategiska formen placering av 

förband och skyddet av egen kommunikation och ledning. Den taktiska säkerhetens form 

beskrivs som att välja ett svagt mål men neka att visa ett eget.35 De taktiska och strategiska 

formerna kommer i denna undersökning kategoriseras under det fysiska element som är mest 

framträdande i Fullers beskrivningar av respektive form. 

 

2.2.1 Rörlighet 

Elementet rörlighet är enligt Fuller antingen mekaniskt, mänskligt eller animaliskt där 

förflyttningar sker antingen i luft, vatten eller på mark. Rörlighet kan delas in i tre olika 

dimensioner; endimensionell längs vägar, broar och järnvägar, tvådimensionell i terräng och 

vatten och tredimensionell i luften eller under vattnet.36 Då elementet rörlighet behandlar 

förflyttning på mark via vägar, broar och terräng sammanfaller elementet med fältarbeten för 

rörlighet som har till syfte att möjliggöra rörlighet. Då rörlighet även kan begränsas längs 

förbindelser och terräng kopplas även elementet till fördröjande fältarbeten. 

 

De strategiska formerna kopplade till elementet rörlighet är: 

• Att förflytta förband till en fördelaktig position utan att nyttja verkan.37 

• Att förflytta och placera förband i en sådan position att motståndaren hotas.38 

• Att genom rörlighet placera förband i en fördelaktig position från vilket verkan kan 

uppnås mot motståndarens kommunikation och ledning.39 

 

                                                           
32 Fuller. 2012. 283. 
33 Ibid., 288. 
34 Ibid., 319. 
35 Ibid., 320–321. 
36 Ibid., 148–149, 250–259. 
37 Ibid., 250. 
38 Ibid., 288. 
39 Ibid., 320. 
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De taktiska formerna kopplade till elementet rörlighet är: 

• Att begränsa motståndarens rörlighet genom att stoppa och hindra dess rörelse eller 

tvinga denne att byta riktning genom att hota dess flank.40 

• Att möjliggöra en skyddad och dold rörelse för att motverka motståndarens möjlighet 

att få verkan genom hastighet eller terräng.41 

 

2.2.2 Verkan 

Verkan har till uppgift att döda, skada eller terrorisera motståndaren. Fuller anser att 

kombinationen av vapensystem gör att vapen med längre räckvidd anses vara ett beskyddande 

vapen och vapen med en kortare räckvidd ett offensivt vapensystem. Till exempel skyddar 

kulsprutan den gevärsbeväpnade infanteristens anfall.42 Elementet verkan har ingen koppling 

till fältarbeten, detta då verkan är en produkt som uppnås av genomförda fältarbeten. Därför 

kommer de taktiska formerna nedanför ej nyttjas vid analysen av empirin utan endast 

refereras till ifall fältarbetskategoriernas åtgärder bidrar till att dessa uppnås. 

 

De taktiska formerna kopplade till elementet verkan är: 

• Att genom verkan möjliggöra rörelse.43 

• Att direkt verka mot motståndaren genom anfall.44 

• Att genom verkan fördröja och begränsa motståndarens rörlighet.45 

• Att genom verkan hindra eller fixera motståndaren vilket tvingar motståndaren till 

försvar.46 

• Kraftsamla verkan mot motståndarens svaga punkt.47 

 

                                                           
40 Fuller. 2012. 289. 
41 Ibid., 321. 
42 Ibid., 149–150, 287–291. 
43 Ibid., 250–259. 
44 Ibid., 289. 
45 Ibid., 289. 
46 Ibid., 289. 
47 Ibid., 321. 
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2.2.3 Skydd 

Skydd delar Fuller in i formerna; indirekt eller direkt skydd. Det indirekta skyddet utgörs av 

det skydd som ett vapensystem kan ge ett annat. Det direkta skyddet utgörs av fortifikationer, 

bepansring och andra former av markarbeten. Därtill nämner även Fuller rörligt och statiskt 

skydd. Det statiska skyddet består av försvarsstrid vilket enligt Fuller är offensiv krigföring 

inom ett begränsat område och det rörliga skyddet utgörs av att truppen får skydd av rörelse. 

Det bästa skyddet uppnås enligt Fuller genom direkt rörligt skydd, vilket innebär ett föremål 

vilket bär med sig sitt eget skydd, likt en stridsvagn.48 Då elementet skydd behandlar 

markarbeten, fortifikationer och försvar kopplas detta element till fältarbeten för överlevnad. 

Elementet sammanfaller även med kategorin fördröjande fältarbeten, då kategorin kan 

möjliggöra skydd genom mineringar. Därtill kombineras oftast dessa två fältarbetskategorier 

vid försvarsstrid. 

 

De strategiska formerna kopplade till elementet skydd är: 

• Att skydda egen kommunikation och ledning.49  

De taktiska formerna kopplade till elementet skydd är: 

• Att minimera motståndarens möjligheter att upptäcka egna förband genom maskering, 

öka egen överraskning och observation.50 

• Att minska motståndarens möjlighet att få verkan genom terräng och skydd, vilket 

ökar egen verkan.51 

  

                                                           
48 Fuller. 2012. 152–153. 
49 Ibid., 320. 
50 Ibid., 321. 
51 Ibid., 321. 
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2.3 Fältarbeten 

I svenska Försvarsmakten delas fältarbeten in i fyra kategorier med avsikt att påverka 

terrängen i olika syften.52 Lättare fältarbeten kan genomföras av samtliga förband i viss 

utsträckning medan mer kvalificerade fältarbeten genomförs av pionjär- eller 

ingenjörförband.53 Fältarbeten innefattar tre påverkansområden; minimera verkan av 

motståndarens stridsmedel, försämra motståndarens möjligheter till rörlighet och att använda 

viss terräng eller utrustning samt förbättra egen rörlighet och verkan.54 Kategorierna är: 

• Fältarbeten för rörlighet 

• Fältarbeten för överlevnad 

• Fördröjande fältarbeten 

• Övriga fältarbeten55 

 

2.3.1 Fältarbeten för rörlighet 

Denna kategori av fältarbeten syftar till att öka egen rörlighet och involverar fyra områden; 

förbindelseupprättning, minspaning, minbrytning samt ammunitions- och minröjning 

(minröjning). Förbindelseupprättning involverar att antingen komplettera undermåliga broar 

och vägar som inte klarar förbandens trafik eller att ersätta sådana som förstörts av 

motståndaren.56 Uppgiften löses genom konstruktion, reparation och underhåll av förbindelser 

i form av väg, terrängspår, landningsbanor, färjor, vadställen samt fasta krigsbroar eller 

flytande pontonbroar.57 Minspaning syftar till att undersöka ett visst terrängparti eller väg 

efter mineringar. Minbrytning genomförs främst via maskinell brytning medan minröjning i 

regel sker manuellt för hand. Dessa två metoder används för att kunna öppna väg för 

anfallande förband i minerat område.58 Fältarbeten för rörlighet är viktiga för att möjliggöra 

överraskning, initiativ samt för att kunna kringgå och anfalla motståndarens logistik- eller 

ledningsförmåga på djupet.59 

                                                           
52 Chefen för Armén. Fältarbetsreglemente för Försvarsmakten: Grunder. Stockholm: Försvarets 

läromedelscentral. 1981. 1:1. 
53 Ibid., 1:2. 
54 Ibid., 1:3. 
55 Försvarsmakten. 2013. 121. 
56 Chefen för Armén. 1981. 2:31. 
57 Ibid., 2:33–2:43. 
58 Ibid., 2:71–2:72. 
59 Försvarsmakten. 2013. 121. 
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2.3.2 Fältarbeten för överlevnad 

Fältarbeten för överlevnad består av följande tre områden: maskering, skenåtgärder och 

befästningar. Befästningar innebär bland annat passiva åtgärder i form av stridsvärn, 

stridsfordonsvärn och skyddsrum med fokus på att skydda egna förband och utrustning från 

motståndarens verkan.60 Maskering syftar främst till att dölja egna förband för motståndarens 

luftspaning men även för att försvåra markspaning. Detta genom att nyttja terrängen eller 

värmedämpande maskeringsnät och därigenom försvåra motståndarens möjlighet att 

upptäcka, identifiera och bekämpa egna förband.61  

 

Skenmål och andra skenåtgärder har till uppgift att vilseleda och därigenom försvåra 

motståndarens möjlighet att verka mot samt att lokalisera egna förband. Skenmål har till 

uppgift att dra till sig motståndarens vapenverkan medan andra skenåtgärder kan ha till 

uppgift att dra till sig motståndarens förband och kraftsamlingsriktning.62 Fältarbeten för 

överlevnad är viktigt i syfte att öka egna förbands uthållighet och överlevnadschans samt 

möjliggöra att överraska motståndaren.63 

 

2.3.3 Fördröjande fältarbeten 

Fördröjande fältarbeten har till uppgift att begränsa motståndarens rörlighet och åtgärderna 

delas in i följande fem områden: spärrning, blockering, förstöring, hinder samt mineringar, 

varvid mineringar och hinder kan ingå som åtgärder i resterande områden.64 Hinder syftar till 

att begränsa framkomlighet för fordon eller trupp, exempelvis genom fordon, taggtråd och 

fällda träd.65 Mineringar syftar till att begränsa motståndarens rörlighet på väg eller i terräng 

genom hot om eller genom tillfogning av förluster samt för att försvåra röjning av hinder.66 

Kategorin spärrning syftar till att tillfälligt hindra motståndaren från att använda förbindelse, 

hamn eller landningsbana. Spärrning utgörs främst av hinder och kan återtas på kort tid för att 

möjliggöra egna förbands rörlighet.67  

                                                           
60 Chefen för Armén. 1981. 2:21–2:26. 
61 Ibid., 2:1–2:4. 
62 Ibid., 2:11–2:14. 
63 Försvarsmakten. 2013. 121. 
64 Försvarsmakten. Fältarbetsreglemente Fördröjande Fältarbeten. Stockholm: Högkvarteret. 2008. 9. 
65 Ibid., 29. 
66 Ibid., 32. 
67 Ibid., 58. 
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Blockering har en högre ambitionsnivå och ska under begränsad tid hindra motståndaren att 

använda förbindelse, hamn eller landningsbana genom mineringar och svårröjda hinder.68 

Förstöring syftar till att under lång tid hindra en motståndare att använda förbindelse, hamn 

eller landningsbana, vilket sker genom sprängning och minering.69 Fördröjande fältarbeten är 

en viktig funktion för att påverka motståndarens rörlighet, luftlandsättningar och 

landstigningar. Uppgifterna kan ha flertalet syften, däribland att tillfoga förluster, vinna tid, 

skydda egna förband, stödja försvaret samt göra motståndaren gripbar för eget anfall.70 

 

2.3.3.1 Övriga fältarbeten 

Kategorin omfattar uppgifter med mer spridd karaktär där exempelvis följande områden ingår; 

geografisk inhämtning, byggnads- och markarbeten.71  

 

2.4 Sambandet mellan krigets fysiska element och fältarbetskategorierna 

Figur 1: Sambandet mellan krigets fysiska element och fältarbetskategorierna. Författarens egna. 

                                                           
68 Försvarsmakten. 2008. 61. 
69 Ibid., 63. 
70 Ibid., 9. 
71 Försvarsmakten. 2013. 121. 
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Sambandet mellan J.F.C Fullers fysiska element och fältarbetskategorierna klargörs enligt 

Figur 1 ovan. Elementet rörlighet anknyts till fältarbeten för rörlighet i syfte att möjliggöra 

rörlighet för egna förband och till fördröjande fältarbeten som berövar motståndarens 

rörlighet. Enligt Fuller utgör även rörlighet ett indirekt skydd i sig, därav dess anknytning till 

elementet skydd. Elementet skydd anknyts till fältarbeten för överlevnad genom maskering 

och befästningar men även till fördröjande fältarbeten. Detta eftersom fördröjande fältarbeten 

kan används för att skydda förband och komplettera försvar med mineringar. Ingen av 

fältarbetskategorierna har direkt anknytning till elementet verkan men i svenska 

Försvarsmakten eftersträvas det att samtliga fältarbeten bidrar till att andra förband eller 

system får en ökad verkan.72 Exempelvis ska fältarbeten för rörlighet medföra att förband kan 

förflytta sig till en fördelaktig position för att kunna verka. Fördröjande fältarbeten berövar 

motståndaren rörlighet samt medför att motståndaren blir gripbar för egna förbands direkta 

och indirekta verkansystem. Fältarbeten för överlevnad medför verkan för egna förband från 

väl förberedda och skyddade positioner. 

 

3. Metod 

3.1 Forskningsdesign 

Forskningsluckan har påvisat en brist på teorier om fältarbeten. Undersökningen genomförs 

därför som en teoriprövande flerfallstudie av J.F.C Fullers teori. Teoriprövningen har för 

avsikt att undersöka teorins förklaring till fältarbetens påverkan på en markoperation. 

Undersökningen avser inte att genomföra någon jämförande studie utan endast använda fallen 

för att testa teorin och påvisa ifall fältarbeten bidrar till att Fullers taktiska och strategiska 

former uppfylls under respektive fall. Inledningsvis genomförs därför en operationalisering av 

det teoretiska ramverket för att ta fram indikatorer i syfte att kunna kategorisera och förenkla 

empirin.73 Därtill skapas en värdetabell och två analysverktyg. 

 

Undersökningen genomförs med en fallstudie som forskningsstrategi för att kunna samla in 

djupgående information om fallen.74 Analysen börjar med att förekomsten av fältarbeten 

                                                           
72 Försvarsmakten. 2013. 121. 
73 Johannessen, Asbjørn och Tufte, Per Arne. Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber AB. 

2002. 44–45. 
74 Jensen, Tommy och Sandström, Johan. Fallstudier. Lund: Studentlitteratur. 2016. 56–57. 
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samlas in via en kvalitativ textanalys där indikatorer kopplat till fältarbetsuppgifterna kommer 

att användas för att underbygga analysen. För att visualisera förekomsten av fältarbeten 

kommer dessa värden framställas kvantitativt. Slutligen analyseras förekomsten av fältarbeten 

utifrån J.F.C Fullers taktiska och strategiska former, varvid undersökningens delfrågeställning 

besvaras. Värdetabellens uppgift är att genom förekomsten i empirin, synliggöra till vilken 

grad fältarbeten uppfyller de taktiska och strategiska formernas indikatorer. 

 

3.2 Metoddiskussion 

Metodvalet fallstudie ger möjlighet till en djupare förståelse kring orsakssambanden som 

råder kring undersökningens delar. Nackdelen med en fallstudie är dess reducerade 

överförbarhet därav har fyra fall valts för att pröva teorin och därigenom öka resultatets 

överförbarhet. Undersökningens slutsatser om teorins giltighet bör dock undersökas 

ytterligare då denna undersökning ska ses som en del av en helhet, där upprepade 

undersökningar behövs för att stärka överförbarheten. 

 

Metoden kvalitativ textanalys valdes eftersom samtlig empiri utgörs av skriftliga källor samt 

för att kunna inhämta det väsentliga och dolda i de skriftliga källorna.75 Därutöver kommer en 

kvantitativ ansats att användes under empiriinsamlingen för att svara på en av 

undersökningens delfrågeställning, dock är fokus på den kvalitativa ansatsen eftersom syftet 

är att gå på djupet och tolka empirin. Undersökningens övriga frågeställningar kommer 

besvaras kvalitativt. Eftersom det saknas en teori kopplat till fältarbeten kommer 

indikatorerna utgå ifrån J.F.C Fullers teori och beskrivningar av begrepp i kombination med 

vedertagna definitioner om fältarbeten ur normativa dokument från svenska Försvarsmakten. 

Definitionerna av fältarbeten delas även av US Army, vilket ytterligare stärker indikatorerna 

och överförbarheten.76 För att undvika systematiska fel som kan generera felaktiga resultat när 

indikatorer används kommer Fullers indikatorerna utgå ifrån dennes beskrivningar av teorins 

påståenden.77 

 

                                                           
75 Esaiasson, Peter, et al. Metodpraktikan: Konsten Att Studera Samhälle, Individ Och Marknad. 5. uppl. 

Stockholm: Wolters Kluwer. 2017. 211. 
76 Department of the Army. Engineer operations – Field manual 3:34. Washington D.C: Headquarters. 2011. 
77 Esaiasson, et al. 2017. 58-61. 
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3.3 Urval 

Fallen är strategiskt utvalda i syfte att finna offensiver med ett framgångsrikt utfall och som 

innefattar fältarbeten, detta för att öka slutsatsernas överförbarhet på lyckade offensiva 

markoperationer.78 Följande kriterier nyttjades vid urvalet: 

• Fältarbetsförband är involverade 

• Framgångsrik offensiv markoperation 

• Reguljär krigföring 

• Terrängens beskaffenhet inom operationsområdet (vattendrag) 

 

Valet föll på de fyra offensiverna under den sovjetiska markoperationen Operation Bagration, 

22 juni - 29 augusti 1944. Motiveringen till urvalet är således behovet av en större reguljär 

markoperation med förband som har benägenhet att använda fältarbeten i stor grad och i 

terräng där sannolikt samtliga fältarbetskategorier används. En eventuell brist på fältarbeten 

under analysen hade inneburit att prövningen av teorin inte kunnat genomföras fullt ut, därav 

vikten av närvaron av fältarbeten. Därtill har J.F.C Fullers teori en offensiv inriktning med 

anfall på djupet och mot motståndarens svaga delar. Den offensiva inriktningen uppfyller 

Sovjetunionen då de för första gången applicerar doktrinen för djupgående operationer under 

Operation Bagration.  

 

Nackdelen med urvalet är att alla fall tillhör samma operation och land vilket reducerar 

möjligheterna till att dra överförbara slutsatser. Undersökningen hade gynnats av att 

undersöka fall med mer spridning för att ytterligare öka slutsatsernas överförbarhet. 

Problematiken med detta är att hitta fall som innefattar samtliga fältarbetskategorier och 

innehar liknande förutsättningar. Därför föll valet på att analysera fyra fall från samma 

operation vilket möjliggör att en djupare analys av fallen kan genomföras. Detta medför även 

att en utökad mängd empiri kan användas som i sin tur minimerar risken av att undersöka en 

icke-representativ del av Operation Bagration. 

 

                                                           
78 Esaiasson, et al. 2017. 101-104. 
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3.4 Urval av empiri och källkritik 

Urvalet av empirin har utgått ifrån de fyra källkritiska kriterierna: äkthet, samtidighet, 

oberoende och tendens.79 Empirin som kommer nyttjas i analysen är i form av historisk 

litteratur och utgör sekundärkällor. Litteraturen utgår i sin tur från primära källor både från 

tyska och ryska krigsarkiv samt sekundära källor. Litteraturens närhet till originalkällorna 

samt nyttjandet av båda ländernas arkiv stärker dess äkthet. Oberoende kriteriet i de skriftliga 

källorna påverkas av omedvetna fel som kan ha skapas på grund av översättningsproblematik 

eftersom källorna till stor del är skrivna på ryska och tyska.  

 

Tendensen kopplat till den valda empirin påverkas av att originalkällorna från krigsarkiven i 

båda nationerna troligtvis har en viss tendens att vinkla rapporterna för att dessa ska se bättre 

ut, vilket är viktigt att ha i åtanke vid analysen av empirin.80 För att stärka trovärdigheten i 

undersökningen och minimera tendensen från källorna har sex olika skriftliga källor använts. 

Detta för att kunna triangulera och därigenom delge båda perspektiven samt kontrollera 

respektive källas påstående. En av källorna är skriven Werner Haupt en tysk veteran som 

deltog på östfronten vilket kräver extra kontroll av tendens varvid minst ytterligare två källor 

måste verifiera dennes påståenden. Urvalet föll därför på tre tyska och tre ryska perspektiv i 

syfte att spegla båda sidor samt därigenom minimera tendensen från respektive sidas 

beskrivning av historien. 

  

                                                           
79 Esaiasson, et al. 2017. 290–296. 
80 Ibid., 294–296. 
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3.5 Forskningsetiska överväganden 

Samtlig forskning som genomförs genom olika former av datainsamlingar påverkar 

människor på ett eller annat sätt. Människan kan även påverkas av det resultat eller kunskap 

som förmedlas genom forskningen där individers verklighetsuppfattning kan förändras och 

kan därigenom ge stora konsekvenser.81 Därför är det av betydelse att under hela 

undersökningen reflektera över de forskningsetiska aspekterna för att inte bryta mot de etiska 

normer och regler som finns mellan människor, speciellt då studier om krig kan få stor 

påverkan på människor. Eftersom undersökningen använder skriftliga källor och fokuserar på 

en operation för 75 år sedan berörs inte studien på samma sätt av de forskningsetiska 

aspekterna som till exempel en samtida studie med intervjuer som datainsamlingsmetod kan 

göra. Det denna undersökningen behöver reflektera kring är hur undersökningen genomförs 

eftersom all forskning kan påverka människor, vilket ställer krav på transparensen genom hela 

undersökningen. Detta då undersökningen bland annat nyttjar en kvalitativ textanalys vilket 

medför en viss tolkning av empirin som kräver transparens för att läsaren ska kunna bedöma 

om undersökningen har genomförts utan felaktigheter. 

 

3.6 Operationalisering 

Undersökningens variabler representeras av fältarbetskategorierna fältarbeten för rörlighet, 

fördröjande fältarbeten och fältarbeten för överlevnad. Genom operationaliseringen 

skapas två uppsättningar av indikatorer som beskrivits i teorikapitlet med utgångspunkt i 

fältarbetskategorierna och krigets fysiska element; rörlighet och skydd. Första uppsättningen 

av indikatorer består av fältarbetsuppgifter från respektive fältarbetskategori. Dessa 

indikatorer kommer användas för att samla in förekomsten av fältarbeten i empirin och 

därigenom skapa ett kvantitativt underlag till undersökningens analys. Den andra 

uppsättningen indikatorer utgörs av de taktiska och strategiska formerna, vilka kommer 

användas för att analysera det kvantifierade resultatet från empirin.  

 

                                                           
81 Johannessen, et al. 2012. 59–61. 
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3.6.1 Indikatorer och analysverktyg 1 för förekomsten av fältarbeten ur empirin 

Nedanstående tre tabeller förevisar indikatorerna för insamlingen av förekomsten av 

fältarbeten. Tabellerna är uppdelade utefter respektive variabel och avslutas med 

analysverktyg 1. 

 

3.6.1.1 Indikatorer för variabeln fältarbeten för rörlighet 

Variabel Indikator Indikatorns påstående 

F
ä
lt

a
r
b

et
en

 f
ö
r 

rö
rl

ig
h

et
 

Förbindelser 

Indikator innefattar byggnation, reparation och underhåll av broar, 

vägar samt stråk. Förbindelse över vatten och avbrott upprättas 

genom att fältbroar konstruerad av tillfälligt materiel eller 

vadställen. Alternativt genom upprättandet av fasta krigsbroar, 

flytande pontonbroar eller färjor av krigsbromateriel.82 

Minröjning 

Indikatorn innefattar främst manuell neutralisering av ammunition 

och minor. För att skapa rörlighet för egen verksamhet eller 

undsätta personal längs väg, stråk, terräng eller i byggnad. Till 

exempel röjning av avståndslagd minering eller desaptering av 

minor.83 

Minbrytning 

Indikatorn innefattar forcerad röjning av landminor med 

mekaniska element exempelvis genom minröjningsaggregat, 

minvältar eller minröjningsormar men innefattar även manuell 

röjning genom att fysiskt flytta på minor. Syftet med 

minbrytningen är att med en avgörande tidsfaktor snabbt skapa en 

eller flera passager genom ett minfält. Skador på personal och 

materiel är godtagbart under minbrytning.84 

Minspaning 

Indikatorn innefattar undersökning av väg eller terräng där 

misstanke eller underrättelse finns om motståndarens mineringar. 

Där minspaningspatrullen söker framryckningsväg och fastställer 

minering.85 

Tabell 1: Indikatorer för förekomsten av fältarbeten kopplat till variabeln fältarbeten för rörlighet.  

                                                           
82 Chefen för Armén. 1981. 2:31-2:42. 
83 Försvarsmakten. Handbok Markstrid – Taktiska fältmässiga grunder. Stockholm: Högkvarteret. 2016. 190. 
84 Ibid., 190. 
85 Chefen för Armén. 1981. 2:71. 
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3.6.1.2 Indikatorer för variabeln fördröjande fältarbeten 

Variabel Indikator Indikatorns påstående 
F

ö
rd

rö
ja

n
d

e 
fä

lt
a
rb

et
en

 

Spärrning 

Indikatorn innefattar tillfälliga åtgärder som ska kunna säkras och 

tas bort inom minuter till timmar för att hindra motståndaren att 

använda bland annat hamn, flygfält och väg. Åtgärderna utgörs av 

taggtråd, spanska ryttare, barrikader, minspärr och andra 

kontrollerade samt flyttbara mineringar.86 

Blockering 

Indikatorn innefattar åtgärder som hindrar motståndaren att till 

exempel bruka väg, flygfält och järnväg under en begränsad tid 

samt kräver kvalificerade resurser likt ingenjörförband för att 

återställa. Åtgärderna utgörs av bland annat svårröjda hinder, 

demontering av viktiga maskinella delar i rörliga broar, 

kontrollerade samt icke kontrollerade mineringar med 

röjningsskydd.87 
 

Förstöring 

Indikatorn innefattar att hindra motståndaren att under en längre 

period använda till exempel väg, järnväg, flygfält, hamn, 

transportmedel, maskiner och förnödenheter. Åtgärder bestås av 

bland annat sprängning av broar, hamnar och vägar men även 

bränning samt rasering, där samtliga förstöringar kan kompletteras 

med mineringar.88 

Mineringar 

Indikatorn omfattar ett sammanhängande minerat område som 

upprättats till fots, med flyg eller fordon med syfte att till exempel 

larma, tillfoga förluster och vinna tid. Genom att kanalisera samt 

sänka anfallstempot eller binda motståndaren för att möjliggöra 

verkan med andra vapensystem.89 

Hinder 

Indikatorn utgörs av objekt och åtgärder med syfte att försämra 

rörligheten för motståndarens fordon, fartyg, flyg och personal 

längs väg eller i terräng.90 

Tabell 2: Indikatorer för förekomsten av fältarbeten kopplat till variabeln fördröjande fältarbeten. 

                                                           
86 Försvarsmakten. 2016. 182. 
87 Ibid., 182–183. 
88 Ibid., 183. 
89 Ibid., 183–184. 
90 Ibid., 183. 
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3.6.1.3 Indikatorer för variabeln fältarbeten för överlevnad 

Variabel Indikator Indikatorns påstående 
F

ä
lt

a
r
b

et
en

 f
ö
r 

ö
v
er

le
v
n

a
d

 

Befästningar 

Indikatorn innefattar stridsvärn, stridsfordonsvärn, skyddsvallar, 

skyddsrum, röjningsarbete och taggtråd. Befästningars 

huvudsyfte är att skydda förband och materiel.91 

Skenåtgärder 

Indikatorn samt skenmål har till syfte att avleda och vilseleda 

motståndaren. Indikatorn innefattar skenvärn, skenpjäser, 

skenminering och skenbroar.92 

Maskering 

Indikatorn innefattar åtgärder som försvårar motståndarens 

möjligheter att upptäcka, identifiera förband och därigenom 

undgå verkan från motståndaren. Därtill innefattar indikatorn 

åtgärder som möjliggör för egna förband att lura och överraska 

motståndaren. Åtgärderna kan innefatta maskeringsnät, dölja spår 

och maskering av andra röjande element exempelvis ljud.93 

Tabell 3 Indikatorer för förekomsten av fältarbeten kopplat till variabeln fältarbeten för överlevnad. 

 

  

                                                           
91 Försvarsmakten. 2016. 194. 
92 Ibid., 193. 
93 Ibid., 192. 
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3.6.1.4 Analysverktyg 1 för förekomsten av fältarbeten 

Tabellen nedan analysverktyg 1, kommer utgöra ett kvantitativt analysverktyg för att 

undersöka förekomsten av fältarbeten under operationen. 

Krigets 

fysiska 

element 
Fältarbetskategori Indikatorer 

1: a 

baltiska 

fronten 

3: e 

vitryska 

fronten 

2: a 

vitryska 

fronten 

1: a 

vitryska 

fronten 
Medför 

R
ö
rl

ig
h

et
 

 

Fältarbeten för 

Rörlighet 

Förbindelser     

V
er

k
a

n
 

Minröjning     

Minbrytning     

Minspaning     

Fördröjande 

Fältarbeten 

Spärrning     

Blockering     

S
k

y
d

d
 

Förstöring     

Minering     

Hinder     

Fältarbeten för 

Överlevnad 

Befästningar     

Skenåtgärder     

Maskering     

Tabell 4: Analysverktyg 1 för förekomsten av fältarbeten i empirin. 

 

3.6.2 Indikatorer och analysverktyg 2 för de strategiska och taktiska formerna 

Nedanstående tre tabeller förevisar indikatorerna för analysen av J.F.C Fuller strategiska och 

taktiska former. Indikatorerna operationaliseras utifrån den mest betydande faktorn ur Fullers 

beskrivning av respektive taktisk och strategisk form. Tabellerna är uppdelade utefter 

respektive variabel och avslutas med analysverktyg 2. 

 

3.6.2.1 De taktiska och strategiska formerna kopplade till fältarbeten för rörlighet 

De strategiska formerna kommer brytas ner till två indikatorer: positionering och 

motståndaren hotas. Den taktiska formen bryts ner till följande indikator: begränsa 

motståndarens verkan. 
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Variabel Indikator Indikatorns påstående 
F

ä
lt

a
r
b

et
en

 f
ö
r 

rö
rl

ig
h

et
 Positionering 

Fältarbeten bidrar till egna förbands framryckning till 

fördelaktiga positioner94 utan stridskontakt innan, under eller 

efter striden, därifrån uppnår sedermera förband en ökad 

verkan mot motståndaren eller dess kommunikation95 samt 

ledningsförmåga. Denna indikator kopplas till följande 

former: 

• Att förflytta förband till en fördelaktig position utan 

att nyttja verkan.96 

• Att genom rörlighet placera förband i en fördelaktig 

position från vilket verkan kan uppnås mot 

motståndarens kommunikation och ledning.97 

Motståndaren 

hotas 

Fältarbeten möjliggör rörlighet för egna förband med syftet 

att hota motståndarens flank eller genom kringgång hota 

motståndaren på djupet. Denna indikator kopplas till följande 

form: 

• Att förflytta och placera förband i en sådan position 

att motståndaren hotas.98 

Begränsa 

motståndarens 

verkan 

Fältarbeten möjliggör rörlighet åt egna förband, vilket 

skyddar och begränsar motståndarens verkan mot egna 

förband. Denna indikator kopplas till följande form: 

• Att möjliggöra en skyddad och dold rörelse för att 

motverka motståndarens möjlighet att få verkan 

genom hastighet eller terräng.99 

Tabell 5: Indikatorer för de taktiska och strategiska formerna kopplade till variabeln fältarbeten för 

rörlighet.  

                                                           
94 En fördelaktig position kommer tolkas som ett terrängavsnitt varvid verkan kan ges mot en oskyddad 

motståndare eller där motståndaren på annat sätt placeras i en ofördelaktig situation, exempelvis vid; flankanfall, 

kanaliserande terräng eller överraskning.  
95 Begreppet kommunikation kommer tolkas som förbindelser; vägar, broar samt städer utefter Fullers 

beskrivning. 
96 Fuller. 2012. 250. 
97 Ibid., 320. 
98 Ibid., 288. 
99 Ibid., 321. 
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3.6.2.2 De taktiska och strategiska formerna kopplade till fältarbeten för överlevnad 

Den strategiska formen kommer brytas ner till indikatorn strategiskt skydd medan de taktiska 

formerna bryts ner till följande två indikatorer: taktiskt skydd och maskering. 

Variabel Indikator Indikatorns påstående 

F
ä
lt

a
r
b

et
en

 f
ö
r 

ö
v
er

le
v
n

a
d

 Strategiskt 

skydd 

Fältarbeten bidrar med skydd åt egna förbands kommunikation 

och ledning för att minimera verkan från motståndarens 

vapensystem. Denna indikator kopplas till följande form:  

• Att skydda egen kommunikation och ledning.100 

Taktiskt 

skydd 

Fältarbeten bidrar med skydd åt egna trupp för att minimera 

verkan från motståndarens vapensystem samt för att egna förband 

ska uppnå en ökad verkan mot motståndaren. Denna indikator 

kopplas till följande form:  

• Att minska motståndarens möjlighet att få verkan genom 

terräng och skydd, vilket ökar egen verkan.101 

Maskering 

Fältarbeten möjliggör egna förbands överraskning av 

motståndaren och en ökad verkan mot denne genom att dölja egna 

förband. Denna indikator kopplas till följande form:  

• Att minimera motståndarens möjligheter att upptäcka egna 

förband genom maskering, öka egen överraskning och 

observation.102 

Tabell 6: Indikatorer för de taktiska och strategiska formerna kopplade till variabeln fältarbeten för 

överlevnad. 

 

  

                                                           
100 Fuller. 2012. 320. 
101 Ibid., 321. 
102 Ibid., 321. 
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3.6.2.3 De taktiska och strategiska formerna kopplade till fördröjande fältarbeten 

 Den taktiska formen bryts ner till följande indikator: begränsa motståndarens rörlighet. 

Tabell 7: Indikatorer för de taktiska och strategiska formerna kopplade till variabeln fördröjande 

fältarbeten. 

 

3.6.2.4 Analysverktyg 2 för uppfyllandet av de taktiska och strategiska formerna 

Följande nedanstående tabell utgör analysverktyg 2 för att kunna analysera fältarbetens 

uppfyllande av Fullers taktiska och strategiska former under Operation Bagrations fyra 

offensiver. 

Tabell 8: Analysverktyg 2 för uppfyllande av J.F.C Fullers taktiska och strategiska former. 

                                                           
103 Fuller. 2012. 289. 

Variabel Indikator Indikatorns påstående 

F
ö
rd

rö
ja

n
d

e 

fä
lt

a
rb

et
en

 

Begränsa 

motståndarens 

rörlighet 

Fältarbeten bidar till att begränsa motståndarens rörlighet 

eller hotar dess flank, vilket tvingar denne att stanna eller 

byta riktning. Denna indikator kopplas till följande form: 

• Att begränsa motståndarens rörlighet genom att 

stoppa och hindra dess rörelse eller tvinga denne att 

byta riktning genom att hota dess flank.103 

Krigets 

fysiska 

element 

Variabler Indikator 

1:a 

baltiska 

fronten 

3:e 

vitryska 

fronten 

2:a 

vitryska 

fronten 

1:a 

vitryska 

fronten 

Operation 

Bagration 

R
ö
rl

ig
h

et
 

Fältarbeten för 

Rörlighet 

Strategisk 

- Positionering 

Taktisk 

- Motståndaren 

hotas 

- Begränsa 

motståndarens 

verkan 

     

Fördröjande 

fältarbeten 

Taktisk 

- Begränsa 

motståndarens 

rörlighet 

     

S
k

y
d

d
 

Fältarbeten för 

Överlevnad 

Strategisk 

- Strategiskt skydd 

Taktisk 

- Taktiskt skydd 

- Maskering 
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3.6.3 Värdetabell 

Nedanstående värdetabellens har till uppgift att synliggöra fältarbetens uppfyllnadsgrad av de 

taktiska och strategiska formernas indikatorer. Vid sammanställningen av analysverktyg 2 

kommer medianvärde att användas för formernas uppfyllnad. 

Grad av uppfyllnad Förkortning Innebörd/ Uppfyllnad 

Uppfylls ej Ej Indikatorn uppfylls ej under offensiven 

alternativt beskrivs ej i empirin. 

Uppfylls i liten 

utsträckning 

Liten Fältarbeten bidrar till att indikatorn 

uppfylls vid enstaka tillfälle (1–2 

gånger). 

Uppfylls i 

medelutsträckning 

Medel Fältarbeten bidrar till att indikatorn 

uppfylls flertalet tillfällen (3–10 gånger). 

Uppfylls i stor 

utsträckning 

Stor Fältarbeten bidrar till att indikatorn 

uppfylls vid ett stort antal tillfällen 

(<10). 

Tabell 9: Värdetabell för uppfyllnadsgrad av J.F.C Fullers taktiska och strategiska former. 
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4. Analys 

4.1  Bakgrund till Operation Bagration 

Operation Bagration påbörjades den 22 juni 1944 med målet att innesluta och tillintetgöra 

tyska armégrupp mitt som försvarade Vitryssland. Operationen utgjordes av fyra parallella 

offensiver; 1:a vitryska fronten, 2:a vitryska fronten, 3:e vitryska fronten samt 1:a baltiska 

fronten.104 Operationens första skede innefattade samtliga fronters anfall mot tyskarnas främre 

försvar och skapandet av genombrott kring Vitebsk, Orsha, Bogushevsk, Mogilev, Bobruisk 

och Slutsk. Därefter exploaterade samtliga fronter genombrottet samt inneslöt de tyska 

styrkorna medan de rörliga sovjetiska styrkorna anföll för att uppnå penetration på djupet mot 

Minsk.105 

 

Det tyska försvaret i Vitryssland fokuserades till de genomgående floderna och de befästa 

städerna. Försvarsförberedelserna påbörjades till viss del redan under 1941–1942 genom 

befästningar, förstöring av broar och utbredda mineringar.106 Vitrysslands karaktäriseras av 

genomgående floder med en bredd på mellan 75–350 meter, där de största naturliga hindren 

utgjordes av floderna Pronia, Dnieper, Drut och Berezina. Regnoväder påverkade det redan 

bristfälliga vägnätet vilket gjorde vägarna oframkomliga och terrängen i anslutning till floder 

blev mjuka och sanka. Den södra delen av landet kännetecknades även av träskmark.107 Den 

strategiska offensiven mot Vitryssland genomfördes på 69 dagar och utgjordes av ett anfall på 

55–60 mil från floden Dnieper till floden Vistula med en bredd på 110 mil. Operationen 

lyckades och resulterade bland annat i att tyskarna förlorade 25–30 divisioner samt att röda 

armén intog Minsk.108 

  

                                                           
104 En sovjetisk front är i storleksskillnaden en tysk armégrupp. 
105 Frieser, Karl-Heinz, et al. Germany and the Second World War. Volume 8, The Eastern Front 1943-1944: The 

War in the East and on the Neighbouring Fronts. Oxford: Oxford University Press. 2017. 532-533. 
106 Anonym. The Defeat of the Germans in Belorussia in Summer 1944. The Journal of Slavic Military Studies, 

vol. 8, no. 1, 1995: 168. 

Anonym. The Defeat of the Germans in Belorussia (Summer 1944). The Journal of Slavic Military Studies, vol. 

7, no. 4, 1994: 818, 820, 826. 
107 Ibid., 815-820, 831. 
108 Adair, Paul. Hitler's Greatest Defeat: The Collapse of Army Group Centre: June 1944. London: Arms and 

Armour press. 1996. 171–172. 
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4.2  Sammanställning av empirin109 

Nedanstående tabell uppvisar ett sammanställt analysverktyg 1 och förekomsten av 

fältarbeten under Operation Bagration utifrån empirins beskrivningar. Därav besvaras 

delfrågeställningen: Vilka fältarbeten förekom under Operation Bagrations fyra offensiver? 

Tabell 10: Sammanställt analysverktyg 1 för förekomst av fältarbeten i empirin. 

                                                           
109 Förekomsten av fältarbeten i empirin. 

Förbindelser; Anonym. The Defeat of the Germans in Belorussia (Summer 1944). 1994: 844, 861, 866, 869-

870; Anonym. The Defeat of the Germans in Belorussia in Summer 1944. 1995: 169-170, 171-172, 174-175, 

187-188, 199; Dunn, Walter. Soviet blitzkrieg: the battle for White Russia, 1944. London: Lynne Rienner. 2000. 

95, 104, 107, 108, 112-113, 120, 124, 132-133, 135, 154-156, 171, 179, 189, 191; Adair. 1996. 85, 126. 

Minröjning; Anonym. The Defeat of the Germans in Belorussia (Summer 1944). 1994: 847-848, 869; 

Adair. 1996. 85. 

Minbrytning; Glantz, David och House, Jonathan. When Titans Clashed: How the Red Army Stopped Hitler. 2. 

uppl. Lawrence: University Press of Kansas. 2015. 267, 269; 

Anonym. The Defeat of the Germans in Belorussia in Summer 1944. 1995: 187. 

Minspaning; Anonym. The Defeat of the Germans in Belorussia (Summer 1944). 1994: 865. 

Blockering; Adair. 1996. 148. 

Förstöring; Adair. 1996. 144, 148; Dunn. 2000. 218. 

Minering; Anonym. The Defeat of the Germans in Belorussia in Summer 1944 (Concluded). The Journal of 

Slavic Military Studies, vol. 8, no. 3, 1995: 651. 

Hinder; Adair. 1996. 148. 

Befästningar; Anonym. The Defeat of the Germans in Belorussia (Summer 1944). 1994: 843; Anonym. The 

Defeat of the Germans in Belorussia in Summer 1944. 1995: 202-204; Adair. 1996. 140.  

Skenåtgärder; Anonym. The Defeat of the Germans in Belorussia (Summer 1944). 1994: 853, 859, 866. 

Maskering; Anonym. The Defeat of the Germans in Belorussia (Summer 1944). 1994: 853, 859; Adair. 1996. 

140. 

Krigets 

fysiska 

element 
Variabel Indikatorer 

1: a 

baltiska 

fronten 

3: e 

vitryska 

fronten 

2: a 

vitryska 

fronten 

1: a 

vitryska 

fronten 
Medför 

R
ö
rl

ig
h

et
 

 

Fältarbeten för 

Rörlighet 

Förbindelser 8 11 4 7 

V
er

k
a

n
 

Minröjning 1 0 0 1 

Minbrytning 0 1 1 0 

Minspaning 0 0 0 1 

Fördröjande 

Fältarbeten 

Spärrning 0 0 0 0 

Blockering 0 0 1 0 

S
k

y
d

d
 

Förstöring 0 0 1 1 

Minering 0 1 1 0 

Hinder 0 0 1 0 

Fältarbeten för 

Överlevnad 

Befästningar 1 0 0 2 

Skenåtgärder 0 1 0 1 

Maskering 0 1 0 2 
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Under operationen upprättades trettio förbindelser, varav fem involverar vägbyggnation och 

reparation. Resterande beskrivningar av förbindelser utgörs av broar; en krigsbro, två 

reparerade broar, två fältbroar, två färjor och nitton flytande pontonbroar med olika 

lastkapacitet. Totalt fyra beskrivningar av minröjning och minbrytning framkommer. Två 

minröjningar utfördes av 1:a baltiska och 1:a vitryska fronten och minbrytning genomfördes 

av 3:e och 2:a vitryska fronten. Endast en förekomst av minspaning beskrivs, vilken utfördes 

av 1:a vitryska fronten under offensivens förberedelser. Minering förekommer en gång i 

empirin, detta av 3:e vitryska fronten där mineringar genomfördes som en vilseledande åtgärd 

under förberedelserna till offensiven. Förstöring av broar, järnvägar, vägar, blockering och 

hinder genomförs av partisanerna i 2:a vitryska frontens område, även 1:a vitryska fronten 

förstörde en bro. Befästningar i form av stridsvärn uppförs vid tre tillfällen. Vid ett tillfälle 

upprättas stridsvärn under förberedelserna för skydd och vilseledning samt två stridsvärn för 

skydd av förbindelse och/eller trupp. Skenåtgärder uppförs under förberedelserna för att 

vilseleda tyskarna till var röda armén befann sig samt för att dölja deras planer. Skenåtgärder 

genomfördes av 3:e och 1:a vitryska fronten. Åtgärder för maskering genomfördes både under 

förberedelserna och genomförandet för att dölja grupperingar och stridsvärn. 
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4.3  Sammanställning av analysens resultat. 

Inledningsvis avhandlas en sammanställning av resultatet av analysen därefter redogörs 

analysens resultat i sin helhet och delfrågeställningarna besvaras. Analysen av de skriftliga 

källorna påvisar att majoriteten av fältarbeten som utförs inför och under offensiverna 

fokuserades på att förstärka rörligheten igenom motståndarens försvar samt i den vitryska 

terrängen. Därtill visar empirin på ett sporadiskt användande av fältarbeten för överlevnad 

med syfte att skydda de initiala truppförflyttningarna till respektive utgångsläge samt till att 

skydda förberedelserna på plats innan offensiverna. Beskrivningar om fördröjande fältarbeten 

innefattar till största del partisanernas nyttjande av fältarbeten i motståndarens bakre område 

för att försvåra tyskarnas omgrupperingar. Detta gjorde att den röda armén vann tid till att 

innesluta och avskära de tyska divisionerna, vilket sammanfaller med Sovjetunionens mål att 

innesluta och tillintetgöra tyskarnas armégrupp mitt. Analysens resultat sammanställs nedan i 

analysverktyg 2. 

Krigets 

fysiska 

element 

Variabler Indikator 

1:a 

baltiska 

fronten 

3:e 

vitryska 

fronten 

2:a 

vitryska 

fronten 

1:a 

vitryska 

fronten 

Operation 

Bagration 

R
ö
rl

ig
h

et
 

Fältarbeten 

för 

Rörlighet 

Strategisk 

- Positionering 

Taktisk 

- Motståndaren hotas 

- Begränsa 

motståndarens verkan 

Medel Stor Medel Medel Medel 

Fördröjande 

fältarbeten 

Taktisk 

- Begränsa 

motståndarens 

rörlighet 
Ej Liten Medel Liten Liten 

S
k

y
d

d
 

Fältarbeten 

för 

Överlevnad 

Strategisk 

- Strategiskt skydd 

Taktisk 

- Taktiskt skydd 

- Maskering 

Liten Liten Ej Medel Liten 

Tabell 11: Sammanställt analysverktyg 2 för uppfyllanden av de taktiska och strategiska formerna. 
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4.3.1 Sammanställning av fältarbeten för rörlighet 

Under tre av offensiverna uppnåddes medeluppfyllnad av att fältarbeten för rörlighet 

möjliggjorde att förband kunde förflytta sig till mer fördelaktiga positioner och därifrån 

uppnå en ökad verkan. Under 3:e vitryska fronten uppnås stor uppfyllnad av indikatorn. 

Medeluppfyllnad genereras främst av upprättandet av förbindelser men även via rörlighet 

igenom minerade områden. Därtill möjliggjorde fältarbeten kringgång av motståndarens 

försvar både i syftet att fortsätta anfalla på djupet samt hota motståndarens flanker. Genom 

att möjliggöra rörlighet i en terräng där motståndaren inte kan verka uppfylls även indikatorn 

att begränsa motståndarens verkan.  

 

4.3.2 Sammanställning av fördröjande fältarbeten 

Två av fyra fall innehåller beskrivningar av fältarbeten som tvingar motståndaren att stanna 

eller byta riktning och därigenom uppfylls indikatorn begränsa motståndarens rörlighet till 

en liten uppfyllnad. 1:a baltiska fronten har ej någon uppfyllnad av fördröjande fältarbeten 

och i 2:a vitryska fronten uppnås medeluppfyllnad genom partisanernas åtgärder. 

 

4.3.3 Sammanställning av fältarbeten för överlevnad 

Fältarbeten med uppgift att ge strategiskt skydd åt egna kommunikationer och ledning 

förekommer med låg uppfyllnad endast under 1:a vitryska frontens offensiv. Det taktiska 

skyddet uppnås med liten uppfyllnad endast vid två av offensiverna under analysen. 2:a 

vitryska fronten och 3:e vitryska fronten uppfyllde ej några fältarbeten för överlevnad med 

syfte att minimera verkan från motståndaren eller för att uppnå en egen ökad verkan. 

Maskering hade liten uppfyllnad vid en av offensiverna och vid 1:a baltiska och 2:a vitryska 

fronten förekommer ej maskeringar i empirin. 1:a vitryska fronten uppnår medeluppfyllnad 

genom förekomsten av maskering, skenåtgärder och befästningar med syftet att dölja egna 

förband samt därigenom både överraska och öka verkan mot motståndaren. 
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4.4  Analys av fältarbeten för rörlighet 

4.4.1 Positionering 

Avsnittet avser besvara följande delfrågeställning: Användes fältarbeten för att uppnå en 

fördelaktig positionering för egna förband? 

 

Förstärkningen av rörligheten genom fältarbeten resulterade i att de sovjetiska förbanden 

uppnådde förflyttningar till fördelaktiga positioneringar under respektive offensiv innan, 

under och efter strider. Fältarbeten bidrog med förstärkningar både till en- och 

tvådimensionell rörlighet genom vägar, broar samt terräng, därav uppnås värdet medel i 

samtliga fallen. Fältarbeten för rörlighet användes flertalet gånger under samtliga offensiver 

och bidrog oftast till en mer fördelaktig position för förband att uppnå verkan mot 

motståndaren ifrån. Däribland förbättrar ingenjörförband rörligheten genom att förbereda 

terrängen inför offensiven genom att upprätta 42 övergångar över floden Drut och Dnieper 

varav 15 övergångar hade kapacitet för 60 ton, 8 för 30 ton och 2 för 16 tons last.110  

 

Förekomsten av misslyckad rörlighet genom fältarbeten påträffats även det till viss del i 

empirin. Däribland under 1:a baltiska frontens offensiv den 24 juni där stridsvagn- och 

artilleriförbands anfall försenas på grund av att transporterna av krigsbromateriel fördröjts av 

regnoväder som framkallat dålig väglag.111 Friktionerna och fördröjningen av 1:a 

stridsvagnskårens anfall fortsatte under hela offensiven där de fick invänta pontonbroar vid 

varje flod på grund av det dåliga väglaget samt bristen på ingenjörförband till att förbättra 

vägarna. Stridsvagnskåren spelade därför ingen vital del under offensiven.112 Flertalet 

liknande misslyckande förekommer under flera av offensiverna kopplat till fördröjt 

krigsbromaterial för tyngre pansar- och artilleriförband. 

 

Uppfyllnad av ökad verkan mot motståndarens kommunikation och ledningsförmåga 

beskrivs inte tydligt i empirin kopplat till nyttjandet av fältarbeten. Däremot beskrivs det hur 

de sovjetiska förbanden lyckas ta samt nyttja tyskarnas järnvägar, bryta dess kommunikation 

                                                           
110 Adair. 1996. 85; Anonym. The Defeat of the Germans in Belorussia (Summer 1944). 1994: 869-870. 
111 Dunn. 2000. 104. 
112 Dunn. 2000. 113; Anonym. The Defeat of the Germans in Belorussia in Summer 1944. 1995: 174. 
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men även hur de nedkämpar och tillfångata högre officerare ur den tyska armégruppens 

ledning. 113 

 

Vid förberedelserna innan striderna genomfördes förstärkningar av elementet rörlighet via 

minspaning, minröjning och förbindelseupprättning vilket gav de sovjetiska förbanden ett 

initialt högt anfallstempo. Detta placerade även förbanden i en fördelaktig position att verka 

mot det överraskade tyska försvaret. Under genomförandet är fältarbeten för rörlighet i 

huvudfokus på grund av underrättelserna om terrängens beskaffenhet och tyskarnas 

fördröjande fältarbeten. Förstärkningen av elementet rörlighet via broförbindelser beskrivs 

och utförs huvudsakligen som understöd till tyngre förband i form av stridsvagn- och 

artilleriförband, för att möjliggöra deras framryckning till mer fördelaktiga positioner där de 

kan uppnå verkan. Detta då de oftast själva inte kan passera de vitryska floderna och på grund 

av broarnas bärighet.  

 

Broförbindelserna upprättas främst som flytande bro eller färja, eftersom flodernas 

beskaffenhet kopplat till dess bredd och flodbankarnas hållbarhet oftast inte medger fast bro. 

Fast bro eller fältbroar nyttjas vid reparation alternativt för att anlägga en ny bro där tyskarna 

hade förstört tidigare broar. Broförbindelserna förstärker förbandens rörlighet över floderna 

och möjliggör verkan mot motståndaren från mer fördelaktiga positioner på andra sidan 

floderna. Den tillförda rörligheten för stridsvagns- och artilleriförbanden ökar deras möjlighet 

att uppnå verkan och åstadkommer således även indirekt skydd åt de lättare förbandens anfall.  

 

Rörligheten försämrades dock kraftigt för både 1:a stridsvagnskåren och 5:e gardes 

stridsvagnsarmén eftersom fältarbetsförbanden med de tyngre krigsbromateriel i form av 60 

tons pontonbroar fördröjdes flertalet gånger på grund av dåliga vägar samt trafikköer.114 Detta 

försämrar således förbandens möjlighet att nå en fördelaktig position samt deras möjligheter 

till verkan, rörlighet och skydd. De tyngre förbandens fördröjning vid utsatta brohuvuden 

minimerar deras möjlighet att åstadkomma verkan och därigenom deras bidrag med indirekt 

skydd till de lättare förbanden samt deras möjlighet att nå fördelaktiga positioner. Den 2:a 

                                                           
113 Anonym. The Defeat of the Germans in Belorussia in Summer 1944 (Concluded). 1995: 635, 644, 657, 658. 
114 Dunn. 2000. 104, 113. 
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vitryska fronten fick även de försämrad rörlighet i att nå en fördelaktig position att verka 

ifrån, då deras tyngre förband fördröjdes vid offensivens start på grund av skadade 

pontonbroar.115 Vilket påverkade resterande del av offensiven eftersom vissa förband 

hamnade långt bak i grupperingen och kunde därför inte understödja infanteriet med indirekt 

skydd och rörlighet. 

 

Till liten förekomst förstärks även rörligheten under offensiverna via minbrytning med 

minvält eller minröjning av anfallsstråk för att placera förbanden i en mer fördelaktig position 

där verkan kan uppnås mot tyskarna förband eller deras kommunikation och ledning. 

Däribland förbereder ingenjörer 193 anfallsstråk för stridsvagn och infanteri samt minröjer 

34 000 stridsvagns- och truppminor ur tyskarnas minering under förberedelserna.116 Vid 

offensiven mot Bogushevsk och Orsha resulterar dock minbrytningen längs en väg i att 

samtliga element försämrades och en fördelaktig position inte kunde uppnås. Detta på grund 

av de friktioner som uppstod när förband körde fast samt blev fördröjda av tyskarnas 

fördröjande fältarbeten som försvarades från förberedda positioner vilket försämrade både 

elementen rörlighet, skydd och verkan för de sovjetiska förbanden.  

 

4.4.2 Motståndaren hotas och begränsning av motståndarens verkan 

Avsnittet avser besvara följande delfrågeställningar: Användes fältarbeten för att genom 

rörlighet hota motståndaren? Användes fältarbeten för att uppnå en skyddad rörlighet? 

 

Under 1: a vitryska frontens offensiv möjliggör förstärkning av elementet rörlighet att 

motståndaren hotas och dess verkan begränsas. Däribland den 24 juni då ingenjörer 

understödjer infanteri att bygga temporär väg av fällda trästockar för att stridsvagn och 

lastbilar ska uppnå rörlighet igenom träskmark öster om floden Ptich. Vägarna möjliggjorde 

rörlighet genom annars oframkomlig terräng vilket resulterade i att sovjetiska stridsvagnar 

och infanteri kunde anfalla och övermanna den tyska 296:e divisionen i deras flank. Rörlighet 

uppnåddes även för 9:e stridsvagnskåren vilken exploaterade genombrottet längs vägen och 

möjliggjorde anfall på djupet.117 Den 25 juni upprättas även temporär väg genom träskmark 

                                                           
115 Anonym. The Defeat of the Germans in Belorussia in Summer 1944. 1995: 187-188. 
116 Adair. 1996. 85; Anonym. The Defeat of the Germans in Belorussia (Summer 1944). 1994: 869. 
117 Dunn. 2000. 189; Glantz, et al. 2015. 267-268. 
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för att med stridsvagn och lastbilar kringgå tyskarnas fördröjande fältarbeten samt 

stridsställningar.118 Vägarnas bidrag till de sovjetiska förbandens rörlighet hade stor inverkan 

på deras möjligheter till verkan och skydd under offensiven. Detta då de lyckades kringgå 

motståndarens försvar på flera platser, där de antingen fortsatte anfallet på djupet för att 

innesluta armégruppen eller nyttjade kringgången till att överraska motståndaren och således 

hota tyskarnas flank med verkan från en mer fördelaktig position. Genom att kringgå 

tyskarnas försvar genererades en skyddad rörelse för de sovjetiska förbanden och därigenom 

begränsades motståndarens möjlighet att verka. 

 

4.5  Analys av fördröjande fältarbeten 

4.5.1 Begränsa motståndarens rörlighet 

Avsnittet avser besvara följande delfrågeställning: Användes fältarbeten för att begränsa 

motståndarens rörlighet? 

 

Begränsning av motståndarens rörlighet genom fördröjande fältarbeten förekom i liten 

uppfyllnad under förberedelserna. Beskrivningarna utgörs av mineringar med syfte att 

vilseleda motståndaren till att tro att de sovjetiska förbanden fokuserat på ett långvarigt 

försvar. Således bidrar dessa fördröjande fältarbeten främst till vilseledning och 

överraskningen genom att förstärka elementet rörlighet och skydd under den initiala 

offensiven samt möjliggör sedermera deras verkan mot motståndaren. Dessa fältarbeten 

åstadkommer även syftet med att begränsa och hindra motståndaren från att anfalla eller 

framrycka i terrängen genom hot om förluster, vilket skulle resultera i att tvinga motståndaren 

att stanna eller byta riktning. 

 

Begränsningar av motståndarens rörlighet under genomförandet av offensiverna används 

främst av partisanerna i Vitryssland, som stöttades av Sovjetunionen och var en del av 

Operation Bagration. Partisanerna hade sin starkaste närvaro i 2:a vitryska frontens område. 

Under de initiala förberedelserna innan samt under offensiven genomförde partisanerna 

fördröjande fältarbeten i tyskarnas bakre områden. Detta försämrade tyskarnas rörlighet vid 

deras motanfall och omgrupperingar, vilket gjorde att de var tvungna att stanna och söka ny 

                                                           
118 Dunn. 2000. 191. 
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väg. Exempelvis bränner sovjetiska partisaner en träbro över floden Sula nordväst om 

Stolbtsy, vilket resulterade i att den tyska 12:e pansardivisionen behövde söka ny väg över 

floden Sula den 4 juli för att nå den tyska pontonbron över Niemen floden och därigenom 

undkomma den sovjetiska inneslutningen.119  

 

Tyskarnas skydd försämrades även av deras begränsning i rörlighet då det sovjetiska 

flygvapnet fick god verkan mot de stillastående tyska fordonsköerna vid kanaliserande 

terräng, vilket även ökade verkan från de sovjetiska markförbanden. Utöver det begränsades 

även motståndarens rörlighet och verkan genom att 4:e gardes kavallerikår ur 1:a vitryska 

fronten förstörde en bro över Nieman floden in till staden Stolbtsy den 2 juli. Detta fördröjde 

tyska 12:e pansardivisionen att återta förbindelsen till Minsk. Förstörelsen innebar både skydd 

åt egna förband samt resulterade i att tyskarna tvingades söka ny väg och upprätta ny 

förbindelse.120 

 

4.6  Analys av fältarbeten för överlevnad 

4.6.1 Strategiskt skydd, taktiskt skydd och maskering 

Avsnittet avser besvara följande delfrågeställningar: Användes fältarbeten för att skydda egen 

kommunikation och ledning? Användes fältarbeten för att skydda egna förband? Användes 

fältarbeten för att dölja egna förband? 

 

Beskrivningar av det taktiskt skydd förekom med låg uppfyllnad under förberedelseskedet 

till offensiven genom fältarbeten för överlevnad. Förstärkningarna av skyddet utgjordes av 

maskeringar, skenåtgärder och befästningar. Dessa åtgärder gav de sovjetiska förbanden och 

förbindelserna både skydd och uthållighet från den tyska underrättelseinhämtningen och dess 

eventuella verkan genom indirekt eld. Det strategiska skyddet uppfylls även det med låg 

uppfyllnad då fältarbeten bidrar till skydd av egna förbindelser under förberedelserna och 

även under genomförandet. 

 

                                                           
119 Adair. 1996. 144. 
120 Dunn. 2000. 218. 
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Förstärkningen av skyddet via maskering och skenåtgärder bidrog till överraskning och ökad 

verkan mot motståndaren vid det initiala anfallet. Genom de sovjetiska förbandens dolda 

uppträdande kunde även förstärkning av rörligheten genomföras via minröjning och 

förbindelseupprättning. Under offensiverna beskrivs även uppförandet av enstaka fältarbeten 

för överlevnad genom förstärkningar av skyddselementet; exempelvis när delar ur den 1:a 

vitryska fronten upprättar och maskerar stridsvärn för trupp och pansarvärnskanoner vid bron 

över floden Berezina vid Svisloch. Skyddsåtgärderna möjliggjorde överraskning och ökad 

verkan mot en pansargrenadjärbataljon och ett stridsvagnskompani under den 30 till 31 juni, 

som i sin tur förhindrade tyskarna från att genomföra ett undsättningsanfall till 31:a 

pansarkåren som befann sig vid Svisloch.121 Åtgärderna resulterade i att de sovjetiska 

förbanden överraskade motståndaren samt uppnådde en ökad verkan från deras skyddade 

positioner, vilket begränsade både motståndarens verkan och rörlighet över floden. 

 

5. Avslutning 

5.1  Återkoppling syfte och svar på forskningsfrågan 

Undersökningen ämnade testa två delar av J.F.C Fullers teori för att undersöka dess relevans 

till att förklara fältarbetens påverkan på Operation Bagrations fyra offensiver 1944. 

Forskningsfrågan som undersökningen hade för avsikt att besvara var: Hur kan J.F.C Fullers 

teori om krigets fysiska element samt de taktiska och strategiska formerna förklara 

fältarbetens påverkan på utfallet av Operation Bagrations fyra offensiver under 1944? 

 

Undersökningens resultat visar på att Operation Bagration och dess fyra offensivers utfall kan 

förklaras utifrån fältarbeten och de prövade delarna ur J.F.C Fullers teori. Resultatet visar 

även på att teorins påståenden har likheter med fältarbetskategorierna vilket stärker dess 

förklaringskraft på fältarbeten. J.F.C Fullers taktiska och strategiska former samt 

markoperationens framgång kan bland annat förstås genom hur fältarbeten brukades under 

förberedelserna samt genomförandet.  

 

                                                           
121 Adair. 1996. 140. 
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Fältarbeten för rörlighet är den kategori av fältarbeten som har störst uppfyllnad under 

samtliga offensiver och påverkar utfallet genom hur tyngre förband understöds av 

fältarbetsförband. Detta främst genom att upprättade förbindelser möjliggör förflyttningar 

över floder till fördelaktiga positioner där verkan kan uppnås mot motståndaren. Därtill bidrar 

fältarbeten för rörlighet till egna förbands skyddade kringgång av motståndarens försvar för 

att hota dess flank, anfalla på djupet och därigenom innesluta motståndaren.  

 

Under förberedelserna används fältarbeten för rörlighet och skydd för att förändra terrängen 

till en fördelaktig position som förbanden kan nyttja som en språngbräda vid initieringen av 

offensiverna. Fullers taktiska och strategiska form kopplat till att skydda och dölja egna 

förband har sin största effekt under dess initiala förberedelser och har endast en lägre 

uppfyllnad under offensivernas genomförandefaser. Analysen har även visat att den taktiska 

formen med att begränsa motståndarens rörlighet uppnås främst under fallet med 2:a vitryska 

fronten, genom partisanernas fältarbeten i motståndarens bakre område. Denna lägre 

uppfyllnad av fältarbeten i empirin påvisar att begränsningen av rörligheten, skydd och 

maskering inte hade en avgörande faktor på offensivernas utfall. Empirin kan dock ge en 

missvisande bild på lägre taktisk nivå då den sällan beskriver dessa delar. 

 

Teorin om krigets fysiska element förklarar även det förhållande som råder mellan 

genomförda fältarbeten och dess bidrag till den sovjetiska markoperationens framgång. 

Elementens synergieffekt påvisar att vid en eventuell avsaknad av ett individuellt element 

begränsas förbandens handlingsalternativ under offensiverna. Fältarbeten bidrar då med att 

motverka effekterna som uppstår av avsaknaden exempelvis i en situation där en avsaknad av 

elementet rörlighet uppkommer vid ett vattendrag, kan fältarbeten bidra och möjliggöra dess 

förekomst. Analysen har även visat att fältarbeten kan uppträda i synergi för att uppnå Fullers 

taktiska och strategiska former. Fördröjande fältarbeten kan kombineras med fältarbeten för 

överlevnad eller rörlighet för att ge ytterligare effekt till förbanden. Därtill har analysen av 

fallen visat att förekomsten av fältarbeten varierar mellan offensiverna beroende på terrängen 

samt motståndarens förutsättningar i storlek och försvarsförberedelser. 
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Slutsatsen är att de fältarbeten som genomfördes under offensiverna bidrog till att 

Sovjetunionen kunde upprätthålla ett högt anfallstempo både över floder samt genom 

träskmark. Detta möjliggjorde inneslutningen av tyskarnas armégrupp mitt samt anfallet på 

djupet och bidrog därmed till att markoperationens framgång. J.F.C Fullers teori om krigets 

fysiska element samt de taktiska och strategiska formerna kan således förklara fältarbetens 

påverkan och bidrag till offensiva markoperationer. Undersökningen har därav stärkt teorins 

överförbarhet till fältarbeten och J.F.C Fullers teori kan anses bidra till att fylla den 

forskningslucka som den tidigare forskning har påvisat. Teori behöver dock testas genom fler 

undersökningar och aspekter för att ytterligare pröva teorins giltighet på fältarbeten. 

Undersökningens syfte är således uppfyllt och forskningsfrågan besvarad. 

 

5.2  Diskussion och reflektion 

5.2.1 Teorin och tidigare forskning 

Den identifierade forskningsluckan om bristen på fältarbetsteorier inom den tidigare 

krigsvetenskapliga forskningen gjorde det lämpligt att genomföra en teoriprövande studie på 

J.F.C Fullers teori för att undersöka ifall teorin kunde fylla forskningsluckan. Undersökningen 

har prövat och därigenom påvisat att J.F.C Fullers teori kan förklara hur fältarbeten påverkar 

utfallet under en markoperation genom treenighetens synergi och bidraget till att de 

strategiska och taktiska formerna uppfylls. För att förstå teorins fulla applicerbarhet på 

fältarbeten bör bredare studier genomföras. En nackdel med undersökningen är att endast en 

sfär från J.F.C Fullers teori har använts eftersom den moraliska och mentala sfären avgränsats 

bort. Dessa sfärers förklaringskraft bör även de med fördel prövas på fältarbeten. 

 

5.2.2 Metod 

Undersökningen har genomförts med transparens i syfte att ge en god validitet och reliabilitet. 

Undersökningens design kan härledas till en teoriutvecklande ansats, då J.F.C Fullers teori har 

anpassats och kopplats till fältarbeten. Syftet har dock inte varit att utveckla en ny teori utan 

att pröva delar av Fullers teori på att förklara fältarbetens påverkan. För att kunna dra mer 

överförbara slutsatser av teorins applicerbarhet hade en undersökning med mer bredd behövts 

genomföras likt en jämförande fallstudie på misslyckade och lyckade markoperationer. För 

denna begränsade undersökning var det dock inte aktuellt med en jämförande fallstudie då 
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detta hade resulterat i att de valda fallen inte hade kunnat studeras med samma djup och 

således inte gett en representativ delgivning av fältarbetens bidrag under offensiverna. 

 

Den kvalitativa ansatsen med textanalys och fallstudie som forskningsstrategi har lämpat sig 

väl för undersökningen och har möjliggjort att gå på djupet i fallen. Den kvalitativa 

textanalysen har även skapat förutsättningar för att kunna tolka empirin, vilket har varit en 

nödvändighet eftersom empirins beskrivningar av fältarbeten ibland dolts i texternas 

meningsuppbyggnad. En annan del som har skapat problematik i analysen är oklara 

beskrivningarna av fältarbeten och den språkliga barriär som i vissa fall funnits i empirin. 

Exempel på detta är termer likt establish a bridgehead och cut the railway. Första termen 

kan tolkas som att förbanden upprättar en förbindelse men det troligaste är att förband har 

säkrat ett brohuvud som passeras utan fältarbeten. Medan den andra termen kan tolkas som 

förstöring av järnväg, men innebär egentligen att förbanden korsar järnvägen. Dessa termer är 

svåra att tolka och nyttja i undersökningen på grund av deras diffusa innebörd. Detta har gjort 

att förekomsten av dessa och liknande beskrivningar utan en tydligare anknytning till 

fältarbeten har bortsetts från i analysen, då termerna inte varit tillräckligt tydliga för att 

uppfylla indikatorerna. 

 

5.2.3 Empiri och analys 

Det finns en god bas med empiriska underlag kopplat till Operation Bagration för att kunna 

besvara undersökningens frågeställning. Svagheten den utvalda empirin medför till 

undersökningen är att beskrivningarna och detaljrikedomen om fältarbeten är bristfällig. Det 

finns dock tillräckligt med beskrivningar för att kunna genomföra analysen och pröva J.F.C 

Fullers teori och svagheten påverkade därför inte undersökningen i sin helhet. Problematiken 

ligger i att fältarbeten oftast skildras i direkt anslutning till viktiga förband eller skeden under 

offensiverna, vilket missgynnar detaljer om mindre fältarbeten. Detta har således påverkat 

undersökningen i den utsträckningen att analysen av empirin genom de framtagna 

indikatorerna kan riskera att inte ge en verklig bild av den faktiska mängden fältarbeten som 

utförts under operationen. Detta har inneburit att slutsatser som dragits har fokuserats till de 

indikatorerna med en högre förekomst och inga slutsatser har dragits till fältarbeten med 

värdet Uppfylls ej. En eventuellt integreringen av fler empiriska verk i undersökningen hade 

kunnat åtgärda bristen och gett en bredare beskrivning av genomförda fältarbeten. 
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5.3  Förslag på fortsatt forskning 

Utifrån den genomföra undersökningen har flertalet förslag till vidare forskning uppkommit. 

Ett av dessa förslag är att fler undersökningar bör genomföras på J.F.C Fullers teori och dess 

förklaringskraft av fältarbeten under misslyckade och lyckade markoperationer för att 

ytterligare testa teorin och därigenom stärka dess överförbarhet. Då Fullers teori starkt 

förordar offensiver och anser att det är den starkaste formen av krigföring bör därför även 

teorin testas på defensiva markoperationer för att ytterligare pröva dess förklaringskraft samt 

ytterligare öka teorins överförbarhet. Ett förslag är även att studera den tyska sidans 

fältarbeten under Operation Bagration eller att studera mer nutida markoperationers 

fältarbeten. Eftersom tidigare forskning påvisat en brist på fältarbetsteorier motiveras även 

undersökningar med en teoriutvecklande ansats. 

 

5.4  Relevans för yrkesutövningen 

Relevansen av undersökningens resultat för yrkesutövningen kan härledas till en ökad 

kunskap kring det idag eftersatta krigsvetenskapliga området fältarbeten. Undersökningen kan 

även bidra till framtida officerares utbildning genom att utgöra ett hjälpmedel för att förklara 

orsakssambandet mellan fältarbetens påverkan och offensiva markoperationers utfall. Därav 

är undersökningen av relevans kopplat till förståelsen av fältarbetens möjligheter, 

begränsningar och betydelse till markoperationers framgångar. Den krigsvetenskapliga 

förståelsen om fältarbeten är av vikt för yrkesutövningen eftersom fältarbeten genomförs på 

samtliga förbandsnivåer och kan inverka både på den taktiska och strategiska nivån. 
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