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Manövertänkande inom luftvärnsbataljonen? 

 
Syftet med uppsatsen är att analysera luftvärnsbataljonen och undersöka om de tillämpar 
manövertänkande, dels i teorin men även i praktiken. 
 
Kärnfrågan i uppsatsen blir således: 
 

 Tillämpas manövertänkande i teorin och praktiken inom luftvärnsbataljonen? 
 
Uppsatsen utgår från en definition av manövertänkande enligt den svenska Försvarsmakten 
där fyra indikatorer togs fram i syfte att kunna analysera och spåra om manövertänkande 
tillämpas inom luftvärnsbataljonen. 
 
Resultatet visar att det är ett tudelat svar, å ena sidan är luftvärnsbataljonen långt framme i de 
teoretiska delarna. I styrdokumenten och i ett utgrupperingsskede finns det tydliga spår av hur 
manövertänkande skall nyttjas. Å andra sidan kan det påstås att indikatorerna överraskning, 
vilseledning och kraftsamling ofta används som uttryck istället för att dra dem riktigt i botten. 
Med det menas att indikatorerna inte alltid används för att utnyttja motståndarens svagheter 
utan används snarare för att parera dennes troliga attack. 
 
Slutsatserna som dragits är att luftvärnsbataljonen har kommit en bit på vägen för att kunna 
tillämpa manövertänkande. En viktig punkt är att få med all personal inom bataljonen till att 
arbeta utifrån ett manövertänkande sätt. För att manövertänkande skall utvecklas och bli 
tillämpbart inom bataljonen måste praktisk övning ske. Övning ger färdighet. 
 
Nyckelord: Manövertänkande, styrdokument, kraftsamling, överraskning, vilseledning, 
indirekt metod, decentraliserad beslutsfattning, uppdragstaktik 
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Abstract 
 
The purpose of this essay is to analyse the Air Defense Battalion and investigate if they are 
practising manoeuvre thinking, both in theory but also in practice. 
 
The main item of the essay is: 
 

 Is ‘manoeuvre thinking’ used in theory and practise in the Air Defence Battalion? 
 
The essay starts with the Swedish Armed Forces definition of manoeuvre thinking. After that, 
four indicators will be pointed so I could analyse and trace if manoeuvre thinking is used by 
the Air Defense Battalion.  
 
The result shows that the answer is dichotomized. In the theoretical part, the Air Defence 
Battalion has come very far. In rule document and in the space of time that is used for 
deployment there are obvious traces of how ‘manoeuvre thinking’ should be used. On the 
other hand, I claim that the indicators surprise, misdirection and focus of effort often are used 
as expressions rather than putting the theory behind them into actions. With that I mean that 
the indicators are not always used to strike against the opponents weaknesses, but rather to 
parry its most expected attacks.  
 
My conclusions are that the Air Defence Battalion has come far in the usage of ‘manoeuvre 
thinking’. One important thing to improve is that all personnel in the battalion need to think in 
the way of ‘manoeuvre thinking’. To be able to improve the battalion’s skills in ‘manoeuvre 
thinking’, the battalion needs to practise more. Practise award skills. 
 
Keywords: Manoeuvre thinking, surprise, misdirection, focus of effort, rule document.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I dagens Försvarsmakt diskuteras det mycket om manöverkrigföring och manövertänkande. 
Det har funnits reglementen under en lång period tillbaka som har styrt hur vi som 
Försvarsmakt skall strida. Efter kalla krigets slut och den säkerhetspolitiska utvecklingen som 
vi haft i vårt närområde har det kommit fler reglementen och doktriner som beskriver hur vi 
skall strida och hur eller på vilket sätt som vi skall angripa vår motståndare. Militärstrategisk 
doktrin är den första i sitt slag och syftet med boken är att Försvarsmakten skall få ett 
gemensamt förhållningssätt för användandet av militära medel och metoder.1 I denna bok 
uttrycks grunden för manövertänkande; 
 
”Grunden för Försvarsmaktens agerande är manövertänkande. Manövertänkande är Försvarsmaktens 
uppfattning om hur vilja och resurser på bästa sätt skall användas för att uppnå uppsatta mål i en konflikt eller 
annan situation där militära medel används.” 
 
Med Försvarsmaktens doktriner finns det en god grund att luta sig tillbaka på, där det står hur 
vi skall göra och tillämpa de metoder som nämns där. Då det finns en grund för agerande i 
Försvarsmakten vill jag dels undersöka hur vi inom luftvärnsbataljonen har lyckats bryta ner 
detta till våra egna styrdokument. Jag tänker också undersöka om och hur vi tillämpar detta i 
praktiken under våra övningar med de värnpliktiga. 

1.2 Problemformulering 
För att luftvärnsbataljonen skall veta om den behöver utvecklas bör det vara ett bra sätt att 
mäta förekomsten av manövertänkande på övningar. För att kunna mäta förekomsten blir det 
nödvändigt att dels se om det finns några indikationer på om manövertänkande verkligen 
finns med i luftvärnsbataljonens teorier och taktik. Det krävs också att det att en övning där 
det finns förutsättningar för att använda sig av manöverkrigsförning finns.  
Härvidlag kommer övning FOCUS 2007, en avancerad övning där luftvärn och flygvapnet 
övade mot varandra, utgöra underlag i min undersökning. 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera luftvärnsbataljonen och undersöka om de tillämpar 
manövertänkande, dels i teorin men även i praktiken. 

1.4 Frågeställning 
Min kärnfråga blir konkret: 
 

 Tillämpas manövertänkande i teorin och praktiken inom luftvärnsbataljonen? 
 

1.5 Avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa mig till att undersöka och försöka hitta manövertänkande inom 
luftvärnsbataljonen, då luftvärnsbataljonen är den stridande enheten. Jag har också valt att 
avgränsa mig till FOCUS -07, då jag anser att den är den mest kvalificerade övningen som 
luftvärnsbataljonen har deltagit i med tanke på motståndare och övningsterräng.  

                                                           
1 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (Stockholm: Försvarsmakten, 2002) Sid. 10 
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1.6 Tidigare forskning 
Det finns en hel uppsjö med forskningar och uppsatser som kan kopplas till manövertänkande 
och manöverkrigföring. Dock finns det endast vad jag känner till en tidigare studie om 
manövertänkande inom Luftvärnet. Det är major Roger Åhfelt som har skrivit en B-uppsats 
om hur manövertänkande skulle kunna tillämpas i Luftvärnet. Denna uppsats anser jag lite 
föråldrad med tanke på att uppsatsen är från 2004 och eftersom att manövertänkande är ett 
relativt nytt uttryck inom luftvärnsbataljonen. Således kommer jag inte att använda mig av 
denna uppsats. 

1.7 Metod 
Metodiken kommer inledningsvis att vara en deskriptiv2 metod där olika teorier kommer att 
beskrivas och manövertänkande kommer att definieras enligt den svenska Försvarsmakten. 
Därefter kommer luftvärnsbataljonens styrdokument studeras med hjälp av en kvalitativ 
textanalys för att kunna se om det kan kopplas till de olika teorierna och om 
manövertänkandet implementerats i styrdokumenten.  
 
Därefter kommer det att göras en studie för att se hur luftvärnbataljonen arbetar rent praktiskt 
under övning. Då det bara är en övning som kommer analyseras måste jag vara försiktig med 
de slutsatser jag drar eftersom det är en begränsad undersökning och jag skulle behöva studera 
ett antal olika övningar för att kunna dra slutsatserna riktigt i botten.3 Slutligen genomförs en 
diskussion för att knyta ihop de olika delarna och se om de hänger ihop eller inte.  
 
Avslutningsvis kommer jag att utifrån diskussionen dra slutsatser och se om det är något som 
skulle kunna utvecklas och bli bättre. 

1.8 Centrala begrepp 
Doktrin – ”Ett formellt uttryck för den kunskap och de föreställningar som utgör den 
viktigaste grunden för verksamheten inom det militära försvaret”.4 
 
Luftvärnsbataljonen – I detta arbete avser benämningen luftbataljonen, luftvärnsbataljon 
organisation 09 
 
Manöverteori – Kan ses som ett vitt begrepp för stridsfilosofin, där inte enbart militära medel 
ingår.5 
 
Manöverkrigsföring – Utgör den militära tillämpningen inom ramen för militärteorin. 
 
Manövertänkande – Är det begrepp som används i bland annat den militärstrategiska 
doktrinen, för att hänvisa till att det handlar om ett tankesätt snarare än en metod.  
 

1.9 Disposition 
Inledningsvis kommer olika teorier att beskrivas i avhandlingen och däribland hur 
manövertänkande definieras i Försvarsmakten. Här kommer jag att ta fram ett antal 

                                                           
2 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Lund, studentlitteratur, 2003) Sid. 32 
3 Ibid. Sid. 33 
4 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (Stockholm: Försvarsmakten, 2002) Sid. 9 
5 Rekkedal Nils-Maurius, Militär krigskonst – Militärmakt i förändring, tredje reviderade upplagan, 
(Stockholm: Försvarsmakten, 2007) Sid. 381 
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”spårämnen” indikatorer som sedan kommer att användas för att mäta förekomsten av 
manövertänkande. 
 
Därefter kommer luftvärnsbataljonen studeras närmare. Här kommer styrdokument, såsom 
Taktiskt koncept luftvärn och Metodhandbok ledning luftvärnsbataljon kommer att beröras i 
syfte att kunna se om har manövertänkandet implementerats i luftvärnsbataljonens 
styrdokument.  
 
Därefter kommer övning FOCUS 2007 att analyseras i syfte att se hur luftvärnsbataljonen 
arbetade under övningen i Jokkmokk. Här kommer orderverk och briefings6 från övningen att 
granskas för att se om något därifrån kan återkopplas till manövertänkande. 
 
Slutligen kommer svar på frågeställningen anges med en efterföljande diskussion där 
teorierna och praktiken knyts ihop, utifrån detta kommer jag att dra slutsatser. Om det 
framkommer något som luftvärnsbataljonen kan förbättra eller utveckla, kommer detta att 
nämnas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Engelskt utryck för orientering. 

FM Doktrin 
Manövertänkande 

FM Definition 
 Mina ”spårämnen” Indikatorer 

Luftvärnsbataljonens styrdokument 
 Taktiskt koncept 
 Metod HB  

Lv Manövertänkande i teorin 

Övning FOCUS 
Beskriva övningen – situationen 
Studera orderverk, briefings 

Lv Manövertänkande i praktiken 

Slutsatser 

Diskussion 

Svar på frågeställning 
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2. Manövertänkande enligt Försvarsmakten 
Grunden för manövertänkande enligt Militärstrategisk doktrin utgörs av att vi tillämpar 
indirekt metod genom att slå mot de kritiska sårbarheterna och att vi ständigt strävar efter att 
ha initiativet, detta underlättas genom att använda uppdragstaktik. Syftet är att uppnå 
avgöranden genom att försätta motståndaren i systemchock och i förlängningen ta bort dennes 
vilja till fortsatt strid. För att uppnå detta behövs nödvändigtvis inte motståndarens resurser, 
såsom krigsmateriel eller personal eftersom den moraliska aspekten och deras drivkraft har 
större betydelse än den fysiska förmågan.7  
I boken Militärteorins Grunder som är ett komplement till de svenska doktrinerna, redovisar 
Jerker Widén och Jan Ångström bl.a. hur dagens uppfattning är av manövertänkande. Här tas 
stöd från flera olika forskare och författare, en av dem som har bidragit med mycket till 
manöverkrigföring och dess motpol utnötningskrigföring är den amerikanske forskaren 
Edward N. Luttwak.8 Han menar att manöverkrigsföring är agerandet relaterat till målets 
karaktär. Med andra ord behövs inte fienden förgöras fysiskt utan syftet är att sätta fienden ur 
stridbart skick genom ”systemic disruption”9. Här utgörs motståndarens system av dennes 
ledningsstruktur och sätt att föra krig. I stället för att ta striden där motståndaren är som 
starkast undviks dessa punkter och i stället matcha sina egna styrkor mot fiendens svagheter.10 
I utnötningskrigföring som är motsatsen till manöverteorierna läggs vikten främst vid eldkraft. 
Manövertänkandets utgångspunkt är att fienden skall ge upp striden av den anledning att han 
har utmanövrerats, genom att man i praktiken sätter in lokalt överlägsna styrkor mot en punkt 
där motståndaren är fysiskt eller psykologiskt svag.11 
 
”Svensk tillämpning av manövertänkande ska präglas av flexibilitet och initiativ. Eftersom svensk militär 
förmåga även måste kunna användas reaktivt, erfordras hög flexibilitet att kunna återta det initiativ som en 
motståndare inledningsvis kan ha haft. Denna anpassbarhet måste prägla all verksamhet så att förutsättningarna 
för att ta initiativet medges. Flexibilitet innebär att militära insatser kan kraftsamlas till den arena och de 
områden där störst och mest avgörande effekten erhålls.”12 
 

2.1 Tyngdpunkt 
Den förste som tog upp begreppet tyngdpunkt i militära sammanhang var den preussiska 
militärteoretikern och generalen Carl Von Clausewitz i sin bok Vom Kriege.13 Hans texter har 
sedan tolkats av en rad olika människor och fått olika innebörder genom tiderna i flera länder.  
 
Uttrycket Center of Gravity som också används har utvecklats av amerikanerna och ges 
förklaringen att ”fiendens Center of Gravity skall sökas i det som finns hos fienden som kan 
hota dig och har förmåga att utdela ett avgörande ‘slag’ mot dina stridskrafter.”14 Ursprunget 
återfinns i Carl von Clausewitz teori om Schwerpunkt men har ändrat karaktär sedan dennes 
tid. Ordet Schwerpunkt har översatts olika genom åren och har idag en tudelad betydelse 
beroende på vilken nivå som den används på. Schwerpunkt översätts på engelska till Center of 
Gravity (sv. tyngdpunkt) på strategisk/operativ nivå och ”focus of effort” (sv. kraftsamling) 

                                                           
7 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (Stockholm, Försvarsmakten, 2002) Sid. 81 
8 Widén, Jerker, Ångström, Jan, Militärteorins grunder (Stockholm, Försvarsmakten, 2005) Sid. 182 
9 Luttwaks motsvarighet till det svenska ordet systemchock. 
10 Widén, Jerker, Ångström, Jan, Militärteorins grunder (Stockholm, Försvarsmakten, 2005) Sid. 183-184 
11 Rekkedal Nils Marius, Militär krigskonst – Militärmakt i förändring, tredje reviderade upplagan, (Stockholm, 
Försvarshögskolan, 2007) sid. 98 
12 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer (Stockholm, Försvarsmakten, 2005) Sid. 68 
13 Widén, Jerker, Ångström, Jan, Militärteorins grunder (Stockholm, Försvarsmakten, 2005) Sid. 96 
14 Lind, Jonas, PowerPoint-presentation om tyngdpunkt, anfall och försvar m.m. för YOP 06/09 2007-10-23 
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på taktisk nivå och får därigenom olika betydelser. En tyngdpunkt behöver inte vara ett 
militärt mål utan på strategisk nivå handlar det om att exempelvis attackera en huvudstad eller 
politisk ledare. Detta i sin tur skulle kunna påverka ett helt lands och en hel militärmakts vilja 
att fortsätta kriget.  
 
På lägre nivå ser man kraftsamling som ett område där en chef förväntar sig ett avgörande, det 
kan vara ett viktigt terrängparti som skall tas eller ett eget kompani med speciell kompetens 
som förväntas avgöra. I det senare fallet understödjer övriga detta kompani och tillser att det 
lyckas med sin uppgift. För att bäst lyckas med att slå mot tyngdpunkten med minsta möjliga 
insats används i manöverkrigföringen lämpligen indirekt metod.15 Denna metod används även 
när kraftsamling sker, oavsett om det är till terräng eller resurser. 
 
Betydelsen av tyngdpunkt kommer fortsättningsvis i denna uppsats vara den tolkning som 
används av det svenska försvaret idag. Enligt denna tolkning skall tyngdpunkt… ”ses som en 
källa till styrka, fysisk eller moralisk som, om den inte blir nedbruten, neutraliserad eller 
ödelagd, kommer att ha en avgörande inverkan på motståndarens eller vår förmåga att nå de 
uppsatta målen,”16 
 

2.2 Indirekt och direkt metod 
Den indirekta metoden går ut på att anfalla motståndaren där denne är som svagast både i den 
fysiska som den psykiska sfären. Man skall så att säga hitta de kritiska sårbarheterna i 
motståndarens system och slå på dessa för att sätta tyngdpunkten ur balans. Det handlar om 
att utnyttja den minst förutsägbara vägen i syfte att skapa en överraskning. När detta görs 
kommer motståndaren känna att denne är på efterkälken och att handlingsutrymmet har blivit 
mindre. Det skall alltid strävas efter att minska motståndarens handlingsutrymme. Minsta 
motståndets väg skall användas i syfte att bibehålla en god stridsekonomi. Här skall man 
genom rörelser slå mot mål som är svaga i motståndarens organisation för att få en fördelaktig 
position för sig själv. När motståndaren slås i den fysiska sfären på ett sådant sätt så att det 
skapar en överraskning för denne så blir det även ett slag i den psykiska. Om man lyckas 
kombinera slag i den psykiska och fysiska sfären ger det den bästa effekten. 17 
 
Man skall inom den svenska försvarsmakten sträva efter att alltid använda manövertänkandet 
när man är i en strids-, kris- eller fredsituation. Man strävar också efter att alltid inneha 
initiativet i striden. Enligt den svenska doktrinen går alltså manöverkrigföringen ut på att 
använda den indirekta metoden för att slå mot de kritiska sårbarheterna. Att man slår mot just 
de kritiska sårbarheterna är för att bibehålla en god stridsekonomi. Att bibehålla den goda 
stridsekonomin hade varit svårt om man endast haft den direkta metoden att tillgå. Om man 
möter motståndarens starka stridskrafter med våra egna starka stridskrafter finns det en stor 
risk att våra styrkor blir kraftigt decimerade eller rent av tillintetgjorda.18 
 
Den direkta metoden syftar mer till att med enbart militära medel krossa sin fiende genom en 
kraftmätning. Man söker upp motståndarens styrkor och anfaller i syfte att få dennes 
tyngdpunkt ur balans.19 
 

                                                           
15 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (Stockholm, Försvarsmakten, 2002) Sid. 84 
16 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer (Stockholm, Försvarsmakten, 2005) Sid. 63 
17 Ibid. 2005 Sid. 58-59 
18 Ibid. 2005 Sid. 58-59 
19 Ibid. 2005 Sid .58-59 
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Likheterna mellan de båda metoderna är att båda vill att sin motståndares vilja till strid skall 
brytas och att de skall ge sig. Att få sin motståndares tyngdpunkt ur balans är också ett mål för 
båda metoderna. Båda metoderna strävar också efter ett avgörande så snabbt som möjligt.20  
 
När man skall bruka indirekt metod finns åtta stycken fundamentala principer som man bör 
följa för att lyckas. De första sex är positiva och de sista två är negativa: 
 
1. Anpassa ditt mål till dina medel.  
Det är princip att inte gapa efter för mycket. Du skall bara anfalla där du anser att du kan 
uppnå en effekt med dina resurser. 
 
2. Håll alltid målet i sikte. 
Låt allting som du gör på något sätt bära mot målet. Det finns alltid mer än en väg till målet. 
 
3. Välj den minst förutsägbara lösningen. 
Försätt dig i motståndarens situation och fundera vad som hade varit den minst förutsägbara 
handlingen. Genomför sedan den handlingen om det bär emot målet. 
 
4. Ta vägen som ger det minsta motståndet  
I syfte att bibehålla en god stridsekonomi men bara om det bär mot målet.  
 
5. Ta en väg som gör att du har flera alternativa vägar senare. 
Om du gör detta kommer det skapa ett dilemma för din motståndare i ett senare skede. 
 
6. Tillse att din plan ger utrymme för både handlingsfrihet och flexibilitet. 
Det måste finnas en handlingsfrihet om något skulle hända på vägen som gör att du måste 
tänka om. 
 
7. Angrip inte fienden när denne är beredd. 
Även om det är en svag motståndare kan detta vara förödande för dina stridskrafter. 
 
8. Angrip aldrig fienden på en plats eller i samma form där du tidigare misslyckats. 
Om du anfaller på samma sätt eller form med endast en förstärkning så kommer troligen din 
motståndare även hunnit förstärka sig och du kommer återigen troligen att misslyckas.21 
 

2.3 Uppdragstaktik 
Uppdragstaktiken är mycket fördelaktig sätt att leda sina styrkor för att komma innanför 
motståndaren beslutcykel, och ta initiativet. 
Uppdragstaktiken baseras på: 

 En atmosfär som stimulerar viljan att ta initiativ och ansvar. 
 Ömsesidigt förtroende mellan chefer och övrig personal. 
 Självständiga och handlingskraftiga individer med gott självförtroende. 
 Hög utbildningsnivå och väl samövade förband. 
 Uppgiftsdisciplin. Drivkraften att handla i den tilldelade uppgiftens anda och 

mening.22 

                                                           
20 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (Stockholm, Försvarsmakten, 2002) Sid. 81 
21 Liddell Hart, B.H., Strategy,(London, Faber &Faber Ltd, 1991) Sid. 335-336 
22 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer (Stockholm, Försvarsmakten, 2005) Sid 72 
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Uppdragstaktik kan tillämpas och utövas på två olika sätt. Det ena är uppdragsstyrning. Med 
uppdragsstyrning menas att ”Chefen ska fastställa uppgift och övergripande handlingsregler 
och tilldela resurser, men därefter lämna så mycket som möjligt av själva genomförandet till 
underlydande chefer.”23 
 
Det andra sätt som används för att utöva uppdragstaktik är kommandostyrning. Med 
kommandostyrning menas att chefer styr sina enheter på ett mer precist sätt, med klarare 
direktiv och order. Jag menar inte här att uppdragsstyrning är oklart. Det är två olika sätt att 
utöva uppdragstaktik. Kommandostyrning används då det t.ex. ställs högre krav på 
samordning i tid och rum. 
 
Uppdragstaktik är egentligen ingen ledningsmetod i sig, snarare ett förhållningssätt mellan 
chefer och underställda.24 I uppdragstaktik ger chefer sina underställda uppgifter att lösa. De 
ställer resurser till förfogande och ger handlingsregler, men lämnar så mycket som möjligt åt 
själva genomförandet till sina underställda. I och med denna frihet kräver uppdragstaktik att 
förbanden har hög utbildningsståndpunkt och god disciplin. Det kräver även att cheferna har 
ett gott förtroende till varandra.25  
 

2.4 Tempo 
När jag hör ordet tempo kommer jag direkt att tänka på fysisk hastighet, men i militärteori 
behöver tempo inte betyda endast fysisk hastighet. Enligt Öv. John Boyd är tempo hastighet 
över tiden och en beslutsprocess som kommit att kallas OODA-loopen.26 OODA-loopen 
förklarar jag djupare senare. 
 
Medan Boyd beskriver tempo som mer en hastighet i beslutsfattande beskriver Leonard tempo 
mer som en fysisk hastighet i rörelse27. En slags kombination av dessa båda synsätt på tempo 
är den som beskrivs i Försvarsmaktens doktrin för gemensamma operationer28. Här beskrivs 
tempo som nyttjandet av tidsfaktorn i såväl hastighet som beslutsfattande. 
 
Tempots inverkan på uppdragstaktik är ganska stor, då det handlar om att hantera de friktioner 
som förekommer i krigets natur. Enligt Clausewitz är krigets naturliga drag sådant som 
förekommer i alla krig eller konflikter, oavsett vilken tidsålder konflikten utspelar sig i, eller 
mellan vilka länder. Dessa naturliga drag kan kort exemplifieras med följande två ord: 
förvirring och osäkerhet. Det är drag som dessa Clausewitz benämner friktioner och självklart 
finns det fler. 29 
 
Tempot blir då viktigt i uppdragstaktiken eftersom det gäller att kunna identifiera och undvika 
denna friktion på bästa och snabbast vis. Detta är den stora fördelen med uppdragstaktikens 
ledningsmetod kontra motsatsen i ordertaktiken. I uppdragstaktiken kan den underställda 
                                                           
23 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer (Stockholm, Försvarsmakten, 2005) Sid 71 
24 Rekkedal Nils Marius, Militär krigskonst – Militärmakt i förändring, tredje reviderade upplagan, (Stockholm, 
Försvarshögskolan, 2007) Sid. 111 
25 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (Stockholm, Försvarsmakten, 2002) Sid. 90 
26 Rekkedal Nils Marius, Militär krigskonst – Militärmakt i förändring, tredje reviderade upplagan, (Stockholm, 
Försvarshögskolan, 2007) sid. 425 
27 Leonard, Robert R, Fighting by Minutes (kap 2) (Westport Praeger Publishers, 1994) Sid. 24. 
28 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer (Stockholm, Försvarsmakten, 2005) Sid. 57 
29 Clausewitz, Carl von, Om kriget, (Svensk översättning 1991 Mårtensson, Böhme, Johansson) (Stockholm: 
Bonnier Fakta Bokförlag AB, 2002) kap 7 
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chefen själv agera vid en uppkommen friktion, medan man i ordertaktiken väntar på order 
från högre chef om vad man skall göra. En annan viktig del av uppdragstaktiken är flexibilitet 
och dynamik.30 Eftersom man som högre chef ställer uppgiftens lösande till sina underställda 
blir tillvägagångssättet annorlunda, nyskapande och oväntat varje gång. Detta är något man 
som chef måste vara beredd på. 
 

2.4.1 Beskrivning av OODA-loopen 
OODA-loopen31 skapades av den amerikanske flygöversten John Boyd och utläses som 
observe, orient, decide, act eller på svenska observera (inhämta upplysningar), värdera 
(bearbeta och analysera informationen), besluta, agera. Teorin skapades för att beskriva 
händelseförloppet i exempelvis en luftstrid, som var det första studieobjektet vid framtagandet 
av teorin. Teorin går ut på att när två motståndare möts så äger båda två varsin beslutscykel. 
Båda observerar den uppkomna situationen och värderar därefter denna för att förstå vad man 
skall göra härnäst. När motståndarna värderat situationen fattar båda ett beslut som följs av ett 
agerande. Den av motståndarna som lyckas gå igenom beslutscykeln snabbast blir följaktligen 
den som agerar först. När den andra sedan agerar så agerar denne på basis av den första 
situationen och hans första agerande kan då visa sig vara olämplig.32 
 

 
 
När båda agerat måste de gå tillbaka i OODA-loopen och återigen observera vilken effekt 
deras förra agerande resulterade i och därefter värdera den nya situationen innan de kan fatta 
ett nytt beslut och på nytt agera. Den motståndaren som agerade snabbast i första cykeln har 
nu ett försprång. Den motståndare som inte var lika snabb i första omgången måste nu 
observera, värdera, besluta och agera på en händelse som till viss del styrs av den andre. Om 
den som nu har övertaget bibehåller initiativet så har denne här möjlighet att vara snabbare i 
varje sådan beslutscykel och därmed i slutänden tvinga sin motståndare till att endast parera 
och aldrig agera. Detta kommer att orsaka en stor stress hos den drabbade och resultera i en 
systemchock med en önskad effekt av apati eller brist på vilja till fortsatt strid. 
 
Boyd menar vidare på att den som tar sig fortast igenom denna process vinner. Varför? Jo för 
att då har man kommit innanför motståndarens OODA-loopen. Eftersom jag kan agera fortare 
än min motståndare, tvingas motståndaren reagera och parera istället för att agera. Då är det 
jag som styr striden och har initiativet hela tiden. 
                                                           
30 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (Stockholm, Försvarsmakten, 2002) Sid. 92 
31 På svenska kallad ”beslutscykeln” 
32 Rekkedal Nils Marius, Militär krigskonst – Militärmakt i förändring, tredje reviderade upplagan, (Stockholm, 
Försvarshögskolan, 2007) Sid. 426 
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2.5 Kombinerade vapen 
Jonathan M House delar upp definitionen av ”kombinerade vapen” i tre delar: Första 
betydelsen av kombinerade vapen ser han som idén att det finns ett behov av att kombinera 
olika vapenslag och system för att komplettera och stödja de övriga. 
 
”First, the combined arms concept is the basic idea that different combat arms and weapons systems must be 
used in concert to maximize the survival and effectiveness of the others.”33 
 
Andra betydelsen av kombinerade vapen anser han vara organisationen för kombinerade 
vapen, och hur den är uppbyggd för att använda de olika vapensystemen/slagen tillsammans i 
strid.34 
 
Den tredje innebörden av kombinerade vapen enligt House är det faktiska utnyttjandet av flera 
olika vapensystem i en strid för att där maximera effekten genom att låta vapnen 
komplettera/förstärka varandra. Han ser den här delen som den som är viktigast för soldaten 
men också den del av kombinerade vapen som ändras mest över tiden p.g.a. teknologins 
utveckling.35 
 
Han delar vidare in den tredje innebörden i ytterliggare två undergrupper där han anser att 
kombinerade vapen kan vara antingen kompletterande eller supplementerade.36 Den 
kompletterande delen är när man använder två olika vapensystem med två olika effekter som 
kompletterar varandra. Detta syftar till att skapa ett dilemma för motståndaren. Supplements 
utnyttjande innebär istället att man använder sig av två olika vapensystem med liknade effekt. 
Dessa två supplementerade system kommer inte att skapa ett dilemma för fienden, utan 
kommer istället att förstärka den redan existerande effekten hos det andra systemet.37 
 
Från Militärteorins grunder kan vi också hitta tre principer om kombinerade vapen.  
Första principen kan enligt mig till stor del likställas med House första och andra punkt. 
Militärteorins grunder menar att den första principen säger att olika trupper, vapenslag och 
system har olika förmågor och brister. Därför skall dessa kombineras med andra 
vapenslag/system för att komplettera varandra. Dessa vapenslag skall redan i ursprungs 
organisationen vara sammansatta och organiserade under en tydlig ledningsstruktur.38 
 
Den andra principen talar om att genom att kombinera två olika vapensystem som 
kompletterar varandra skapar man ett dilemma för sin fiende.39 Den här principen går att 
likställa med House tredje teori och då mer specifikt dess undergrupp ”complementary 
arms”.40 

                                                           
33 House, Jonathan M, Combined Arms Warfare in the Twentieth Century (Lawrence, Kansas: University press 
of Kansas, 2001) Sid. 4 
34 Ibid. 2001 Sid. 4 
35 Ibid. 2001 Sid. 5 
36 Ibid. 2001 Sid. 6 
37 Ibid. 2001 Sid. 6-7 
38 Widén, Jerker, Ångström, Jan, Militärteorins Grunder (Stockholm, Försvarsmakten, 2005) Sid. 151 
39 Ibid. 2005 Sid. 151 
40 House, Jonathan M, Combined Arms Warfare in the Twentieth Century (Lawrence, Kansas: University press 
of Kansas, 2001), Sid. 7 
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Tredje principen enligt Militärteorins grunder handlar om att använda terräng som är 
fördelaktig för oss gentemot vår fiende. Principen går ut på att försöka välja terräng som 
utnyttjar våra förbands styrkor mot motståndarförbandens svagheter41. 
En jämförelse av de två principmodellerna som beskrivits visar att de sammanfaller på en del 
punkter, men visar också att en enskild definition av kombinerade vapen inte finns 
 

2.6 Sammanfattning av manövertänkande 
Manövertänkandet kan sammanfattas med att man skall sträva efter att utnyttja sina egna 
resurser på ett så stridsekonomiskt sätt som möjligt, detta kan möjliggöras med hjälp av den 
indirekta metoden där motståndarens kritiska sårbarheter systematiskt utnyttjas. Det är viktigt 
att tempot i striden är högre än motståndarens eftersom denne då hamnar i efterhand och 
tvingas parera istället för att agera. Ett annat utryck för detta är, att komma innanför 
motståndarens beslutcykel eller att ta initiativet. Strider vi på detta sätt, finns det en möjlighet 
att motståndaren drabbas av systemkollaps och således upphör också viljan till fortsatt kamp.  
 

2.7 Val av indikatorer 
Det som är gemensamt för dessa punkter som jag har valt är att de alla skall kunna bidra till 
att jag skall kunna mäta förekomsten av manövertänkande i både styrdokumenten och i 
praktiken från övning FOCUS.  
 
Manövertänkande handlar om att bryta motståndarens förmåga och därmed också dennes vilja 
till fortsatt strid. Då bör denne utsättas för en rad olika oförutsägbara händelser som 
motståndaren inte kan anpassa sig till i tid. Den övergripande tanken blir då tempo i 
bemärkelsen att kunna utmanövrera fienden rent tidsmässigt, d.v.s. att ha en beslutscykel som 
är snabbaren än motståndarens, så att dennes åtgärder till slut blir förlegade. 
 
Med anledning av det sagda i förra stycket så kommer jag att ta fram indikationer som ämnar 
sig för att erhålla det eftersträvande tempot. För att säkerställa att inte indikationerna skall 
missuppfattas kommer det att till varje punkt medfölja en förklaring av dess innebörd och en 
motivering. Syftet med att använda indikatorer är att skapa ett verktyg för att mäta 
tillämpningen av manövertänkande. 
 
Följande indikatorer har valts: 
 

 Decentraliserad beslutsfattning med nyttjande av uppdragstaktik. 
 Nyttjande av överraskning och vilseledning. 
 Nyttjande av indirekt metod. 
 Kraftsamling. 

 
Anledningen till de valda indikatorerna är att samtliga indikatorer kan kopplas till någon av de 
svenska doktrinerna. Det är de böckerna som bestämmer hur och på vilket sätt vi skall arbeta 
på inom Försvarsmakten. I Militärstrategisk doktrin nämns det att den Indirekta metoden är 
ett viktigt verktyg för att kunna uppnå strategiska, operativa eller taktiska mål i fred, kris och 
krig.42 Vidare i Militärstrategisk doktrin nämns det att om uppdragstaktik med en 
decentraliserad beslutsrätt används, medför detta att organisationens resurser och kompetenser 

                                                           
41 Widén, Jerker, Ångström, Jan, Militärteorins Grunder (Stockholm, Försvarsmakten, 2005) Sid. 151 
42 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin (Stockholm, Försvarsmakten, 2002) Sid. 82 
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kan utnyttjas på ett effektivare sätt.43 Syftet till att överraskning/vilseledning har tagit med 
som en indikator är att de bidrar och ökar förutsättningarna för att nå en framgång. Genom 
överraskning och vilseledning kan fienden luras, vilket kan leda till att fienden kan fatta beslut 
på felaktiga eller inaktuella grunder. Detta kan i sin tur leda till att motståndaren disponerar 
sina resurser på ett sådant sätt att det gynnar oss.44 Indikatorn kraftsamling har används med 
motivet att kraftsamling gör så att vi kan uppnå en lokal överlägsenhet. Detta i sin tur innebär 
att det är viktigt med kraftsamling så att vi genom resurssamling kunna åstadkomma en 
önskvärd effekt mot fienden.45 Indikatorerna i sig borgar för manövertänkande och genom att 
använda dem som ett verktyg anser jag att en mätning där tillämpningen av manövertänkande 
undersöks, är genomförbar. 
 

2.7.1 Decentraliserad beslutsfattning med nyttjande av uppdragstaktik 
Att använda sig av korta beslutsvägar, vilket innebär att DUC46 som faktiskt finns på plats och 
observerar situationen får möjlighet att själva få fatta beslut och ta initiativ. Detta i sin tur 
medför ett högt tempo i striden. Uppdragstaktiken bidrar vidare, om det används med tydliga 
syften, till att DUC ges möjligheten till att agera när pågående uppgift blir irrelevant eller när 
det uppstår friktioner som gör att ledningen faller bort alternativt blir indisponibel. Syftet ger 
också DUC ett underlag för att enklare kunna fatta beslut om strid skall tas eller undvikas. 
Allt detta ger en god möjlighet till att bibehålla ett högt tempo och därmed också möjligheten 
till att agera enligt ett manövertänkande perspektiv.47 
 

2.7.2 Nyttjande av överraskning och vilseledning 
Genom överraskning kan man förse motståndaren i ett dilemma där denne får svårt att 
anpassa sig till situationen och få fram nödvändiga förstärkningar. Själva överraskningen är 
något som kan ske både före och under själva stridsmomentet. Överraskningen för 
motståndaren kan resultera i att denne får svårt att anpassa sig i tid, vilket innebär att vårat 
tempo blir snabbare än motståndaren. 48 
 
Överraskning föregås ofta genom vilseledning av egen position, ens styrka och ens avsikt 
eller en kombination av dessa. Ett oförutsägbart agerande bidrar till överraskning, vilket 
understyrker att ett rutinmässigt uppträdande bör undvikas. Hastighet i genomförandet är 
också något som gynnar överraskning. Ju större trupp som är med i överraskningsmomentet 
desto svårare är det att göra det dolt för fienden. För att få en lyckad överraskning krävs det en 
god rörlighet, att den egentliga avsikten döljs och en snabbhet i agerandet.49 
 

2.7.3 Nyttjandet av indirekt metod 
Indirekt metod är en viktig del av manövertänkandet för att uppnå högt tempo. I det stora hela 
handlar det om att utnyttja motståndarens svagheter och undvika dennes styrka. Underrättelse 
har en stor betydelse och en viktig roll i beslutsfattningen eftersom det i sammantaget handlar 

                                                           
43 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin (Stockholm, Försvarsmakten, 2002) Sid. 90 
44 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer (Stockholm, Försvarsmakten, 2005) Sid. 38 
45 Ibid. 2005 Sid. 37-38 
46 Direkt Underställd Chefen 
47 Eriksson, Niklas, Manöverkrigföringens principer i förbandsövningsverksamhet (Stockholm, 
Försvarshögskolan, 2005) Sid. 22 
48 Ibid. 2005 Sid. 22 
49 Ibid. 2005 Sid. 22 
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om att hitta dessa svagheter hos motståndaren. Dessa underrättelser gör så att chefen kan fatta 
beslut utifrån motståndarens läge och inte bara fatta beslut i förhand, baserat på terrängen och 
tidigare rekognosering. För att kunna utnyttja dessa svagheter som antagligen inte varar för 
alltid, så gäller det att ett snabbt beslut tas. Detta kan då ske genom att ett beslut sker på plats 
eller om det är så pass bra återrapportering till högre chef att ett snabbt beslut kan tas. För att 
denna punkt skall fungera ställer detta krav på att det finns en möjlighet och tanke till 
manövrering, dels tidsmässigt men också i terrängen (val av grupperingsplatser). 50 
 

2.7.4 Kraftsamling 
Kraftsamling kan sammanfattas med att det är på det sättet som faktiskt mindre styrkor kan 
vinna mot större styrkor genom att vara lokalt överlägsen i tid, rum eller en kombination av 
dessa. Användningen av kraftsamling och nyttjandet av sina reserver kan få motståndaren att 
reagera i stället för att agera. Detta visar att man lyckats få ett högre tempo än sin 
motståndare. Kraftsamling bör ske mot den punkt, tid eller funktion som är svagast och 
viktigast för fienden. På så sätt får man ut mest effekt mot motståndaren.51 För att kunna 
uppnå allt detta så krävs det dock att chefen tar en risk, om man kraftsamlar i en riktning så 
öppnar man sig i en annan riktning. Detta kräver då att chefer vågar ta risker snarare än att 
man eftersträvar att ha ständig säkerhet överallt.52 

                                                           
50 Eriksson, Niklas, Manöverkrigföringens principer i förbandsövningsverksamhet (Stockholm, 
Försvarshögskolan, 2005) Sid. 23 
51 Creveld van Martin, Air Power and Maneuver Warfare (Honolulu: university press of the pacific, 2002) Sid. 6  
52 Eriksson, Niklas, Manöverkrigföringens principer i förbandsövningsverksamhet (Stockholm, 
Försvarshögskolan, 2005) Sid. 23 
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3. Analys av luftvärnsbataljonens styrdokument 

3.1 Inledning 
De styrdokument som jag har valt att undersöka är Taktiskt koncept luftvärn och 
Metodhandbok ledning luftvärnsbataljon. Dessa två dokument är de som styr vad 
luftvärnsbataljonen skall göra och på vilket sätt som de skall utföra arbetet på.  
 

 
 
Bild 4. – Luftvärnsbataljonens styrdokuments koppling till Försvarsmaktens doktriner. 
 

3.2 Taktiskt koncept luftvärn  
I det Taktiska konceptet står det att dokumentet skall användas i syfte och ligga till grund för 
utarbetande reglementen och metodhandböcker inom luftvärnet. Det skall också styra hur 
luftvärnet och dess personal utbildas och tränas.53 
 

3.2.1 Decentraliserad beslutsfattning med nyttjande av uppdragstaktik 
I det taktiska konceptet kan man tydligt spåra att en decentraliserad beslutsfattning är 
eftersträvansvärt. Det beskrivs att om kravet på högt tempo och ständigt initiativtagande skall 
klaras av, krävs det snabbhet och flexibilitet i händelsernas centrum. Det skrivs att detta 
endast kan uppnås genom att använda sig av en decentraliserad ledning. Något som står 
tydligt och är återkommande i konceptet är att alla soldater skall ha förståelse för mål och 
syfte, samt att man har ett mandat att agera. Det skrivs här att för man skall klara av detta så 
måste ledning och beslut vara decentraliserade så långt ner som möjligt.54 
 
 ”Chefen skall fastställa uppgift, tilldela resurser och ge övergripande handlingsregler men därefter lämna så 
mycket som möjligt av själva genomförandet till underlydande chefer.”55  
 
Jag tycker att genom denna mening i det taktiska konceptet att man sätter sin prägel på att 
eftersträva en användning av decentraliserad ledning med nyttjande av uppdragstaktik.  
 

                                                           
53 Luftvärnsregementet Lv 6, Taktiskt koncept luftvärn (Halmstad, Försvarsmakten, 2005) Sid. 2 
54 Ibid. 2005 Sid. 3 
55 Ibid. 2005 Sid. 3 
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3.2.2 Nyttjande av överraskning och vilseledning 
Överraskning och vilseledning är inte speciellt prioriterat i det taktiska konceptet, det enda 
som kan härledas till överraskning eller vilseledning är att man kan använda skenmål. Dock så 
står detta i samband med luftvärnets passiva skydd och inte i syftet av användandet i samband 
med överraskning eller vilseledning. Det står också att vi skall använda oss av vilseledning 
men det står ej på vilket sätt eller i vilken utsträckning.56 
 

3.2.3 Nyttjandet av indirekt metod 
Det som man kan spåra till indirekt metod i det taktiska konceptet är i stycket som handlar om 
manövertänkande. Där står det att man skall göra motståndarens tyngdpunkt verkningslös, så 
att denne ej fortsätter striden. Vidare nämns det att motståndarens organisation, 
sammanhållning och moral kan betraktas som viktigare än själva stridskrafterna i sig, dock så 
menar de att det är nödvändigt att motståndarens styrka bekämpas. Här skrivs det att förband 
kommer att använda sig av en direkt metod med den indirekta metodens syfte under kortare 
eller längre tid.57 
 
Vidare i det taktiska konceptet skrivs det att om luftvärnsbataljonen skall på ett effektivt sätt 
göra manövertänkandet till verklighet, måste man angripa avgörande punkter och kritiska 
sårbarheter. Man skall se motståndaren och en själv som två eller flera komplexa system i 
interaktion. Detta är det synsätt som skall användas så att man kan analysera motståndarens 
styrkor och svagheter i förhållande till oss själva och på så sätt förstå hur de är uppbyggda.58 
 
Något som man skulle kunna koppla till indirekt metod är där luftvärnsbataljonen vill ha 
underrättelseinhämtning. De vill nyttja alla former av underrättelseinhämtning, allt från 
patrullsoldatens rapport till bataljonens radarstationer. Som jag tidigare nämnt är ju 
underrättelse oerhört viktigt för att högre chef skall kunna fatta beslut utifrån motståndarens 
läge och inte utifrån ett förväntat läge. Detta är något som poängteras väl i det taktiska 
konceptet. 
 
Avslutningsvis står det att våra effekter skall riktas mot upptäckta svagheter hos 
motståndaren.59 
 

3.2.4 Kraftsamling 
Det som kan kopplas till indikatorn kraftsamling är där det talas om svensk militär förmåga 
måste kunna användas reaktivt och erfordras genom att använda sig av flexibilitet för i sin tur 
kunna ta tillbaka det initiativ som motståndaren inledningsvis skulle kunna ha. Här menar de 
att flexibiliteten innebär att militär insatser kan kraftsamlas dit där störst och mest avgörande 
effekt erhålls.60  
 
Vidare nämns det att en avgörande punkt för bataljonssystemet är dess förmåga att agera 
utifrån ett luftstridsnätverk. När det finns hot mot detta nätverk skall det gå att omfördela 
bataljonens resurser för att möjliggöra skydd till de mest sårbara delarna i nätverket.61 Detta är 

                                                           
56 Luftvärnsregementet Lv 6, Taktiskt koncept luftvärn (Halmstad, Försvarsmakten, 2005) Sid. 8 
57 Ibid. 2005 Sid. 2 
58 Ibid. 2005 Sid. 3 
59 Ibid. 2005 Sid. 3 
60 Ibid. 2005 Sid. 3 
61 Ibid. 2005 Sid. 8 



Luftvärnets Stridsskola 2009-07-07  19(31) 
Kd Jimmy Wilhelmsson 
YOP 06/09 
väl den punkt jag ser som mest relevant kopplat till luftvärnsbataljonen och dess sätt att arbeta 
på. För övrigt finner jag inte mycket som kan kopplas till denna indikator i det taktiska 
konceptet.  
 

3.3 Metodhandbok ledning luftvärnsbataljon 

3.3.1 Decentraliserad beslutsfattning med nyttjande av uppdragstaktik 
Det skrivs att DUC inte bara bör vara involverade i ledning av genomförandet utan också vid 
planeringen och uppföljningen. Detta medför att all personal medverkar till ett gemensamt 
lösande av uppgiften samtidigt som de får erfarenhet och förståelse för hur och var det egna 
initiativet passar in.62 Om man använder sig av detta sätt så blir det lättare för DUC att förstå 
chefens målbild. När DUC har varit med i planeringen bidrar detta också till ett högre tempo 
där de lättare kan fatta beslut och ta initiativ när denne både är längst ute på linan och 
samtidigt varit med i planeringen av genomförandet. Detta bidrar också till att hela bataljonen 
får en överspridning av kunskap och större förståelse inför pågående och kommande uppdrag. 
Det skrivs att det inte är tillräckligt att bara skapa metoder för hur man skall tillämpa 
uppdragstaktiken, utan man måste få in tänkandet redan från början genom att utbilda unga 
blivande officerare i att vilja och våga ta ansvar. Vidare skrivs det att de inte får vara rädda för 
att fatta beslut eller agera utifrån ofullständigt beslutsunderlag utan det gäller att fatta beslut 
innan motståndaren och på så vis komma innanför dennes beslutcykel.63 
   

3.3.2 Nyttjande av överraskning och vilseledning 
I avsnittet om militärt ledarskap skrivs det att manövertänkandet kännetecknas av ett aktivt 
och initiativrikt agerande. De säger att manövertänkande är en förutsättning för att nå ett 
avgörande och menar att finns inte viljan att vinna, är striden redan förlorad på förhand. 
Vidare skrivs det att det är viktigt att agera före sin motståndare för att skapa en 
överraskningseffekt gentemot denna och samtidigt kunna ta initiativet.64 På så sätt är det 
lättare att påverka händelseutvecklingen och än en gång kan man se hur viktigt det är att 
utnyttja överraskning som ett verktyg för att komma åt sin motståndare. Detta kan kopplas 
gentemot både tempo och överraskning. Jag anser att detta stycke genomsyrar ett gott 
tankesätt där bataljonens personal uppmuntras till att agera på ett aktivt och initiativrikt sätt. 
På så sätt kan man också få det eftersträvande tempot så man kommer innanför motståndarens 
beslutcykel.  
 
I metodhandboken skrivs det att det skiftande sändmönstret från underrättelseenheterna 
används i syfte att skapa ett gott skydd samt att få en så god luftlägesbild som möjligt.65 Detta 
kopplar jag till vilseledning, man skapar sig ett skydd genom att inte stå och sända 100 % med 
underrättelseenheterna och på så sätt får motståndaren inte lika enkelt reda på vart man är 
grupperad. Genom att använda sig av ett bra sändmönster menar jag att man kan få högre 
tempo i striden då man inte behöver omgruppera lika ofta och att motståndaren ständigt är i 
ovetande vart man är grupperad.   
 

                                                           
62 Försvarsmakten, Metodhandbok ledning luftvärn (Halmstad, Försvarsmakten, 2008) Sid. 17 
63 Ibid. 2008 Sid. 14 
64 Ibid. 2008 Sid. 16 
65 Ibid. 2008 Sid. 97 
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Den grundläggande taktiska principen Mobility66 kopplar jag till överraskning, då man inom 
denna princip skall använda sig av rörlighet för att kunna omgruppera inom en uppgift 
samtidigt som uppgiften löses. Rörligheten utgör i sig ett medel för att minska risken för 
upptäckt och bekämpning och samtidigt som en överraskande gruppering kan intas. Även 
Early engagement67 kan kopplas till denna indikator då man i denna grundläggande taktiska 
princip vill få en tidig verkan som åstadkoms genom att placera fram eldenheter och sensorer 
så att de kan verka överraskande mot motståndaren långt före vapenfällning eller målfångning 
av vårt skyddsobjekt.  
 
 

3.3.3 Nyttjandet av indirekt metod 
Det står i stycket som handlar om strid mot luftmål, att luftvärnet verkar både direkt mot 
motståndaren genom att åstadkomma förluster hos fienden och indirekt genom osäkerhet på 
luftvärnet befinner sig. Detta skapar en osäkerhet hos motståndaren och gör att denne blir 
tvungen att taktikanpassa sig.68 Här kan man tydligt se kopplingen till den indirekta metoden 
där man formar motståndaren på det sätt man vill ha denne. Man skapar också ett dilemma 
hos motståndaren, när denne inte vet vart vi är måste motståndaren samtidigt ta en större risk 
om denne skall anfalla. 
 
Det skrivs att det skall finnas möjligheten till att optisk identifiering måste kunna förstärkas i 
olika riktningar eller framskjutet för att säkerställa tidig upptäckt och optisk identifiering. 
Därför skall alla enheter med kort varsel kunna upprätta målobservatörspatrull.69  
 
Detta kopplar jag till indirekt metod, där man kan se att de tänkt på underrättelse och 
verkligen sett till att få in beslutsunderlag så fort som möjligt. Detta bidrar till att chefen kan 
snabbare kan få ett underlag och fatta ett beslut, på så sätt kan bataljonen upprätthålla ett gott 
tempo i striden.  
 

3.3.4 Kraftsamling 

I de grundläggande taktiska principerna, Mass70, Weighted coverage71 och Defense in depth72 
kan man se en tydlig koppling till kraftsamling. I Mass har man valt att kraftsamla 
förband/enheter till tid och rum. Därigenom skapas en koncentration/densitet med en högre 
samlad verkans- eller underrättelseförmåga. Använder man denna princip kan det behöva 
göras risktagning i en eller flera riktningar. 
 
Här väljer man att kraftsamla i en riktning och samtidigt blottar sig i andra riktningar. Dock så 
krävs det ibland att man gör en risktagning för att man skall lyckas med sitt drag. Genom att 
göra en sådan kraftsamling skulle det kunna medföra att man når ett avgörande i ett tidigare 
skede då motståndaren kan tappa sin vilja till att fortsätta striden. Sättet man har valt att 
utforma de grundläggande taktiska principerna på, gör att kopplingen till manövertänkandet 
blir tydligt.   

                                                           
66 Försvarsmakten, Metodhandbok ledning luftvärn (Halmstad, Försvarsmakten, 2008) Sid. 115 
67 Ibid. 2008 Sid. 118 
68 Ibid. 2008 Sid. 114 
69 Ibid. 2008 Sid. 129 
70 Ibid. 2008 Sid. 114 
71 Ibid. 2008 Sid. 117 
72 Ibid. 2008 Sid. 118 
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I Weighted coverage åstadkoms verkan i prioriterad riktning genom att kombinera och 
kraftsamla eld och sensortäckning mot den mest troliga inflygningsriktningen. Om 
huvudskjutriktning anges skall huvuddelen av enheterna kunna verka i angiven riktning.73 I 
denna princip är du inte riktigt lika utlämnad utan du har en större täckning i dina svaga 
riktningar. Principen medger en tydlig kraftsamling men inte på samma sätt som Mass gör, då 
det inte medger samma slagstyrka. 
 
Defense in depth åstadkoms genom att eldenheter placeras med djup så att motståndaren 
hamnar under mer och mer eld när den närmar sig skyddsobjektet. Den används då flera 
enheter kan nyttjas för lösande av en och samma uppgift och då en prioriterad riktning kan 
fastställas.74 
 
 

3.4 Sammanfattning av luftvärnsbataljonens styrdokument 
Det är ett gediget arbete som har gjorts då man har tagit fram dessa dokument. 
Styrdokumenten uppmuntrar verkligen varje individ inom bataljonen att lära sig mer om 
manövertänkandet, samt att tänka på ett manövertänkande sätt. I både det taktiska konceptet 
och metodhandboken finner man spår av de fyra indikatorerna decentraliserad ledningsmetod 
med nyttjande av uppdragstaktik, indirekt metod, överraskning/vilseledning och kraftsamling. 
För att dessa dokument skall få en bättre förankring i luftvärnsbataljonen så påstår jag att det 
krävs en breddutbildning inom bataljonen där officerare kan få chansen till en bättre förståelse 
och på så vis också förstå chefens intentioner på ett enklare sätt.  

 

                                                           
73 Försvarsmakten, Metodhandbok ledning luftvärn (Halmstad, Försvarsmakten, 2008) Sid. 117 
74 Ibid. 2008 Sid. 118 
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4. Studie – FOCUS-07 

4.1 Inledning 
Jag har valt att studera övning FOCUS som gick av stapeln år 2007 i Jokkmokk med omnejd.   
Motivet till vald övning är för det första att det finns mycket material kvar från övningen att 
studera och ta del av. Med material menar jag orderverk och Commanders Decision Briefs75 i 
form av power-point presentationer från övningen.  
 
För det andra deltar inte bara Luftvärnet i denna övning utan också delar av Flygvapnet och 
delar av K4. På så sätt är det enligt mig en kvalificerad motståndare att möta och samtidigt 
kunna göra en rättvis bedömning av Luftvärnsbataljonen.  
 
För det tredje så är detta enligt mig en övning där Luftvärnsbataljonen har möjlighet att 
verkligen kunna öva konceptet med manövertänkande. 

4.2 Allmänt 
Övningsområdet var Jokkmokk med omnejd, luftvärnsbataljonen var grupperade med 
Jokkmokksbasen som central punkt och flygstridskrafterna utgick från baserna i Luleå och 
Vidsel. 

4.3 Genomförande i stort 
Övning FOCUS var uppdelad i tre olika skeden, transportskede, förövningsskede och 
slutligen skyddaskedet. Det är det sista skedet d.v.s. skyddaskedet som jag kommer att 
analysera.  
 
Skyddaskedet inleddes med att bataljonen utgångsgrupperade enligt grupperingsprincipen 
balanced fire76, där verkan skulle åstadkommas i troliga inflygningsriktningar i kombination 
med basnära enheter. I detta skede som kallades Boxplay77 grupperades eldenhet 23 basnära 
som ett punktskydd inre, eldenhet 97 grupperades centralt i området för att nå verkan på 
medelhög höjd varvet runt i syfte att tvinga motståndaren till låg inflygning. Eldenhet 70 
nyttjades i dalgångarna för att nå verkan på låg höjd.  
 
Sensorerna grupperades över hela ytan i syfte att erhålla underrättelser varvet runt. 
Målobservatörer skulle över tiden kunna nyttjas framskjutet för att komplettera förvarningen.  
 
De identifierade framgångsfaktorerna för detta skede var: 
  

 Att motståndaren alltid skulle vara osäker om bataljonens gruppering främst avseende 
eldenhet 97. 

 Noggrann vintermaskering av alla enheter i kombination med skenåtgärder. 
 Restriktivt nyttjande av sensorer. 
 Frekventa omgrupperingar av främst sensorer och eldenhet 97. 
 I första hand nyttja eldenhet 70 för verkan.78 

 
                                                           
75 Försvarsmakten, Metodhandbok ledning luftvärn (Halmstad, Försvarsmakten, 2008) Sid. 76 
76 Ibid. 2008 Sid. 117 
77 Order för utgrupperingsskedet under övning FOKUS 2007. Se bilaga 1   
78 Luftvärnsregementet Lv 6, Frago 40 Boxplay, 2007, bilaga 1, Sid. 3 
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Fokus under striden var eldenhet 97. 
 
 
När skyddaskedet övergick i en ny fas som kallades Redline Offside79, omgrupperas en del av 
bataljonen så att bataljonens grupperingsgeometri blev defence in depth. Här var chefens 
inriktning att bekämpa motståndaren i ett tidigt skede i dennes inflygningsriktning med en 
överraskande framgruppering.80 
 
Detta skulle genom att: 
 

 Utgångsgrupperingen skulle ske dolt i en kombination med skenåtgärder. 
 Motståndarens spaningsresurser skall om möjligt bekämpas inför och under 

utgångsgrupperingen.  
 De offensiva delarna skulle tilldelas mandat för att säkerställa verkan.81 

 
Eldenhet 23 grupperades basnära som punktskydd inre.  En eldenhet 97 grupperades centralt i 
området för verkan på medelhög höjd varvet runt i syfte att tvinga motståndaren till låg 
inflygning. En eldenhet 97 och en pluton med eldenhet 70 grupperas framskjutet i sydöstlig 
riktning i syfte att åstadkomma överraskande verkan långt ifrån skyddsobjektet. Kvarvarande 
eldenheter 70 nyttjades i dalgångarna för att nå verkan på låg höjd.82  
 
Sensorer grupperades över hela ytan och nyttjades restriktivt, syftet med detta var att 
säkerställa uthållighet och underrättelser varvet runt. Minst en sensor med 3D kapacitet 
framgrupperades i sydöstlig riktning för att säkerställa underrättelseinhämtning och 
målanvisning för de framgrupperade eldenheter. Över tiden skulle målobservatörer kunna 
nyttjas framskjutet för att komplettera förvarningen.83 
 
Fokus under striden var eldenhet 97 och eldenhet 70 som befann sig i sydöstlig riktning.  
 
 

4.4 Analys av övning FOCUS 

4.4.1 Decentraliserad beslutsfattning med nyttjande av uppdragstaktik 
Det fans en klar och tydlig målbild från chefens sida,84 vilket medger att DUC enklare kan 
fatta beslut och vara initiativrika. Detta medför också att tempot i striden hålls uppe.  
Finns det en tydlig målbild kommer också soldaten som befinner sig längst ut på linan att 
förstå varför han eller hon gör det arbete de gör och på så sätt bli mer positiv till sin uppgift. 
Kan man få en positiv tilltro till lösandet av uppgiften inom hela bataljonen så kommer det 
gagna bataljonen och då få soldater som löser sin uppgift bättre. 
 
När man tittar från indikatorn decentraliserad ledning med nyttjande av uppdragstaktik kan 
jag se en tydlig koppling i Redline offside då man valt att ge mandatet till de offensiva delarna 

                                                           
79 Order under övning FOKUS 2007. Se bilaga 3   
80 Luftvärnsregementet Lv 6, Frago 47 Redline offside, 2007, bilaga 3, Sid. 2 
81 Ibid. 2007 Sid. 2 
82 Luftvärnsregementet Lv 6, Annex H Frago 47 Redline offside, 2007, Bilaga 4, Sid. 1 
83 Ibid. 2007 Sid. 2 
84 Luftvärnsregementet Lv 6, Frago 40 Boxplay, 2007, bilaga 1, Sid. 3 
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för att säkerställa att man verkligen får verkan i målet.85 När mandatet ligger så pass långt ner 
krävs det att chefen har givit en klar och tydlig målbild. Om det är så kommer man att hålla 
uppe tempot då man slipper hela kedjan med beslutsfattande.  
 

4.4.2 Nyttjande av överraskning och vilseledning 
Redan under Boxplayskedet nyttjade bataljonen både överraskning och vilseledning, detta 
skedde genom att man använde sig av frekventa omgrupperingar av framförallt sensorer och 
eldenhet 97. Bataljonen valde också att maskera alla enheter och kombinera detta med att 
använda olika skenåtgärder. Allt detta skedde i syfte att vilseleda motståndaren om vart 
bataljonen var grupperad och på så sätt kunna överraska i ett senare skede.86 
 
Jag tycker att chefens inriktning under Redline offsideskedet i stort kan kopplas till indikatorn 
överraskning och vilseledning. Anledningen till detta är att den överraskande 
framgrupperingen kommer att ske med en dold utgruppering i kombination med skenåtgärder. 
Här tar man medvetet hjälp av mörkret, man använder så få enheter som möjligt och man 
använder sig av en rad olika skenåtgärder som t.ex. att påvisa att eldenhet 97 är 
”skenbekämpat”.87 På så vis får man motståndaren att tro att denne kan agera fritt ovanför 
våra shorad system och sedan överraska genom att bekämpa motståndaren med eldenhet 97.  
 

4.4.3 Nyttjande av indirekt metod 
Det som kan kopplas till denna indikator är att luftvärnsbataljonen har intentioner till att 
använda den indirekta metoden. De skapar många förutsättningar för att använda den 
indirekta metoden och då tänker jag framförallt på att man vill ha målobservationsgrupper 
långt ut i terrängen och tidig underrättelse om motståndaren. Men sedan händer det inte så 
mycket utan då är det mest den direkta metoden som används inom bataljonen och då genom 
en kraftmätning med motståndarens stridskrafter. En anledning till detta kan vara att 
möjligheten till manövrering i stort sett är omöjlig, då antalet grupperingsplatser är 
begränsande. 
 

4.4.4 Kraftsamling 
Om man då tittar lite djupare på chefens inriktning i ”Redline offside” kan jag också se 
kopplingar till indikatorn kraftsamling då bataljonen har bedömt en trolig inflygningsriktning 
och valt att kraftsamla en del av sina resurser till detta område. I och med att man har gjort 
detta kan man använda sig av grupperingsgeometrin Defence in depth. För övrigt finns det 
inget att nämna om kraftsamling utan det är en punkt som kommer lite i skymundan.  
 

4.5 Sammanfattning av övning FOCUS 
Detta var en övning där det fanns goda förutsättningar till att tillämpa manövertänkande. Det 
fanns goda intentioner till ett manövertänkande inom bataljonen. Om man skall titta på de fyra 
indikatorerna som tagits fram tidigare i uppsatsen, kan man konstatera att det finns ett utbrett 
nyttjande av decentraliserad beslutsfattning med nyttjande av uppdragstaktik och 
överraskning/vilseledning. Kraftsamling är en punkt som användes under övningen, då man 

                                                           
85 Luftvärnsregementet Lv 6, Frago 47 Redline offside, 2007, bilaga 3, Sid. 2 
86 Luftvärnsregementet, Annex H Frago 40 Boxplay, 2007, bilaga 2, Sid. 1 
87 Ibid. 2007 Sid. 1 
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bedömde motståndarens uppträdande och dennes troliga agerande. På så vis kunde man 
kraftsamla mot denna troliga riktning genom att använda någon av grupperingsprinciperna. 
Dock kan man se från ett kritiskt håll också och påstå att bataljonen inte kraftsamlade för att 
utnyttja motståndaren svagheter efter inhämtad underrättelse utan valt att kraftsamla för att 
parera en trolig attack från motståndaren.  Det som blir lite lidande under övningen är 
nyttjandet av indirekt metod då jag anser att det saknas resurser för att bataljonen skall få den 
möjligheten. Med resurser avses luftvärnssystem som ger förbandet förmåga att agera mot 
motståndarens kritiska sårbarheter och således ta initiativet i striden. Detta då jag upplever att 
luftvärnsbataljonen i nuläget genom sitt statiska agerande snarare parerar än agerar. 
 

4.6 Svar på frågeställning 
Tillämpas manövertänkande i teorin och praktiken inom luftvärnsbataljonen? 
Jag påstår att svaret på denna fråga är tudelat. Å ena sidan kan man säga att de gör det 
eftersom det finns ett manövertänkande inom bataljonen hur en uppgift skall lösas. Jag 
upplever det som om luftvärnsbataljonen har kommit långt fram i sitt implementerande av 
manövertänkande då styrdokumenten som används, nästan helt och hållet bygger på 
manövertänkande. Även när orders och Commanders Decision Brief granskades fann jag en 
del begrepp och ett tankesätt som bygger på manövertänkande.  
 
Å andra sidan anser jag att luftvärnsbataljonen utgör för liten del av Försvarsmakten för att 
kunna använda manövertänkandet fullt ut. Det märktes inte minst när orders och commanders 
decision brief analyserades och då återfanns enbart en liten del av detta som kan härledas till 
manövertänkandet. Nyttjandet av överraskning och vilseledning förekom ofta. Dock vill jag 
påstå att dessa indikatorer ofta används som uttryck istället för att dra dem riktigt i botten. 
Med det menar jag att det inte är alltid som man använder sig av överraskning för att utnyttja 
motståndarens svagheter utan snarare för att parera dennes troliga attack. Samma sak gäller 
avseende kraftsamling där man enbart använder sig av trolig inflygningsriktning och inte av 
uppdaterade underrättelser så att man kan komma innanför motståndarens beslutcykel. 
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5. Diskussion 

5.1 Kopplingen mellan luftvärnsbataljonens styrdokument och dess 
praktiska tillämpning 
Det känns som om stora delar av det taktiska konceptet är taget direkt från Försvarsmaktens 
doktriner utan att riktigt tänkt på hur vi faktiskt bedriver strid inom luftvärnet. Dock så tycker 
jag att det finns en klar koppling mellan luftvärnsbataljonens styrdokument och dess praktiska 
tillämpning. Det som skrivs i det taktiska konceptet kan man återfinna i metodhandboken, 
som i sin tur återspeglar och genomsyrar vad det står i olika orderverk och commanders 
decision briefs. Som jag ser det finns den tydligaste kopplingen mellan metodhandboken och 
den praktiska tillämpningen, då metodhandboken nästintill ordagrant beskriver hur du skall 
lösa din uppgift och vilket förhållningssätt du skall ha. Jag ser det som något positivt att det 
har kommit ut ett styrdokument, läs metodhandbok som gör det enklare för bataljonens 
personal att arbeta och lösa dagliga uppgifter. I styrdokumenten finner man allt från hur ett 
bedömande fungerar till hur radiokommunikationen fungerar. Det breda innehållet i 
styrdokumenten gör enligt min mening att utvecklingen och tillämpningen av 
manövertänkandet kan ske på ett enklare sätt då personalen får en bredare grund att stå på.  
 

5.2 Manövertänkandets mätbarhet genom indikatorerna 
Måste alla dessa fyra indikatorer förekomma för att med säkerhet kunna säga att 
manövertänkande tillämpas? Jag anser att det inte är avgörande om att alla indikatorer måste 
förekomma utan det är den uppnådda effekten, d.v.s. påverkan på motståndaren och kampen 
mellan viljor. Konsten är att bryta motståndarens vilja till fortsatt kamp, i detta sammanhang 
kan indikatorerna behöva kombineras men också ta avstånd från varandra vid vissa tillfällen. 
 
Ett exempel, tidigare i uppsatsen motiverade jag uppdragstaktikens fördelar för att 
åstadkomma initiativ och därmed ett högre tempo än motståndaren. Det finns dock tillfällen 
då tillfällig detaljstyrning är att föredra framför uppdragstaktik i syfte att erhålla tempo. Jag 
anser att det som blir det avgörande är behovet av samordning och det är samordningen som 
styr valet av ledningsmetod. Jag anser dock att den övergripande ledningsfilosofin bör vara 
uppdragstaktik i syfte att erhålla initiativ och således tempo. Detaljstyrningen har även sin 
plats i manövertänkandet så länge den kan åstadkomma tempo under kortare perioder. 
 
Det kan ske liknande resonemang med de övriga indikatorerna, t.ex. kan en direkt 
tillnärmning mot en viktig men stark del hos motståndaren behövas tas bort för att i ett senare 
skede åstadkomma tempo. Med detta menar jag att de fyra indikatorerna som jag tagit ut inte 
är något recept för framgång utan bör istället ses och värderas mot förmågan att erhålla tempo 
i varje situation. Chefens roll blir därför att bedöma när kombinationen av dessa indikatorer 
skall tillämpas eller ej. 
 

5.3 Indikatorernas nyttjande inom luftvärnsbataljonen 
Jag påstår att nyttjandet av den indirekta metoden nästintill är helt obefintlig under övning, då 
vi med dagens luftvärnsbataljon inte har tillräckligt med resurser i form av personal och 
materiel för att angripa motståndarens svagheter. Det känns också som om det vore ganska 
långsökt att luftvärnsbataljonen skulle kunna påverka motståndarens svagheter. Det känns mer 
som om luftvärnsbataljonen ägnar sig åt en direkt metod där luftvärnets stridskrafter sätts i en 
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duell mot motståndarens stridkrafter. Om bataljonen nu skulle nå verkan mot motståndaren 
kan detta likställas med att ha utnötande effekt på deras flygverksamhet. Det skulle kunna 
vara så att deras vilja till strid upphör om verkan hade skett mot ett stort antal flygfarkoster, 
dock är det mest troliga enligt mig är att vi endast får ner ett eller ett fåtal och de fortsätter att 
strida. Jag anser dock att detta skulle kunna ha en indirekt påverkan hur motståndaren 
uppträder i fortsättningen. Men indirekt påverkan skall dock inte förknippas med indirekt 
metod då dessa saker är två vitt skilda begrepp. 
 
Om bataljonen hade varit beredd på att ta större risktagningar än de gör i dagsläget, tror jag att 
det skulle vara enklare att nyttja den indirekta metoden inom luftvärnsbataljonen. 
 
Ett exempel på hur luftvärnsbataljonen skulle kunna använda sig av den indirekta metoden om 
resurserna utökas, är utifall motståndarens kritiska sårbarhet har identifierats till start- och 
landningstillfället skulle en eldenhet 70 tropp kunna skickas fram dolt för att skjuta ner ett 
eller fler flygplan. På så sätt har något oväntat åstadkommits mot motståndarens svaghet. 
Motståndarens vilja till strid kommer med stor sannolikhet att dämpas då denne aldrig riktigt 
kan vara säker på vart luftvärnet befinner sig. 
 
När nyttjandet av decentraliserad ledning med nyttjande av uppdragstaktik studerats, känns 
det som om vi i luftvärnsbataljonen går mot en mer centraliserad ledning. Jag anser att 
luftvärnsbataljonen använder sig av en centraliserad ledning där TCC leder striden och fattar 
viktiga beslut. Manövertänkandet bygger på att ha en så decentraliserad beslutsfattning som 
möjligt. Det är den som uppfattar situationen bäst som bör fatta beslut. Inom 
luftvärnsbataljonen så leder TCC striden och är den enheten som har den övergripande 
blicken på striden.  
 
Detta har både sina för- och nackdelar. En klar fördel är att tekniken bidrar till att bataljonen 
får en bättre bild av vad som sker i stridsrummet. Nackdelen med att tekniken har tagit steg 
framåt gör att den blir en sådan viktig beståndsdel att bataljonen inte klarar sig utan den och 
på så sätt blir bataljonen väldigt beroende av TCC och dess luftlägesbild.  
Ett exempel när luftvärnsbataljonen använder sig av uppdragstaktikens båda styrningarna, 
kommandostyrning och uppdragsstyrning är när ledningen bestämmer vart våran 
grupperingsplats skall vara och att vi sedan får bestämma hur vi tar oss dit.    
 
Efter att studerat luftvärnbataljonens nyttjande av kraftsamling, påstår jag att bataljonen 
endast nyttjar sig av kraftsamling då motståndarens agerande är givet på förhand. Genom 
initiativtagning i ett senare skede då motståndarens kritiska sårbarheter tydligare identifierats 
skulle effekten av kraftsamlingen sannolikt få en större effekt. Det som är viktigt för 
bataljonen är att ständigt söka underrättelse om motståndaren så att bataljonen kan agera och 
kraftsamla mot dess kritiska sårbarheter. 
 

5.4 Utvecklandet av manövertänkande inom luftvärnsbataljonen 
Jag menar att luftvärnsbataljonen har kommit väldigt långt i sitt implementerande av 
manövertänkande i den teoretiska delen. Under läsningen av bataljonens styrdokument 
återfinns ett flertal begrepp som kan härledas till manöverteorier, exempelvis Boyds OODA-
loop och Clausewitz tyngdpunktsanalys. Viktigt är att i sammanhanget att få med all personal 
inom bataljonen till att arbeta utifrån ett manövertänkande sätt. Om så inte är fallet kan det bli 
stora konsekvenser och missförstånd i leden. Även om samma sak kanske menas så kommer 
personal att missuppfatta varandra p.g.a. personer kanske inte har den rätta utbildningen eller 
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det rätta tankesättet. För att detta skall fungera menar jag att det krävs dels att en övergripande 
utbildning i manöverteori sker samt att det finns ett tydligt arbetssätt att jobba mot så att alla 
strävar mot samma mål. 
 
För att kunna utvecklas och tillämpa manövertänkande krävs det att man övar rent praktiskt. 
Jag tror att en av anledningarna till att vi inte har kommit längre fram med manövertänkandet 
är att vi inte övar i den utsträckning som krävs för att kunna utveckla manövertänkandet fullt 
ut inom bataljonen. Det räcker inte med fina ord, att man går på föreläsningar eller att det 
finns doktriner i överflöd utan jag tror att bataljonen dessutom behöver samöva med andra 
förband inom armén för att lättare kunna förstå helhetsbilden. 
 
Luftvärnsbataljonen nyttjar inledningsvis manövertänkande ex. i ett grupperingsskede. 
Därefter när övningen väl börjat återfinns inte mycket manövertänkande. I detta skede pareras 
det snarare än ageras. Jag tycker att de borde bli mer taktiska under övningar, dra saker 
ordentligt i botten istället för att ”köra på”, på det vanliga viset med att utbilda de 
värnpliktiga. De bör inte tänka på att soldaten måste ha kul och göra det denne har tränat på 
utan någon gång verkligen ta chansen och se hur det skulle kunna bli om striden skulle 
fullföljas och låta alla som var utskjutna förbli utskjutna och inte tas tillbaka i övningen. På så 
sätt kan också ledningen utvecklas och verkligen ges möjlighet till att bedriva strid på det sätt 
som önskas, utan att tänka på att de värnpliktiga skall ha det bra. Detta tror jag dock kan 
komma att bli bättre om eller när det blir kontraktsanställda soldater, för då kanske de hittar 
sin position eller roll i bataljonen på ett bättre sätt och förstår bataljonens sätt att strida på ett 
bättre sätt. 
 
Det är ett stycke i det taktiska konceptet som jag tycker genomsyrar ett tankesätt som bidrar 
till ett högre tempo.  
 
”Genom att ständigt resonera och tänka i termer av vad som leder till resultat, dvs. vilka effekter skall uppnås, 
fokuserar vi på vad. Detta kräver ständig analys av krigsföringsförmågan och ofta av de moraliska och 
konceptuella faktorerna. Utifrån vad som leder till effekt kan vi sedan med hjälp av de grundläggande 
förmågorna strukturera hur det skall uppnås, dvs. vilka förmågor som leder till framgång. Det är först när en 
sådan analys är klar som det går att se vem som kan bidra till önskad effekt. Genom att samtidigt använda denna 
metod på de olika ledningsnivåerna kan underlydande själva se vad de kan bidra med inom ramen för högre 
chefs plan, vilket leder till högre tempo.”88    
 
Detta stycke står endast med i det taktiska konceptet och inte i metodhandboken. Det tycker 
jag är lite synd då jag anser att det är ett oerhört bra tankesätt som borde delges till varje 
soldat inom hela luftvärnsbataljonen för att få möjlighet att utvecklas. 
 
Taktiska konceptet bör enligt mig mera ses som en vision om hur det skulle kunna vara möjlig 
och något som är eftersträvansvärt. 
 
Om validiteten i uppsatsen skall diskuteras så tycker jag att en övning inte kan utgöra ett 
tillräckligt underlag för hur luftvärnsbataljonen tillämpar manövertänkande. Med anledning 
av att metodhandboken och det taktiska konceptet tagits fram så nyligen, bör fler övningar 
genomföras och senare analyseras för att på ett säkrare sätt kunna säga att manövertänkande 
tillämpas inom luftvärnsbataljonen. Personalen i bataljonen kanske inte har hunnit testa det 
fullt ut. Om fler övningar genomförs tror jag att manövertänkandet lättare sätter sig hos 
personalen i bataljonen och ”barnsjukdomar” som kan finnas upptäcks och kan åtgärdas.  

                                                           
88 Luftvärnsregementet Lv 6, Taktiskt koncept luftvärn (Halmstad, Försvarsmakten, 2005) Sid. 3 
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6. Slutsatser 
 
Resultatet visar att luftvärnsbataljonen har goda teoretiska förutsättningar för att nyttja ett 
manövertänkande. Bataljonen har kommit långt i sitt implementerande av manövertänkande i 
den teoretiska delen. För luftvärnsbataljonen är det viktigt att i sammanhanget att få med all 
personal inom bataljonen till att arbeta utifrån ett manövertänkande sätt. Om så inte är fallet 
kan det bli stora konsekvenser och missförstånd i leden. 
 
För att luftvärnsbataljonen skall kunna utvecklas och tillämpa manövertänkande krävs det att 
bataljonen övar rent praktiskt. Det är inte tillräckligt att läsa doktriner, gå på föreläsningar 
eller slänga med fina ord utan luftvärnsbataljonen behöver dessutom samöva med andra 
förband inom armén för att lättare kunna få en helhetsbild. Övning ger färdighet. 
 
Luftvärnsbataljonen nyttjar inledningsvis manövertänkande ex. i ett grupperingsskede. 
Därefter när övningen väl börjat återfinns inte mycket manövertänkande. I detta skede pareras 
det snarare än ageras. Luftvärnsbataljonen bör bli mer taktiska under övningar, dra saker 
ordentligt i botten istället för att ”köra på”, på det vanliga viset med att utbilda de 
värnpliktiga. De bör inte tänka på att soldaten måste ha kul och göra det denne har tränat på 
utan någon gång verkligen ta chansen och se hur det skulle kunna bli om striden skulle 
fullföljas och låta alla som var utskjutna förbli utskjutna och inte tas tillbaka i övningen. 
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7. Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att analysera luftvärnsbataljonen och undersöka om de tillämpar 
manövertänkande, dels i teorin men även i praktiken.  
 
För att kunna uppfylla syftet med uppsatsen var mitt första steg att definiera manövertänkande 
enligt Försvarsmakten. I samband med detta tog jag också fram indikatorer för 
manövertänkande i syfte att kunna mäta förekomsten och tillämpningen av manövertänkandet 
dels i luftvärnsbataljonens styrdokument men även under övning FOCUS. De fyra indikatorer 
som jag kom fram till att använda var: 
 

 Decentraliserad beslutsfattning med nyttjande av uppdragstaktik. 
 Överraskning och vilseledning. 
 Indirekt metod. 
 Kraftsamling. 

 
Steg två i uppsatsen bestod av att analysera och mäta förekomsten av manövertänkande både i 
luftvärnsbataljonens styrdokument men även i orders och i andra dokument från övning 
FOCUS. 
 
Resultatet av analysen visar att manövertänkandets tillämpning inom luftvärnsbataljonen är 
tudelad. Å ena sidan kan man säga att de gör det eftersom det finns ett manövertänkande inom 
bataljonen hur en uppgift skall lösas. Jag upplever det som om luftvärnsbataljonen har 
kommit långt fram i sitt implementerande av manövertänkande då styrdokumenten som 
används, nästan helt och hållet bygger på manövertänkande. Även när orders och 
Commanders Decision Brief granskades fann jag en del begrepp och ett tankesätt som bygger 
på manövertänkande.  
 
Å andra sidan anser jag att luftvärnsbataljonen utgör för liten del av hela organisationen för att 
kunna dra manövertänkandet i botten. Det märktes inte minst när orders och commanders 
decision brief analyserades och då återfanns enbart en liten del av detta som kan härledas till 
manövertänkandet. Nyttjandet av överraskning och vilseledning förekom ofta. Dock vill jag 
påstå att dessa indikatorer ofta används som uttryck istället för att dra dem riktigt i botten. 
Med det menar jag att det inte är alltid som man använder sig av överraskning för att utnyttja 
motståndarens svagheter utan snarare för att parera dennes troliga attack. Samma sak gäller 
avseende kraftsamling där enbart en trolig inflygningsriktning används och inte av 
uppdaterade underrättelser så att möjlighet till att komma innanför motståndarens beslutcykel 
ges. 
 
Slutsatserna som jag dragit är: Luftvärnsbataljonen har kommit en bit på vägen för att 
tillämpa manövertänkande. En viktig punkt är att få med all personal inom bataljonen till att 
arbeta utifrån ett manövertänkande sätt. För att manövertänkande skall utvecklas och bli 
tillämpbart inom bataljonen måste praktisk övning ske. 
 
Luftvärnsbataljonen nyttjar inledningsvis manövertänkande ex. i ett grupperingsskede. 
Därefter när övningen väl börjat återfinns inte mycket manövertänkande. I detta skede pareras 
det snarare än ageras. Luftvärnsbataljonen bör bli mer taktiska under övningar, dra saker 
ordentligt i botten istället för att ”köra på”, på det vanliga viset med att utbilda de 
värnpliktiga. 
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SUBJECT: Skyddet av JOKKMOKK 
ACTIVATED: DTG 191600Z APR 2007 
TIME ZONE USED:  Z 
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REF 2:  
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 DTG: 041300B APR 2007 
RANK AND NAME: Övlt Anders Svensson COPY  OF  
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FILE REFERENCE:  

RANK/NAME: MJ JONAS ANDERSSON 
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FROM: VA 

                 

  1-5 B D E H H1 Q Q1 R S T U W X XX 

 Ö/U, H/R, H/C, H/S H/R Ö/U Ö/U Ö/U H/R H/R H/R H/R Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U 

QA, RA, PA, AS x    X X X         
                

TO: 

                
G3, G7, CAOC,  
stf C Lvreg 

               

                

INFORMATION: 

                



1. SITUATION (ORIENTERING) 

a. General (Allmän) 
Den här FRAGO:n reglerar genomförandet av striden efter att FRAGO GOAL KEEPER är genomförd. 

b. Threat (Hotbild) 
Uppdatering av motståndarens stridskrafter och uppträdande sedan OPORD ICEHOCKEY: 
 
Lakeland 
Markstridskrafter: 

 Två infanteribrigader med stridsfordon (MTLB), granatkastare och korträckviddiga luftvärnssystem (IR-
sökande lv-rb: SA-7/14, lv-akan: ZU-23-2) 

 Ett jägarkompani 
 
Luftstridskrafter: 

 8. Air Wing LULEÅ: JAS 39 division, F-16 division, 4 st IL-76 CANDID, EW division (Mu-2, Learjet-35) 
 9. Air Wing VIDSEL: JAS 39 division, UAV pluton? 

Motståndarens bedöms med stor sannolikhet ej längre kunna operera med störflygplan Sk 37E. 
 
Motståndarens JAS 39 divisioner bedöms uppträda i vågor med upp till åtta plan i varje våg. Dessa vågor 
understöds sannolikt av EW. Anfallen kan ske koordinerat från olika riktningar. 

c. Friendly Forces (Vår verksamhet) 
 
FN-förband 

 Svenska 61.Lvbat 
 Polska 12.Bataljonen: stridsfordon (BMP-1), inget luftvärn. 
 Italienska 16.Bataljonen: stridsfordon (M-113), en stridsvagnspluton M1A1, inget luftvärn. 

 
Greyland 
Markstridskrafter 
Reguljära förband:  

 Fem infanteribataljoner, varav tre baserade i JOKKMOKK och ARJEPLOG. Större vapensystem består 
av: några stridsvagnar (M-48), hjulburna stridsfordon (BTR-fordon), 82 mm grk, korträckviddiga 
luftvärnssystem (Mistral lv-rb samt olika lv-akan system) 

Milis: 
 3 – 4 enheter med kompanisstorlek i JOKKMOKK. Huvudsakligen beväpnade med automatvapen och 

ett fåtal grk. 
 
Luftstridskrafter 

 3 flygbaser: KIRUNA (KIR), JOKKMOKK (JOK) och VILHELMINA (VIL). 
 Ett fåtal jaktflygplan (Mig 29) på KIR och VIL, okänd flygstatus, ingen flygverksamhet de senaste sex 

månaderna. 
 En division lätt transportflyg (Sk 60, Tp 100) på KIR. 
 En division transport-/räddningshelikopter (Hkp 10 Super Puma) på VIL. 
 Övervakningsradar: PS 860/870 med dålig radartäckning på låg höjd 
 En luftvärnsbataljon 

2. MISSION (UPPGIFT) 
61. AD Bn skyddar Jokkmokks-basen och prioriterade objekt vid basen mot fientliga flyganfall från DTG 192200Z 
APR 2007 minst intill DTG 231600Z APR 2007.  

3. EXECUTION (GENOMFÖRANDE) 

a. Concept of Operation (Beslut i stort) 

(1) Commanders Intent (Chefens inriktning) 
Bataljonen skall övergå till ”Balanced Fires” , härvid skall verkan åstadkommas i troliga avenues of approach 
varvet runt i kombination med basnära enheter. 



(2) Desired Endstate (Målbild och önskat slutläge) 

 

(3) Conduct of operation (Genomförandeidé) 

 
Bataljonen skall gruppera enligt Balanced Fire. 23 systemet grupperas basnära som punktskydd inre.  97 
grupperas centralt i området för verkan på medelhög höjd varvet runt i syfte att tvinga motståndaren till låg 
inflygning. Eldenheter 70 nyttjas för att i dalgångar nå verkan på låg höjd.  
 
Sensorer grupperas över ytan i syfte att erhålla och underrättelser varvet runt. Över tiden skall målobservatörer 
kunna nyttjas framskjutet för att komplettera förvarningen. 
 
Fokus under hela striden är EldE 97. 

(4) Criteria for success (Framgångsfaktorer) 
 Motståndaren skall alltid vara osäker om vår gruppering främst avseende EldE 97. 
 Noggrann vintermaskering av alla enheter i kombination med skenåtgärder. 
 Restriktivt nyttjande av sensorer. 
 Frekventa omgrupperingar av främst sensorer och EldE 97. 
 I första hand nyttja RB 70 för verkan. 

b. Guidelines (Riktlinjer) 
Enligt Annex H 

c. Tasks to subordinate units (Indelning, gruppering och uppgifter) 
QA 
Bekämpar från DTG 200030Z APR inflygande mål i dalgångar mot basen, från tilldelade sst: 
 
Beredd: 
- På order genomföra SLASHING (Weigheted Coverage) i angiven inflygningsriktning. 
- 30 min efter order avdela bataljonsmålobsgrupp 



 
RA 
Hindrar från DTG 192200Z APR på främst medelhög höjd attackföretag mot basen, från tilldelade sst. Grupperar 
skenmål i tilldelade sst.  
Rekar sken- alternativt grupperingsplats PTL 2 för eldenhet, KÅIKULBERGET (34WDU8058), ÖVRE KUOUKA 
(34WDU7984) och HEMSJÖN  (34WDU9081) samt för en sensor BOMYRBERGET (34WDU8266).  
 
Beredd: 
- Genomföra RED LINE OFFSIDE (Framskjuten gruppering) i område B3. 
- 30 min efter order avdela bataljonsmålobsgrupp.  
 
AS 
Skyddar från DTG 192200Z APR JOKKMOKKS flygbas mot främst attackföretag från sst F 200. PTL 5.  
Beredd från DTG 192200Z APR, 6 h efter order skydda från sst F 902. PTL 1. 
 
PA 
Betjänar stabsplats CP09 samt LOGBASE CP12. 
 

d. Coordinating instructions (Samordning/koordination) 

(1) Rules of Engagement (Insatsregler) 
ROE Impl according ACC ADP 2007-03-30, Effective 
ROEIMPL: 100, 110, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 230, 240, 250, 280, 330, 370, 380, 420 

(2) Force Protection (Skydd) 
Threathlevel: GREY; Dress Code: ALPHA; VMC: 3; N: GRUND; B: GRUND; C: GRUND; Fire: 1 

4. SERVICE SUPPORT (UTHÅLLIGHET) 

a. Service Support Concept (Inriktning) 

(1) General (Allmänt) 
Logistiken skall inledningsvis kraftsamlas till uppfyllnad av  främst robotammunition och till lösande av rutintjänst 
och nyttjande av givna hänvisningar. Sjukvårdsgrupper grupperas långt fram för att säkerställa omhändertagande 
inom rätt tid. Beredskap skall innehållas för att möta alternativa händelseutvecklingar genom höjning av 
marschberedskap för trossomgång, lätt reparationsgrupp och bärgningsresurser. 

5. COMMAND AND SIGNAL (LEDNING) 

a. Command and Signal Concept (Inriktning) 

(1) General (Allmänt) 
TACOM – Basecommander JOKKMOKK 
TACON – CAOC/CRC ÖRNEN 

(2) Command Guidelines (Riktlinjer ledning) 
 Bataljon leder från centralt grupperad TCC enligt normalalternativ. 

(3) Signal Guidelines (Riktlinjer samband) 
Omgrupperingar av sambandsenheter skall säkerställas i syfte att kunna växla grupperingsgeometri för verkans 
och sensorenheter samt öka egenskyddet. 



 
Annex enclosed in this order: 
A. CONDUCT OF OPERATIONS (Genomförande av operationen)  

B. TASK ORGANISATION AND COMMAND RELATIONSHIPS (Stridsindelning)  

C. FORCES MISSIONS TASKS (Indelning, gruppering, uppgifter)  

D. INTELLIGENCE (Underrättelse- och säkerhetstjänst)  

E. RULES OF ENGAGEMENT (Insatsregler)  

F. MARITIME OPERATIONS (Maritima operationer)  

G. LAND OPERATIONS (Markoperationer)  

H. AIR OPERATIONS (Luftoperationer)  

I. AMPHIBIOUS OPERATIONS (Amfibieoperationer)  

J. FORCE PROTECTION (Skydd av styrkorna)  

K. SPECIAL OPERATIONS (Specialoperationer)  

L. PSYOPS (Psykologiska operationer)  

M. ARMS CONTROL (Vapenkontroll)  
N. FIRE SUPPORT (Indirekt eld)  
O. INFORMATION OPERATIONS (Informationsoperationer)  
P. ELECTRONIC WARFARE (Telekrigföring)  
Q. COMMAND AND INFORMATION SYSTEMS (Ledningssystem)  
R. LOGISTICS (Logistik)  
S. MOVEMENTS (Transporter och kommunikationstjänst)  
T. ENVIRONMENTAL SUPPORT (Miljöpåverkan)  
U. OPERATIONS IN NBC WEAPON ENVIRONMENT (Operationer i NBC-miljö)  
V. COMBAT SURVIVAL (Överlevnad)   
W. CIVIL MILITARY CO-ORDINATION (Civil militär samverkan)  
X. PUBLIC INFORMATION POLICY AND PROCEDURES (Press/Informationstjänst)  
Y. CASUALTY ESTIMATION (Förlustbedömning)  
Z. CONFLICT TERMINATION AND DE-ESCALATION (Konfliktavslut och de-eskalering)  
AA. LEGAL (Juridik)  
BB. TRAINING AND EXERCISES (Utbildning och övningar)  
CC. DOCUMENTATION, RECORDS AND REPORTS (Dokumentation, registrering, rapporter)  
DD. VISITS  (nyttjas ej)  
EE. ENGINEER SUPPORT (Fältarbeten)  
FF. FINANCIAL SUPPORT (Ekonomi)  
GG. LANGUAGE (Språk)  
HH. RESERV  
II. RESERV  
JJ. RESERV  
KK. RESERV  
LL. RESERV  
MM. RESERV  
NN. RESERV  
OO. RESERV  
PP. ACRONYMS, TERMS AND ABBREVIATIONS  
XX. PERSONNEL (Personal)  
YY. MISCELLANEOUS (Övrigt, definitioner, litteratur,källhänvisning)  
ZZ. DISTRIBUTION (Sändlista)  
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H.    AIR OPERATIONS 
(LUFTOPERATIONER) 

b. Execution Air Ops (Genomförande strid mot luftmål) 

(1) Conduct of operation (Genomförandeidé) 

 
Bataljonen skall gruppera enligt Balanced Fire. 23 systemet grupperas basnära som punktskydd inre.  97 
grupperas centralt i området för verkan på medelhög höjd varvet runt i syfte att tvinga motståndaren till låg 
inflygning. Eldenheter 70 nyttjas för att i dalgångar nå verkan på låg höjd.  
 
Sensorer grupperas över ytan  i syfte att säkerställa underrättelser varvet runt. Över tiden skall målobservatörer 
kunna nyttjas framskjutet för att komplettera förvarningen. 
 
Fokus under hela striden är EldE 97. 

(2) Criteria for success (Framgångsfaktorer) 
 Motståndaren skall alltid vara osäker om vår gruppering främst avseende EldE 97. 
 Noggrann (vinter)maskering av alla enheter i kombination med skenåtgärder. 
 Restriktivt nyttjande av sensorer. 
 Frekventa omgrupperingar av främst sensorer och EldE 97. 
 I första hand nyttja RB 70 för verkan. 

c. Guidelines (Riktlinjer) 

(1) Verkan 
 

 EldE 97 är över tiden fokus och skall i första hand tvinga ner motståndaren och göra denne gripbar för 
EldE 70. Strävan skall vara alltid ha minst en EldE 97 i RS 1. 

 EldE 70 skall vara den eldenhet som i första hand bekämpar attackföretagen.  
 EldE 70 skall över tiden inom tilldelat sstområde söka och reka nya sst  för att optimera bataljonens 

verkan. 
 EldE 23 är ”målvakt” och skall användas som sista utpost vid behov varvet runt. 
 För att bibehålla minst en EldE 97 dold så länge som möjligt skall verkan ske med system i följande 

ordning. 
 

- EldE 70  
- EldE 97 (nr 1) och eller EldE 23 
- EldE 97 (nr2) 
 

              Under mörker och dålig sikt nyttjas EldE 23 på låg höjd. 
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(2) Underrättelser 
 Bataljonen skall i det längsta stå radartyst och ej öppna upp fler sändande sensorer eller 

eldledningsradar mot spaningsföretag eller störföretag. Detta för att ej röja bataljonens gruppering. TD 
fattar beslut om sändning.   

 Minst en UndE 23 skall sända i 100 km mod i syfte att erhålla förvarning i riktning 12-6 för att detektera 
attackföretag under tilltransportskedet. Den andra UndE 23 skall stå i passiv mod.  

 Sändande sensorer sänder alltid 100% utom på särskild order. 
 Sändande sensorer grupperas centralt i bataljonens gruppering för att erhålla skydd mot direkta attacker 

mot upptäckta sensorer.  
 Skensändning med Ps 90 och eller EldE 97 sker på order från VA. 
 Om vi ej har upptäckt företag i någon riktning skall antingen sensor omgrupperas för att i den riktningen 

erhålla underrättelser eller målobservationsgrupp utgå för lösande av uppgift i aktuell riktning. 

(3) Rörlighet 
 BattleCaptain fattar beslut om vilka sensorer och Elde 97 som skall omgruppera på beslutsunderlag från 

främst TD. Effektueras av OpC. 
 Efter att sändning har skett med sensor eller EldE skall dessa på order från VA omgrupperas senast 

efter 6 h. 
 EldE 70 omgrupperas vid behov för att säkerställa verkan. Enhet som har verkat kvarstannar i sst om 

markläget medger detta.  
 Max 1 elde 70 / pluton får omgruppera inom innevarande uppgift samtidigt.  

(4) Uthållighet 
 EldE 23 (har begränsad uthållighet pga personalläget).  
 1 Elde 70 / pluton får på plutonchefs order vara i vila. 
 Samgruppering av Elde70 skall kunna genomföras om uthålligheten blir begränsande.  

(5) Ledning 
 En UndE 23 ständigt avdelad att överta ledning i reservalternativ 1 och 2. Avdelas av TCC. 
 Övriga sensorer skall vid ledningsbortfall vara beredda att leda enligt reservalternativ 3 när eldenhet 

anmäler sig efter övergång från reservalternativ 4. 
 Vid order till sensor skall riktning för underrättelseinhämtning noga anges i syfte att bataljonen skall 

erhålla så god lägesbild som möjligt över tiden i önskade riktningar. 
 

d. Coordinating instructions(Samordning/koordination) 

(1) Attachments and detachments (Tillförda och utgående enheter) 
Utgår Lvkv pluton till MekB 19 
61. AD Bn skyddar Jokkmokks-basen och prioriterade objekt vid basen mot fientliga flyganfall från DTG 192200Z 
APR 2007 minst intill DTG 231600Z APR 2007.  

(2) Air Space Control (Luftrumsamordning) 
Base Defence Zone BDZ upprättas JOKKMOKK flygbas Radius 40 km. 
CAOC - ÖRNEN 

(3) Rules of engagement (ROE) (Insatsregler) 
ROE Impl according ACC ADP 2007-03-30, Effective 
ROEIMPL: 100, 110, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 230, 240, 250, 280, 330, 370, 380, 420 

(4) Effective DTG: 260700ZMAR07Hostile criteria (Identifiering) 
Regleras i ACO från CAOC vid insats. Referens är Annex E OPORD ICE HOCKEY. 

(5) Passive air defence (Passiva luftförsvarsåtgärder) 
Under utgångsgruppering och vid eldförberedelser skall sensorer och belysningsradarstationer vara radartysta.  
Restriktivitet skall råda avseende radiosändning. 
Sensor och belysningsradarstationer sänder enbart på order.  
Skenmål 97 grupperas på order av VA. 
Noggrann vintermaskering på samtliga enheter. 
Transporter och omgrupperingar sker företrädesvis under dygnets mörka timmar. 

(6) Early warning (Flygvarning + LOKOR) 
Striltäckning i området (RR-täckning) bedömt från 300 m höjd mot attackföretag. 

(7) Optical surveillance (Målobstjänst) 
Respektive kompani avdelar en målobsgrupp för utgående inom 30 minuter inom bataljonens område. 
Uthållighet för 1 dygn. 



(8) Force protection (Skyddsåtgärder) 
Underlag för Force Protection delges av VA till respektive kompani. Kompani reglerar sedan Force Protection i 
lokalt område. 
Eskort kommer främst att avdelas för 97 enheters omgrupperingar och robot transporter. 

(9) Deployment (Stridsställningar) 
Enligt kartotek . 

(10) Readiness (Beredskap) 
RS 1 därefter enligt TCC. 

(11) Miscellaneous (Övrigt) 
Kompanierna bibehåller innevarande ledningsplatser och logistikplatser. 

(12) Koordinatsystem 
Karta i WGS-84 nyttjas främst för marsch och omgrupperingar. 
Raster, origo och grupperingsplatser skall anges i koordinatsystemet RT-90. 
Koordinater för grupperingsplatser tas ut med hjälp av LuLIS-dator. 
Om LuLIS-dator vid någon enhet ej fungerar skall följande åtgärder vidtas:  
1. Begär Hand-GPS av plutonchef. 
2. Förfrågan om koordinater skickas via Pc-Dart till VA, som omvandlar UTM-koordinater till RT-90 koordinater. 
Dessa skickas därefter åter med Pc-Dart till aktuell enhet. 

1.  
 

e. Tasks to subordinate units (Indelning, gruppering och uppgifter) 
 
QA 
Bekämpar från DTG 200030Z inflygande mål i dalgångar mot basen, från tilldelade sst: 
 

AQ 
F719 (PTL 9), F732 (PTL 9), F725 (PTL 9) 
Rekar och grupperar i sst F603 (PTL 9) alt F604 (PTL 9) 
Beredd F603 (PTL 9), F604 (PTL 9) 
 
BQ 
F704 (PTL 4), F731 (PTL 5) 
Rekar och grupperar i sst  F601 (PTL 4), F602 (PTL 6) 
 
CQ 
F727 (PTL 6), F213 (PTL 6), F716 (PTL 8) 
Rekar sst F605 (PTL 7), F606 (PTL 7) 
Beredd F730 (PTL 6), F718 (9), F605 (PTL 7), F606 (PTL 7) 
 
ES 
F209 (PTL 11), F702 (PTL 10), F212 (PTL 1), 
Beredd F714 (PTL 12), F906 (PTL 1) 
 
EQ sst S 09. Från DTG 192200Z APR Passiv, sänd störbäringar till YA, beredd delge 
underrättelser till YA. 
Beredd från DTG 192200Z APR underrättelseleda i reservalternativ 3. 
Beredd från DTG 192200Z APR, 4 h efter order: 
Delge underrättelser alternativt underrättelseleda från sst F 910 eller F 209. 
 
FQ sst S 25. Från DTG 192200Z APR Passiv, sänd störbäringar till DR, beredd delge 
underrättelser till DR. 
Beredd från DTG 192200Z APR underrättelseleda i reservalternativ 3. 
Beredd från DTG 192200Z APR, 4 h efter order: 
Delge underrättelser alternativt underrättelseleda från sst F 904 B. 
 
GS delger från DTG 192200Z APR underrättelser till ER från sst S 08. 
Beredd från DTG 192200Z APR underrättelseleda i reservalternativ 3. 
Beredd från DTG 192200Z APR, 4 h efter order: 
Delge underrättelser alternativt underrättelseleda från sst F 205 eller F 901. 
  
HS reserv vid QA stabsplats från DTG 192200Z APR. 
Beredd från DTG 192200Z APR, 6 h efter order delge underrättelser alternativt underrättelseleda. 
Beredd från DTG 192200Z APR, 4h efter order skensända inom bataljonsområdet. 

 



Beredd: 
- På order genomföra SLASHING (Weigheted Coverage) i angiven inflygningsriktning. 
- 30 min efter order avdela bataljonsmålobsgrupp 
 
RA 
Hindrar från DTG 192200Z APR på främst medelhög höjd  attackföretag mot basen.  
Rekar sken- alternativt grupperingsplats PTL 2 för eldenhet KÅIKULBERGET (34WDU8058), ÖVRE KUOUKA 
(34WDU7984) och HEMSJÖN  (34WDU9081) samt en sensor plats BOMYRBERGET (34WDU8266).  
 

AR Skenmålssänder med Brr i sst 902 från DTG 192200Z APR. 
Grupperar skenmål i sst 212 klart senast DTG 192200Z APR.  
Hindrar därefter från sst F 901 PTL 6. 
Beredd från DTG 192200Z APR, 5 h efter order hindra från sst F 205. PTL 7. 
 
BR hindrar sst F 903 PTL 2.  
Grupperar skenmål i sst 902. 
Beredd från DTG 192200Z APR, 5 h efter order hindra från sst F 902. PTL 1. 
 
DR sst S 30. Från DTG 192200Z APR Passiv, beredd delge underrättelser till YA. 
Beredd från DTG 192200Z APR: 
Stödja bataljonens insatsledning i reservalternativ 1. 
Underrättelseleda bataljonen i reservalternativ 2. 
Underrättelseleda i reservalternativ 3. 
Beredd från DTG 192200Z APR, 5 h efter order delge underrättelser till YA från sst F 902. 
 
ER sst S 15, delger från DTG 192200Z APR delger underrättelser till YA. 100 km mod. 
Beredd från DTG 192200Z APR: 
Stödja bataljonens insatsledning i reservalternativ 1. 
Underrättelseleda bataljonen i reservalternativ 2. 
Underrättelseleda i reservalternativ 3. 
Beredd från DTG 192200Z APR, 5 h efter order delge underrättelser till YA från sst S 23 eller F 
911. 

 
FR sst S 32, Från DTG 192200Z APR Passiv, sänd störbäringar till YA, beredd delge 
underrättelser.  
Beredd från DTG 192200Z APR underrättelseleda i reservalternativ 3. 
Beredd från DTG 192200Z APR, 4 h efter order: 
Delge underrättelser alternativt underrättelseleda från sst F 907. 
 
GR sst S 19. Från DTG 192200Z APR Passiv, sänd störbäringar till ER, beredd delge 
underrättelser.  
Beredd från DTG 192200Z APR underrättelseleda i reservalternativ 3. 
Beredd från DTG 192200Z APR, 4 h efter order: 
Delge underrättelser alternativt underrättelseleda från sst S 20. 

 
Beredd: 
- Genomföra RED LINE OFFSIDE (Framskjuten gruppering) i område B3. 
- 30 min efter order avdela bataljonsmålobsgrupp.  
 
AS 
Skyddar från DTG 192200Z APR JOKKMOKKS flygbas mot främst attackföretag från sst F 200. PTL 5.  
Beredd från DTG 192200Z APR, 6 h efter order skydda från sst F 902. PTL 1. 
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H.    AIR OPERATIONS 
(LUFTOPERATIONER) 

f. Concept of Operation (Beslut i stort) 

(1) Commanders Intent (Chefens inriktning) 
Jag vill genom en överraskande offensiv gruppering bekämpa motståndaren tidigt i hans inflygning. 

 Utgångsgrupperingen skall ske dolt i kombination med skenåtgärder.  
 Motståndarens spaningsresurser skall om möjligt bekämpas inför och under utgångsgrupperingen.  
 Mandat skall tilldelas den offensiva delen för att säkerställa verkan! 

(2) Desired Endstate (Målbild och önskat slutläge) 

 
 
När uppgiften löses skall motståndaren ej kunna påverka flygbasen från luften. Hjälpsändningar skall ha 
handlingsfrihet att landa på basen. Vi har goda underrättelser om motståndaren och vi har förmåga att bekämpa 
fientlig attack/spaning både basnära och framskjutet, innan vapenlast kan fällas. Rörlighet inom och mellan olika 
taktiska koncept samt uthållighet i vintermiljö är säkerställd. Vi har redundans i ledningssystemet.  

(3) Conduct of operation (Genomförandeidé) 

 
Bataljonen skall gruppera enligt Defence in Deapth i sektor C. 23 systemet grupperas basnära som punktskydd 
inre.  En eldenhet 97 grupperas centralt i området för verkan på medelhög höjd varvet runt i syfte att tvinga 
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motståndaren till låg inflygning. En eldenheten 97 och en pluton 70 grupperas framskjutet i sektor C3 i syfte att 
åstadkomma överraskande verkan långt ifrån skyddsobjektet. Kvarvarande eldenheter 70 nyttjas för att i 
dalgångar nå verkan på låg höjd.  
 
Sensorer grupperas över ytan och nyttjas restriktivt i syfte att säkerställa uthållighet och underrättelser varvet runt. 
Minst en sensor med 3D kapacitet skall framgrupperas i sektor C3 för att säkerställa underrättelseinhämtning och 
målanvisning för de framgrupperade eldenheter. Över tiden skall målobservatörer kunna nyttjas framskjutet för att 
komplettera förvarningen. 
 
Fokus under striden är EldE 97 och EldE 70 i sektor C3. 

(4) Criteria for success (Framgångsfaktorer) 
 Motståndaren skall alltid vara osäker om vår gruppering främst avseende EldE 97. 
 Noggrann vintermaskering av alla enheter i kombination med skenåtgärder. 
 Restriktivt nyttjande av sensorer. 
 Frekventa omgrupperingar av främst sensorer och EldE 97. 
 Dold omgruppering till framskjutna positioner i sektor C3. 

g. Guidelines (Riktlinjer) 

(1) Verkan 
 En EldE 97 framgrupperas för Early Engagement till sektor C3 för överraskande verkan mot fientliga 

företag på medelhöjd.  
 En pluton 70 skall framgrupperas till sektor C3 för bekämpning av lågt anflygande mål i Luleåälvens 

dalgång.  
 EldE 23 är ”målvakt” och skall användas som sista utpost vid behov. 

              Under mörker dålig sikt nyttjas EldE 23 på låg höjd 

(2) Underrättelser 
 Primär källa för Early Warning är RAP (LuLIS).  
 TD beslutar om sändning med sensorer. 
 En UndE 23 framgrupperas till sektor C3 för att möjliggöra tidig 3D anvisning i PTL 5. 
 Bataljonen skall i det längsta stå radartyst och ej öppna upp fler sändande sensorer eller 

eldledningsradar mot spaningsföretag eller störföretag. Detta för att ej röja bataljonens gruppering. TD 
fattar beslut om sändning.   

 Minst en UndE 23 skall sända i 100 km mod i syfte att erhålla förvarning i riktning 12-6 för att detektera 
attackföretag under tilltransportskedet. Den andra UndE 23 skall stå i passiv mod och vara vakthavande. 

 Sändande sensorer sänder alltid 100% utom på särskild order. 
 Sändande sensorer grupperas centralt i bataljonens gruppering för att erhålla skydd mot direkta attacker 

mot upptäckta sensorer.  
 Skensändning med Ps 90 och eller EldE 97 sker på order från VA. 
 Om vi ej har upptäckt företag i någon riktning skall antingen sensor omgrupperas för att i den riktningen 

erhålla underrättelser eller målobservationsgrupp utgå för lösande av uppgift i aktuell riktning. 

(3) Rörlighet 
 TD fattar beslut om vilka sensorer och elde 97 som skall omgrupperas. Effektueras av OpC. 
 Efter att sändning har skett med sensor eller EldE skall dessa på order från VA omgrupperas senast 

efter 6 h. 
 EldE 70 omgrupperas vid behov för att säkerställa verkan. Enhet som har verkat kvarstannar i sst  om 

markläget medger detta. 
 Max 1 elde 70 / pluton får omgruppera inom innevarande uppgift.  
 Bataljonens plogresurser prioriteras för snöplogning av vägar mot framskjutna positioner samt 

grupperingsplatser i sektor C3. 

(4) Uthållighet 
 Enheter som skall framgrupperas till sektor C3 skall ha 2 dygns underhållssäkerhet. 
 EldE 23 (har begränsad uthållighet pga personalläget).  
 Max 1 EldE 70 / pluton får på plutonchefs order nedgå i RS under ARW WHITE.  

(5) Ledning 
 Framgrupperad UndE 23 skall vara beredd att överta ledning av eldenheter i område C3 enligt 

reservalternativ 2. 
 En UndE 23 ständigt avdelad att överta ledning i reservalternativ 1 och 2. Inledningsvis DR. 
 Sensorer grupperas så att en sensor över tiden är utsedd och förberedd för att överta ledning i 

reservalternativ 3 eller 4 och underrättelseleda vardera en rb 70 pluton. 
 Vid order till sensor skall riktning för underrättelseinhämtning noga anges i syfte att bataljonen skall 

erhålla så god lägesbild som möjligt över tiden i önskade riktningar. 



 

(6) Skydd 
o Omgruppering till sektor C3 sker i små fordonsenheter (högst 3 fordon). 
o BR lämnar skenmål på gamla grupperingsplatsen. 
o Vapen och eldenhetsutrustning maskeras noggrant under framgruppering till C3. 
o Olika framryckningsvägar mellan fordonsenheterna. 

 
 

h. Coordinating instructions(Samordning/koordination) 

(1) Attachments and detachments (Tillförda och utgående enheter) 
Utgår Lvkv pluton till MekB 19 
61. AD Bn skyddar Jokkmokks-basen och prioriterade objekt vid basen mot fientliga flyganfall från DTG 
192200Z APR 2007 minst intill DTG 231600Z APR 2007.  

(2) Air Space Control (Luftrumsamordning) 
NIL 

(3) Rules of engagement (ROE) (Insatsregler) 
Enligt OPORD ICE HOCKEY, förändringar av ROE sker löpande från CAOC. Referens är Annex E 
OPORD ICE HOCKEY. 

(4) Hostile criteria (Identifiering) 
Regleras i ACO från CAOC vid insats. Referens är Annex E OPORD ICE HOCKEY. 

(5) Passive air defence (Passiva luftförsvarsåtgärder) 
Under utgångsgruppering och vid eldförberedelser skall inga sensorer eller belysningsradarstationer 
sända.  
Restriktivitet skall råda avseende radiosändning. 
Sensor och belysningsradarstationer sänder enbart på order från TCC. 
Skenmål 97 grupperas på order av VA. 
Noggrann maskering på samtliga enheter. 
Transporter och omgrupperingar sker företrädesvis under dygnets mörka timmar. 
Omgruppering till sektor C3 sker i små fordonsenheter (max. 3 fordon). 

(6) Early warning (Flygvarning + LOKOR) 
Striltäckning i området (RR-täckning) bedömt från 300 m höjd mot attackföretag. 

(7) Optical surveillance (Målobstjänst) 
Respektive kompani avdelar en målobsgrupp för utgående inom 30 minuter inom bataljonens område. 
Utgållighet för 1 dygn. 

(8) Force protection (Skyddsåtgärder) 
Underlag för Force protection delges av VA till respektive kompani. Kompani reglerar sedan Force 
Protection i lokalt område. 
Eskort kommer främst att avdelas för 97 enheters omgrupperingar och robot transporter. 

(9) Deployment (Stridsställningar) 
Enligt kartotek . 

(10) Readiness (Beredskap) 
Enligt SSTO samt riktlinjerna ovan. Övrig form av beredskap regleras av VA OPC. 

(11) Miscellaneous (Övrigt) 
 
Kompanierna bibehåller innevarande ledningsplatser och logistikplatser. 

 

i. Tasks to subordinate units (Indelning, gruppering och uppgifter) 
 
QA 
Med huvuddelen bekämpar från DTG XX lågt inflygande mål i dalgångar mot basen från tilldelade sst områden 
inom A2,B2,D2 enl SLO. Med mindre del bekämpar lågt inflygande mål i inom C3 enl SLO. 
 
CQ bekämpar från DTG XX främst attack inom sektor C3 enl SLO. PTL 5. 
   
EQ sst S 30 enl SLO. Från DTG 192200Z Passiv, sänd störbäringar till TCC, beredd delge underrättelser till TCC. 
Beredd från DTG 192200Z, 4 h efter order delge underrättelser till TCC från sst F 910 eller F 209 enl SLO. 



 
FQ sst S 25 enl SLO. Från DTG 192200Z Passiv, sänd störbäringar till TCC, beredd delge underrättelser till TCC. 
Beredd från DTG 192200Z, 4 h efter order delge underrättelser till TCC från sst F 904 B enl SLO. 
 
GS delger från DTG 192200Z underrättelser till TCC från sst S 08 enl SLO. 
Beredd från DTG 192200Z underrättelseleda EldE 70- enheter inom område A enl SLO i reservalternativ 3 eller 4. 
Beredd från DTG 192200Z, 4 h efter order delge underrättelser till TCC från sst F 205 eller F 901 enl SLO. 
  
HS reserv från DTG 192200Z. 
Beredd från DTG 192200Z, 6 h efter order delge underrättelser till TCC. 
Beredd från DTG 192200Z, 6h efter order skensända inom bataljonsområdet. 
 
Beredd: 
En 30 min efter order avdela bataljonsmålobsgrupp 
 
RA 
Hindrar med en del från DTG XX på främst medelhög höjd attackföretag mot basen. 
Bekämpar med del från DTG XX på främst medelhög höjd inom sektor C3. PTL 5.  
 
AR hindrar från DTGXX främst attack mot JOKKMOKKS FLYGPLATS från sst F 901 enl SLO. PTL 8. 
Beredd från DTG 192200Z, 6 h efter order sst F 205. PTL 9. 
 
BR bekämpar från DTG XX främst attack från sst XX enl SLO. PTL 5.  
Beredd från DTG XX, 6 h efter order sst xx. PTL 5. 
 
DR passiv, sänd störbäringar till TCC från DTG XX, sst XXXX enl SLO., beredd delge underrättelser till TCC. 
Beredd överta insatsledning för CQ, BR i reservalternativ 2. 
Beredd från DTG XXZ, 6 h efter order delge underrättelser till TCC från sst xx enl SLO. 
 
ER delger från DTG 192200Z underrättelser till TCC från sst S 15 enl SLO. 100 km mod. 
Beredd från DTG 192200Z underrättelseleda EldE 70- enheter inom område B enl SLO i reservalternativ 3 eller 4. 
Beredd från DTG 192200Z, 6 h efter order delge underrättelser till TCC från sst S 23 eller F 911 enl SLO. 
 
FR sst S 32 enl SLO. Från DTG 192200Z Passiv, sänd störbäringar till TCC, beredd delge underrättelser till TCC. 
Beredd från DTG 192200Z, 4 h efter order delge underrättelser till TCC från sst F 907 enl SLO. 
 
GR sst S 19 enl SLO. Från DTG 192200Z Passiv, sänd störbäringar till TCC, beredd delge underrättelser till TCC. 
Beredd från DTG 192200Z underrättelseleda EldE 70 enheter inom område C enl SLO i reservalternativ 3 eller 4. 
Beredd från DTG 192200Z, 4 h efter order delge underrättelser till TCC från sst S 20 enl SLO. 
 
AS 
Skyddar från DTG 192200Z JOKKMOKKS flygbas mot främst attackföretag från sst F 200 enl SLO. PTL 3.  
Beredd från DTG 192200Z, 6 h efter order sst F 902. PTL 1. 

 

 
 



 

Bilaga 4 

  

 
  REFERENCE NUMBER: 47 
 

AUTHORIZED BY:  
 
 

MEANS OF 
DELIVERY: 

 

 DTG: xxxxxxB APR 2007 
RANK AND NAME: Mj Anders Svensson COPY  OF  

ISSUED BY:   
 

FILE REFERENCE:  

RANK/NAME: MJ JONAS ANDERSSON 
POINT OF CONTACT 

DEPARTMENT: 61.AD Bn 

 

HEADING: 

FRAGO 47 
 

REDLINE OFFSIDE  
 
 

 

FROM: VA 

                 

  1-5 B D E H H:1 J Q R S T U W X XX 

 Ö/U, H/R, H/C, H/S H/R Ö/U Ö/U Ö/U H/R Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U 

QA, RA, SA, PA x    x           
                

TO: 

                
G3, G7, CAOD,  
stf C Lvreg 

               

                

INFORMATION: 

                
SUBJECT:  
ACTIVATED: DTG xxxxxxB APR 2007 
TIME ZONE USED:  Z 
REF 1: OPORD ICE HOCKEY 
REF 2: OPORD BOXPLAY 



6. SITUATION (ORIENTERING) 

a. General (Allmän) 
Den här FRAGO:n reglerar genomförandet av RED LINE OFFSIDE. Striden utgår från innevarande uppgift enligt 
BOX PLAY med förändringen av att en eldenhet 97 tillsammans med en pluton 70 och nödvändig mängd 
sensorer och sambandssystem framgrupperas i vald riktning i syfte att överraskande påverka motståndaren tidigt 
i inflygningen mot JOKKMOKK basen. 

b. Threat (Hotbild) 
Motståndaren bedöms inflyga främst från riktning X 

c. Friendly Forces (Vår verksamhet) 
Huvuddelen av förbandet fortsätter lösa uppgifter enligt nuvarande gruppering. 

7. MISSION (UPPGIFT) 
61. AD Bn skyddar Jokkmokks-basen och prioriterade objekt vid basen mot fientliga flyganfall från DTG 192200Z 
APR 2007 minst intill DTG 231600Z APR 2007.  

8. EXECUTION (GENOMFÖRANDE) 

a. Concept of Operation (Beslut i stort) 

(1) Commanders Intent (Chefens inriktning) 
Jag vill genom en överraskande offensiv gruppering bekämpa motståndaren tidigt i hans inflygning. 

 Utgångsgrupperingen skall ske dolt i kombination med skenåtgärder.  
 Motståndarens spaningsresurser skall om möjligt bekämpas inför och under utgångsgrupperingen.  
 Mandat skall tilldelas den offensiva delen för att säkerställa verkan! 

(2) Desired Endstate (Målbild och önskat slutläge) 

 
 
När uppgiften löses skall motståndaren ej kunna påverka flygbasen från luften. Hjälpsändningar skall ha 
handlingsfrihet att landa på basen. Vi har goda underrättelser om motståndaren och vi har förmåga att bekämpa 
fientlig attack/spaning både basnära och framskjutet, innan vapenlast kan fällas. Rörlighet inom och mellan olika 
taktiska koncept samt uthållighet i vintermiljö är säkerställd. Vi har redundans i ledningssystemet.  
 

(3) Conduct of operation (Genomförandeidé) 
Bild och text infogas från Annex H BRAVO alt CHARLIE 
. 

(4) Criteria for success (Framgångsfaktorer) 
Text infogas från Annex H BRAVO alt CHARLIE 
 

b. Guidelines (Riktlinjer) 
Enligt Annex H 



c. Tasks to subordinate units (Indelning, gruppering och uppgifter) 
Text infogas från Annex H BRAVO alt CHARLIE 
 
Om alt CHARLIE ges följande  
PA 
Underställer stridsgrupp BRAVO 3 en drivmedelsgrupp, en sjvtpgrp, en lätt represurs samt en chef för 
stridstrossen från DTG XXXXXXZ.   
 

d. Coordinating instructions (Samordning/koordination) 

(1) Rules of Engagement (Insatsregler) 
TBD 

(2) Force Protection (Skydd) 
TBD 

9. SERVICE SUPPORT (UTHÅLLIGHET) 

a. Service Support Concept (Inriktning) 

(1) General (Allmänt) 

(2) Service Support Guidelines (Riktlinjer) 
 

10. COMMAND AND SIGNAL (LEDNING) 

a. Command and Signal Concept (Inriktning) 

(1) General (Allmänt) 
TACOM – Basecommander JOKKMOKK 
TACON – CAOC/CRC 

(2) Command Guidelines (Riktlinjer ledning) 
Framgrupperad enhet skall ges största möjliga mandat att avge verkanseld. 

(3) Signal Guidelines (Riktlinjer samband) 



 
Annex enclosed in this order: 
A. CONDUCT OF OPERATIONS (Genomförande av operationen)  

B. TASK ORGANISATION AND COMMAND RELATIONSHIPS (Stridsindelning)  

C. FORCES MISSIONS TASKS (Indelning, gruppering, uppgifter)  

D. INTELLIGENCE (Underrättelse- och säkerhetstjänst)  

E. RULES OF ENGAGEMENT (Insatsregler)  

F. MARITIME OPERATIONS (Maritima operationer)  

G. LAND OPERATIONS (Markoperationer)  

H. AIR OPERATIONS (Luftoperationer)  

I. AMPHIBIOUS OPERATIONS (Amfibieoperationer)  

J. FORCE PROTECTION (Skydd av styrkorna)  

K. SPECIAL OPERATIONS (Specialoperationer)  

L. PSYOPS (Psykologiska operationer)  

M. ARMS CONTROL (Vapenkontroll)  
N. FIRE SUPPORT (Indirekt eld)  
O. INFORMATION OPERATIONS (Informationsoperationer)  
P. ELECTRONIC WARFARE (Telekrigföring)  
Q. COMMAND AND INFORMATION SYSTEMS (Ledningssystem)  
R. LOGISTICS (Logistik)  
S. MOVEMENTS (Transporter och kommunikationstjänst)  
T. ENVIRONMENTAL SUPPORT (Miljöpåverkan)  
U. OPERATIONS IN NBC WEAPON ENVIRONMENT (Operationer i NBC-miljö)  
V. COMBAT SURVIVAL (Överlevnad)   
W. CIVIL MILITARY CO-ORDINATION (Civil militär samverkan)  
X. PUBLIC INFORMATION POLICY AND PROCEDURES (Press/Informationstjänst)  
Y. CASUALTY ESTIMATION (Förlustbedömning)  
Z. CONFLICT TERMINATION AND DE-ESCALATION (Konfliktavslut och de-eskalering)  
AA. LEGAL (Juridik)  
BB. TRAINING AND EXERCISES (Utbildning och övningar)  
CC. DOCUMENTATION, RECORDS AND REPORTS (Dokumentation, registrering, rapporter)  
DD. VISITS  (nyttjas ej)  
EE. ENGINEER SUPPORT (Fältarbeten)  
FF. FINANCIAL SUPPORT (Ekonomi)  
GG. LANGUAGE (Språk)  
HH. RESERV  
II. RESERV  
JJ. RESERV  
KK. RESERV  
LL. RESERV  
MM. RESERV  
NN. RESERV  
OO. RESERV  
PP. ACRONYMS, TERMS AND ABBREVIATIONS  
XX. PERSONNEL (Personal)  
YY. MISCELLANEOUS (Övrigt, definitioner, litteratur,källhänvisning)  
ZZ. DISTRIBUTION (Sändlista)  
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DEPARTEMENT: 61. AD Bn 
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