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Underrättelsebataljonen- ett mångsidigt instrument 

Begreppet tempo har en central roll i dagens manöverkrigföring. En av förutsättningarna för ett 
högt tempo är underrättelser som ger chefer erforderligt beslutsunderlag.   

De förband och chefer som nyttjar manöverteorin i sin krigföring strävar ständigt att utveckla 
sin förmåga till väpnad strid enligt manöverteorin. Denna utveckling har exemplifierats i de 
båda Irakkrigen av den amerikanska armén. Men vad innebär manöverkrigföringens utveckling 
för underrättelseförbanden? Vilka krav ställer egentligen manövertänkande på 
inhämtningsförmågan?  

Syftet med denna uppsats är att undersöka och identifiera en del av de krav som 
manöverkrigföring ställer på underrättelseinhämtningen.  Detta för att kunna belysa om det 
finns ett utvecklingsbehov inom ramen för underrättelsebataljonen. 

Denna uppsats är en komparativ studie. Den bygger på kvalitativ textanalys samt en analys av 
underrättelsebataljonens inhämtningsförmåga följt av en komparation av dessa två analyser. 

Resultatet visar att det är breda och komplicerade krav som manövertänkande ställer på 
inhämtningsförmågan. Förmågan att bidra till den gemensamma lägesbilden och egna förbands 
omvärldsuppfattning utpekas som en särskilt viktig förmåga.  

Nyckelord: Manöverteori, inhämtningsförmåga, Underrättelsebataljon 
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Underrättelsebataljonen- a versatile instrument 
 

The concept of tempo has a central role in today's manoeuvre warfare. One of the          
preconditions for a high tempo is intelligence that gives leaders the necessary 
information for decision-making. 
 
Units and leaders that use the manoeuvre theory in their warfare strives constantly to 
develop their ability to conduct armed combat according to the manoeuvre theory. This 
development has been illustrated in the two wars in Iraq, conducted by the American 
army. But what does the development of manoeuvre warfare really mean for the 
surveillance units? Which requirements do manoeuvre thinking actually sets on the 
ability to collect intelligence? 

The overall aim of the thesis is to examine and to identify a part of the requirements 
that manoeuvre warfare sets on the ability to collect intelligence. In order to shed 
some light on whether there is a need for development within the 
underrättelsebataljonen. 

This thesis is a comparative study. It is based on qualitative text analysis and an 
analysis of the underrättelsebataljonens ability to collect intelligence. Finally, a 
komparation of these two analyses are presented. 

The result indicates that manoeuvre thinking sets many complicated requirements at 
the ability to collect intelligence. The ability to contribute to the situation picture and 
the surrounding world view are an important ability that stands out as vital.  

Key words: Manoeuvre theory, the ability to collect intelligence, 
underrättelsebataljonen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund till uppgiften 
Som inledning av bakgrunden till uppgiften så redovisas inledningsvis två stycken citat 
rörande underrättelsetjänsten.  

 
 ”En grundförutsättning för ett framgångsrikt ledarskap är en möjligast grundlig 
kännedom om fienden. Med tillgång till uppgifter om fienden, hans numerär och hans 
planer, kan ledaren beslutsamt och planenligt leda sina trupper till målet som alltid 
kommer att vara ett fullständigt förintande av fienden och framför allt av hans levande 
kraft…”1 

General Adolf Ehrenrooth 
 

”Endast sådana underrättelser som kommer fram i tid och av vilka det går att dra slutsatser 
om fiendens läge är av värde.”2 
 

Sedan det andra världskriget har sättet att föra krig ändrats markant fram tills idag. 
Krigföringskonceptet har utvecklats från utnötningskrig, där mängden personal och 
övriga resurser avgjorde till den mest resursstarkes fördel. Idag för de flesta västländer 
någon variant av manöverkrigföring, där det handlar om att förskjuta fienden och 
manövrera sig själv till en fördelaktig position där man kan påverka fiendens 
sårbarheter. 
Kraven och förutsättningarna för underrättelsetjänsten på taktisk och operativ nivå har 
således ändrats relativt markant.  
Händelseutvecklingen i krig är oftast oförutsägbar och otydlig. Ledningsfunktionen och 
underrättelsefunktionens främsta uppgift är att hantera en till största del kaotisk 
situation och bidra till chefens totala informationsöverlägsenhet. Detta i syfte att chefen 
ska kunna nyttja de möjligheter den situationen innebär.  
 
Syftet med underrättelsetjänsten på den taktiska och operativa nivån är att förse en chef 
med ett adekvat beslutsunderlag. Doktrin för markoperationer fastställer att den taktiske 
chefen måste kunna fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Det fragmenterade och snabbt 
skiftande slagfältet i dagens komplexa miljöer medför att underrättelsetjänsten ställs 
inför större krav på dess precision och snabbhet. Traditionell truppspaning, 
stridsspaning och egen strid har förr i tiden svarat för huvuddelen av 
underrättelseinhämtningen. Dagens försvarsmakt står inför minskande kvantitet i 
personal, men fortfarande ska försvarsmakten kunna verka över hela Sveriges yta. 
Dagens teknikutveckling har möjliggjort t.ex. en ökad ytövervakningsförmåga i form av 
en mängd nya sensorer såsom UAV, UGV3 och olika modeller av UGS4. Med hjälp av 
dessa nya sensorer kan man kraftsamla egen truppspaningen i önskad anfallsriktning. 
Ett mer rörlig uppträdande är också ett tillvägagångssätt för att kunna täcka in större yta 
på kortare tid med mindre personal.  
Morgondagens underrättelseförband måste kunna möta de krav ett otydligt, 
fragmenterat, snabbt skiftande och flerdimensionellt slagfält ställer på underrättelser.    
 
 

                                                 
1 Elfving, Jörgen. Armén i utveckling (Stockholm: Författarna och Försvarsmedia AB, 1994), s. 76 
2 Försvarsmakten. ArmeReglemente Del 2 Taktik (Stockholm: Försvarsmakten, 1995), s. 160 
3 Unmanned Aerial Vechicle, Unmanned Ground Vechicle 
4 Unattended Ground Sensors 
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1.1.1 Problemformulering och frågeställning 
En framträdande amerikansk modell av manöverteori utvecklades på allvar vid tidigt 
80-tal och början 90-talet av den amerikanske historikern William S Lind . Denna teori 
har accepterats och antagits av större delen av västvärldens länder, däribland Sverige. 
Sedan dess har ingen nyare teoretisk modell av manöverteori framtagit eller föreslagits, 
däremot har den praktiska tillämpningen av denna teori utvecklats.5 Alla de förband 
som är knutna till manöverteorin strävar mot att ständigt utveckla sin förmåga till 
väpnad rörlig strid enligt manöverteorin. Denna utveckling av den väpnade striden har 
exemplifierats i bl.a. delar av den amerikanska ”Operation Desert Storm” 19916 och 
Irakkriget 2003. Men har dagens underrättelseförbands inhämtningsförmåga utvecklats 
parallellt med stridens utveckling eller har inhämtningsförmågan hamnat på 
efterkälken? Vilka krav ställer egentligen manöverkrigföringen på 
underrättelseinhämtningen? Det är denna uppsats avsikt att undersöka det sistnämnda 
genom att svara på frågeställningen:    
 
Vilka krav ställer manövertänkande på underrättelsebataljonens inhämtningsförmåga? 
 

1.1.2 Syftet 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och identifiera en del av de krav som 
manöverkrigföring ställer på inhämtningsförmågan.  Detta för att kunna belysa om det 
finns ett utvecklingsbehov inom ramen för underrättelsebataljonens 
inhämtningsförmåga.  
Det finns även ett underliggande syfte med detta arbete. Det är författarens förhoppning 
om att resultatet av detta arbete kan vara till nytta vid framtida vägval inom 
underrättelsebataljonens utveckling. 
 

1.2 Analys av uppgiften 

1.2.1 Centrala begrepp 

Manöverkrigföring 
Begreppet manöverkrigföring beskrivs detaljerat under kapitel tre. Läsaren får där en 
djupare presentation av den moderna modellen av manöverteori. Doktrin för 
markoperationer beskriver manöverkrigföring enligt följande:  

 
Manöverkrigföring kan sägas vila på tre av varandra ömsesidigt beroende 
komponenter. Dessa är uppdragstaktiken, initiativet och interaktionen mellan direkt och 
indirekt metod. Manöverkrigföring är den praktiska och militära tillämpningen av 
manövertänkande. Strävan ska vara att planera och genomföra operationen i ett högt 
tempo genom att effektivt hantera mål, framgångsfaktorer och en hög grad av 
flexibilitet i val av medel och metod.7 

 
Underrättelseinhämtning 
Med detta begrepp avses processen att utifrån underrättelsebehoven och i enlighet med 
underrättelsesäkerhetsplanen, inhämta data och information av olika källor. Beroende på 

                                                 
5Se utvecklingen mellan de två Irakkrigen sett ur amerikanskt perspektiv, där dels en doktrinutveckling 
och dels en utveckling av det taktiska tillvägagångssättet tydliggörs. 
6 Den amerikanska delen av Gulfkriget. 
7 Försvarsmakten. Doktrin för markoperationer ( Stockholm: Försvarsmakten, 2005), s. 61-62 
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källans förmåga och tidsförhållanden kan de erhållna uppgifterna vara obearbetade eller 
bearbetade i varierande omfattning.8 
 
Inhämtningsförmåga 
Med begreppet förmåga avses produkten eller effekten av nyttjandet av metod, materiel, 
utbildning och träning.9  

1.2.2 Avgränsningar 
Manöverkrigföring är ett väldigt brett ämne och har många olika stödjande teoretiker 
och versioner. Jag avser att i denna uppsats beskriva den teori som den amerikanske 
militärteoretikern William S Lind företräder, orsaken till detta är att Lind har en 
framträdande roll inom den svenska synen på manöverkrigföring främst på militära 
skolor.  
 
Kontext. Vid en analys av vilka krav som ställs på inhämtningsförmågan så har denna 
uppsats tagit sin utgångspunkt ur en högintensiv konflikt på markarenan.10 Syftet med 
denna avgränsning är av utrymmesskäl, då en vidare frågeställning inte ryms inom 
givna ramar för uppsatsen. Motståndaren är av gammal teknologisk status enligt 
handbok del 1 Fiktiv Motståndare.11 Syftet till detta är att det är denna form av 
motståndare som Sverige riskerar att möta även vid en internationell insats. Denna 
uppsats kommer således inte att behandla begreppet asymmetrisk krigföring och vilka 
krav som manövertänkande ställer inom detta område.  
 
Underrättelsebataljon. I denna uppsats beskrivs den Underrättelsebataljon som utbildas 
vid K3 Karlsborg. Bataljonens organisation är beskriven enligt den planerade struktur 
denna kommer att ha år 2014. Syftet med denna avgränsning är att bataljonen inriktar 
sig redan på att omstrukturera sig mot denna organisation, vilket innebär att denna 
organisation valdes för uppsatsen. Jag vill uppmärksamma läsaren att denna 
organisation är på planeringsstadiet och kan komma att ändras markant. Således 
behandlas alltså inte dagens underrättelsebataljon i denna uppsats.  
 

1.2.3 Tidigare forskning 
Forskningen inom författarens valda område är väldigt utbrett, såväl nationellt som 
internationellt. Det finns mängder med rapporter, uppsatser, avhandlingar och studier 
avseende underrättelsetjänst inom ramen för manöverkrigföring i såväl nutid som 
framtid. Speciellt amerikanska studier kring ISR-konceptet12 och LRSU13 går in på 
angränsande områden till mitt arbete. De amerikanska arbetena berör utvecklingen av 
respektive område inför framtiden. Inom den svenska forskningen återfinns en 
koncentration av forskning inom den tekniska sidan av underrättelseinhämtning, där 
främst sensorteknik och sensorsystem i allmänhet diskuteras. Lt Tornesjö berör teknisk 
underrättelseinhämtning specifikt i urban miljö och hur sensorer kan bidra till 
underrättelseinhämtning upp till kompaninivån.14 Även Lt Platin och Lt Johnson berör 

                                                 
8 Försvarsmakten. FM UndH Fu (Stockholm: Försvarsmakten, 2006), s. 21 
9 Kn. Karlsson, Fredrik. Föreläsning på MSS 2009-02-10 
10 Med högintensiv konflikt avser författaren fullskalig strid med gällande Rules of engagement.  
11 Försvarsmakten. CD Handbok del 1 Fiktiv Motståndare (Stockholm: Försvarsmakten, 2004)  
12 Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. En del av ISTAR-konceptet.  
13 Long Range Surveillance Unit. Amerikansk underrättelseenhet liknande våra fjärrspaningsenheter. 
14 Lt. Tornesjö, Niklas. Teknisk underrättelseinhämtning i urban miljö( MSS ADL) 
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sensorsystem dock så har de avgränsat sig till en användare som i deras fall är 
Jägarbataljonen, i deras arbete pekar de på ett sensorsystem som de anser bör tillföras 
till Jbat på medellång sikt.15 Dessa två arbeten fokuserar på ett angränsande område till 
mitt arbete, vilket medför att deras arbeten kan komma att hänvisas till under min 
diskussion.  
I mitten av 2008 utkom Försvarsmakten med sin studie framtida underrättelseförmåga 
inom markarenan där samtliga markförbands underrättelseförmåga är i fokus. 16 Det 
som skiljer studien från min uppsats är att min uppsats endast berör den svenska 
underrättelsebataljonens förmåga till inhämtning.  

1.2.4 Disposition  
Kapitel ett omfattar inledningen av uppsatsen. Där presenteras bakgrunden och syftet 
med uppsatsen för läsaren. De frågeställningar som avses att bli besvarade presenteras 
även. Läsaren får även sig till livs vilka antaganden och avgränsningar som jag har gjort 
i denna uppsats. Viktiga begrepp definieras så läsaren tydligt kan förstå sammanhanget i 
uppsatsens avhandling. Tidigare forskning i anslutning till mitt valda ämne presenteras 
också.  
Kapitel två redovisar mitt val av metod. Läsaren får förståelse för de etiska aspekter 
som jag har tagit i beaktande. Jag presenterar mina huvudkällor och genomför en 
källkritisk granskning av dessa. Sist presenteras uppsatsens validitet och reliabilitet.  
Kapitel tre omfattar den teoretiska ram som denna uppsats kommer att röra sig inom. 
Främst handlar detta om den indirekta metoden som är en av kärnteorierna i den 
moderna manöverteorin. Manöverteorin presenteras mer detaljerat för läsaren så denne 
ska förstå i vilken kontext uppsatsen avser att arbeta. Sist i kapitlet drar jag slutsatser 
avseende manöverteorins krav på underrättelseinhämtning. 
Kapitel fyra redovisar Underrättelsebataljonens organisation, inhämtningsmetoder och 
utrustning. Kapitlet avslutas med slutsatser avseende bataljonens inhämtningsförmåga, 
vilket förs vidare till diskussionen. 
Kapitel fem redovisar i korthet utformandet, genomförandet och resultatet av enkäten. 
Kapitel sex utgörs av den diskussion där slutsatserna från kapitel tre först diskuteras var 
för sig och för att sedan jämföras med slutsatserna dragna från kapitel fyra. 
Diskussionen stöds med hjälp av materialet insamlat från enkäter som har skickats ut till 
svenska bataljonschefer. 
Kapitel sju redogör de slutsatser jag har dragit i denna uppsats och jag ger förslag på 
fortsatt forskning baserat på resultatet av min uppsats.  
 

2 Metod 

2.1 Vetenskaplig metod 
Den här uppsatsen tar en huvudsaklig induktiv ansats genom användandet av en 
kvalitativ textanalys av manöverteorin. Anledningen till valet av en kvalitativ metod är 
det begränsade utrymmet som denna uppsats förfogar över. Nackdelen med att använda 
en kvalitativ metod jämfört med en kvantitativ är att reliabiliteten ofta kritiseras hos en 
kvalitativ uppsats.  

                                                 
15 Lt Johnson, Lt Platin. Sensorsystem för jägarbataljonen.( MSS ADL) 
16 Försvarsmakten. Framtida underrättelseförmåga på markarenan(MARK 05072S) (Karlsborg: 
Försvarsmakten, 2008) 
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Inledningsvis använder jag en deskriptiv metod då jag beskriver den teori detta arbete 
kommer att röra sig inom. 17 Jag kommer att dra induktiva slutsatser avseende teorins 
koppling till underrättelseinhämtning.  
Därefter använder jag deskription vid beskrivandet av underrättelsebataljonen. Jag 
kommer att dra induktiva slutsatser avseende underrättelsebataljonens nuvarande 
inhämtningsförmåga.18  
Slutligen ska jag, genom ett induktivt tankesätt diskutera kring manöverkrigföringens 
krav på underrättelseinhämtning. De slutsatser som drogs av manöverteorin sammanförs 
i en komparation med slutsatserna från underrättelsebataljonens inhämtningsförmåga. I 
denna diskussion vävs även inhämtat material in från en enkät som ett antal svenska 
bataljonschefer har svarat på. Syftet med diskussionen är att forma en syntes av 
avhandlingen samt enkäten och undersöka om det finns ett utvecklingsbehovs inom 
ramen för underrättelsebataljonen. Nedan följer en visuell förklaring av min metodik, 
där ovanstående textmassa presenteras i bild. 
 

 
FIGUR 1: Modell av teorin 

2.1.1 Källor och källkritik 
Valet av litteratur är delvis styrt med tanke på problemformuleringen. Till största del har 
materialet utgjorts av militära böcker, doktriner, handböcker och reglementen . 
Som teoretisk grund har materialet valts från välkända och allmänt erkända 
militärteoretiker. Litteraturen som har använts är William S Linds bok Maneuver 
warfare handbook, John R Boyds föreläsningsunderlag Patterns of Conflict och Basil 

                                                 
17 Ejvegård, Rolf. Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 32 
18 Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare ( Malmö: Liber AB, 1991 ), s.19 
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Lidell Harts bok Strategy. Denna litteratur får anses ha hög reliabilitet med hänsyn till 
dess karaktär är inte av en kommersiell skönlitteratur. Det som varit svårt med denna 
litteratur är att se om litteraturen har någon tendens.  
 Då den militära litteraturen är producerad av och för ett militärt sällskap, finns dock 
faran att dess slutsatser tenderar att hålla sig till gamla sanningar. Jag har använt en liten 
mängd studielitteratur som stöd vid utformandet av metod, även denna litteratur får 
anses ha hög reliabilitet då den är framtagen för studier och inte har ett kommersiellt 
syfte. 
Jag har disponerat material taget från enkäter utsända till ett antal bataljonschefer i den 
svenska försvarsmakten, detta material har använts i den syntes och diskussion som 
presenteras i stycket diskussion.  
 

2.1.2 Etik 
Den etiska aspekten blir viktig i denna uppsats då jag ämnar genomföra en 
datainsamling via enkät. I samband med enkätutdelandet så har jag varit tydlig i att 
förklara för respondenterna att deras namn ej kommer att presenteras utan medgivande. 
Hanteringen av enkäten, den insamlade datan samt uppsatsarbetet följer de etiska 
dokument och policys som angetts av Vetenskapsrådet.19  Det är taget i betänkande att 
den, genom enkäten, insamlade datan skall sparas till opponeringen är avklarad.  
Den kvalitativa textstudie som gjorts har i huvudsak ägt rum i öppna källor. Vid de 
tillfällen känsligt material har använts så har materialet i förväg granskats och redigerats 
så det får nyttjas i denna uppsats.  
 

2.1.3 Validitet och reliabilitet 
Med begreppet validitet avses den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det den 
avser att mäta. Med andra ord, mäter jag det jag vill mäta? Uppsatsens validitet beror 
väldigt mycket på min egen tolkning och analys av manöverteorin, där jag drar 
induktiva slutsatser som är baserat på mina egna empiriska iakttagelser. Begreppet 
reliabilitet syftar till arbetets tillförlitlighet och precision, skulle samma resultat erhållas 
om arbetet återupprepades?20  
Uppsatsens reliabilitet beror självfallet på urvalet av respondenter och val av metod. 
Urvalet är baserat på typförband och befattning. Denna uppsats är begränsad till armens 
manöverförband som urval. En förteckning av respondenterna framgår i 
litteraturförteckningen. Ett problem med mitt urval är just sådant att det inte går att 
upprepa efter ett antal år. Det sitter nya personer på den aktuella befattningen och de 
personer som deltagit i uppsatsen har ny arbetsuppgift och nya erfarenheter. I en 
idealvärld skulle varje bataljonschef ha en likadan syn avseende taktik och 
ledningsmetoder, oavsett individens egna tolkningar utan det styrande är just 
befattningen. Dock så är verkligheten så att individen tolkar aktuella reglementen och 
styrningar på ett sätt som är knutet till den enskilde individen. Det innebär således att 
sannolikheten att få samma resultat är tämligen låg om man skulle upprepa uppsatsen. 
Det man bör vara medveten om när man gör om uppsatsen är att erfarenheter och miljön 
förändras med tiden, detta påverkar resultatet av uppsatsen. Slutsatsen blir således att 

                                                 
19 Vetenskapsrådet. 
http://www.vr.se/huvudmeny/etikforforskare/publikationerochriktlinjer.4.2d2dde24108bef1d4a8800063.h
tml (Hämtat 2009-01-07) 
20 Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/artikel/1059553 ( Hämtat 2009-01-07) 
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reliabiliteten är svag när bataljonscheferna gör individuella tolkningar av angivna 
reglementen och ledningsmetoder. 
 

3 Teoretisk ram 

3.1  Den indirekta metoden en förutsättning för manöverteorin 
 
Den brittiske militärteoretikern och historikern Sir Basil Henry Liddell Hart började 
skriva om begreppet the indirect approach (den indirekta metoden) under 1920-talet 
och utvecklade sedan denna strategi i olika utgåvor. Men det var 1967 som strategin tog 
sin slutliga form i boken Strategy. Enligt Liddell Hart hade han studerat den vinnande 
strategin eller metoden bakom 240 historiska slag i syfte att finna gemensamma 
framgångsfaktorer i slagen.21  
 
Strategin bör ses mer som en filosofi eller inställning snarare än en handbok i hur 
avgörande segrar ska vinnas. Den indirekta metodens grundläggande strävan är att 
undvika motståndaren där han är stark och istället angripa honom där han är svag. Lidell 
Hart använder sig av två dimensioner, en psykologisk sfär och en fysisk sfär. Iden 
fysiska sfären ska man sträva mot att nyttja the line of least resistance, men i den 
psykologiska sfären ska man sträva mot att nyttja the line of least expectation.22 I den 
fysiska sfären används rörelse i syfte att uppnå överraskning i den psykologiska sfären. 
Denna överraskning ger i sin tur ökad kraft åt rörelsen. Genom att kombinera dessa två 
dimensioner uppnås störst effekt enligt Liddell Hart.23 
Som en motpol till den indirekta metoden finns den direkta metoden. Denna metod går 
ut på att de båda parternas huvudstyrkor möter varandra i en form av utnötningskrig.  
 
 För att uppnå överraskning i den psykiska sfären krävs det att man genomför snabba 
manövrar i syfte att vilseleda fienden. När fienden är vilseledd och inte vet vart anfallet 
sätts in så uppnår man överraskning. Liddell Hart benämner detta distraction och 
dislocation. För att nå störst effekt krävs alltså dislocation i båda sfärerna enligt Liddell 
Hart. Syftet med att använda den indirekta metoden är att uppnå en förändring av 
situationen till egen fördel.24 Genom att hela tiden vilseleda fienden genom manövrar 
och låta honom leva i okunskap om vad de egna styrkornas egentliga mål är, så kan 
fienden aldrig sätta in sina motåtgärder i rätt tid på rätt plats. Liddell Harts indirect 
approach är en av de grundstenar som den moderna manöverteorin vilar på idag men 
det finns även kritiker mot metoden.25Som exempel kan engelsmannen Shelford 
Bidwell nämnas. Bidwell hävdar i sin bok Modern Warfare att den indirekta metoden 
inte kan sägas ha varit vare sig avgörande eller en framgångsfaktor i något fältslag 
under 1900-talet. 
 
Efter en analys av stycket så drar jag slutsatserna att befälhavare måste ha underrättelser 
avseende var fienden är stark respektive svag, i syfte att kunna nyttja den indirekta 
metoden med optimal effekt enligt Lidell Harts åsikter. 

                                                 
21 Rekkedal, Nils Marius. Modern krigskonst( Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s. 312 
22 Ibid. s. 314 
23 Liddell Hart, B H. Strategy. (London: First Meridian Printing, 1991), s. 327 
24 Rekkedal, Nils Marius. Modern krigskonst( Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s. 314 
25 Ibid. s. 316 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-04-14 FHS beteckning 
Kadett Kaj Rosö K3 Uppsats XXXX/X:X 
FHS/YOP 

  
 

11

Befälhavare måste även ha underrättelser avseende fiendens rörelser och intentioner i 
syfte att hindra fiendens vilseledning (distraction). Befälhavare som inte har 
underrättelser om hur fienden disponerar sina styrkor kan inte agera med rätt styrka i 
rätt tid på rätt plats. Han blir således vad Liddell Hart benämnde dislocated.  
 

3.2 Manöverteori- Kort bakgrund 
 
En av faktorerna bakom formandet av en manöverteori låg i de höga förlusterna som 
industrikrigföringen medförde. Den svenska försvarsmaktens militärstrategiska doktrin 
säger följande avseende manövertänkande:  
 

”Grundläggande för manövertänkande är att motståndaren kan besegras utan att dennes 
huvudstridskrafter behöver nedkämpas. Avgörande skall uppnås genom att lamslå 
motståndarens vilja att föra kampen snarare än att förstöra dennes resurser.”26 

 
Den amerikanske militärteoretikern William S Lind tillhör en av de främsta 
förespråkarna för manöverteorin och menar att manöverkrigföring innebär så mycket 
mer än den koppling vi vill göra mellan orden manöver och rörelse.  
Manöverteorin kan sammanfattas med att man inte ska kraftsamla resurser mot fiendens 
starka punkt, utan man ska angripa där fienden är såväl psykologiskt som fysiskt svag. 
Motståndarens balans och vilja ska påverkas så motståndarens åtgärder inte får någon 
relevans för utgången av slaget och han riskerar därmed kollaps.27 Med utgångspunkt i 
denna sammanfattning så finns det tre ”filter” eller grundpelare i manöverteorin som är 
särskilt utpekade av Lind.28I sammanhang med de tre grundpelarna kan man inte 
komma förbi den så kallade Boyd Cycle, på svenska överensstämmer det med begreppet 
beslutscykel.  

- OODA-loopen 
- Uppdragstaktik 
- Kraftsamling 
- Styrkor och svagheter 

 

3.2.1 OODA-loopen och kopplingen till initiativet 
Skaparen av OODA-loopen var den amerikanske översten John R. Boyd som aldrig 
publicerade sina tankar och teorier. De källor som finns kvar efter honom är en serie av 
föreläsningsunderlag. I underlaget döpt till ”Patterns Of Conflict” återfinns hans mest 
kända teori känd som OODA-loopen. Denna modell beskriver i princip hur man agerar 
för att komma innanför motståndarens beslutscykel.29 Men även denna modell har 
utvecklats under åren för att beskriva en av manöverkrigföringens viktigaste principer, 
att manövrera ut sin motståndare såväl psykiskt som fysiskt. Överste Boyd 
sammanfattar hur detta ska gå till:  
 

 

                                                 
26 Försvarsmakten. Militärstrategisk Doktrin ( Stockholm: Försvarsmakten, 2002), s. 81 
27 Rekkedal, Nils Marius. Modern krigskonst( Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s. 415 
28 Lind, William S.”Maneuver warfare handbook” i Rekkedal, Nils Marius & Baudin, 
Arne. (red), Handbok manöverkrigföring.(Stockholm: Försvarshögskolan, 2002).s 20-26 
29 Boyd, John R., Patterns of Conflict,( http://www.defense-and-society.org/boyd/pdf/poc.pdf , 1986), 
bild 128,141, 177,. Hämtat 2008-11-25. 
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”Observe-Orient-Decide-Act more inconspicuously, more quickly and with more 
irregularity as basis to keep or gain initiative as well as shape and shift main effort: to 
repeatedly and unexpectedly penetrate vulnerabilities and weaknesses exposed by that 
effort or other effort(s) that tie-up, divert, or drain-away adversary attention (and strength) 
elsewere.”30 

 
Ett av syftena med teorin är att åskådliggöra hur man kan ta sig igenom beslutscykeln 
snabbare och därigenom tvinga motståndaren att ständigt parera och reagera. Syftet med 
manöverkrigföringen enligt William S Lind är att ta sig igenom beslutscykeln snabbare 
än sin motståndare. Manöverteorin är försöket till förklaring på hur detta ska gå till.31 
En förenklad visuell förklaring av OODA-loopen kan se ut enligt följande:  
 

 
FIGUR 2: OODA-Loopen32 
 
Det implicita sambandet mellan manöverteori och initiativ kan sammanfattas av 
OODA-loopen. För att kunna utmanövrera motståndaren och samtidigt gå igenom 
beslutscykeln snabbare än sin motståndare krävs det ett högre tempo. Tidsbegreppet är 
av central betydelse inom manöverteorin. Begreppet tempo betyder såväl hastighet 
genom beslutscykeln som hastighet i den själva fysiska manövern av förband eller 
enheter. Dock så är det viktigt att påpeka att begreppet tempo är relativt d.v.s. man 
måste ställa sitt eget tempo i förhållande till motståndaren. Genom att hålla ett högt 
tempo och agera innanför motståndarens beslutscykel infinner sig en mängd fördelar i 
beslutsfattandet till motståndarens nackdel. Enligt doktrinen Militärstrategisk doktrin så 
handlar initiativ i grunden om att vidta egna åtgärder som gör motståndarens åtgärder 
irrelevanta.33Detta kan ske på två olika sätt, dels att vi genomför beslutscykeln snabbare 
än motståndaren dels att vi bättre upptäcker förändringar i omgivningen, fattar beslut 
och agerar efter dessa förändringar. Det är här begreppet tempo gör sig gällande. Tempo 
gäller i såväl beslutsfattandet som den fysiska rörelsen.  
 Syftet med att agera innanför motståndarens beslutscykel är enligt Boyd att:  
 

”Generate uncertainty, confusion, disorder, panic, chaos…to shatter cohesion, produce 
paralysis and bring about collapse.”34  

 
 
Hela beslutscykeln, alltifrån upptäckt, bedömande, planering till själva genomförandet 
bör därför genomsyras av ett högt tempo. Ett läge i en given situation där vi 

                                                 
30 Boyd, John R., Patterns of Conflict,( http://www.defense-and-society.org/boyd/pdf/poc.pdf , 1986), 
bild 128. Hämtat 2008-11-25. 
31 Lind, William S.”Maneuver warfare handbook” i Rekkedal, Nils Marius & Baudin, 
Arne. (red), Handbok manöverkrigföring.(Stockholm: Försvarshögskolan, 2002).s 15 
32 Rekkedal, Nils Marius. Modern krigskonst( Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s. 382 
33 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin (Stockholm: Försvarsmakten, 2002), s. 86 
34 Boyd, John R., Patterns of Conflict,( http://www.defense-and-society.org/boyd/pdf/poc.pdf , 1986), 
bild 132. Hämtat 2008-11-25. 

OBSERVE ORIENT ACT DECIDE 

ACTION (TEST) 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-04-14 FHS beteckning 
Kadett Kaj Rosö K3 Uppsats XXXX/X:X 
FHS/YOP 

  
 

13

sammantaget upptäcker, bedömer, fattar beslut och agerar bättre än motståndaren kallas 
för ledningsöverläge. När ledningsöverläget är uppnått har motståndaren förlorat 
initiativet och sin handlingsfrihet. Detta ledningsöverläge ges stort utrymme i 
Revolution in Military Affairs (RMA).35Tillståndet av ledningsöverlägsenhet är endast 
temporärt och därför bör strävan mot ett ledningsöverläge aldrig upphöra. Genom att 
aldrig upphöra att sträva mot ett ledningsöverläge d.v.s. ligga före i beslutscykeln, så 
förutsätter manövertänkandet ett ständigt initiativ. Dock så ska inte ett likhetstecken 
dras mellan initiativ och offensiv.36 Genom att ständigt ta initiativet, så försätts 
motståndaren i ett tillstånd av ständig reaktion och parering. Detta tillstånd kan leda till 
systemchock37.  
 
Efter en analys av stycket så drar jag slutsatsen att militära chefer måste ha ett 
informationsöverläge kontra fienden i syfte att kunna hålla ett högre tempo i 
beslutscykeln och ta initiativet.  
 

3.2.2 Uppdragstaktik 
Det första filtret eller mentala referenspunkten inom manöverteorin är just 
uppdragstaktik enligt William S Lind. Kriget karakteriseras av en dynamisk 
komplexitet, en absolut osäkerhet och även det lätta blir svårt och kanske även 
omöjligt. Detta skulle kunna sammanfattas med ett ord; kaos. Det som skiljer 
manöverteorin och dess krigföring från föregående krigföringskoncept, är att 
manöverteorin tar sin utgångspunkt i acceptansen av kaoset som uppstår på 
slagfältet.38 
 
I syfte att ha ett högre tempo än sin motståndare behövs en decentraliserad 
ledningsfilosofi d.v.s. besluten måste fattas av dem som är närmast där situationen 
uppstår. För att kunna utnyttja uppkomna situationer eller tillfällen på slagfältet så 
finns det ingen tid till att invänta högre chefs beslut. Denna form av decentraliserad 
ledningsfilosofi kallas auftragstaktik, uppdragstaktik eller mission tactics och utgör 
den svenska försvarsmaktens ledningsmetod.39 
 
 Chefen ställer uppgifter åt sina DUC40 och tilldelar resurser och handlingsregler, 
men överlåter själva bestämmandet om hur man ska genomföra uppgiften åt sina 
underlydande chefer. Det är det här som är grunden i uppdragstaktiken enligt såväl 
Lind som den svenska militärstrategiska doktrinen.41 
Enligt Lind är auftragstaktik mer än endast chefens målbild som delges de 
underställda. Uppdragstaktiken ska vara ett koncept, en filosofi som ska genomsyra 
all verksamhet. Det här synsättet förutsätter att ledningsfilosofin präglas av 
initiativkraft, självständigt beslutsfattande, individuellt ansvarstagande och 

                                                 
35 Försvarsmakten. Årsrapport från Perspektivplaneringen 99-00, Försvarsmaktsidé och målbild – FMI 
2020 Rapport 4 (Stockholm: Försvarsmakten, 2000), s. 68 
36 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin (Stockholm: Försvarsmakten, 2002), s. 88 
37 Ibid. s. 81 
38 Lind, William S.”Maneuver warfare handbook” i Rekkedal, Nils Marius & Baudin, 
Arne. (red), Handbok manöverkrigföring.(Stockholm: Försvarshögskolan, 2002).s 15 
39 Försvarsmakten. Militärstrategisk Doktrin ( Stockholm: Försvarsmakten, 2002), s. 90 
40 Förkortning för Direkt Underställda Chefer 
41 Försvarsmakten. Militärstrategisk Doktrin ( Stockholm: Försvarsmakten, 2002), s. 90 
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ömsesidigt förtroende mellan chefer och personal.42 En annan förutsättning för att få 
optimal effekt av uppdragstaktiken är en hög utbildningsnivå och god disciplin.  
Manövertänkande bidrar till ett högt tempo. Vilket förutsätter att chefer på samtliga 
nivåer kan identifiera möjligheter och kritiska sårbarheter och hänsynslöst utnyttja 
dessa.43 
Decentraliserad ledning, vilket är en förutsättning för initiativtagande gör att det är 
möjligt att genomföra nästa ”hörnsten” inom manöverteorin. Det är begreppet 
kraftsamling eller enligt tyskans schwerpunkt. 
 

3.2.3 Kraftsamling 
Det andra filtret inom manöverteorin är det tyska begreppet schwerpunkt, översatt till ett 
svenskt begrepp så överensstämmer det bäst med kraftsamling eller 
kraftsamlingsriktning. Det armétaktiska reglementet säger följande om kraftsamling:  
 

”Kraftsamling innebär att resurser samlas för bestämda syften med striden. Dessa resurser 
kan vara förband och/eller verkan av olika vapensystem som samlas till tid, område eller 
typ av mål.”44 

 
Lind menar att begreppet schwerpunkt kan vara en plats i terrängen, till tiden, det kan 
vara där en befälhavare bedömer att han kan uppnå ett avgörande. Således kan 
schwerpunkt även vara en fysisk enhet såsom ett förband eller funktion. Schwerpunkt 
eller kraftsamling är beroende av situationen och kan växla under stridens förlopp.45 
Denna kraftsamling ska sammanfalla med en punkt där fienden är svag, detta för att 
uppnå ett avgörande även mot en numerärt överlägsen fiende.  
 
När ett förband har blivit utsett till kraftsamlingsförband ska alla andra enheter göra sitt 
allra bästa i att understödja detta förband. Med begreppet Kraftsamling avses inte enbart 
huvudanfallet, även fast huvudanfallet oftast sätts in vid kraftsamlingen. Begreppet ska 
även begrundas ur ett idémässigt perspektiv och inte enbart ur ett fysiskt.46 Detta 
begrepp kan även sägas vara medlet som används för att genomföra syftet och uppgiften 
i högre chefs målbild. Kraftsamling samordnar insatserna från alla underställda chefer 
och visar dem vägen mot det resultatet som chefen vill uppnå, ett avgörande. 
Vid kraftsamling så tas risker i andra riktningar, dock så ska detta inte tolkas som att 
man endast genomför ett anfall i en riktning. Manöverteorin förordar multipla 
framstötar i syfte att förvirra motståndaren och skapa handlingsfrihet att välja 
kraftsamling där störst framgång nås. Ur ett indirekt metod-perspektiv så skapas först 
distraction och när anfallet sätts in på en oväntad plats så uppnås dislocation. Detta är 
redan behandlat under stycket indirekt metod.   
 
Efter en analys av stycket så drar jag den induktiva slutsatsen att militära chefer måste 
ha underrättelser på djupet i syfte att kunna utse en kraftsamlingsriktning samt att 
framgångsrikt kunna genomföra en kraftsamling. 
 

                                                 
42 Försvarsmakten. Militärstrategisk Doktrin ( Stockholm: Försvarsmakten, 2002), s. 90 
43 Ibid. s. 90 
44 Försvarsmakten. ArmeReglemente Del 2 Taktik (Stockholm: Försvarsmakten, 1995), s. 44 
45 Lind, William S.”Maneuver warfare handbook” i Rekkedal, Nils Marius & Baudin, 
Arne. (red), Handbok manöverkrigföring.(Stockholm: Försvarshögskolan, 2002).s 25 
46 Ibid. s. 25 
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3.2.4 Styrkor och svagheter 
Begreppet styrkor och svagheter har översatts från tyskans flächen und lücken, vilket 
även beskrivs i engelskans motsvarighet surfaces and gaps. Från början syftade det 
tyska begreppet flächen und lücken på ett försvar som organiserades på djupet inom ett 
område.47Det var alltså en form av taktik vid organisation av försvar. Tyskarna ville inte 
gruppera sitt försvar för smalt och linjärt, utan valde att fördela sitt försvar över ett 
större område på djupet med ett antal ställningsområden.48 Mellan dessa 
ställningsområden fanns då ett antal ”luckor”, lücken, som täcktes med hjälp av 
vapenverkan.  
Lind menar att det är bra om en taktisk chef uppfattar detta begreppet som styrkor och 
svagheter. Inom manöverteorin strävar man mot att undvika fiendes starka punkt och att 
sätta in sina resurser mot där fienden är svag. En sådan plats på taktisk nivå är ofta en 
lucka i en försvarslinje, där fienden är fysiskt svag eller har nyttjat terrängen 
dåligt.49Men fienden kan även ha styrkor och svagheter i termer av förmågor. Nyckeln 
till att kunna finna, nyttja och exploatera dessa svagheter är spaning och underrättelser. 
Lind trycker på att man bör använda stridsspaning och inte som idag då den 
amerikanska armen använder kommandostyrningar. Dagens spaning går till på det sättet 
att spaningsstyrkorna sänds in på djupet i en förutbestämd anfallsriktning. Det finns 
således ingen spaningsstyrka som framrycker framför huvudstyrkan som känner av 
läget eftersom anfallsriktningen redan är bestämd.50 Med en stridsspaningsstyrka som 
söker efter fiendens svagheter och styrkor så nyttjas hela tiden the line of least 
resistance i syfte att spara egna resurser. Stridsspaningsstyrkans uppgift är alltså att leda 
huvudstyrkan förbi fiendens starka styrkor och in på djupet av fiendens gruppering.  
Med hjälp av stridsspaningen ska man invänta spaningsresultaten och besluta 
anfallsriktningen så sent som möjligt. När stridsspaningsstyrkan hittar en lucka och den 
ser lovande ut, så ska resterande styrkor exploatera denna lucka med snabbhet. Detta 
förfarande kallar Lind för en recon-pull.51 
 
Efter en analys av stycket så drar jag den induktiva slutsatsen att underrättelseförband 
måste kunna finna och identifiera svagheter hos fienden i termer av förmågor och luckor 
i fiendens gruppering. Denna information måste snabbt kunna delges andra förband i 
syfte att vinna framgång.  
 

3.3 Sammanställning av slutsatser  
Slutsatser avseende teorin ur ett underrättelseperspektiv kan sammanfattas i ett antal 
generella påståenden som kan härledas till de stycken som är presenterade under kapitel 
tre. Dessa slutsatser kommer att användas i den diskussion och komparation som 
avhandlas i kapitel 6. 
 
Befälhavare måste ha underrättelser avseende var fienden är stark respektive svag i syfte 
att kunna nyttja den indirekta metoden. Detta gäller främst på taktisk och operativ nivå 
för underrättelsebataljonen 

                                                 
47 Rekkedal, Nils Marius. Modern krigskonst( Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s. 345 
48 Ibid. s. 345 
49 Lind, William S.”Maneuver warfare handbook” i Rekkedal, Nils Marius & Baudin, 
Arne. (red), Handbok manöverkrigföring.(Stockholm: Försvarshögskolan, 2002).s 25 
50 Ibid. s. 26 
51 Rekkedal, Nils Marius. Modern krigskonst (Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s. 346 
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- Det ställs således krav att underrättelseförbandet måste ha en hög rörlighet i 
syfte att kunna lösa egen in- och urnästling . Förbandet måste ha en tillräcklig 
skyddsnivå för att kunna överleva finkalibrig eld och splitter från indirekt eld. 
Underrättelseförbandet måste kunna ytövervaka stora områden i syfte att kunna 
ge en helhetsbild samt vid behov kraftsamla sensorer vid särskilda områden av 
intresse( AOR, AOIR och AOII)52. 

 
Befälhavare måste ha underrättelser avseende fiendens rörelser och intentioner i syfte 
att hindra fiendens vilseledning (distraction). Befälhavare som inte har underrättelser 
om hur fienden disponerar sina styrkor kan inte agera med rätt styrka i rätt tid på rätt 
plats. Han blir således vad Liddell Hart benämnde dislocated.  

- Det ställs således krav att underrättelseförbandet måste, genom att använda olika 
sensorer, kunna övervaka fiendens rörelser samt ta reda på fiendens intentioner.  

  
Militära chefer måste ha ett informationsöverläge kontra fienden i syfte att kunna hålla 
ett högre tempo i beslutscykeln och ta initiativet.  

- Kravet blir således att underrättelseförbandet måste kunna använda ett flertal 
olika sensorer i syfte att få så komplett lägesbild som möjligt. Eftersom endast 
underrättelser som kommer fram i tid är av värde så bör realtidsinformation eller 
nära realtid vara prioriterat. 

 
Militära chefer måste ha underrättelser på djupet i syfte att kunna utse en 
kraftsamlingsriktning samt att framgångsrikt genomföra en kraftsamling. 

- Underrättelseförbandet måste kunna spana på djupet i fientlig dominerad terräng 
samt ha god uthållighet för att möjliggöra spaning och övervakning över tiden.  

 
Underrättelseförband måste kunna finna och identifiera svagheter hos fienden i termer 
av förmågor och luckor i fiendens gruppering. Denna information måste snabbt kunna 
delges andra förband i syfte att vinna framgång.  

- Kravet blir således att underrättelseförbandet måste kunna identifiera och 
särskilja viktiga mål (High value targets) på långa avstånd såväl dager som i 
mörker. Förbandet måste kunna snabbt överföra informationen till egna förband, 
förbandet bör nyttja sensorer eller annan utrustning som tillåter överföring av 
realtidsinformation eller så nära realtid som möjligt. 

 

4 Avhandling 

4.1  Underrättelsebataljonen- En beskrivning 
Den bataljonsstruktur som beskrivs nedan är underrättelsebataljon 2014. Detta stycke 
kommer att behandla organisationen i stort och vad som kännetecknar 
underrättelsebataljonen. Del av informationen rörande organisationen har utelämnats då 
den inte på något sätt bidrar till uppsatsens frågeställning. Syftet med beskrivningen är 
att ge läsaren en grund inför kommande diskussion där manövertänkandets krav jämförs 
mot underrättelsebataljonens inhämtningsförmåga. 
 

                                                 
52 Area Of Responsibility(Ansvarsområde), Area Of Intelligence Responsibility(Underrättelseområde), 
Area Of Intelligence Interest(Intresseområde). 
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4.1.1 Grunder 
Underrättelsebataljonen är främst ett förband avsett för kvalificerad underrättelsetjänst. 
Detta innebär att förbandet har underrättelsetjänst som huvuduppgift och har särskilt 
god förmåga att utföra huvuduppgiften. Förbandet har förmåga att lösa uppgifter såväl 
nationellt som internationellt. Underrättelsebataljonen verkar normalt som en 
resurshållare för samtränade bearbetnings- och inhämtningsförband. Strukturen på 
bataljonen är modulärt uppbyggd och flexibel för att lösa olika underrättelseuppgifter 
och efterfrågade behov i olika hotbildsmiljöer.  
Bataljonen har förmåga att inhämta underrättelser på stora ytor vilket får till följd att 
bataljonen har ett behov av transportmedel som stödjer innästling och fällning. Delar av 
underrättelsebataljonen är väldigt väl lämpade för fjärrspaning och inhämtning av 
underrättelser på stort djup. Huvuddelen av bataljonen är tränade för dold och öppen 
inhämtning samt fast och rörlig inhämtning. Delar av bataljonen har även förmåga att 
släppas med fallskärm och upprätta TLZ53 i syfte att ta ned förband och förnödenheter 
via luften. Bataljonen är anpassad och utbildad att förflytta sig med hjälp av helikopter, 
flyg och hjulfordon. Dessa hjulfordon som bataljonen förfogar över är till största del 
lätta fordon utan splitterskydd, dock så förfogar bataljonen över ett mindre antal 
splitterskyddade fordon. 
Bataljonens huvudförmågor är ledning och sensorer (und/info). Inom förmågan ledning 
avses främst bataljonens förmåga till att självständigt planera, bearbeta och delge 
information. Med sensorer avses den egna kapaciteten att inhämta information. Dessa 
två huvudförmågor är beroende av varandra och påverkar i högsta grad förbandets 
sammansättning.  
Underrättelsebataljonen har möjligheten att inför varje specifik uppgift skapa ett 
tillfälligt sammansatt förband. Detta förbands egenskaper kan beskrivas genom 
benämningar t.ex. ISR TF54, ISTAR TF55 eller underrättelsebataljon. Möjligheten att 
skapa ett tillfälligt förband d.v.s. en Task Force, ska ses som bataljonens huvudmetod.56 
 

4.1.2 Organisation och metoder 
Detta stycke behandlar organisationen i stort, i syfte att ge läsaren en förståelse för vilka 
delar ur bataljonen som är aktiva i inhämtningsfasen. Nedan presenteras en översiktlig 
bild av underrättelsebataljonens organisation. 
    

                                                 
53 Temporary Landing Zone 
54 ISR TF är ett tillfälligt sammansatt förband i syfte att inhämta underlag för högre chefs beslut. 
55 ISTAR TF är ett tillfälligt sammansatt förband i syfte att inhämta underlag för högre chefs beslut samt 
genomföra målutpekning. 
56 32.Underrättelsebataljon K3 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-04-14 FHS beteckning 
Kadett Kaj Rosö K3 Uppsats XXXX/X:X 
FHS/YOP 

  
 

18

                                                                                          

                       
FIGUR 3: Underrättelsebataljonens organisation 201457 
 
Bataljonen leds av bataljonsstaben, vilken har förmågan att ta emot och leda ytterligare 
sensorer än de som bataljonen själva utnyttjar. ISR/ISTAR-konceptet används som 
huvudmetod inom staben och bataljonen. Exempel på externa sensorer kan vara 
signalspaningsenheter(SIGNINT58) eller FHT59. 
Underrättelsebataljonen understöds av en lednings-och underhållsskvadron. Skvadronen 
understödjer med logistik och ledning inom såväl utom bataljonen. Exempel på 
kompetens som skvadronen understödjer med är bl.a. sjukvård, reparation, TUAV60 och 
samband.  
Stommen i underrättelsebataljonen utgörs av två underrättelseskvadroner och ett 
fallskärmsjägarkompani.  
 
Inhämtningsmetoder 
Underrättelseskvadronerna och fallskärmsjägarkompaniet inhämtar underrättelser 
huvudsakligen genom att bedriva truppspaning med en mängd olika sensorer. 
Inhämtningen kan även ske genom personbaserad inhämtning (Passiv HUMINT), 
bildunderrättelser (IMINT), ytövervakning, samverkan och underrättelser från öppna 
källor (OSINT). Truppspaning inhämtar uppgifter om fiendens styrka, indelning, 
gruppering, verksamhet och utrustning.61Spaningen bedrivs öppen såväl som dold.  
 
Metoderna som används är fast eller rörlig spaning. Den rörliga spaningen sker där fast 
spaning inte kan nyttjas, den kan ske till fots eller till fordon. Den fasta spaningen 
nyttjas för att kontinuerligt kontrollera förhållanden längs en väg, på en specifik plats, 
vid ett objekt eller inom ett område. Uppgiften kan lösas från tillfälligt byggda skydd 
alternativt fordonsburet.62 
Båda skvadronerna samt kompaniet är väl anpassade till att bedriva fjärrspaning, vilket 
innebär att de befinner sig på ett större avstånd än 20km från egna förband eller 
område.63 De sensorer i varierande antal som de tre kompanierna förfogar över är 
SUAV64, kikare, bildkameror, filmkameror och bildförstärkare (GN117). Skvadronernas 

                                                 
57 32.Underrättelsebataljon K3 
58 Signal intelligence dvs. underrättelser från spaning i det elektromagnetiska spektrumet. 
59 Field HUMINT team dvs. personbaserad inhämtning, främst genom samtal. 
60 Taktisk Unmanned aerial vehicle dvs. obemannad spaningsflygfarkost UGGLAN. 
61 Försvarsmakten. BrigR A Sförb (Stockholm: Försvarsmakten, 2002)s 19 
62 Ibid. s. 22 
63 Försvarsmakten. UndR A (Stockholm: Försvarsmakten, 1988), kapitel 3:5 
64 Small Unmanned aerial vehichle, den svenska Falken. (Stridsteknisk UAV) 

 

STAB 
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tillgång till bildförstärkare är cirka 2-3stycken per grupp. Fallskärmsjägarkompaniet 
förfogar över en bildförstärkare per soldat.   
 

4.1.3 Slutsatser avseende Underrättelsebataljonens inhämtningsförmåga 
Slutsatser avseende underrättelsebataljonens inhämtningsförmåga sett ur ett 
förmågeperspektiv65 renderar även det i ett antal påståenden som går att härleda till 
avhandlingen. Dessa slutsatser kommer att jämföras mot de slutsatser som erhålls av 
manöverteorin samt det insamlade enkätunderlaget under kapitlet diskussion.   
 

1. Skvadronerna och kompaniets förmåga till att inhämta underrättelser skyddat från 
fordon är begränsad. Detta med hänsyn till avsaknad av tillräckligt antal 
splitterskyddade fordon samt sensorer som är fordonsburna. 

2. Bataljonen har hög förmåga att ytövervaka och spana inom stort område. Detta 
beror främst på tillgången på olika varianter av UAV och förbandets uppträdande.  

3. Skvadronernas förmåga till dold förflyttning och rörlig spaning i mörker är 
begränsad med hänsyn till den begränsade tillgången på bildförstärkare eller 
annan soldatburen sensor(T.ex. IRV). 

4. Enheternas förmåga till identifiering och särskiljning av fordon på långa avstånd i 
dager är hög.   

5. Skvadronernas förmåga till identifiering och särskiljning av fordon på långa 
avstånd i mörker är begränsad. Detta beror bl.a. på begränsad tillgång till adapter 
till kikare samt sensorer som registrerar infraröd strålning(IRV). 

6. Bataljonens förmåga att inhämta underrättelser som underlag för 
precisionsbekämpning (Target acquisition) är hög genom användandet av TUAV. 

7. Förmågan att inhämta och överföra realtidsinformation är hög genom bataljonens 
olika modeller av UAV. 

 

5 Enkät 
Under detta kapitel redovisas den enkät som har varit en del av diskussionsunderlaget. 
Det som redovisas är indelat i utformningen, genomförandet samt resultatet. Det 
insamlade materialet från enkäten har sammanställts och nyttjas i den diskussion som 
följer under kapitel sex. Enkäten nyttjas främst som referens och stöd i diskussionen.  

5.1 Utformning, genomförande och resultat 
De frågor som ställdes till respondenterna var följande:  

1. Beskriv med egna ord vad manöverkrigföringskonceptet betyder för Er.  
(Manövertänk, indirekt metod, initiativ, uppdragstaktik, kritiska sårbarheter osv.)  

2. Beskriv Er bataljonsspaningsresurs. Hur använder Ni denna och i vilket syfte? 
3. Hur skulle Ni vilja utnyttja förbandets spaningsresurs för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för förbandets uppträdande?  
4. Vilket behov har förbandet av förbandet utöver bataljonsspaningsresursen?  
5. På vilket sätt kan Underrättelsebataljonen bidra till ert förbands uppträdande?  
6. Vilka krav ställer ert förbands uppträdande på Underrättelsebataljonens 

inhämtning?  
 
Genomförande och resultat 
                                                 
65 De grundläggande förmågorna: Rörlighet, Und/info, Skydd, Verkan, Uthållighet, Ledning. 
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Inledningsvis genomfördes en selektion av enkätdeltagare. Syftet med att använda just 
bataljonschefer var av den anledningen att de är utövare av den svenska tillämpningen 
av manöverteori.  
Därefter knöts det kontakt med berörda befattningar via e-post och telefon. I kontakten 
förmedlades anledningen till kontakten samt personuppgifter från min sida.  
Slutligen skickades enkäten ut. I den enkäten förmedlades bakgrunden, syftet och 
problemställningen med uppsatsen så respondenterna kunde sätta enkäten i en kontext.   
 
Det totala antalet respondenter blev fyra stycken och två bortfall. Bortfallen var 
förväntade och berodde på tidsbrist hos respondenterna. Författaren vill trycka på att 
respondenternas svar inte nödvändigtvis är knutna till deras officiella befattning, utan 
kan även vara knutna till privatpersonen i det specifika fallet. Det innebär att 
enkätsvaren inte nödvändigtvis är officiella svar, dock så har respondenternas 
erfarenheter och kunnande legat som grund för deras svar. Detta anser jag vara fullt 
tillräckligt för att kunna använda materialet i den kommande diskussionen.  
 

6 Diskussion 
I detta kapitel genomförs en diskussion följt av en komparation. Det som diskuteras är 
de slutsatser som drogs av manöverteorin, samt de slutsatser som drogs av 
underrättelsebataljonens inhämtningsförmåga. I syfte att underlätta diskussionen så 
kommer teorins slutsatser att diskuteras var för sig och därefter jämföras mot 
underrättelsebataljonens inhämtningsförmåga. I diskussionen vävs även enkätmaterialet 
in för att ge mer bredd och objektivitet åt diskussionen.  
   
Befälhavare måste ha underrättelser avseende var fienden är stark respektive svag 
i syfte att kunna nyttja den indirekta metoden. Detta gäller främst på taktisk och 
operativ nivå för underrättelsebataljonen 
 
Att veta vart fienden är stark respektive svag kan sägas vara en nödvändighet för att 
kunna nyttja den indirekta metoden. Speciellt för förband med en låg skyddsnivå (t.ex. 
Infanteri) så är detta ingen nyhet, där förbanden strävar att hela tiden undvika fiendens 
styrka och att påverka dennes svagheter. Lätta förband strävar efter att kraftsamla olika 
verkanseffekter för att kompensera dess begränsande skyddsnivå. Det ställs följaktligen 
krav på att underrättelseförbandet måste kunna ytövervaka ett stort område i syfte att 
fastställa fiendens styrkor och svagheter i dess gruppering. Denna ytövervakning bidrar 
till en lägesbild, vilket ger manöverförbandens chefer ett konkret beslutsunderlag och en 
omvärldsuppfattning. Utan denna omvärldsuppfattning tvingas chefer att nyttja system 
som är avsedda att leverera verkan för att ge dem denna uppfattning, vilket får som följd 
att verkan nedgår.66Genom att bidra till och upprätthålla denna omvärldsuppfattning så 
bidrar underrättelseförbandet aktivt till egna förbands force protection.67  
 
Framtidens slagfält förväntas bli alltmer fragmenterat och rörligt, vilket får till följd att 
det finns ett behov av ökad rörlighet hos förbanden. 68 Detta gäller även självklart 
underrättelseförbanden. Mj Curtis Taylor har i sin uppsats undersökt om förband måste 

                                                 
66 Övlt. Schröder, Ulf. C Gardesbataljonen. Enkät 2009-01-20  
67 Övlt. Nilsson, Roger. C Amfibiebataljonen. Enkät 2009-01-20 
68 Försvarsmakten. Årsrapport från Perspektivplaneringen 99-00, Försvarsmaktsidé och målbild – FMI 
2020 Rapport 4 (Stockholm: Försvarsmakten, 2000), s. 65 
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strida för att få underrättelser i framtiden eller om modern underrättelseteknologi ändrar 
detta paradigm. Taylor pekar i sin uppsats på hur lätta spaningsförband med låg eller 
ingen skyddsnivå var ytterst ineffektiva i sin spaning och inhämtning under det senaste 
Irakkriget 2003. Detta var främst ett resultat av den låga skyddsnivån samt att 
spaningsförbanden inte kunde hålla samma tempo som de anfallande förbanden. 
Konsekvensen blev att de anfallande förbanden fick använda sina tyngsta 
vapenplattformar för att bilda sig den omvärldsuppfattningen som krävdes för att ge ett 
konkret beslutsunderlag.69 
Följaktligen ställs det krav på rörligheten och skyddsnivån hos underrättelseförbandet, 
utan en tillräcklig rörlighet och skyddsnivå så nedgår effektiviteten i 
underrättelseinhämtningen enligt Taylor.  
 
 
Befälhavare måste ha underrättelser avseende fiendens rörelser och intentioner i 
syfte att hindra fiendens vilseledning (distraction). Befälhavare som inte har 
underrättelser om hur fienden disponerar sina styrkor kan inte agera med rätt 
styrka i rätt tid på rätt plats. Han blir således vad Liddell Hart benämnde 
dislocated.  
 
Att veta vilken fiende man har framför sig spelar egentligen ingen roll om man inte vet 
vart han är på väg och i vilket syfte han förflyttar sig. Vet man inte vart han är på väg så 
kan man inte disponera sina styrkor på rätt plats. Vet man inte i vilket syfte han gör sina 
förflyttningar så kan man inte disponera sin styrka rätt eller anpassa sin taktik i 
tillräcklig utsträckning. Det ställs således krav på att underrättelseförbandet måste 
kunna övervaka fiendens rörelser över ett stort område över tiden.  
Syftet med detta krav är att fiendens viktiga system och funktioner måste ständigt följas 
upp. Egna förband måste få underrättelser om när fiendens system utgör ett hot eller 
uppträder på ett sådant sätt då de egna förbanden kan påverka dessa system.70Även 
utanför egna förbands AOR ställs det krav på ytövervakning. Övervakningen av 
fiendens rörelser fyller även rollen som ett analysverktyg av den verkan som egna 
förband levererat, dvs. genomför fienden de anpassningar som vi förväntar oss? Flyttar 
han viktiga system och resurser. Därav kravet på en effektiv ytövervakning, 
underrättelser från ytövervakningen ger egna förband ett beslutsunderlag för att kunna 
disponera sina styrkor korrekt och anpassa sin taktik. 
 
Genom att på förhand känna till fiendens avsikt inom ett specifikt område kan man 
kraftsamla egna förband, resurser eller system och anpassa sin taktik för att ta sig 
innanför fiendens beslutscykel. Det ställs följaktligen krav på underrättelseförbandets 
förmåga att kunna nyttja sensorer som inhämtar underrättelser om fiendens avsikter. Att 
inhämta underrättelser om fiendens intentioner kan ske via en rad olika sensorer, t.ex. 
signalspaning och HUMINT. I Sverige skiljer man på kommunikationsspaning(KOS) 
och teknisk signalspaning(TES). I stort så kan fiendens organisation och stridsindelning 
klarläggas genom KOS inklusive förbandens sammansättning, uppgifter, förmåga, 
gruppering, verksamhet, beredskap och avsikter. Den tekniska signalspaningen kan följa 

                                                 
69 Mj. Taylor, Curtis. The Transformation of reconnaissance: Who will fight for information on the future 
battlefield? (Fort Leavenworth, Kansas: West Point, 2005) 
70 Övlt. Schröder, Ulf. C Gardesbataljonen. Enkät 2009-01-20 
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fiendens rörelser och analysera de strålande delarna på dennes vapensystem i syfte att 
kunna anpassa egna vapen, motmedel eller taktik.71     
I Mj Curtis Taylors uppsats så intervjuar han ett antal bataljonschefer och brigadchefer 
som deltog i Irakkriget 2003 och dessa pekar otvetydigt på att personbaserad 
inhämtning(HUMINT) var betydligt viktigare än de bildunderrättelser(IMINT) som 
flödade ner på deras nivå. Vikten av att känna till fiendens avsikter vägde tyngre än att 
veta exakt vart denne är grupperad enligt Taylor och den personbaserade inhämtningen 
blev därför en nyckelförmåga.72Det ställs alltså krav på att ha en förmåga att kunna 
genomföra personbaserad inhämtning, bearbeta och delge denna information. 
 
 
Militära chefer måste ha ett informationsöverläge kontra fienden i syfte att kunna 
hålla ett högre tempo i beslutscykeln och ta initiativet.  
 
I krig gör krigets dimma det mesta till kaos och endast det enkla är möjligt att 
genomföra. Men genom att ha ett informationsöverläge kontra sin motståndare så 
möjliggör det en förståelse av det kaos som utspelar sig, vilket gör att man kan agera 
med ett högre tempo än sin motståndare. Det ställs därför krav på 
underrättelseförbandets förmåga att kunna nyttja flera sensorer och bearbeta 
informationen i syfte att bidra till den gemensamma lägesbilden och 
omvärldsuppfattningen. Främst gäller detta bortom egna förbands egna 
spaningsresursers räckvidd. Det som särskilt är prioriterat för underrättelsebataljonen är 
förmågan att bidra till den gemensamma lägesbilden, samt att kunna övervaka fiendens 
rörelser i rollen som analysverktyg för resultatet av den verkan som de egna förbanden 
levererar.73Informationsöverläget är inte statiskt utan ett förändrande tillstånd, vilket 
innebär att strävan att inhämta ytterligare underrättelser får aldrig avstanna. Av samma 
anledning så bör den informationen som inhämtas och överförs vara realtidsinformation 
eller nära realtid.74 I en strid som förs alltmer rörligt och med högre tempo så kan 
information bli värdelös efter bara någon timme eller så lågt som några minuter. Det 
ställs följaktligen krav på underrättelseförbandets förmåga att kunna överföra 
realtidsinformation eller nära realtid.  
 
 
Militära chefer måste ha underrättelser på djupet i syfte att kunna utse en 
kraftsamlingsriktning samt att framgångsrikt genomföra en kraftsamling. 
 
Såväl på den taktiska som också den operativa nivån är det viktigt att inhämta 
underrättelser avseende nästa anfallsmål och bortom detta. För särskilda operationer är 
underrättelser på djupet en vital förmåga t.ex. vid luftburna operationer där det 
genomförs taktisk luftlandsättning.75Vid luftburna operationer är underrättelser 
avseende fiendeläget och terrängen vid och i anslutning till den tilltänkta 
landningsplatsen direkt avgörande för genomförandet av operationen.76 

                                                 
71 http://www.fra.se/signalspaning.pdf ( Hämtat 2009-03-14) 
72 Mj. Taylor, Curtis. The Transformation of reconnaissance: Who will fight for information on the future 
battlefield? (Fort Leavenworth, Kansas: West Point, 2005), s. 43-46 
73 Övlt. Schröder, Ulf. C Gardesbataljonen. Enkät 2009-01-20 
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Underrättelseförbandet måste därför kunna etablera en lägesbild genom övervakning av 
området vid och i anslutning till den tilltänkta landningsplatsen i syfte att ge ett konkret 
beslutsunderlag för genomförande av en luftburen operation. Genom att inhämta 
underrättelser på djupet om svagt försvarade nyckelpunkter, för fienden viktiga 
funktioner och system, kan spaning på djupet bidra till en framgångsrik kraftsamling 
genom nyttjandet av den indirekta metoden. Det ställer därför krav på 
underrättelseförbandets förmåga att genomföra spaning på djupet av en fiendes 
gruppering.  
 
Underrättelseförband måste kunna finna och identifiera svagheter hos fienden i 
termer av förmågor och luckor i fiendens gruppering. Denna information måste 
snabbt kunna delges andra förband i syfte att vinna framgång.  
 
Fienden är uppbyggd och disponerar sina styrkor på ett likadant sätt som vi gör, vilket 
innebär att bakom hans slagkraftigaste förband så återfinns hans viktiga, men betydligt 
mer sårbara system och funktioner. Dessa funktioner och system maskeras, uppträder 
rörligt, vilseleder, grupperas med närskydd eller uppträder på annat sätt i syfte att undgå 
upptäckt och bekämpning. I manöverteorin så analyserar man motståndaren ur ett 
systemperspektiv i förhållande till oss själva i syfte att finna var och med vilken effekt 
vi skall rikta vår verkan.77 Om underrättelseförbandet kan upptäcka och identifiera 
fiendens viktiga funktioner så kan egna förband begränsa eller hindra fiendens förmåga 
till att genomföra en operation genom att leverera verkan mot hans sårbara funktioner. 
Detta förfarande går att likställa med att angripa fiendens kritiska sårbarheter i syfte att 
uppnå en systemkollaps. 
I syfte att minimera tiden från målupptäckt till bekämpning så bör 
underrättelseförbandet integrera inhämtningssensorerna med olika bekämpningssystem 
samt ha förmågan att kunna leverera verkan mot prioriterade mål genom att utföra 
målutpekning (Target acquisition) . Det ställs således krav på underrättelseförbandets 
förmåga att kunna identifiera och särskilja viktiga mål (High value targets) på långa 
avstånd i såväl dager som mörker.78 
 
Inom manöverteorin strävar man mot att undvika fiendes starka punkt och att sätta in 
sina resurser mot där fienden är svag. En sådan plats på taktisk nivå är ofta en lucka i en 
försvarslinje, där fienden är fysiskt svag eller har nyttjat terrängen till sin nackdel. 
Tidigare i diskussionen har det redan avhandlats vikten av att veta vart fienden är stark 
och behärskar terrängen, speciellt för lätta förband såsom infanteriförband som har låg 
skyddsnivå på ingående enheter. För att med säkerhet fastställa fiendens gruppering så 
krävs det oftast truppspaning, att endast lita på IMINT från t.ex. UAV: er har visat sig få 
konsekvenser i bl.a. Irak och Afghanistan för den amerikanska armén.79 Fienden söker 
precis som oss att maskera sig i syfte att undgå upptäckt och bekämpning. I denna 
aspekt har truppspaning ingen reell begränsning som t.ex. UAV har i speciellt urbana 
miljöer, där byggnader begränsar användningsområdet för UAV. Det ställs följaktligen 
krav på underrättelseförbandets förmåga att kunna utföra truppspaning över stor yta 
med olika soldatburna sensorer. 
 
                                                 
77 Försvarsmakten. Förhandsutgåva Handbok stridsgrupp/brigadstridsgruppsstab, bilaga 13(Stockholm: 
Försvarsmakten, 2008),s 254. 
78 Övlt. Nilsson, Peter. C 72 Mekaniserade Bataljonen, P7. Enkät 2009-01-20 
79 Mj. Taylor, Curtis. The Transformation of reconnaissance: Who will fight for information on the future 
battlefield? (Fort Leavenworth, Kansas: West Point, 2005)s, 43-45. 
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6.1 Jämförelse av de erhållna krav och underrättelsebataljonens nuvarande 
inhämtningsförmåga 

I syfte att på enklaste sätt visualisera den komparation jag gjort så förklaras först 
komparationen och sedan visas den på enklaste sätt i form av en matris. 
 
Förklaring av komparationen:  
Förmåga att ytövervaka över stort område är hög tack vare bataljonens olika varianter 
av UAV samt bataljonens egen truppspaning över stor yta. Bataljonens uppträdande i 
små autonoma enheter möjliggör ytövervakning över stort område.   
 
Förmåga att genomföra rörlig inhämtning med högre skyddsnivå. Detta bör tolkas som 
förmåga att inhämta underrättelser fordonburet och skyddat. Denna förmåga är 
begränsad då bataljonen inte förfogar över ett tillräckligt antal splitterskyddade fordon 
samt fordonsburna sensorer. Förmågan att inhämta underrättelser skyddat från fordon 
borde utredas av bataljonen om man tar i beaktande resultatet av Taylors uppsats. 
 
Förmåga att övervaka fiendens rörelser är hög då bataljonen förfogar över UAV samt 
har förmågan att nyttja signalspaningsenheter och egen truppspaning över stor yta. 
Övervakning av fiendens rörelser möjliggörs genom bataljonens förmåga att bedriva 
fast och rörlig spaning vid nyckelterräng. 
 
Förmåga att inhämta underrättelser om fiendens avsikter är hög tack vare bataljonens 
förmåga att leda externa sensorer såsom signalspaningsenheter samt bedriva egen passiv 
HUMINT. Denna förmåga bör ses som en nyckelförmåga om man tar Curtis Taylors 
resultat i beaktande. I Taylors uppsats pekade bataljon-och brigadchefer samstämmigt 
på vikten av att veta fiendens avsikter istället för att överskatta IMINTförmågan.  
 
Förmåga att genomföra HUMINT är godtagbar, vilket gäller då bataljonen har 
förmågan att bedriva passiv HUMINT. Med hänsyn till Taylors resultat i sin uppsats där 
HUMINT utvecklades till en nyckelförmåga, så borde förmågan att bedriva aktiv 
HUMINT utredas av bataljonen.  
 
Förmåga att bidra till den gemensamma lägesbilden genom att nyttja flera sensorer är 
hög då bataljonen förfogar över ett stort antal sensorer samt förmåga att bearbeta all 
information och delge denna.  
 
Förmåga att överföra realtidsinformation eller nära realtid är hög då information som 
överförs från bataljonens två modeller av UAV är av realtidsinformation.   
 
Förmåga att bedriva truppspaning över stor yta med olika soldatburna sensorer är 
godtagbar. Dock så borde bataljonen utreda en införsel av soldatburna kameror som 
registrerar infraröd värmestrålning, detta med hänsyn till bl.a. fiendens åtgärder för att 
undgå upptäckt samt egen spaning i mörker. Bildförstärkare till varje soldat bör dock 
prioriteras. 
 
Förmåga att identifiera och särskilja viktiga mål på långa avstånd i såväl dager som 
mörker är godtagbar. Dock så kunde tillförsel av adapter till oplatskikaren, 
bildförstärkare samt IRV medföra ökad  effekt och precision vid inhämtningen i mörker.   
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Förmåga att genomföra spaning på djupet är hög genom bataljonens förmåga att 
använda flera olika transportsätt. Bataljonens uppträdande i små autonoma enheter 
bidrar också till förmågan att genomföra spaning på djupet.  
 
 
 
Förklaring av matris:  
Låg/Begränsad skall tolkas som att förbandet löser den ställda uppgiften, dock med en 
stor begränsning som medför ett högt risktagande vid inhämtningen för förbandet. 
Medel skall tolkas som att förbandet löser den ställda uppgiften, dock med någon form 
av begränsning som medför ett högre risktagande vid inhämtningen för förbandet.  
Hög skall tolkas som att förbandet löser uppgiften, utan att ha några större 
begränsningar som höjer risktagandet vid inhämtningen för förbandet. 
 

 Underrättelsebataljonens 
kravtäckning 

                       Erhållna krav 

Låg/ 
Begränsad 

Medel Hög 

Förmåga att ytövervaka över stort område        X 
Förmåga att genomföra rörlig inhämtning med 
högre skyddsnivå 

       X         

Förmåga att övervaka fiendens rörelser        X 
Förmåga att inhämta underrättelser om 
fiendens avsikter  

             X 

Förmåga att genomföra HUMINT        X  
Förmåga att bidra till den gemensamma 
lägesbilden genom att nyttja flera sensorer 

        X 

Förmåga att överföra realtidsinformation eller 
nära realtid 

              X 

Förmåga att bedriva truppspaning över stor yta 
med olika soldatburna sensorer 

       X  

Förmåga att identifiera och särskilja viktiga 
mål på långa avstånd i såväl dager som mörker 

       X  

Förmåga att genomföra spaning på djupet          X 
FIGUR 4: Matris över UndBats kravtäckning 
 

7 Slutsatser 
Min undersökning har resulterat i ett antal krav som manövertänkande ställer på 
inhämtningsförmågan, dessa krav har redovisats under kapitlet diskussion.  
Resultaten visar att det är resurskrävande och komplicerade krav som manövertänkande 
ställer på inhämtningsförmågan. Underrättelsebataljonen måste ha en förmåga att 
inhämta underrättelser från en mängd olika sensorer i syfte att möta de krav som jag 
identifierat genom en analys av manöverteorin. Dock så är det inte alltid nödvändigtvis 
underrättelsebataljonen som måste vara sensorplattformen utan det kan även vara 
externa sensorplattformar som underställs underrättelsebataljonen. Resultaten av 
uppsatsen pekar på att underrättelsebataljonens förmåga att bidra till den gemensamma 
lägesbilden och egna förbands omvärldsuppfattning är en vital förmåga. Detta resultat 
styrks även i de enkäter som har varit en del av denna uppsats.  
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Utifrån resultatet samt syftet med uppsatsen så har jag kunnat dra slutsatser avseende 
utvecklingspotential inom ramen för underrättelsebataljonens inhämtningsförmåga.  
 
Det finns en utvecklingspotential inom förmågan att inhämta underrättelser skyddat från 
fordon, då bataljonen för tillfället saknar tillräckligt antal splitterskyddade fordon samt 
fordonsburna sensorer. Ett splitterskyddat fordon med fordonsburna sensorer medför 
fördelar såsom; ökad rörlighet, ökad förmåga att överföra relatids-eller nära 
realtidsinformation. 
 
Generellt täcker underrättelsebataljonen de krav som jag har analyserat fram ur teorin, 
där det finns brister eller utvecklingsbehov så anser jag att det beror främst på brister i 
materieltilldelning och inte på brister i förmågor.  
 

7.1 Förslag för fortsatt forskning 
Efter att ha slutfört denna uppsats så känns det som om jag har endast undersökt en 
väldigt liten bit av detta komplicerade område. Det skall sägas direkt att det finns ett 
fortsatt behov av att undersöka vilka krav som manövertänkande och manöverkrigföring 
egentligen ställer på inhämtningsförmågan. Detta kunde inte fullt ut hanteras inom 
given ram för denna uppsats. Fortsatt forskning bör fokuseras på att till fullo definiera 
vilka krav underrättelsetjänsten har på sig, detta i syfte att all övrig forskning inom 
underrättelseförmågan kan ta sin utgångspunkt i resultaten av denna forskning.  
Ett forskningsområde skulle kunna vara att fokusera sig på endast ett av de krav jag har 
analyserat fram, där främst förmågan HUMINT torde utgöra huvudfokus.  
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