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1 SAMMANFATTNING 

Bakgrunden till denna uppsats är att Försvarsmakten och även samhället i övrigt har 
förändrats mycket på de senaste 20åren. Både Försvarsmakten och samhället har blivit 
mer beroende av tekniska lösningar. Detta teknikberoende har gjort Försvarsmaktens 
förband mer utsatta för telekrigsförmågan. Samtidigt som Försvarsmaktens enheter har 
blivit mer teknikberoende så har de börjat att exponera sig mer genom att minska på 
användandet av fältlinjer. Genom att använda fältlinjer skyddar man sina egna signaler 
ifrån motståndarens telekrigsförmåga. Denna uppsats skall studera om det fortfarande 
finns en plats för fältlinjer i Försvarsmakten och i så fall hur vi skall använda 
fältlinjerna.  

Metoden som används i denna uppsats är deskription. För att få fram fakta till uppsatsen 
har författaren använt intervjuer och litteratur som utgivits från Försvarsmakten. 

Resultatet av uppsatsen kan sammanfattas med att fältlinjer är användabara inom 
organisationen och bör användas mer av Försvarsmaktens förband.  
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2 INLEDNING  

 
2.1 Bakgrund  
 
I nutidens kriser, konflikter och krig är telekrigsinsatser ett allt större hot mot 
Försvarsmaktens förband, staber och även mot samhället i övrigt. Dagens samhälle blir 
allt mer teknikberoende och  kontaken med människor som lever runt om i världen 
genom internet, telefon och radioutrusning ses som en självklarthet. Så även inom 
Försvarsmakten, där sambandet måste fungera för att kunna säkerställa kontakten med 
Försvarsmaktens styrkor såväl internationellt som nationellt. Personalen inom 
Försvarsmakten blir allt mer beroende av att sambandsmedelen fungerar inom 
exempelvis områdena Verkan, Und/info och Ledning. Allt ifrån close air support (CAS) 
till Unmanned aerial vehicle (UAV) är beroende av att sambandet fungerar.  

Under första Gulfkriget använde Allierade trupper sig av telekrigföring mot Irakierna. 
Både inom markarenan och luftarenan ledde detta till stora framgångar och till mindre 
egna förluster. De använde bla utrustning som möjliggjorde telestörning mot Irakiskt 
radiosamband som ledde till att allierade trupper kunde utnyttja en lokal överlägsenhet 
när de anföll mål. Detta pga att Irakierna inte kunde signalera efter hjälp och samordna 
en motattack. Ytterligare utrustning som användes var singalspaningsutrusning som 
användes för att lokalisera mål på stridsfältet.1 

Inom Försvarsmakten har vi minskat användandet av fältlinjer de senaste åren och på så 
sätt ökat risken för att bli utsatta för fientlig telekrigföring. Många av dessa telekrigshot 
kan motverkas med hjälp av fältlinjer. Istället för att sända Försvarsmaktens 
radiosignaler ut i etern så skickas signalerna genom fältlinjer där risken att utsättas för 
telekrigsenheter är nästintill obetydlig. Självklart går det inte inte att ersätta alla 
radiosignaler med fältlinjer men ersätter vi radiostråk där fältlinjer är möjliga så har vi 
kommit en bra bit påväg till att minimera telekrigshotet. 
Vi blir även mer och mer beroende av en hög överföringskapacitet i våra 
sambandsmedel och system för tal och data. Något som dagens svenska sambandsmedel 
börjar få svårt att klara av. Exempelvis RL3712. Inom försvarmakten används optokabel 
ibland till att bygga fältlinjer. En av Optokabelns egenskapar är att den har en hög 
överföringskapacitet jämfört med RL371, Ra 1803 m.m. Skulle Försvarsmakten 
använda sig mer av optokabel skulle det leda till att organisationen får en högre 
överföringshastighet i våra sambands och ledningssystem. 

  

2.2 Syfte  
Denna uppsats avhandlar om fältlinjer är något som är tillämpbart inom den Svenska 
Försvarsmakten. Försvarsmakten har gått från ett förlegat invasionsförsvar till ett mer 
modernt insatsförsvar. I och med detta så har teknikberoendet blivit större men  så har 
även de tekniska lösningarna blivit allt bättre med åren. Finns det fortfarande plats för 
fältlinjer i insatsförsvaret eller är det en kvarleva som har levt på konstgjord andning 
tills nu? 

                                                 
1 Försvarsmakten, 1999 Telekrig (Berlings Skogs, Trelleborg). s 52. 
2 Radiolänk 371 
3 Radio 180 
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Syftet med detta arbete är att ta reda på när, hur och om vi ska nyttja fältlinjer inom 
Försvarsmakten. 

2.3 Frågeställning 

Hur kan förband inom dagens svenska insatsförsvar utnyttja fältlinjer i 
manöverkrigföring utifrån de sex grundläggande förmågorna? 

För att kunna besvara min frågeställning kommer jag först behöva besvara följande 
frågeställningar: 

 Vad är  och vad innebär det svenska insatsförsvaret? 
 Vad är och vad innebär manöverkrigföring? 
 Vad är och vad innebär de sex grundläggande förmågorna? 

 
När jag skall besvara vad manöverkrigföring, de grundläggande förmågorna och 
insatsförsvaret är och innebär så kommer jag utgå från Försvarsmaktens doktriner och 
litteratur. 

 

2.4 Begränsningar  

Eftersom jag inte har någon egen erfarenhet av internationell tjänst så skulle det vara en 
begränsning om jag skrev hur Försvarsmakten skulle använda sig av fältlinjer i 
internationell tjänstgöring. Med tanke på detta kommer jag därför begränsa mig till ett 
nationellt perspektiv. 

2.5 Avgränsningar 

För att kunna besvara frågeställningen inom angiven tidsram så behöver författaren 
smalna av den, detta kommer författaren göra genom att införa ett antal avgränsningar. 

 Förbanden inom det svenska insatsförsvaret som det självständiga arbetet 
kommer att avhandla är förband som verkar inom den taktiska nivån och störst 
kompani.4Och med det svenska insatsförsvaret menas det som utbildas idag 
inom Försvarsmakten. 

 Författaren kommer att avgränsa sig till att undersöka vilka sätt de utvalda 
enheterna har nyttjat och på vilka sätt de nyttjar fältlinjer idag  är ett 
stridsgruppsledningskompani och en skyttepluton inom hemvärnet. 

 Författaren kommer att avgränsa sig till markarenan och till den svenska arméns 
utnyttjande av fältlinjer. 

 Avhandlingen kommer avgränsas till en situation där krig råder. Författaren 
kommer använda sig av definitionen som återfinns i Militärstrategisk doktrin. 
Doktrinens defintion av krig är en kamp mellan stater. En kamp där en nations 
överlevnad står på spel.5 Anledningen till denna avgränsning är min ringa 
erfarenhet av internationell tjänst och med hänsyn till angiven tid som 
tillhandahållits för att genomföra detta arbete. 

 Ytterligare avgränsningar som kommer att genomföras är att författaren kommer 
att förhålla sig till vad  Försvarsmakten syn på vad manöverkrigföring är. Denna 
avgränsning syftar till tanken på resultatet av denna avhandling ska kunna 

                                                 
4 Försvarsmakten, 2002 Militärstrategisk doktrin(Värnamo: Fälth & Hässler). s 70. 
5 Försvarsmakten, 2002, s. 30. 
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implementeras inom den svenska armén. Och om inte författaren har förhållit sig 
till den svenska synen på vad manöverkrigföring är kan det bli svårare att 
implementera i organisationen. 

2.6 Centrala begrepp 

 

2.6.1  Fältlinjer 

Med begreppet fältlinjer menas en kabelförbindelse som byggs av förband och som har 
en tidsbegränsad användningstid. Inom armén används i huvudsak två olika kabeltyper, 
fiberkabel och tvåtråd.6 

2.6.2 Telefonkabel DL 

Telefonkabel DL är en kabel framtagen för militärt bruk. Telefonkabeln finns i fyra 
olika längder: 100m, 200m, 500m och 1000m.7 Telefoniavståndet med en 
direktförbindelse med telefonkabel DL är ca 19km och en kabelrulle med 1000m kabel 
väger ca 17kg.8 

2.6.3 Optokabel 

Optokabel är en fiberkabel som inom Försvarsmakten används för att överföra digital 
information på hastigheter mellan 256kbit/s och 155Mbit/s. Det finns två olika längder 
på optokabeln: 500m och 200m.9 Optokabeln kan skarvas ihop med varandra för att 
kunna bygga längre sträckor men max till en längd av 12000m.10 En 500m optokabel 
väger 16kg medan en 2000m kabelrulle väger 60kg. Vid byggande av fältlinjer med 
Optokabel 2000m används en utlägninskärra.11 

2.6.4 Telekrig  

Telekrig eller telekrigföring är en sammanfattande benämning på militära åtgärder för 
att upptäcka, utnyttja, påverka, försvåra eller förhindra motståndarens användning av 
telemedel, som utnyttjar elektronisk vågutbredning, samt egna åtgärder för att minska 
verkan av motståndarens telekrigföring. 

2.6.5 Markarenan 

Med markarenan menas alla landytor och stridsrum som finns i närheten till marken.12 

2.6.6 PTN 

PTN står för det publika telenätet. Telefonnätet som gamla Televerket byggt upp.13 

2.6.7 FTN 

FTN är Försvarets telenät, det är en sammanfattande benämning på abonnent-, 
transmissions- och nätförmedlingsutrustningar samt fortifikations arrangemang som har 
                                                 
6 Försvarsmakten, 2001 SbR FM Fältkabel(Helsingborg: AB Boktryck), s. 11. 
7 Försvarsmakten, 2001, s. 141. 
8 Försvarsmakten, 2001, s. 142. 
9 Försvarsmakten, 2001, s. 151. 
10 Försvarsmakten, 2001, s. 152. 
11 Försvarsmakten, 2001, s. 155. 
12 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer(Värnamo:Fälth & Hässler),  s. 19. 
13 Kn Mats Schenström LedS. 
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byggts och drivs av Försvarsmakten. Utrustningen och anläggningarna är avsedda för 
försvarets teletrafik och kan även anslutas till det publika telenätet.14  

 

 

2.7 Antagande 
Författaren antar att läsaren av denna avhandling har en grundläggande kunskap eller 
djupare kunskap om Försvarsmaktens verksamhet. 

 

2.8 Tidigare forskning 
Ingen tidigare forskning har hittats inom området fältlinjer. 
 

2.9 Metod  

Eftersom författaren skall beskriva när fältlinjer skall nyttjas av det svenska försvaret så 
kommer metoden deskription att användas. Metoden deskription innebär enkelt att man 
redogör för hur något är, hur ett land ser ut, hur det styrs osv.15 Ytterligare en anledning 
till varför jag skall använda mig av metoden deskription är att mitt självständiga arbete 
skall skrivas i översiktsform och inte gå in på små detaljer. Deskription lämpar sig 
utmärkt till avhandlingar i översiktsform.16 För att få bra källor om hur fältlinjer kan 
nyttjas av den svenska armén kommer författaren använda mig av intervju med öppna 
frågor. Intervju är en bra metod för att samla in uppgifter till uppsatser och essäer.17 

2.10 Disposition 

För att kunna besvara frågeställningen måste författaren först definera ett antal begrepp. 
Dessa begrepp är: det svenska insatsförsvaret, manöverkrigföring och de grundläggande 
förmågorna. Syftet med att reda ut dessa begrepp är att få en bättre överblick över 
Försvarsmakten och enheterna författaren skall avgränsa sig till och på så sätt få en 
bättre förståelse hur fältlinjer kan nyttjas optimalt i organisationen. Steg nummer två 
blir att ta reda på hur fältlinjer har använts och hur de används idag inom de utvalda 
enheterna och redovisa detta. I steg nummer tre skall fakta tas fram om enheterna som 
valts att studera närmare. Vilka huvuduppgifter de har, storlek på enheten mm. Steget 
efter det blir att genom en diskussion reda ut vad som är realistiskt och 
andvändningsbart för dessa enheter vid nyttjandet av fältlinjer och dra slutsatser 
därefter. Detta kopplat mot vad Försvarsmaktens doktriner säger vad insatsförsvaret, 
manöverkrigföring och de grundläggande förmågorna innebär samt vilka krav som 
ställs mot de utvalda enheterna. Författaren kommer att fokusera på enheternas 
huvuduppgifter, hur stridsgruppskomapniet kan betjäna stab bättre genom att nyttja 
fältlinjer exempevis. Det femte och sista steget blir att formulera en slutsats 

Sammanfattningsvis: 

1. Definera begrepp. 

2. Ta reda på hur fältlinjer har använts och hur det används idag. 

3. Ta fram fakta om och krav på utvalda enheter. 

                                                 
14 Försvarsmakten, 1985 Signalhandbok(Falköping:Gummessons Tryckeri), s. 16. 
15 Ejvegård, Rolf, 2003 Vetenskaplig metod (Lund: studentlitteratur). s 32 
16 Ejvegård, 2003, s. 32 
17 Ejvegård, 2003, s. 47 
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4. Reda ut vad som är realistiska och tänkbara tillämpningar för dessa enheter vid 
nyttjande av fältlinjer. 

5. Slutsats 

 

2.11 Materialbeskrivning 

Det andra kapitlet i uppsatsen kommer att handla om vad det svenska insatsförsvaret, 
manöverkrigföring och vad de sex grundläggande förmågorna är och innebär.  Fakta 
och information kommer att tas ifrån publikationer utgivna av Försvarsmakten för att 
reda ut dessa begrepp. Genom att använda fakta från litteratur utgiven av 
Försvarsmakten så är den ur ett källkritiskt perspektiv bra eftersom den redan är 
granskad av Försvarsmakten. För att ta reda på hur man använder och hur man använt 
fältlinjer inom armén så kommer jag att intervjua officerare som har innehaft och 
innehar befattningar där de kommit i kontakt och är i kontakt med fältlinjer.  
 

2.12 Teorianknytning 
Min teorianknytning är de sex grundläggande förmågorna samt manöverkrigföring. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Begrepp 3. Enheterna 2. Användnings-
områden 

4. Tänkbara tillämpningar 

5. Slutsats 
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3 DEFINITION AV BEGREPP 

 

3.1 Vad är och vad innebär det svenska insatsförsvaret? 

Under andra världskriget byggdes ett stark och stort försvar med svenska mått mätt upp 
i syfte att kunna freda landets gränser. Efter andra världskrigets slut började kalla 
krigets tid och det svenska försvaret förblev inställt på ett invasionsförsvar. Efter kalla 
krigets slut på börjades en reformation inom försvarsmakten, invasionsförsvaret bytte 
inriktning och gick mot ett insatsförsvar som skulle klara av att möta flertalet hot. Det 
skall också vara ett mer modernt, flexibelt och rörligt försvar än invasionsförsvaret.18 En 
stor del i förändringen ifrån ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar är att både förband, 
mtrl och system skall kunna användas i försvaret av Sverige och i internationella 
insatser. Satsningen på internationella insatser syftar till att få en ökad förmåga på 
internationell krishantering och säkerhetsfrämjande samarbete. Ytterligare ett argument 
att gå ifrån invasionsförsvaret var att bättre kunna använda resurserna inom 
totalförsvaret i kriser i fredstid.19  

3.2 Vad är och vad innebär manöverkrigföring? 

Vid insatser och operationer såväl vid fullskaligt krig som vid fredsfrämjande 
insatser/uppdrag utomlands är grunden för Försvarsmaktens agerande 
manövertänkande. Syftet med att använda idéerna inom manövertänkandet är att 
försätta motståndaren i en så kallad systemchock.20 Genom att utnyttja de idéer som 
finns inom manövertänkande så ges en möjlighet att få en större effekt än vad man 
kunde förvänta sig av de resurser man satt in.21 För att uppnå systemchock hos 
motståndaren finns två grundstenar. Dessa två grundstenar är grunden för 
manövertänkande.22 

1. ”Tillämpa den indirekta metoden och utnyttja kritiska sårbarheter.”23 

2. ”Ständigt sträva efter initiativet, vilket underlättas av uppdragstaktik.”24 

Dessa grundstenar är även användbara på alla krigföringsnivåer och konfliktnivåer. 

3.2.1 Uppdragstaktik 

 

”Försvarsmaktens ledningsmetod är uppdragstaktik”.25 Uppdragstaktik kan delas in i 
två undergrupper, kommandostyrning och uppdragsstyrning. 

                                                 
18 Försvarsmakten, 2002, s. 47. 
19 Försvarsmakten, 2002, s. 48. 
20 Försvarsmakten, 2002, s.  81. 
21 Försvarsmakten,Doktrin för gemensamma Operationer(Värnamo:Fälth &Hässler,2005). s 67. 
22 Försvarsmakten, 2002, s. 81. 
23 Försvarsmakten, 2002, s. 81. 
24 Försvarsmakten, 2002, s. 81. 
25 Försvarsmakten, 2002, s.  90. 
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 Inom uppdragstaktiken är det uppdragsstyrningen som är tygndpunkten. Det är den 
ledningsmetoden Försvarsmaktens beslutsfattare skall sträva efter att styra sina enheter 
med. Framgångfaktorer för uppdragstaktiken är att chefen tydligt förmedlar sin vilja 
samt uppdragets syfte och innebörd till de enheter som skall genomföra uppgiften. 
Genom att styra enheter med uppdragets syfte och innebörd lämnar chefen ett stort 
handlingsutrymme till sina underställda. Det ger chefen tid för att styra tilldelningen av 
resurser samt inom vilka ramar eller så kallade handlingsregler enheten skall agera 
inom. Uppdragstaktiken skall genomsyras av initiativkraft, självständigt beslutfattande, 
individuellt ansvarstagande och ömsesidigt förtroende mellan chefer och personal. Om 
verksamheten genomsyras av initiativ, självständigt beslutfattande, ansvarstagande och 
förtroende så kan enheter göra det oväntade och det som motståndaren inte förväntar 
sig.För att kunna bibehålla initiativet och tempot i operationer som utförs i 
uppdragstaktikens anda krävs det en decentraliserad ledning. Inom 
manöverkrigsföringen är det av högsta vikt att utnyttja uppdragstaktik, uppdragstaktiken 
i sig kräver dock en hög utbildningsnivå och god disciplin. Inom uppdragstaktiken kan 
det uppstå lägen där uppdragsstyrningen blir en begränsning. I sådana lägen ställs det 
ofta ett högt krav på samordning. Exempel på tillfällen där kommandostyrning är av 
stor vikt är vilka vägar en bataljon ska framrycka över, vilka frekvenser brigaden skall 
nyttja osv. Att likställa kommandostyrning med detaljstyrning eller centralstyrning är 
fel. Kommandostyrning och detaljstyrning är två olika ledningsfilosofier.26 Vid 
kommandostyrning skall fortfarande uppdragets syfte förmedlas, med genomtänkta och 
tydligt formulerade mål minskar behovet av ledning med kommandon under 
genomförandet.27 Som tidigare nämnts och förklarats så är det uppdragsstyrningen som 
är den dominanta av de två ledningsmetoderna. Inom uppdragsstyrningen överlåter 
högre chefer mycket av ansvaret till chefer i händelsernas centrum. De högre cheferna 
sätter upp och tilldelar resurser, mål och handlingsregler som cheferna på de lägre 
nivåerna har att handla efter, och låter sedan helt ledningen av genomförandet till 
cheferna som skall genomföra uppdraget.  

 

3.2.2 Systemchock 

Syftet med manövertänkande är självklart att vinna striden mot fienden. Skillnaden med 
manövertänkande mot exempelvis utnötningskrig är att motståndaren kan besegras utan 
att huvuddelen av fiendens stridskrafter måste nedkämpas. Manövertänkande handlar 
om att försätta motståndaren i ett tillstånd av chock som leder till handlingsförlamning 
och tillslut till ett icke effektivt utnyttjande av deras enheter och förband. I 
Militärstrategisk doktrin beskrivs de att man kan jämföra en militär konflikt som två 
eller flertalet system i interaktion där ett systems funktion är helt beroende av dess 
sammanhållning. Det är detta system som skall sättas i systemchock genom att tillse att 
vitala funktioner i systemet slutar att fungera eller helt försvinner.28 Exempelvis om ett 
                                                 
26 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för gemensamma operationer, s. 72. 
27 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för gemensamma operationer, s. 71. 
28 Försvarsmakten, 2002, s. 81. 
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system skulle bli av med sambandet och logistiken så skulle det kunna leda till en 
systemchock. Om enheterna varken får mat eller ammunition och beslutsfattarna inte 
längre kan ge ut sina ordrar skulle det kunna leda till att systemet helt faller sönder. 
Därför är organisationen, sammanhållning och moral viktigare mål än motståndarens 
stridskrafter.29  

3.2.3 Tyngdpunkter och avgörande punkter 

För att vinna ett krig mot en fiende eller lösa en konflikt mellan ett antal parter så kräver 
det att ledningen för operationen gör en bedömning om vad som skall uppnås och hur 
det skall uppnås. För att uppnå uppsatta mål kräver det att tyngdpunkten identifieras hos 
den du vill påverka med din vilja. En tyngdpunkt är något en motståndare, part eller vi 
själva stödjer oss på i en konflikt. Det som möjliggör vår fortsatta kamp. En tyngdpunkt 
kan vara folkets vilja, en försvarslinje eller möjligtvis en person eller regim.30 
Motståndarens tyngdpunkt behöver inte vara en utan kan vara flera detta beroende på att 
det normalt genomförs flertalet militära operationer samtidigt. Antalet tyngdpunkter kan 
variera på de olika krigföringsnivåerna såväl som de varierar i form. Det är inte 
nödvändigtvis så att en tyngdpunkt på militärstrategisk nivå är den samma som på 
taktiskt nivå. Ett exempel på en tyngdpunkt är den Franska Maginotlinjen under andra 
världskriget. Vid operationer identifieras inte bara motståndarens tyngdpunkter utan ofta 
även ett antal avgörande punkter.31 Avgörande punkter används för att försvaga och till 
slut komma åt motståndarens tyngdpunkt. Vägen till motståndarens tyngdpunkt kallas 
för en operationslinje, en operationslinje kan gå direkt mot motståndarens tyngdpunkt 
eller förbi ett antal avgörande punkter. Exempelvis under Kubakrisen så var blockaden 
av sjövägen till Kuba en avgörande punkt för att komma åt tyngdpunkten som var 
kärnvapenbaserna på ön. En operationslinje är ett handlingsalternativ och flera 
operationslinjer kan användas samtidigt.32 

  

 

 

3.2.4 Direkt och indirekt metod 

Vid näst intill alla militära operationer används både indirekt metod och direkt metod. 
Vid nyttjande av manövertänkande vill chefer undvika konfrontationer där fienden är 
stark och istället slå mot motståndarens svagheter.  Med systematiskt utnyttjande av 
fiendens svagheter kan en förskjutning av styrkeförhållandena ske. När ett förband 
använder sig av den indirekta metoden så eftersträvar man att ta vägen som resulterar i 
                                                 
29 Försvarsmakten, 2002, s. 81 
30 Försvarsmakten, 2002, s. 78. 
31 Försvarsmakten, 2002, s. 79. 
32 Försvarsmakten, 2002, s. 80. 
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minsta möjliga motstånd samt vägen som är minst förväntad.33 Motsatsen till den 
indirekta metoden är direkt metod. Med direkt metod menas att direkt angripa 
motståndarens tyngdpunkt eller att först angripa ett antal avgörande punkter därefter 
angripa den identifierade tyngdpunkten. Vid nyttjande av den direkta metoden undviks 
nödvändigtvis inte motståndarens starkaste sidor, exempelvis tyskarnas pansarförband 
under andra världskriget. Sammanfattningsvis utnyttjas en kombination av den direkta 
och indirekta metoden i manöverkrigföring men den indirekta metoden skall användas 
då detta tillåts av den rådande situationen.34 

 

3.2.5 Kritiska sårbarheter 

En kritisk sårbarhet är en punkt där det egna förbandet kan nå ett avgörande och där 
motståndaren är svag eller inte förväntar sig att bli angripen. Exempelvis 
trosskompanier långt bakom fiendens linjer som inte är skyddade pga. att motståndaren 
inte förväntar sig ett angrepp där. En framgångsfaktor vid utnyttjande av motståndarens 
kritiska sårbarheter är att samordna insatsen på alla nivåer. De flesta kritiska 
sårbarheterna existerar inte på förhand. Utan en kritisk sårbarhet uppkommer ofta 
naturligt på slagfältet eftersom varken motståndaren eller den egna organisationen kan 
vara stark överallt över tiden. En kritisk sårbarhet kan vara ett resultat av det egna 
agerandet eller av en ren slump till följd av en oförutsedd händelse.35    

3.2.6 Initiativ 

En nyckel till framgång i krig är att ständigt sträva efter att ta och behålla initiativet i 
striden. Initiativ handlar om att göra motståndarens åtgärder irrelevanta pga. egna 
vidtagna åtgärder.36 Genom att ständigt bibehålla initiativet i striden kan fienden hamna 
i en situation av ständig reaktion och parering istället för att agera och låta motståndare 
reagera på den egna åtgärden.37 Det gäller att utnyttja en händelse eller en situation till 
sin egen fördel. En nödvändig förutsättning är att förband och enheter är flexibla och 
kreativa i uppkomna situationer. Initiativ skall ständigt eftersträvas på samtliga nivåer i 
en organisation. För att detta skall fungera optimalt krävs det en organisation som 
stimulerar viljan till att ta initiativ och begränsar hämmandet av det individuella 
handlandet. Inom manöverkrigföring räcker det inte med att ta ett enstaka initiativ utan 
det kräver ständiga nya initiativ från den egna sidan. Detta skall leda till att 
motståndaren inte skall kunna nyttja sin fulla styrka. Att få motståndaren att hamna efter 
i beslutscykeln är en framgångsfaktor inom manöverkrigföringen. Beslutcykeln är en 
modell som består av fyra delar, upptäcka, bedöma, fatta beslut och agera. Det gäller att 
komma innanför motståndarens beslutscykel, att vara före motståndaren i modellen. 
Exempelvis om fienden bara är i första steget i modellen där han observerar dig medan 
du är i sista delen och agerar genom att exempelvis skjuta mot honom. Motståndaren 
tvingas därpå reagera på din eldgivning och halkar efter i beslutscykeln. Genom 
åtgärder eller händelser som bättrar den egna förmågan att observera, bedöma, fatta 
beslut och agera försämrar vi motståndarens chans att uppnå ett ledningsöverläge. Ett 
ledningsöverläge uppstår när den egna organisationen i en situation observerar, 
bedömer, fattar beslut, agerar bättre än motståndaren. Detta kommer tillslut att leda till 
att motståndarens åtgärder efter en beslutscykel blir mer och mer irrelevanta pga. att de 
är felaktiga eller kommer för sent. När den egna organisationen uppnår ett 
                                                 
33 Försvarsmakten, 2002, s. 83. 
34 Försvarsmakten, 2002, s. 84. 
35 Försvarsmakten, 2002, s. 85. 
36 Försvarsmakten, 2002, s. 86. 
37 Försvarsmakten, 2002, s. 88. 
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ledningsöverläge förlorar motståndaren initiativet och därigenom sin handlingsfrihet. 
38För att behålla initiativet behöver man inte enbart agera offensivt, utan det kan finnas 
situationer där ett defensivt uppträdande är nödvändigt för att fienden är för stark. En 
viktig del för den för tillfället svagare parten är att ständigt ha möjligheten att byta mål, 
medel eller metoder.39 Initiativ är inte enbart ett effektivt sätt för att få motståndaren ur 
balans, det är även ett effektivt sätt att skydda egna enheter och förband. Detta pga. av 
att motståndaren får det svårare att förutse motpartens åtgärder och handlingar.40  

3.3 Vad är och vad innebär de sex grundläggande förmågorna? 

Chefer inom Försvarsmakten utsätts ofta för svåra och komplicerade situationer där det 
kan vara svårt att få en bra överblick över hela situationen. För att underlätta för 
beslutsfattarna att fatta beslut i situationer som är svåra att överblicka kan de 
grundläggande förmågorna användas för att beskriva, samordna och analysera den egna 
verksamheten och organisationen.41 De grundläggande förmågorna är inte enbart 
användbara på högre nivåer som brigad och division, de går även att nyttja på lägre 
förbandsnivå ungefär på samma sätt som stridens grunder nyttjades förut.42 De 
grundläggande förmågorna är inte enbart ett verktyg för att analysera den egna 
verksamheten eller organisationen. Det är även ett verktyg som kan användas för att 
analysera motståndaren. Genom att använda tankemodellen på motståndaren kan chefer 
identifiera motståndarens kritiska sårbarheter och tyngdpunkter.43 De grundläggande 
förmågorna som används idag inom Försvarsmakten är inte något helt nytt, de 
benämndes tidigare som stridens grunder och har omarbetats till de grundläggande 
förmågorna ledning, verkan, rörlighet, skydd, underrättelser och uthållighet.44 Syftet 
med de grundläggande förmågorna är att ge en bättre effekt i våra insatser och 
operationer, detta genom att hitta och identifiera samordningsvinster med hjälp av de 
olika förmågorna. Samordningsvinsterna uppnås när förmågorna samverkar för att lösa 
en uppgift eller ett uppsatt mål och på så sätt ge effekt i våra insatser och operationer. 
Förmågorna stödjer sig på varandra för att lösa en uppgift. De grundläggande 
förmågorna är en tankemässig modell som inte kan kopplas direkt till ett system eller en 
funktion. Det senare praktiska användandet av enheter eller system blir därför ett 
resultat av användandet av tankemodellen.  Förmågorna är ett verktyg som skall hjälpa 
beslutsfattarna att tänka i termer vilken effekt som förbandet eller enheten eftersträvar 
under en viss del av en operation eller insats.45 En chef behöver också ange vilken 
förmåga förbandet skall kraftsamla till under ett visst skede. Exempelvis under ett anfall 
kan det vara den grundläggande förmågan verkan som förbandet skall kraftsamla till, 
eller under en förflyttning av förbandet så kan det vara förmågan rörlighet eller skydd 
som förbandet skall prioritera.46  

                                                 
38 Försvarsmakten, 2002, s. 86. 
39 Försvarsmakten, 2002, s. 88. 
40 Försvarsmakten, 2002, s. 89. 
41 Försvarsmakten, 2005, s. 31. 
42 Försvarsmakten, 2005, s. 63. 
43 Försvarsmakten, 2005, s. 31. 
44 Försvarsmakten, 2005, s. 29. 
45 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer(Värnamo:Fälth & Hässler,2005). s 30. 
46 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer, s. 32. 
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Tillsammans skall förmågorna ge effekt. 

3.3.1 Ledning 

Med den grundläggande förmågan ledning menas inte olika typer av kommandon som 
används för att styra och leda förband.47”Ledning syftar till att samordna mänskligt 
agerande och resurser av olika slag i komplexa och dynamiska situationer så att eget och 
överordnat mål uppnås.” 48Ledningssystemen inom Försvarsmakten är en av våra största 
tillgångar för att utöva ledning över våra förband om inte det största efter beslutsfattarna 
själva. Ledarskapet är även en del av grundförmågan ledning. Ledningssystemen inom 
Försvarsmakten måste uppfylla ett antal kriterier: 

1. De måste vara flexibla i möjligheten i val av medel och metod. 

2. Ledningssystemen måste ingå i ett redundant nät. 

3. Det måste finnas möjlighet till en framskjuten ledningsplats såväl som från en 
stabsplats.  

4. Ledningssystemen måste vara kompatibla med internationell standard. 

Genom att använda sig av en framskjuten ledningsplats kan chefer befinna sig närmare 
den plats där ett avgörande kan uppnås och kan med personliga sammanträffanden styra 
sina förband.49 Ledning skall utövas från den plats där en situation på bästa sätt kan 
påverkas, detta kan både vara vid en stabsplats exempelvis vid en brigadstabsplats eller 
vid en framskjuten ledningsplats.50 

3.3.2 Underrättelser och Information 

För att ge en chef möjligheten att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle och vid rätt tidpunkt 
krävs det en rad olika saker. En av dessa saker är den gemensamma lägesbilden. För att 
chefen skall kunna fatta ett så bra beslut som möjligt krävs det underrättelser. 
Underrättelser och information är grunden för allt beslutsfattande och direkt avgörande 
för en korrekt lägesbild och för att ett högt stridstempo kan upprätthållas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer, s. 63. 
48 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer, s. 63. 
49 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer, s. 64. 
50 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer, s. 63. 
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En korrekt lägesbild måste omfatta:  

 Egna förband 

 Allierade förband 

 Tredje part i form av neutral aktör 

 Motståndarens förband 

 Civilläget 

 För att tillgodose en chef med underlag vid ett beslut om insats krävs det en snabb 
inhämtning, bearbetning och presentering av en stor mängd underrättelser och 
information från militära förband. 51 Det är av stor vikt att förband på den taktiska nivån 
inhämtar underrättelser inom eget närområde med sensorsystem. Informations 
inhämtning kan ske genom spaning från observationsplats eller med ett UAV-system 
som är en flygande sensor.52 Det är även av stor vikt att en chef har tillgång till 
underrättelser och information från alla stridskrafter inom ett område. För att uppnå ett 
fullgott beslutsunderlag med underrättelser och information från alla berörda 
stridskrafter behövs det redundans inom sensorsytemen. I olika klimat och extraordinära 
situationer så krävs det ett stort antal och olika sensorer för att skapa en redundans.53 
Eftersom informationen som skall hanteras av chefer och staber är stor så är det av stor 
vikt att rätt underrättelse och information styrs till rätt nivå och befattningshavare.54 

3.3.3 Verkan 

Syftet med grundförmågan verkan är att genom bekämpning minska fiendens eller en 
parts vilja till strid.55 Syftet med bekämpningen kan däremot variera, ett syfte kan vara 
att slå mot motståndarens kritiska sårbarheter och ett annat kan vara att slå mot 
motståndarens tyngdpunkt.56 Bekämpningen är resultatet av samordning av tid och rum 
av underrättelser, sensorer och verkanssystem. Vapensystem är inte det enda som kan 
härledas till grundförmågan verkan. Alla system eller åtgärder som påverkar 
motståndarens vilja till strid kan ledas till grundförmågan verkan. Exempel på medel för 
bekämpning är direkt och indirekt bekämpning med markstridskrafter, flygstridskrafter, 
marina stridskrafter, elektronisk attack, vilseledning, informationsoperationer eller 
fördröjande fältarbeten.57 Exempel på verkan som kan uppnås genom bekämpning med 
vapensystem och eller andra system, åtgärder är: 

 Bryta motståndarens vilja till fortsatt strid 

 Tillfoga motståndaren avgörande förluster 

 Påverka motståndarens ledningsförmåga 

 Möjliggöra egen rörelse 

 Tvinga motståndaren att röra sig 

 Hindra motståndaren att verka 

 Förändra terräng- och siktförhållanden  

                                                 
51 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer, s. 65. 
52 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer, s. 66. 
53 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer, s. 66. 
54 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer, s. 67. 
55 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer, s. 67. 
56 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer, s. 68. 
57 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer, s. 67. 
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 Påverka motståndaren på djupet av hans gruppering 

 Överraska motståndaren.58 

För att Försvarsmaktens förband och enheter skall kunna uppnå en bra förmåga 
avseende bekämpning måste de förfoga över en hög eldkraft, skydd samt operativ och 
taktiskt rörlighet.59 Försvarsmaktens förband måste även inneha förmågan att fungera i 
alla olika rådande klimat i Sverige. Utöver detta måste de män och kvinnor inom 
Försvarsmakten kunna möta en motståndare på slagfältet som är lika tekniskt och 
taktiskt utvecklad och avancerad som de själva är.60 

3.3.4 Rörlighet 

Rörlighet syftar till att uppnå överordnat mål genom att manövrera avdelade system, 
förband och övriga resurser i tid och rum. Att inneha möjligheten att förflytta och 
transportera förband inom och mellan operationsområden är av avgörande betydelse vid 
en insats. För att veta om de egna förbanden har tillräcklig rörlighet måste det sättas i 
relation med uppsatta mål och motståndarens förmåga till rörlighet.61En betydande del 
av striden avgörs inte direkt på vägen utan på sidan av den. Detta pga. att man vill nyttja 
den omgivande terrängen på bästa sätt. Detta fenomen leder till att alla Försvarsmaktens 
förband upp till bataljons storlek måste vara sammansatta och utrustade så att alla de 
grundläggande förmågorna kan användas även på sidan av vägen. Varje enhet måste ha 
den rörlighet som krävs för att lösa deras huvuduppgift.62 Inom manöverteorin är en 
nyckel till framgång tempot i rörelserna. Ett högt tempo i rörelsen kan leda till 
situationer där motståndaren innesluts och tillslut ger upp för att läget blir hopplöst.63 

Genom rörlighet kan de egna förbanden: 

 Skapa förutsättningar för att nå effekt i rätt tid mot rätt mål 

 Undgå eller dra sig ur motståndarens bekämpning 

 Utnyttja luckor och ytor för att föra in striden på djupet av motståndarens 
gruppering 

 Ta och behålla initiativet 

 Ta för striden väsentlig terräng 

 Överraska motståndaren.64 

3.3.5 Skydd 

Ett förbands förmåga att lösa tilldelad uppgift påverkas av deras förmåga till skydd. 
Förbandets förmåga till skydd innefattar inte enbart bepansrade fordon och förbandets 
rörlighet.65 Ett oväntat uppträdande och agerande innebär också ett skydd mot fienden. 
Detta p.g.a. att de inte hinner reagera i tid på den oväntade handlingen.66  Skydd syftar 
till att uppnå överordnat mål genom att skapa förutsättningar för ökad överlevnad, 
uthållighet och möjligheter till verkan. Skyddet skall uppnås genom tekniska, taktiska, 
                                                 
58 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer, s. 69. 
59 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer,  s. 68. 
60 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer,  s. 69. 
61 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer,  s. 69. 
62 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer,  s. 70. 
63 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer,  s. 71. 
64 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer,  s. 71. 
65 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer,  s. 71. 
66 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer,  s. 72. 
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passiva och aktiva åtgärder. De åtgärder enskilda soldater upp till förband genomför för 
att undgå upptäckt eller bekämpning omfattas av den grundläggande förmågan skydd.67 
Det gäller även att anpassa sig efter motståndarens uppträdande samtidigt som att en 
chef måste balansera mellan att prioritera behovet skydd kontra behovet av risktagning 
vid en insats.68  

Skydd kan utgöras av: 

 Utspridning, maskerings- och skenåtgärder 

 Utnyttjandet av betäckt terräng, bebyggelse, mörker, dålig sikt och rök 

 Vilseledning 

 Splitterskyddade fordon, splitterskydd eller fältbefästningar 

 Defensiva informationsoperationer och korrekt information 

 Rörlighet 

 Luftförsvar 

 Flankskydd under en framryckning 

 Skydd mot laser samt N-, B-, C- och brandstridsmedel 

 Överraskning69 

3.3.6 Uthållighet 

Grundförmågan uthållighet handlar om att bibehålla tillgängligheten på egen personal 
och materiell så att överordnat mål kan uppnås.70  

En bra uthållighet uppnås genom: 

 Förtroende för underlydande chefer 

 En god förbandsanda 

 Ett gott ledarskap 

 God personkännedom och god omvårdnad om underställd personal 

 Utvärdering av genomförda strider tillsammans med sin personal 

 Lämpliga uppgifter 

 Fortsatt utbildning och taktikanpassning 

 En för uppgiften lämplig indelning, utrustning och utbildning 

 En väl fungerande underhålls-, personal- och sjukvårdstjänst 

 Lämplig skyddsnivå 

 En god fysisk och psykisk prestationsförmåga 

 Överraskning.71  

 

                                                 
67 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer,  s. 71. 
68 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer,  s 72. 
69 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer,  s. 72. 
70 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer,  s. 73. 
71 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer,  s. 74. 
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4 GRUNDFAKTA OM ENHETERNA 

4.1 Stridsgruppskompani 

4.1.1 Huvuduppgifter 

 Upprätta: rörlig ledningsplats, ledningsplats kvarter samt container 
ledningsplats.  

 Betjäna stab. 

4.1.2 Omgrupperingstid 

Omgrupperingstiden för kompaniet är ca 10-15timmar plus tiden för transportsträckan. 

4.1.3 Storlek på kompaniet 

 Ca 180 soldater 

 Fördelat på 3-4plutoner 

 Ca 80 stabsmedlemmar 

4.2 Skyttepluton 

4.2.1 Huvuduppgifter 

 Bevaka 

 Ytövervaka 

 Skydda  

 Eskortera 

4.2.2 Omgrupperingstid 

 Plutonen har en omgrupperingstid på mindre än en timme. Omgrupperingstiden 
är mycket beroende på vilken uppgift plutonen löser. Tiden för transportsträckan 
kommer att tillkomma. 

4.2.3 Storlek på plutonen 

 24-40soldater 

 3-5grupper 

 1 grupp består av 8 soldater 
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5 HUR HAR FÄLTLINJER NYTTJATS PÅ UTVALDA ENHETER 
OCH HUR NYTTJAS DE IDAG? 

5.1 Stridsgruppskompani 

 Optokabel används idag till att få samband mellan stabsplatsen och en 
sändarplats och därefter vidare ut till det uppbyggda sambandsnätet. 
Sambandsenheten står ofta inte grupperad vid staben utan en bit därifrån. Detta 
avstånd kan variera från några tiotal meter till några tusen meter. Syftet med att 
gruppera en sändarplats en bit ifrån en staben är om sändarplatsen skulle bli 
upptäck av exempelvis motståndarens telekrigförband som peijlar in radiovågor 
från sambandsenheten, så innebär det inte automatiskt att staben är hittad. 

 Telefonkabel DL används idag i stor omfattning till att bygga upp ett internt 
telefonnät på stabsplatsen. Exemeplvis mellan stabsmedlemmar eller ifrån 
insatsledaren ut till post in och post ut. 

 Telefonkabel DL har även använts till att dra fältlinjer till PTN och FTN 
anslutningar. 

5.2 Skyttepluton 

 Telefonkabel DL används till att bygga fältlinjer till olika poster, bla post in och 
post ut.  

 Telefonkabel DL används också till att bygga förbindelser till PTN och FTN 
anslutningar. 
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6 TÄNKBARA TILLÄMPNINGAR UTIFRÅN DE SEX 
GRUNDLÄGGANDE FÖRMÅGORNA 

6.1 Stridsgruppskompani 

6.1.1 Ledning 

Grundförmågan ledning tar upp flertalet framgångsfaktorer för Försvarsmaktens 
ledningssystem. Ett av dessa är att systemen måste vara redundanta. Detta för att 
minimera ledningsbortfall. Ett sätt att öka redundansen på systemen är att öka antalet 
kanaler ut från en ledningsplats. Idag används redan flera system på 
stridsgruppskompaniet för att förmedla order från stabsmedlemmar, bl.a 
satellitkommunikation och radiolänk. Genom att bygga fältlinjer till PTN och FTN 
anslutningar så ökar vi redundansen på systemet. Ledningssytemen är en nyckel till att 
samordna Försvarsmaktens förband. Ledningssystemen är beroende av att 
sambandsmedlen fungerar och om Försvarsmakten då inte har ett redundant system kan 
det bli en kritisk sårbarhet som kan leda till en systemchock. En systemchock kan 
uppstå när samordningen i ett system upphör och det kan leda till att vitala funktioner 
slutar att fungera. Ledningsbortfall kan leda till en systemchock på längre sikt. Därför 
blir fältlinjebyggnation till PTN och FTN anslutningar ett tillämpbart 
användningsområde eftersom det ökar redundansen i förläningen i våra ledningssystem. 

Genom ett internt telefonnät på en ledningsplats kan stabsmedlemmar lättare och 
snabbare kommunicera med varandra. Detta telefonnät byggs upp av optokabel och 
telefonkabel DL. Detta leder i förläningen till en effektivare ledning av övriga förband. 

6.1.2 Underrättelser och Information 

Underrättelser och information syftar till att upprättahålla den gemensamma lägesbilden 
över tiden. Detta är inget som kan påverkas av fältlinjer direkt. Men eftersom en 
grundförmåga är beroende av att de andra förmågorna fungerar så kan fältlinjer bidra 
indirekt till förmågan underrättelser och information. Exempelvis genom att 
grundförmågan ledning fungerar tack vare ett mer redundant system genom anslutningar 
till PTN eller FTN. Det skulle vidare leda till att underrättelser och information kommer 
in och ut från staben. 

  

6.1.3 Verkan 

Verkan syftar till att uppnå överordnat mål genom att påverka motståndarens förmåga 
och vilja till strid. Verkan tillkommer genom bekämpning och annan påverkan. Det i 
princip enda sättet stridsgrupskompaniet kommer att bekämpa något är vid försvar av 
grupperingsplatsen. Fältlinjer kan då inte direkt ge några  fördelar vid försvarsstriden. 
En möjlighet skulle vara att ha färdigbyggda fältlinjer till stridsställningar i syfte att få 
samband med insatsledaren som leder försvaret och andra plutoner för samverkan. I 
detta fall skulle en radio göra sig bättre, pga att  kompaniet ska föra en strid byggd på 
iniativ och det kan leda till en mängd rörelser.  
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6.1.4 Rörlighet 

Rörligheten på kompaniet skulle inte begränsas beroende av nyttjandet av fältlinjer. 
Kompaniet har en omgrupperingstid på 10-15timmar och på den tiden hinner en 
utbildad grupp bygga och bryta en förbindelse i dagsljus med telefonkabel DL eller 
optokabel på ca 2mil.72Eftersom den längsta förbindelsen kompaniet kan komma att 
bygga är max på ett par 1000m så blir det inte byggnationen eller brytningen av 
fältlinjen till sändarplatsen som blir begränsningen vid en omgruppering. 
Grundförmågan rörlighet ställer krav på att varje kompani skall inneha den rörlighet 
som krävs för att lösa sin huvuduppgift.73 Kompaniet kommer fortfarande ha tillräcklig 
rörlighet med nyttjande av fältlinjer. 

6.1.5 Skydd 

Den grundläggande förmågan skydd syftar till att med tekniska, taktiska, passiva och 
aktiva åtgärder skapa förutsättningar för ökad överlevnad. Vid användande av radio kan 
en motståndare pejla in radiosignaler och i värsta fall lägesbestämma en ledningsplats. 
En annan möjlighet är att motståndaren avlyssnar Försvarsmaktens förbands radiotrafik 
och på så sätt får reda på kommande insatser mm. Med fältlinjer ökar du skyddet mot 
motståndarens telekrigföring och minimerar telekrigshotet. Vid användandet av en 
sändarplats som står grupperad ca 3km ifrån staben med en fältlinje byggd mellan så 
blir det svårare att lägesbestämma ledningsplatsen. Då ökar också skyddet av platsen. 
Samma sak gäller vid all nyttjande av radio utrustning på grupperingsplatsen. Vid 
mindre användande av radiosamband och mer användande av fältlinjer istället får 
motståndaren mindre att gå på för att hitta våra grupperingsplatser samt mindre 
radiotrafik att möjligen avlyssna.  

Ytterligare ett användningsområde blir att bygga fältlinjer till PTN och FTN 
anslutningar. Detta skulle också minska telekrigshotet eftersom man leder bort 
radiosignaler från ledningsplatsen.  

I och med att kompaniet minskar chansen att bli pejlad så leder det till ett ökat skydd 
och minskad chans till bekämpning. Detta leder i sin tur till en ökad chans för 
överlevnad precis som skydd syftar till 

6.1.6 Uthållighet 

Uthållighet syftar till att uppnå eget och överordnat mål genom att tillse att personal och 
materiell är tillgänglig över tiden.74Fältlinjer påverkar inte uthålligheten på kompaniet 
direkt. 

6.2 Skyttepluton 

6.2.1 Ledning 

Ledningen av en skyttepluton skulle kunna förbättras vid nyttjande av fältlinjer. Ett 
telefonnät uppbyggt till fasta posteringar skulle runt exempelvis ett objekt som 
skytteplutonen bevakar möjligen öka ledningsförmågan hos plutonchefen. Fältlinjer 
skulle i detta fall kunna vara ett komplement till radiosambandet.  

Plutonen skulle även kunna bygga fältlinjer till en FTN eller PTN anslutning. Detta 
skulle leda till att plutonen får ytterligare ett sambandsmedel att kontakta kompaniet 
med.  

                                                 
72 Försvarsmakten, 2001, s. 11 
73 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer,  s. 70. 
74 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer,  s. 73. 
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6.2.2 Underrättelser och Information 

Fältlinjer kan som tidigare skrivits inte bidra direkt till den grundläggande förmågan 
underrättelser och information.  

6.2.3 Verkan 

Den grundläggande förmågan verkan har som tidigare i texten konstaterat att den inte 
direkt kan påverkas av fältlinjer.  

6.2.4 Rörlighet 

Rörligheten kan påverkas av hur långa fältlinjer plutonen byggt samt vilken 
utbildningsnivå plutonen har vid byggnation av fältlinjer. Har plutonen en hög 
utbildningsnivå och fältlinjerna inte är allt för långa blir det ingen begränsning i 
rörligheten. 

6.2.5 Skydd 

Skydd syftar till att öka chansen till överlevnad. Vid användandet av fältlinjer kan 
enheten minska nyttjande av radioutrustning och det leder till minskad radiotrafik som 
kan fångas upp att motståndarens telekrigsförband. Fältlinjer kan nyttjas av plutonen till 
att bygga upp ett inre telefonnät till fasta posteringar runt exempelvis ett objekt som 
skall bevakas. Ytterligare ett område är att bygga fältlinjer till en FTN eller PTN 
anslutning. Detta skulle också leda till minskad radiotrafik och i förlängningen ett bättre 
skydd och en ökad chans till överlevnad. 

6.2.6 Uthållighet 

Uthållighet syftar till att uppnå eget och överordnat mål genom att tillse att personal och 
materiell är tillgänglig över tiden.75Fältlinjer kan inte påverka uthålligheten på plutonen 
förstärks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Försvarsmakten, 2005 Doktrin för markoperationer,  s. 73. 
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7 SLUTSATSER 

De grundläggande förmågorna är beroende av varandra. Exempelvis för att få en bra 
verkan krävs det underrättelser och information för att veta var motståndarens finns. För 
att få fram underrättelsen till förband som skall bekämpa motståndaren så behövs det 
grundförmågan ledning osv. Fältlinjer egenskapar gör att främst grundförmågorna 
ledning och skydd stärks och detta ledar indirekt till att de övriga förmågorna stärks pga 
att de är beroende av varandra och tilsammans skall de ge effekt.  

Fältlinjers roll i insatsförsvaret är delad, det nya insatsförsvaret skall använda mtrl, 
system och förband som både kan användas nationellt och internationellt. FTN finns 
bara i Sverige och i länder där Försvarsmakten kan tänkas göra insatser så är det inte 
säkert det finns ett likande uppbyggt system som motsvarad vårat PTN. Därför motsäger 
det användandet av fältlinjer vid byggnation till anslutningar till FTN och PTN i 
insatsförsvaret. 

Vid kriser i fredstid är det också tänkt att insatsförsvaret skall kunna användas mer än 
vad invasionsförsvaret kunde. Vid kriser som stormen Gudrun i Småland för ett antal år 
sedan användes fältlinjer till att ge hushåll telefonkontakt när de normala ledningarna 
inte fungerade pga stormen. Detta exempel visar att fältlinjer har en plats i 
invasionsförsvaret. 

Teorierna som bygger upp hur manöverkrigföring begränsar inte direkt användandet av 
fältlinjer. De förespråkar en rörlig strid men det betyder inte att fältlinjer utesluts ur 
manöverkrigföringen.  

Förband i det svenska insatsförsvaret som skall nyttja fältlinjer är förband med en längre 
omgrupperingstid. Förband som inte är lika beroende av att ta initiativ på slagfältet som 
Försvarsmaktens doktriner förespråkar. Förslag på förband är sådana som står 
grupperade på en plats över en längre tid. Exemepelvis ledningsförband. Pansarförband 
som har till uppgift att slå motståndaren skall vara beredda att omgruppera snabbare och 
har antagligen inte därför tid för att bygga och bryta fältlinjer. Vid ett ökat användande 
av fältlinjer förbättras redundansen i Försvarsmaktens ledninssystem och risken att det 
blir en kritisk sårbarhet minskar.  

 

Hur ska då svenska förband nyttja fältlinjer? 

Fältlinjer kan nyttjas för att bygga ett internt telefonnät. Exempelvis ledningsplatser. 

Fältlinjer kan byggas till anslutningar till PTN och FTN. 

Fältlinjer kan byggas till fasta poster och posteringar. 
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8 BILAGA 

8.1 Intervjufrågor 

Vilka huvuduppgifter har er pluton/kompani? 

Hur stor är er pluton/kompani i mantal och i grupper/plutoner? 

Vilket är enhetens huvudsambandsmedel inom plutonen/kompaniet? 

Finns det kabelgrupper på plutonen/kompaniet? 

Om inte finns det några soldater som är extra utbildade på plutonen på 
kabelbyggnation? 

Hur har fältlinjer används på plutonen/kompaniet? 

Hur används fältlinjer på plutonen/kompaniet? 

Ser du några begränsningar med fältlinjer? 

Ser du några fördelar med fältlinjer? 

 

Hur har fältlinjer används inom armén? 

Hur används fältlinjer inom armén? 

Ser du några begränsningar med fältlinjer? 

Ser du några fördelar med fältlinjer? 


