
FÖRSVARSHÖGSKOLAN 
 

  

 
Självständigt arbete krigsvetenskap (15hp)  

(Kurskod 1OP147) 

 

 

Författare: Antal ord: 

Henrik Wikström 13 248 
Handledare:  
Fil dr. Peter Thunholm  

 

Minkastare – ett system för Försvarsmakten? 
 
Sammanfattning: 
Minvapnet klassas fortfarande som en viktig faktor vid strid, dock har dess utveckling i den 
svenska Försvarsmakten hamnat i skymundan. Denna slutsats kan man dra om man ser till vilka 
uppgifter och vilken utrustning som i dagsläget finns för att minera. De hjälpmedel som finns och 
är brukbara är ytterst begränsade. Ett system som skulle kunna vända denna trend är en 
minkastare, något som bland annat tas upp i, för fältarbetesfunktionen, interna 
utvecklingsplaner.  
     Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida Försvarsmakten skulle kunna nyttja ett 
minkastarsystem, vad det skulle innebära för Försvarsmaktens förmåga att minera samt lyfta upp 
vilka kriterier ett sådant system skulle behöva leva upp till för att kunna nyttjas av svensk trupp. 
     Huvuddelen av uppsatsen kretsar kring textanalyser av aktuella reglementen, styrdokument 
och utredningar. I och med den nära knytningen till Försvarsmakten används de grundläggande 
förmågorna som analysverktyg och som teorikoppling.  
 
Uppsatsens resultat påvisar att införandet av ett sådant system skulle utveckla arméns, och 
framförallt då ingenjörförbandens förmåga att minera. Dock kan den faktiska nyttan av ett 
sådant system ifrågasättas i dagens insatsinriktade Försvarsmakt. 
 
Nyckelord: 
Minkastare, landminor, fältarbeten, fördröjande fältarbeten, grundläggande förmågor 
 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012 [SA krigsvetenskap 15hp]  
Henrik Wikström Minkastare – ett system för Försvarsmakten? 1  
Officersprogrammet 09-12 
 
 

 

  

 

Mine dispenser – a system for the Swedish Armed Forces? 

 

Abstract: 
The use of landmines is still seen as an important factor on the battlefield, but its development in 
the Swedish Armed Forces have been overlooked. This conclusion can be drawn looking at tasks and 
equipment that regulates the use of landmines. The tools available, which actually are useable, are 
extremely limited. Meanwhile the tasks remain the same. A system that could reverse this trend is a 
mine dispenser. 
 
There are three main objectives present in this thesis. The first one  is to examine whether the 
Swedish Armed Forces could utilize a mine dispenser. The second is to see what affect this would 
have on the Armed Forces ability to use landmines. The third and final objective is to investigate 
what criteria such a system would have to live up to in order to be used by Swedish troops. 
     The main part of this thesis revolves around textual analysis of current field manuals, policy 
documents and studies. Since there is a close link to the Swedish Armed Forces the basic abilities 
has been used as both analytical tool and theoretical background to the thesis. 
 
This thesis demonstrate that the introduction of a mine dispenser would develop the army 
engineers ability to mine. However, the actual utility of such a system is questionable in the Swedish 
Armed Forces and its current focus. 
 
Key words: 

Mine dispenser, landmines, field work, counter-mobility operations, basic abilities  
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2 Inledning 

2.1 Författarens bakgrund 
Denna uppsats skrivs som examensarbete vid det Krigsvetenskapliga programmet på 
Militärhögskolan Karlberg där jag går min sjätte och sista termin. Inriktningen på min utbildning är 
fältarbeten och två av programmets sex terminer har bedrivits på Fältarbetsskolan, Ing2 i Eksjö. På 
grund av min inriktning har jag valt ett problem som avhandlar något fältarbetsspecifikt. 
 

2.2Problemformulering 
Grundtanken till denna uppsats kommer ur ett samtal med den nuvarande utbildningschefen vid 
Fältarbetsskolan Övlt Kenneth Persson. Samtalet avhandlade aktuella ämnen för ett självständigt 
arbete i krigsvetenskap på officersprogrammet. Ett av dessa ämnen var arméns förmåga att minera. 
 
Vad har då detta för relevans, ska inte svenska förband arbeta med att plocka bort minor och 
informera om dem? Inte placera ut och absolut inte söka vägar för att sprida så många som möjligt så 
fort som möjligt. 
 

”det är nästan lika viktigt att lägga ut minor som att röja upp bland dem.”1 

 
Ovanstående går att läsa i uppsatsen Fältarbetsfunktionen som stöd för manöverkrigföring, och det 
påvisar att det fortfarande kan vara viktigt att ha förmågan att minera. Huvudansvaret inom armén 
att minera faller på ingenjörbataljonen, att detta är ett tidskrävande och ofta tungt arbete är en 
slutsats man kan komma till med ganska begränsad erfarenhet på området. Vid arbete med en större 
minering landar man ofta i reflektionen: det måste finnas ett enklare sätt! De hjälpmedel som finns 
på ingenjörbataljonen för att minera är ytterst begränsade. Detta trots att det internationellt finns 
system för att snabbt minera, bland annat genom avståndslagda minsystem från artilleri och flyg 
samt maskinella minkastarsystem, och detta är inte heller någon ny teknologi. 
 

”Möjlighet att följa de anfallande enheterna i terrängen och snabbt kunna få ut mineringar i 

sekundära riktningar anses som väldigt viktigt.”2 

 
 
Internationella samarbeten har blivit en allt större och större faktor för Sverige och Försvarsmakten. I 
NATOs interoperabilitetsdokument Bi-SC Agreed Capability Codes and Capability Statements lyfts 
förmågan att snabbt kunna placera ut utspridningsbara och programerbara stridsvagnsminor fram.3 
Nu är visserligen inte Sverige medlem i NATO, dock är vi medlemmar i Partnership for Peace (PfP).4 
På frågan: Bi-SC Agreed Capability Codes and Capability tar upp minkastare, vad innebär Bi-SC för 

Sverige då vi inte är medlemmar i NATO? svara Övlt Anders Nygren chef för Fältarbetsskolan i Eksjö: 
 

”Sverige är mig veterligen inte juridiskt bundet av NATO interoperabilitetsdokument. Dvs som PfP 

nation ratificerar vi dem inte, men vi avger avsiktsförklaringar utifrån NATO PARP5 process […]För 

                                                           
1 Persson, “Fältarbeten som stöd för manöverkrigföring”, s. 42 
2 Loc.cit 
3 NATO, “Bi-SC Agreed Capability Codes and Capability Statements”, s. 83 
4 http://www.nato.int/cps/en/natolive/51288.htm 2012-05-09 
5 PARP – Partnership for Peace Planning and Review Process  
http://www.regeringen.se/sb/d10821/a/109012  2012-05-09 
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Sverige innebär det dock att man vid styrkeregisteringsprocess (vem skall bidra med vad) missar 
poäng när bidragets godhet skall värderas”6 

    
Nu går det självklart inte att motivera införandet av ett vapensystem endast på grunderna att det 
skulle se snyggt ut gentemot det internationella samfundet, dock kvarstår faktorn. Tätt 
sammankopplat med ovanstående finns också en vilja från fältarbetsfunktionen att införa ett system 
för snabbminering.7 
 

2.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheterna för Försvarsmakten att nyttja ett 
minkastarsystem. Utöver detta skall uppsatsen också beskriva vad detta skulle innebära för 
Försvarsmaktens förmåga att minera samt ge ett exempel på vilka kriterier ett sådant system måste 
uppfylla för att kunna nyttjas av svensk trupp. 
 

2.4 Frågeställning 
Utifrån problemformuleringen har tre delfrågeställningar skapats för att fungera som frågeställning 
till detta arbete. Dessa är: 
 

- Behövs ett minkastarsystem samt vad skulle ett sådant system innebära för Försvarsmaktens 

förmåga att minera? 

- Vilka problem, kopplat till föredrag och regler gällande minanvändning, finns med införandet 
av ett minkastarsystem i Försvarsmakten? 

- Är det med hänsyn till ovan nämnda regler möjligt att införa ett minkastarsystem samt vilka 

krav skulle ställas på ett sådant system inför införande i Försvarsmakten 

 

2.5 Definitioner 
Begrepp Definition 

Platslagd mina Mina som lagts ut manuellt eller maskinellt. Mina utlagd från 
system på ett avstånd mindre än 500 meter från platsen 
anses vara platslagd. Jfr Avståndslagd mina.8 

Avståndslagd mina Mina som inte lagts ut direkt på plats. Den har istället lagts 
ut med hjälp av artilleri, robot, raket, granatkastare eller 
liknande hjälpmedel, eller fälts från luftfartyg. Minor som 
lagts ut med hjälp av system från mindre än 500 m, 
betraktas inte som avståndslagda. Jfr Platslagd mina.9 

Utspridningsbar mina En mina som går att sprida i stor omfattning med hjälp av 
exempelvis artilleri, robotar och minkastare. 

Fältarbeten Fältarbeten innebär att förändra terräng och infrastruktur till 
egen fördel eller motståndarens nackdel.10 

Fördröjande fältarbeten Fältarbeten som syftar till att förhindra, begränsa eller 
fördröja motståndaren.11 

                                                           
6 Anders Nygren 2012-05-07 
7 Petersson, ”Systemutvecklingsplan Fältarbeten 2010 bilaga 1”, s. 58 
8 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente Fördröjande Fältarbeten, s. 140 
9 Ibid, s. 135 
10 Försvarsmakten, Markstridsreglemente 6 Manöverbataljon förhandsutgåva 2010, s. 160 
11 Ibid, s. 161 
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Minkastare En minkastare är ett mekaniskt system, monterat på ett 

landfordon eller en helikopter, som kastar ut staplade minor 
under tiden fordonet rör på sig. 

 

2.6 Avgränsningar 
För att göra ämnet hanterbart och för att ge uppsatsen en tydligare riktning görs vissa avgränsningar 
av författaren. 
 
Denna uppsats berör nutid. Med nutid avses perioden från 2009 då gällande försvarsproposition 
träde i kraft och fram till nästkommande försvarsproposition. Motivet till detta är då resultatet av 
analysen vilar på försvarets inställning och inriktning. Alltså finns ingen strävan att påvisa resultat 
som håller över längre tidsperioder. 
 
Uppsatsens huvudfokus ligger vid, av markförband nyttjade maskinella minkastarsystem. Det vill säga 
minor som maskinellt spridits från band- eller hjulfordon. Till ytterst begränsad del berörs liknande 
system monterade på helikoptrar. Uppsatsen avser ej beröra avståndslagda minor. Anledningen till 
detta är att avståndslagda minor faller i en annan kategori kopplat till krigets lagar (se definitioner i 
avsnittet ovan). 
 
Även då uppsatsen berör internationella regler och fördrag rörande minering är en grundlig 
beskrivningen av dessa fördrag inte prioriterad i uppsatsen, då detta inte är uppsatsens huvudsakliga 
syfte.  
 
Kopplat till dessa fördrag rörande mineringar kommer inte truppminor behandlas i uppsatsen. 
Anledningen till detta är det totala truppminförbudet som gäller i Sverige, det så kallade 
Ottawafördraget. 
 
Även då uppsaten berör den ekonomiska faktorn, vilken självklart är en intressant faktor vid 
införande, kommer inte detta behandlas speciellt djupt. Anledningen till detta är att det inte går att 
motivera med frågeställningarnas huvudfokus, att undersöka huruvida ett minkastarsystem behövs i 
försvarsmakten. Dock kommer den ekonomiska faktorn beröras till del i avsnittet kostnader som 
behandlar den faktiska kostnaden av minfält. 
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3 Vetenskaplig metod 

3.1 Metod 
”Forskaren måste på något sätt visa att hans eller hennes resultat är ”riktiga”; annars finns det ingen 

anledning för någon att sätta tilltro till dem.”12 

 
Denna uppsats bygger på en kombination av textanalys och samtal med sakkunniga, 
tillvägagångssättet för undersökningen har skett på följande sätt: 
 
Inledningsvis presenterades ämnet för sakkunniga på Fältarbetsskolan som fick komma med sin syn 
på ämnet samt hur det skulle kunna undersökas. Detta fick ligga till grund för de första 
litteraturvalen. Litteraturen denna uppsats grundar sig på tas upp mer noggrant i avsnittet källkritik. 
Därefter skedde en första genomläsning av litteraturen. Efter denna genomläsning gjordes ytterligare 
ett litteraturval. I och med det andra litteraturvalet fastställdes arbetets grundläggande empiri. Syftet 
med det andra litteraturvalet var att komplettera den första litteraturen samt besvara uppkomna 
frågor. Under arbetets gång har viss litteratur och vissa källor tillförts.  
 
Då det varit en stor bredd på använd litteratur och all data inte varit relevant för uppsatsens 
frågeställning har en kvalitativ metod använts för att analysera data. Det vill säga, ur 
litteraturinnehållet har endast de delar som berör uppsatsens frågeställning använts för att utgöra 
arbetets innehåll och också senare analys. 
 
Kontinuerligt under arbetets gång har författaren låtit sakkunniga granska detaljer, både i 
informations- och analysavsnitt för att motarbeta feltolkningar och missuppfattningar. 
 
God forskningskvalité kan enligt Denscombe bedömas enligt fyra begrepp; validitet, tillförlitlighet, 
generaliserbarhet samt objektivitet.13 Nedan berörs dessa fyra begrepp samt författarens syn på 
dessa kopplat till denna uppsats. 
 
Validitet – är data som uppsatsen baseras på av rätt typ? 

Denna uppsatts berör ett militärt ämne, förmågan till att minera. Utöver detta berör den även 
Försvarsmaktens uppgift samt internationella överenskommelser. Den data som använts kommer 
från officiella källor och publikationer från respektive organisation/myndighet. 
 
Tillförlitlighet – skulle forskningen ge samma resultat vid andra tillfällen? 

En viktig faktor för arbetets resultat är den tidpunkt som arbetet genomförs. Anledningen till detta är 
att Försvarsmaktens organisation och dess uppgifter och fokus skiftar något. Detta arbetets karaktär 
är känsligt för stora ändringar på just dessa punkter och därför skulle resultatet av ett liknande 
arbete tio år bakåt i tiden eller tio år framåt i tiden kunna se helt annorlunda ut. Därav är 
avgränsningen nutid av största vikt. 
 
Generaliserbarhet – går det att tillämpa forskningsfynden på andra exempel? 

Uppsatsens ämnesområde är mycket specifikt och då den grundar sig i en utredning av ett specifikt 
fall går det inte att göra några större generaliseringar till andra ämnesområden. I och med detta är 
extern validitet mindre relevant. Dock kan uppsatsens resultat komma att kunna användas inom 
ämnesområden som är mycket lika denna uppsats fall. Exempel på sådana skulle kunna vara 
användandet av avståndslagda mineringar eller möjligheter rörande fördröjande fältarbeten. 

                                                           
12 Denscombe, Forskningshandboken, s. 378 
13 Ibid s. 378 
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Objektivitet – är forskningen opartisk? 
Arbetet berör ett fältarbetsspecifikt fall, författaren har en viss bakgrund i ämnet fältarbeten och 
flera av de som konsulterats och granskat arbetet under dess gång är företrädare för 
fältarbetsfunktionen i Sverige. Dock är motivet till uppsatsen ej att ligga till grund för vidare 
utveckling av ett koncept, utan snarare att granska möjligheter. I och med detta kan arbetet vara 
opartiskt. 
 

3.2 Disposition 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovanstående schema beskriver uppsatsens disposition. Grundtanken i uppsatsens disposition är att 
inledningsvis presentera basfakta för att sedan analysera denna och slutligen diskutera resultatet av 
analysen.  

Inledning 

Metod 
Grundläggande förmågor 

Typfall 

Ingenjörbataljonens 
förmåga 

 

Minkastare 

Begränsande faktorer 

Analys 

Diskussion 
Svar på frågeställningar 

Återkoppling till tidigare forskning 
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Inledningsvis kommer ett kapitel innehållande uppsatsens problemformulering, syfte och 
frågeställningar. Därefter följer ett metodavsnitt där tillvägagångsättet för undersökningen beskrivs. 
Utöver detta innehåller metoddelen ett avsnitt om hur uppsatsens författare sett på källkritik, 
uppsatsens disposition, den tidigare forskning som gjorts samt den militärteoretiska kopplingen som 
görs. Denna koppling grundar sig i nyttjandet av de grundläggande förmågorna som analysverktyg. 
Då detta är den tunga teorikopplingen i uppsatsen görs i detta avsnitt också en beskrivning av dessa 
förmågor. 
 
Efter inlednings och metodkapitlen följer en konstruktion av typfall kopplat till uppgiften att minera. 
Syftet med detta kapitel är att skapa typfall som sedan kan utgöra ramen för följande analyser. Dessa 
typfall konstrueras utifrån försvarspropositionen, uppgifter satta för ingenjörbataljonen samt 
reglementen som avhandlar uppgiften minera.  
 
Därefter lyfts den förmåga som i dagsläget finns på ingenjörbataljonen att minera. Här behandlas 
först ingenjörbataljonens organisation följt av den minmateriel samt de hjälpmedel som finns. 
Nästföljande kapitel behandlar grunder i konceptet minkastare och dess tillhörande minor. Här 
presenteras två typexempel på minkastarsystem som används internationellt. 
 
I kapitlet begränsande faktorer skiftar fokus från mineringar till vad som talar emot en minkastare. 
Detta kapitel är fristående från tidigare information och analyser och behandlar två av de faktorer 
som är av stor vikt vid införandet av en minkastare. Detta kapitel är rent informativt, en analytisk 
behandling av innehållet görs sedan i uppsatsens sammanvägda analys. 
 
Efter de begränsande faktorerna följer uppsatsens analys och diskussionsdel. I analysdelen 
sammanfogas faktorer från tidigare avsnitt. De resultat och slutsatser som görs i analysdelen 
diskuteras sedan av författaren i diskussionsdelen, i denna del vägs också de resultat som uppsatsen 
nått mot den tidigare forskningen som presenterades i metodkapitlet. Slutligen i denna del besvaras 
uppsatsens frågeställningar och författarens förslag på fortsatt forskning presenteras. 
 
Kontinuerliga referenser i arbetet utgörs av fotnoter. I uppsatsens slut redogörs det för använda 
källor samt litteratur i en käll/litteraturförteckning. Vissa källor är svåra att ange i en sådan 
förteckning, i dessa fall har en notering gjorts i förteckningen och dokumentet finns bifogat under 
rubriken bilagor. 

 

3.3 Källkritik 
Till grund för denna uppsats står en mängd olika publikationer samt dokument från Försvarsmakten, 
reglementen från utländska krigsmakter, inriktningsdokument från myndigheter samt mellanstatliga 
organisationer och samtal med sakkunniga. Internet har dels utnyttjats till att skapa sig en 
övergripande bild av ämnets olika delar. Det har dessutom använts till att få tag på 
försvarspropositionen, utländska reglementen och manualer samt källor rörande krigsrätt. Då 
användning av Internetkällor kan ses som tveksam i en uppsats presenteras och kommenteras de fall 
som nyttjas i detta arbete här under: 
 
Regeringens hemsida har nyttjats till att nå den aktuella försvarspropositionen samt officiell 
information om Sveriges förhållande till NATO. Information om Sveriges förhållande till NATO har 
också hämtats från NATO’s hemsida. Tillförlitligheten hos dessa sidor ses som hög. International 
Committee of the Red Cross förvaltar bland annat Genevékonventionen och dess tilläggsprotokoll. I 
uppsatsen används detta till att nå originaltexter av tilläggsprotokoll. Likt regeringen är detta en 
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officiell källa och tillförlitligheten ses som hög. Information hämtad från dessa sidor betraktas som 
förstahandskällor.  
 
Landmine & Cluster Munition Monitor är en organisation som genomför forskning och insamling av 
information om landminors konsekvenser. Uppgifter härifrån har använts för att se vad 
minupphandlingar internationellt har kostat. Jane’s Defense erbjuder en avskalad version av deras 
uppslagsverk på Internet, i ett enstaka fall har detta nyttjats som komplement till det tryckta 
uppslagsverket. Oanda är ett företag som levererar framför allt växlingskurser. Utöver aktuella kurser 
har de också en stor databas med historiska växlingskurser. Dessa har nyttjats ytterst begränsat för 
att få en uppfattning av pris på minor. Inga för uppsatsen avgörande slutsatser dras utifrån den 
information som kommit från denna sida. Informationen från dessa tre internetsidor ses i uppsatsen 
som andrahands källor. 
 
Ett flertal av de reglementen och dokument som det refereras till i uppsatsen är endast långt gångna 
remisser, alternativt slutdokument som inte fastslagits. Då dessa dokument ej var fastslagna under 
detta arbete kan de komma att ändras något. Anledningen till att dessa har nyttjats är en 
kombination av viljan att presentera aktuell information samt att det i dagsläget finns en brist på 
aktuell och fastslagen dokumentation från Försvarsmakten rörande uppsatsens ämne. Denna brist 
har också till viss del resulterat i att nyttjandet av äldre dokument och reglementen har varit 
nödvändiga då det inte än finns något som kan ersätta dem. 
 
Nyttjande av utländska reglementen har skett till denna uppsats. När det gäller dessa reglementen är 
en del av dem inte de senaste upplagorna. Detta beror helt enkelt på svårigheter att få tag på de 
senaste versionerna av dessa reglementen, bland annat på grund av sekretess.  
 
Även då huvuddelen av arbetet baseras på öppna och relativt lättillgängliga källor är det värt att 
poängtera att vissa, för analysen avgörande, källor är arbetsdokument direkt från 
funktionsföreträdare i armén. Dessa dokument kan för en utomstående vara något svårare att nå, 
detta på grund av att vissa delar av dessa dokument är hemliga. Dessutom kan det krävas en viss 
insyn för att ens få veta att de existerar. 
 
Styrdokument, doktriner, reglementen och manualer skattas i uppsatsen som förstahandskällor. Av 
denna anledning utgör dokument och källor av denna typ den huvudsakliga informationsbasen i 
arbetet. Nyttjade uppsatser och avhandlingar ses som andrahandskällor. 
 
Sakkunniga som används i uppsatsen är företrädare för fältarbetsfunktionen, anställda på 
Fältarbetsskolan i Eksjö. 
 

3.4 Tidigare forskning 
Publikationer som avhandlar militär röjning och borttagning av minor finns det ganska gott om, för 
att inte tala om publikationer som rör civil humanitär minröjning där rapporter och utredningar är 
nästintill oändliga. Däremot skrivelser som inte kan klassas som reglementen men som däremot rör 
fenomenet att i strid nyttja minor är dock mycket få. Detta verkar vara en generell trend inom hela 
funktionen fältarbeten. 
 
Vid Försvarshögskolans uppsatsdatabas finns uppsatsen Fältarbeten som stöd för 

manöverkrigföring.14 I denna tas både ämnena minering och minkastarsystem upp. De källor som 
berör minkastarsystemet i denna uppsats är intervjuer samt Systemutvecklingsplan fältarbeten 2010 

                                                           
14 Persson, “Fältarbeten som stöd för manöverkrigföring”, s. 1 
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(SUP Farb 2010), som berörs enskilt längre ner i detta avsnitt. Respondenter i intervjuer som 
redovisas i denna uppsats menar på att nyttjande av minor för bekämpning är en viktig del, samt att 
det anses mycket viktigt för minerande förband att följa med anfallande enheter och snabbt kunna 
upprätta mineringar utan att utgöra en begränsning för anfallande enheters tempo.15 
 
Den tidigare forskning som uppsatsen gör sitt stora avstamp i är utredningen SUP Farb 2010. Detta 
dokument är fältarbetsfunktionens utvärderings- och utvecklingsplan som står till grund för vad som 
kommer prioriteras vid framtida funktionsutveckling. SUP Farb utarbetas av Fältarbetsskolan i Eksjö 
på uppdrag av chefen för Ing2, därefter fastslås densamma av Arméinspektören. 
 
”För att möjliggöra minering i anslutning till och som stöd för stridande enheter med de tidskrav som 

manöverstriden ställer krävs att minkastare anskaffas.”16 

 
SUP Farb 2010 menar att den förmåga som i dagsläget finns att understödja manöverförband med 
mineringar är låg. Anledningen till detta är en kombination av avsaknad av skydd för minerande 
personal, begränsad transportförmåga men också avsaknad av minutläggningsutrustning.17 Utav de 
fördröjande fältarbeten rankar SUP Farb 2010 förmågan till minering som allra lägst. Ett av motiven 
till detta är tid för utläggning.18 Detta resulterar i att utredningen anser att bland annat utrustning för 
snabbminering som stöd till stridande enheter bör utvecklas. Utöver detta uttrycks också tydligt att 
tester och kunskapsinhämtning angående minkastarsystem bör påbörjas.19   
 

3.5 Teorianknytning 
Denna uppsats är tätt knuten till ett mycket specifikt militärt område och viss strävan finns att 
uppsatsen skall vara utredande i sin karaktär. Detta innebär att en direkt koppling mellan uppsatsens 
ämne och en konkret militärteori är svår att skapa. Den militärteoretiska grunden i uppsatsen är de 

grundläggande förmågorna, vilka står till grund för huvuddelen av de analyser som genomförs. 
Utöver detta utgörs uppsatsens grund på fältarbetsinriktningen fördröjande fältarbeten. Fördröjande 
fältarbeten utgör i sig ingen militärteori, dock är det ett välanvänt koncept i svenska doktriner. 
 

3.6 Grundläggande förmågor 
I detta kapitel ges en introduktion till innebörden av det, i svenska militärdoktriner, vanligt 
förekommande begreppet grundläggande förmågor. Dessa förmågor kommer sedan ligga till grund 
för flertalet av de analyser som genomförs i denna uppsats.  
 
Inledningsvis beskrivs grunderna till begreppet grundläggande förmågor. Därefter förklaras 
innebörden av de olika delförmågorna och slutligen ges författarens syn, kommentarer samt en 
grundläggande förklaring hur de grundläggande förmågorna kommer nyttjas inom ramen för detta 
arbete. 
 
De förmågor som omnämns som grundläggande i militärdoktriner är: verkan, skydd, rörlighet, 

uthållighet, underrättelse/information samt ledning. Modellen rörande de grundläggande 
förmågorna är tillämpbara på alla förbandsstorlekar och i sammanhanget är det tänkt att samtliga av 
dessa sex förmågor skall vara helt fristående från specifika system och funktioner.  

                                                           
15 Persson, “Fältarbeten som stöd för manöverkrigföring”, s. 42 
16 Petersson, ”Systemutvecklingsplan Fältarbeten 2010 bilaga 1”, s. 146 
17 Ibid s. 44 
18 Ibid s. 116 
19 Ibid s. 45, 92 
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Istället ska de grundläggande förmågorna, enligt Doktrin för markoperationer (DMarkO), ses som en 
tankemässig modell. Dessa förmågor kan också ses som ett planerings och analyshjälpmedel där de 
grundläggande förmågorna i slutändan sammanvägt levererar effekt. Olika enheter i en stab eller ett 
förband svarar för att upprätthålla sina delar av förmågorna och gemensamt finns ett ansvar för att 
samtliga förmågor är representerade samt att de kan samordnas. De grundläggande förmågorna är 
samtliga alltid närvarande i en militär operation, dock kan deras betydelse och, av högre chef, 
prioritering komma att variera över tiden.20 
 

3.6.1 Verkan 

 
”Verkan genom bekämpning och annan påverkan syftar till att reducera motståndarens förmåga och 

vilja till fortsatt strid så att eget och överordnat mål kan uppnås.”21 

 
Förmågan verkan innebär att man påverkar motståndaren till sin egen fördel alternativt 
motståndarens nackdel. Detta sker vanligtvis genom en kombination av olika vapensystem, sensorer 
och underrättelser. Förmågan begränsas dock inte till användandet av vapensystem utan sträcker sig 
till samtliga system, medel och åtgärder som nyttjas eller genomförs för att på ett negativt sätt 
påverka en motståndares vilja till fortsatt strid.22 

3.6.2 Skydd 

 
”Skydd syftar till att – genom såväl tekniska som taktiska, passiva och aktiva åtgärder – skapa 

förutsättningar för ökad överlevnad, uthållighet och möjligheter till verkan, så att eget och 

överordnat mål kan uppnås.”23 
 
Grunden i förmågan skydd är de åtgärder som görs för att undvika att antingen bli upptäckt, eller bli 
bekämpad. Exempel på åtgärder för att öka förmågan skydd kan vara allt från maskering av den 
enskilde soldaten eller bepansring av fordon till att vilseleda motståndaren och förhindra 
motståndaren från att bryta ner vilja och moral på egna förband.24   

3.6.3 Rörlighet 

 
”Rörlighet syftar till att manövrera avdelade system, förband och övriga resurser i tid och rum så att 

eget och överordnat mål kan uppnås.”25 

 
Förmågan rörlighet innebär i stort den förmåga man har att manövrera och flytta förband och 
resurser, vilket också citatet ovan understryker. Detta kan innebära terrängframkomlighet, 
möjligheter att trafikleda eller vilket tempo man kan hålla i en rörelse. DMarkO poängterar att man 
bör sätta förmågan rörlighet i relation till motståndarens rörlighet samt den egna styrkans mål om 
man skall kunna avgöra huruvida den egna styrkans rörlighet är tillräcklig.26 
 

                                                           
20 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 29-32, 63 
21 Ibid s. 67 
22 Ibid s. 67-69 
23 Ibid s. 71 
24 Ibid s. 71-72 
25 Ibid s. 69 
26 Ibid s. 69-71 
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3.6.4 Uthållighet 

 
”Uthållighet syftar till att kontinuerligt vidmakthålla egen personell och materiell tillgänglighet så att 

eget och överordnat mål uppnås.”27 
 
Förmågan uthållighet innebär att man över tid kan upprätthålla den status på ett förband som krävs 
för att lösa de uppgifter som ställs. Detta inkluderar konkreta faktorer som en fungerande 
sjukvårdskedja, lämplig skyddsnivå och för uppgiften lämplig utrustning. Mer abstrakta faktorer som 
kan inkluderas i förmågan uthållighet kan vara förbandsanda, förtroende och omvårdnad av trupp.28     

3.6.5 Underrättelser/information 

 
”Underrättelser och information syftar till att kontinuerligt upprätthålla en gemensam lägesbild av 

pågående, bedömd och kommande verksamhet så att eget och överordnat mål uppnås.”29 

 
Förmågan underrättelser och information innefattar just det, underrättelser och information. Ett 
informationsflöde inom den egna organisationen är en förutsättning för att chefer, på alla nivåer, 
skall kunna fatta rätta beslut vid rätt tidpunkt. Förmågan berör inte bara underrättelser om 
motståndaren och dennes aktiviteter utan också egna förband och tredje part. Exempel på faktorer 
som ingår i förmågan är sensorer eller personer som inhämtar underlag samt den organisation och 
de hjälpmedel som bearbetar detta underlag och skickar det vidare till de som behöver.30 

3.6.6 Ledning 

 
”Ledning syftar till att samordna mänskligt agerande och resurser av olika slag i komplexa och 

dynamiska situationer så att eget och överordnat mål uppnås.”31 

 
Förmågan ledning innefattar både ledarskap och de system som nyttjas för att utöva ledarskap.32 
 

3.6.7 Diskussion och författarens syn 

Innebörden av varje delförmåga spänner över ett stort område, dessutom går förmågorna ofta in i 
varandra och ibland kan det vara svårt att se vilka faktorer som berör vilka förmågor. Exempelvis så 
är faktorn överraskning upptagen dels under förmågan verkan, men också under skydd, rörlighet och 
uthållighet.33 
  
För att förmågan ledning skall finnas och en chef skall kunna fatta rätt beslut krävs underrättelser 
och information. För att sedan få en uteffekt av detta beslut krävs ett fungerande ledningssystem 
men också att förmågan uthållighet finns representerad, då exempelvis i form av förtroende för 
chefer och att det finns en god förbandsanda. Allt som oftast krävs en viss rörlighet för att kunna 
utföra chefens beslut och i militära sammanhang är chefens beslut oftast förknippat med någon form 
av verkan. För att kunna uppnå denna verkan krävs en skyddsnivå, i någon form.  

                                                           
27 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 73 
28 Ibid s. 73-74 
29 Ibid s. 65 
30 Ibid s. 65-67 
31 Ibid s. 63 
32 Ibid s. 63-64 
33 Ibid s. 69, 71-74 
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Vilket också är en faktor i förmågan uthållighet. Så här går att fortsätta i evighet och det belyser hur 
de grundläggande förmågorna sitter intimt sammankopplade. 
 
Då den kanske vanligaste användningen av de grundläggande förmågorna är som ett 
planeringsverktyg kommer de inte nyttjas så inom ramen för denna uppsats. De kommer istället 
användas som ett analysverktyg för att belysa viktiga faktorer. Att nyttja de grundläggande 
förmågorna till detta ses som lämpligt då de ständigt är närvarande i militära operationer. Dessutom 
är de grundläggande förmågorna inom ämnet en välkänd modell som är lätt att tillämpa samt ger en 
heltäckande bild.  
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4 Typfall 
I detta kapitel konstrueras ett antal typfall på operationer där nyttjandet av minor är av hög vikt. 
Dessa typfall kommer sedan vara de som nyttjas för att med de grundläggande förmågorna som 
verktyg analysera dels den samlade förmågan som finns hos en ingenjörbataljon till att minera, men 
också hur denna skulle förändras i och med införandet av ett minkastarsystem. 
 

4.1 Insatsområden 
För att kunna skapa ett typfall på operation gäller det att se på vilka grunder ett förband existerar. 
Alltså vilka uppgifter ett förband kan tänkas lösa och vilka gränser som är uppsatta gällande vad 
förbandet skall kunna och inte skall kunna. Typfall och typinsatser har tidigare varit mycket mer 
konkret än vad de är i dagsläget. Förband dimensionerades mot ett fåtal specifika uppgifter som inte 
alltför sällan även var knutna till faktiska geografiska områden som en del i det nationella 
invasionsförsvaret. I och med det nya insatsförsvaret är uppgifter och kända faktorer om 
insatsområden mycket mer oklara. Dessutom så begränsas inte insatsområdena till det egna riket 
utan sträcker sig globalt.34  
 
I försvarspropositionen Ett användbart försvar ges Försvarsmakten tre uppgifter som skall lösas 
enskilt eller med stöd av andra myndigheter, länder och organisationer. Dessa är:35 

- Försvara Sverige och främja vår säkerhet genom insatser på vårt eget territorium, i 
närområdet och utanför närområdet, 

- Upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och i enlighet med internationell 
rätt värna suveräna rättigheter och nationella intressen i området utanför detta och 

- Med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället och andra myndigheter vid 
behov. 

 
”Försvarsmakten bör enskilt och tillsammans med andra kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp 

från statliga och icke-statliga aktörer var det än kommer ifrån”36 

 
Angående arméstridskrafterna finns ett behov av bland annat användbarhet och flexibilitet. Dessa 
kan sammanfattas, vilket försvarspropositionen också gör, under den grundläggande förmågan 
rörlighet. En hög andel förband anses idag som tunga och detta bör förändras mot en högre andel 
lätta förband.37 Ingenjörförband ska enligt försvarspropositionen kunna understödja 
manöverbataljoner med arbeten kopplat till infrastruktur samt stridsnära fältarbeten. Vidare tar 
propositionen upp att de, i dagsläget, två befintliga ingejörbataljonerna utvecklas för att bli mer 
modulära, detta för att kunna understödja stridsgrupper med främst kompanienheter.38 Generellt 
ska arméns operativa förmåga utgå ifrån modulära bataljonstridsgrupper. Dessa skall utgå ifrån en 
manöverbataljon och sedan förstärkas med funktionsförband, däribland ingenjörenheter.39 
 
I de taktiska, organisatoriska och ekonomiska målsättningarna (TOEM) för combat support 

ingenjörbataljonen 2009 (CS Ingbat 09) beskrivs att förutsättningarna kring dagens potentiella 
insatser är, som tidigare nämnt, svåra att definiera. Trots detta har man ändå skapat tre typinsatser. 
Utav dessa utgör insats ett och två internationella insatser med 30 respektive 10 dagars 

                                                           
34 Högkvarteret, “Utdrag ur Reviderad Taktisk, Organisatorisk och Ekonomisk Målsättning för COMBAT 
SUPPORT INGENJÖRBATALJON 2009” 
35 Regeringen, ”Regeringens proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar”, s. 36 
36 Ibid s. 37 
37 Ibid s. 59 
38 Ibid s. 63 
39 Ibid s. 50-60 
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insatsberedskap där syftet med fältarbetsförbanden skall vara att stödja de grundläggande 
förmågorna rörlighet,  skydd, uthållighet och verkan. Den tredje och sista typinsatsen rör hävdandet 
av den territoriella integriteten genom att understödja eller underställas taktisk eller territoriell chef. 
Inriktningen då är alla typer av fältarbeten. Dessa typinsatser går tydligt att urskilja ur de fem 
huvuduppgifter och de tre övriga uppgifter som är uppsatta för CS Ingbat 09.40  
 
I den uppdaterade versionen av CS Ingbat 09, ingenjörbataljon 2014 har antalet huvuduppgifter och 
övriga uppgifter förändrats från fem respektive tre till sex huvuduppgifter respektive fyra övriga 
uppgifter. Koncentrerar man sig på de, utav dessa, uppgifter som skulle kunna vara intressant för 
denna uppsats är de två till anatalet, H4 samt Ö3: 
 

- H4 Utföra förstörings- minerings- och hinderarbeten som stöd för markstriden samt för skydd 

av gruppering och övrig verksamhet 

- Ö3 Utföra operativa fördröjande fältarbeten (spärrnings- , blockerings- och 

försörjningsarbeten [eg. förstöringsarbeten]) i infallsportar i syfte att reducera 

tillgängligheten.41 

 
Kopplat till fältarbeten med syftet att motverka motståndarens rörlighet, så kallade fördröjande 
fältarbeten skall CS Ingbat 09 kunna utföra följande: 
 

- Med tre ingenjörkompanier samtidigt understödja tre mekaniserade bataljoner med 
fördröjande fältarbeten 

- Med varje ingenjörkompani samtidigt förstöra 15km 10-12 m bred permanentbelagd väg per 

dygn 
- Med varje ingenjörkompani samtidigt lägga ut fördröjande mineringar från fordon med 300 

nedgrävda stridsvagnsminor alternativt 600 ytlagda stridsvagnsminor per timme 
- Understödja med hinderarbeten vid insats mot folkmassa 
- Spärra hamnar och flygfält 

 

4.1 Uppgiften att minera 
 

”Utläggning av minor utförs som störande fördröjande eller hindrande minering”42 

 
Så beskriver markstridsreglemente (MSR) uppgiften minera. Generellt faller mineringsarbeten under 
kategorin fördröjande fältarbeten.43 Fältarbetsreglementet Fördröjande fältarbeten nämner fyra 
syften att minera, dessa är:44 
 

- Tillfoga motståndaren förluster 
- Vinna tid åt egna förband 
- Skapa förutsättningar för egen eld att nå verkan 
- Påverka motståndarens framryckningsmöjligheter 

 

                                                           
40 Högkvarteret, “Utdrag ur Reviderad Taktisk, Organisatorisk och Ekonomisk Målsättning för COMBAT 
SUPPORT INGENJÖRBATALJON 2009” 
41 Försvarsmakten, ”Utdrag ur KFS Ingbat 14” 
42 Försvarsmakten, Markstridsreglemente  5 Kompani förhandsutgåva 3, s. 45 
43 Försvarsmakten, Markstridsreglemente 6 Manöverbataljon förhandsutgåva 2010, s.160-161 
44 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente Fördröjande Fältarbeten, s. 32 
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Försvarsmaktens uppgifter bygger runt tre stridsätt; anfall, försvar och fördröjningstrid samt en 
separat kategori, stabiliserande metoder.45 Fördröjande fältarbeten, i detta fallet mer specifikt 
mineringar, kan genomföras vid alla tre typer av strid, anfall, försvar och fördröjningsstrid.  
 
Fördröjande fältarbeten vid anfallstrid fokuserars mot att skydda anfallande förbands flanker, detta 
genom minering av vägar och för fienden möjlig framryckningsterräng. Det kan också ske i form av 
mineringsreserver som snabbt skall kunna sättas in och begränsa fientliga genombrott eller anfall 
mot egna flanker. Vid fördröjande fältarbeten gäller generellt att arbeten måste genomföras på 
mycket kort tid, efter mycket kort tid till förberedelser.46 När det gäller fältarbeten vid försvarsstrid 
skall dessa kraftsamlas till att begränsa fiendens rörlighet och skapa förutsättningar för egen 
överlevnad. Mineringar görs tidigt i förberedelsestadier och kan utgöras av bland annat fördröjande 
mineringar syftande till att skapa tid till egna förberedelser, av flankskydd eller mineringar i 
anslutning till hinder exempelvis förbindelseavbrott.47 Fler exempel på aktuella platser för mineringar 
skulle kunna vara minering av terräng framför egna enheter, minering av stråk som inte kan nås med 
egen eld, minering av potentiella platser för luftlandsättning samt minering av platser där 
moståndaren kan uppträda och nå egna förband med direktriktad eld.48 Vid fördröjningstrid nyttjas 
minor bland annat för att göra motståndaren gripbar för egen eld eller motanfall, minering av stråk 
som tillåter motståndaren att framrycka dolt eller utanför våra vapens räckvidd, samt minering av 
terräng som motståndaren kan verka ifrån.49 Mineringar prioriteras tidigt långt fram i 
fördröjningsområdet. Även vid fördröjningstrid kan mineringsreserver nyttjas för att hålla områden 
minfria så länge som möjligt.50 
 
”För att militära förband skall vara ett effektivt instrument vid insatser i hela konfliktskalan krävs att 

de – förutom förmågan till strid – behärskar ett antal övriga stabiliserande metoder”51 

 
När det gäller stabiliserande metoder nämns inte fördröjande fältarbeten i någon form utan där 
används fältarbetsenheter till exempelvis minröjning och framkomlighetsarbeten.52  I SUP Farb går 
det att läsa följande: 
 

”Olika konfliktnivåer kan kräva olika metoder. Vid nationellt försvar kan snabbutlagda mineringar 

krävas för att påverka motståndarens rörlighet. Vid fredsbevarande operationer kan det krävas 
hinder eller system med graderad verkan.”53 

 
För att en minering skall bli svår att bryta eller röja eftersträvas ett så stort djup som möjligt. Svenska 
reglementen menar att en minering bör ha ett minsta djup på 500m. En minerings djup beror bland 
annat på hur terrängen ser ut, arbetande styrka, tid, syfte samt tillgång på minor.54 Mineringar 
brukar också indelas efter ambitionsnivå; störande- fördröjande eller hindrande minering. Tabellen 
nedan beskriver antalet minor som ingår vid respektive ambitionsnivå samt hur stor förlust man 
räknar med att en motståndare får vid framryckning igenom minfältet utan röjningsresurser. 55 

                                                           
45 Försvarsmakten, Markstridsreglemente 6 Manöverbataljon förhandsutgåva 2010, s. 52 
46 Försvarsmakten, IngR Inbat, avsnitt 6.6 
47 Försvarsmakten, Markstridsreglemente 6 Manöverbataljon förhandsutgåva 2010,  s. 102 
48 Försvarsmakten, IngR Inbat, avsnitt 5.1-5.3 
49 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente Fördröjande Fältarbeten, s. 19-29 
50 Försvarsmakten, Markstridsreglemente 6 Manöverbataljon förhandsutgåva 2010, s. 118 
51 Ibid s. 52 
52 Ibid s. 149 
53 Petersson, ”Systemutveklingsplan fältarbeten 2010 bilaga 1” s. 129 
54 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente Fördröjande Fältarbeten, s. 33 
55 Ibid s. 35 
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 Störande Fördröjande Hindrande 
Förväntade förluster 10% av antalet 

stridsvagnar 
30% av antalet 
stridsvagnar 

50% av antalet 
stridsvagnar 

Antalet tryckutlösta 

minor 
300st 600st 900st 

 
Förutsättningarna som ovanstående siffror utgår ifrån är mineringar som uppfyller kravet på minst 
500m djup samt har en utbredning på 1000m (alltså antalet minor på ett område 1000x500m, 
minskas området minskas också antalet minor). Värdena i tabellen utgår också ifrån en 
stridsvagnsmina som utlöses genom det fysiska tryck som band eller hjul skapar på tändaren. Minor  
vars tändare utlöses genom exempelvis magnetism eller spröt räknas som fullbreddsutlösande. Man 
brukar säga att tre tryckutlösta minor kan ersättas med en fullbreddsutlösande.56 
 

4.2 Analys typfall 
Utav de tre uppgifter som försvarspropositionen lyfter fram utgår den tredje, att bistå det övriga 
samhället och andra myndigheter, detta då den ej kan inkludera uppgiften minera. Kvar står de två 
första uppgifterna, att försvara Sverige genom insatser på och utanför eget territorium samt 
upptäcka och avvisa kränkningar. Att upptäcka kränkningar skulle naturligtvis en minering kunna 
bistå med, men det förutsätter att den är utplacerad innan en insats. Dock måste troligheten att 
Försvarsmakten, i fredstid, skulle få uppgiften att minera gränserna för att kunna upptäcka 
kränkningar av det egna territoriet ses som obefintligt. De delar ur Försvarsmaktens uppgifter som är 
aktuella för detta arbete är alltså: 
 

- Att försvara Sverige mot väpnat angrepp, dels inom men också utanför Sveriges gränser 
- Avvisa kränkningar av det svenska territoriet 

 
Att utföra mineringar av någon sort är aktuellt i samtliga tre stridsätt men inte under stabiliserande 
metoder. Alltså är enbart de tre stridsätten aktuella i de typfall som skall finnas med i denna uppsatt.  
 
Ser man till de uppgifter som genom bland annat TOEM ställs till ingenjörbataljonen kan man 
konstatera att bataljonen sällan löser uppgifter i egen bataljons ram utan istället underställs eller 
understödjer manöverbataljoner med enheter upp till kompani. 
 
Drar man en skiljelinje mellan de geografiska rum där en insats kan utspelas får man kategorierna 
inom och utanför Sveriges territorium. Om man inledningsvis fokuserar på den första kategorin, inom 
Sveriges territorium skulle man kunna se följande typfall: 
 
Typfall 1 

Insats inom Sveriges gränser syftande till att hävda nationens suveränitet. Ett ingenjörkompani 
understödjer en manöverbataljon med en anfallsuppgift. 
 
Typfall 2 

Insats inom Sveriges gränser syftande till att hävda nationens suveränitet. En manöverbataljon löser 
en försvarsuppgift med ett understödjande ingenjörkompani. 
 
 

                                                           
56 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente Fördröjande Fältarbeten, s. 35 
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Typfall 3 
Insats inom Sveriges gränser syftande till att hävda nationens suveränitet. En manöverbataljon löser 
en fördröjningsuppgift med ett understödjande ingenjörkompani. 
 
Lägger man sedan på lite mer specifikt hur fördröjande fältarbeten genomförs kan typfallen se ut så 
här: 
 
Typfall 1 

Insats inom Sveriges gränser syftande till att hävda nationens suveränitet. Ett ingenjörkompani 
understödjer en manöverbataljon med en anfallsuppgift, ingenjörkompaniet har i sin tur bland annat 
fått uppgiften att utgöra mineringsreserv. 
 
Typfall 2 

Insats inom Sveriges gränser syftande till att hävda nationens suveränitet. En manöverbataljon löser 
en försvarsuppgift med ett understödjande ingenjörkompani vars uppgift är att utföra fördröjande 
fältarbeten. 
 
Typfall 3 

Insats inom Sveriges gränser syftande till att hävda nationens suveränitet. En manöverbataljon löser 
en fördröjningsuppgift med ett understödjande ingenjörkompani vars uppgift är att utföra 
fördröjande fältarbeten. 
 
Byter man sedan fokus till insatser utanför Sveriges territorium kan man inledningsvis konstatera 
följande: att de tre stridsätten inte gör någon skillnad på i vilket geografiskt rum de genomförs. Detta  
talar för att ovanstående typfall om insatser inom Sveriges gränser skulle kunna ses som generella 
och gällande både inom och utanför Sveriges gränser. Till detta kommer dock faktorn konfliktnivåer. 
Som det sista citatet i föregående del indikerar är kanske inte nyttjandet av minor i fredsbevarande 
insatser funktionellt. Med detta som bakgrund uppstår problem vid konstruktion av typfall av 
insatser internationellt med en fredsbevarande eller för den delen fredsframtvingande karaktär. Det 
som kvarstår är då insatser högt upp i konfliktskalan, vilket medför att ovanstående typfall kan 
fungera som generella. 
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5 Dagens förmåga att minera 

 

 
Ovanstående bild visar ingenjörbataljonens organisation i CS Ingbat 0957 
 
De landminor som disponeras av svensk trupp i dagsläget är; stridsvagnsminor, fordonsminor och 
larmminor.58 Mer specifikt är de aktuella typerna: 59 
 

- stridsvagnsmina 5 med tillhörande stridsvagnständare 4, mintändare 15 samt mintändare 16  
- stridsvagnsmina 6  
- fordonsmina 13 och 13R  
- fordonsmina 14 
- samt larmmina av typerna 2 och 2B. 

 
Stridsvagnsmina 5 och 6 är båda markplacerade och verkar således mot målets undersida, men de 
skiljer sig i funktion, 5an har en verkansdel i form av pressat sprängämne och 6an har en verkansdel 
av riktad sprängverkan (RSV). Tändaren i 6an är integrerad i minan och utlöses av förändringar i det 
jordmagnetiska fältet. Stridsvagnsmina 5 har en tillhörande standardtändare som reagerar på fysisk 
beröring. Denna standardtändare kan bytas ut till en tryckutlöst tändare med röjningsskydd som 
heter stridsvagnständare 4, en tändare som utlöses genom att ett spröt böjs, mintändare 15 eller en 
röjningskyddad, tändare som utlöses på jordmagnetiska förändringar alternativt av en krossensor.60 
När det gäller fordonsminor är samtliga stativmonterade och sidverkande. Fordonsmina 13 och den 
reducerade 13R är kulsplitterverkande och fordonsmina 14 verkar genom en RSV del.61  

                                                           
57 Petersson, ”Systemutvecklingsplan fältarbeten 2010 bilaga 1”, s. 118 
58 Försvarsmakten, ”SoldR Mtrl Vapen -  minor, s. 12 
59 Gustafsson, ” FMV Systemlivscykelplan 2012 MS 115 EOD Landminmateriel Spräng- och tändmedel”, s. 17-
18, 72-73 
60 Försvarsmakten, ”SoldR Mtrl Vapen -  minor,  s. 23-24, 26, 49, 59, 68 
61 Ibid s. 78-79, 81, 91-92, 102 
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För att underlätta mineringsarbetet finns möjligheten att minera från fordon. Principen för detta är 
enklast möjliga. Minmateriel lastas på ett fordon och lastas sedan av där den faktiska minan skall 
ligga. Bakom fordonet följer personal till fots som applicerar tändare och eventuella röjningsskydd på 
minorna samt även maskerar dem.62 Utöver detta finns en del tekniska hjälpmedel på 
ingenjörbataljonen, dessa är minborr samt minläggare. Minborren monteras på hjullastare eller 
grävlastare och kan sedan borra mingropar i förhållanden upp till asfalt och tjälad mark.63 Minläggare 
går att använda vid minering med stridsvagnsmina 5 och finns i två versioner, en lite mindre för 
minering i snö efter bandvagn och en större för minering i barmark efter antingen bandvagn eller 
terrängbil. Principen för dessa är att minor lastas i fordonet och sedan släpps med applicerad tändare 
i en ränna som slutar med ett ploghuvud som plöjer upp marken, släpper minan i en fåra och sedan 
maskerar minan. Den större minläggaren ger en kapacitet på 15 minor/minut.64 Både dessa 
minläggare existerar i någon form i Försvarsmakten, dock framgår av SUP Farb 2010 att: 
 
”De system som finns för att maskinellt utlägga arvminor är ej godkända för användning med skarpa 

minor och är under avveckling.”65 

 

”Minutläggare finns vid ingenjörkompanier i ingenjörbataljon. Säkerhetsgodkännande för 

minläggarna saknas avseende nyttjande av skarp minmateriel. Avveckling har påbörjats.”66 

 
Det hjälpmedel som kvarstår vid minering är alltså minborren. Övriga system är inte godkända för 
användning och antingen avvecklade eller på väg att bli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
62 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente Fördröjande Fältarbeten, s. 42-43 
63 Försvarets materielverk, ”Landminor beskrivning”, s. 2, 221 
64 Ibid s. 227-231 
65 Petersson, ”Systemutvecklingsplan fältarbeten 2010 bilaga 1”, s. 92 
66 Ibid s. 139 
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6 Minkastare 
En minkastare är i grund och botten ett mekaniskt system, monterat på ett landfordon eller en 
helikopter, som kastar ut staplade minor under tiden fordonet rör på sig. Detta medger en mycket 
hög mineringshastighet.67 Minkastarsystem nyttjar utspridningsbara minor. Fördelen med dessa är 
att de möjliggör för en taktisk befälhavare att placera ut minfält mycket fort, på platser där vanlig 
minering hade varit svår eller omöjlig att genomföra.68 Andra fördelar med utspridningsbara minor är 
att de placeras ut av enheter med mycket hög rörlighet. Denna rörlighet gör att minerande enheter 
kan följa med övriga förband i rörelser. Självdestruktionsmekanismen som utspridningsbara minor 
generellt sett har kan innebära ökad rörlighet för egna förband. När minan självdestrueras kan egna 
styrkor snabbt röra sig igenom minfältet och på så vis överaska fienden.69 Den höga rörligheten och 
snabba mineringstider innebär också nackdelar vid nyttjandet av utspridningsbara minor. Systemet 
ställer höga krav på att egna enheter snabbt kan bli orienterade om var mineringar finns. En annan 
nackdel är att en utspridningsbar mina ligger på marken istället för nedgrävd i marken. Detta innebär 
att de är lättare att upptäcka. Det finns också en risk att minan lägger sig på fel håll när den sprids, 
speciellt i snö och lera.70 
 
För att konkretisera begreppet minkastare har två modeller valts ut att representera 
systemkategorin. Dessa två är den amerikanska M139 Volcano, samt den tyska Skorpion Minenwurf 

System (MiWS). Anledningen till att just dessa två valts ut är att det amerikanska systemet är ett 
välkänt och ofta använt system internationellt. Det tyska systemet är relevant då det dels fortfarande 
nyttjas av den tyska krigsmakten och att den dessutom var på försök i Försvarsmakten under tidigt 
nittiotal.71 
 
Skorpion MiWS började utvecklas i slutet på sjuttiotalet och infördes i tyska armén i mitten på 
åttiotalet. Systemet består av sex stycken vridbara minkastarenheter som sitter parallellt med 
varandra i två rader. I varje minkastarenhet finns fem magasin med vardera 20 stycken AT2 minor. 
Totalt ger det en minkapacitet på 600 minor. Dessa minor kan spridas över en sträcka på 1500m på 
ungefär fem minuter.72 I den tyska armén används ett bandgående fordon med två i besättningen. 
Fordonet har en topphastighet på 40km/h och en räckvidd på 500km. Från en styrenhet i hytten på 
fordonet kan man välja mellan sex olika självdestruktionstider, sex olika mintätheter samt om man 
vill kasta minor på båda sidor av fordonet eller enbart ena sidan.73 I Sverige gjordes tester med 
Skorpion monterad på bakvagnen på en bandvagn 206. I denna version rymdes endast fyra 
minkastarenheter.74 Minan som används i Skorpionsystemet är som tidigare nämnt en AT2 mina. Den 
har en RSV verkansdel och utlöses via en spröttändare (jmf mintändare 15). Utöver detta har den ett 
inbyggt röjningsskydd.75 
 
M139 Volcano används av både den amerikanska och brittiska armén. Dess konstruktion liknar i stort 
Skorpion, dock är minkapaciteten något högre, 960 minor av typen BLU-91/B GATOR. I systemet kan 
man bland annat programmera minornas spridningstäthet samt självdestruktionstid.76 

                                                           
67 King, Jane’s Mines and Mine Clearance 2010-2011, s. 604-605, 620-621 
68 Headquarters Department of the Army, ”FM 20-32 Mine/Countermine Operations”,  avsnitt. 3-1 
69 Ibid avsnitt. 3-5 
70 Headquarters Department of the Army, ”FM 20-32 Mine/Countermine Operations” , avsnitt. 3-5, 3-6 
71 King, Jane’s Mines and Mine Clearance 2010-2011, s. 604, 620 
72 Loc.cit 
73 Loc.cit 
74 Loc.cit 
75 Ibid s. 534 
76 Ibid s. 620 
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Volcano förekommer både på bandvagn och helikopter. Bandvagnens hastighet vid spridning 
sträcker sig mellan 8 och 88km/h. Vid maximal hastighet töms minmagasinen på under en minut. 
Från helikopter kan man tömma samma mängd minor på bara 17 sekunder.77 
BLU-91/B GATOR har en RSV verkansdel. Verkansdelen föregås av en primärladdning vars syfte är att 
spränga bort eventuella föremål som jord runt minan som kan försämra RSV strålen. Minan utlöses 
av magnetiska förändringar i omgivningen.78 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 King, Jane’s Mines and Mine Clearance 2010-2011, s. 620-621 
78 Ibid s. 359 
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7 Begränsande faktorer 
Detta kapitel avhandlar två stora eventuellt begränsande faktorer vid ett eventuellt införande av ett 
minkastarsystem. Dessa är dels ekonomi men också krigets lagar. Den ekonomiska faktorn är 
tämligen uppenbar och alltid närvarande. Angående krigets lagar har Sverige under en längre tid 
samarbetat aktivt med det internationella samfundet i framtagandet av lagar och konventioner vid 
krig och konflikter. Detta innebär att det finns absoluta gränser för vad ett system måste klara av 
kopplat till dessa lagar, något som måste beaktas vid eventuellt införande. 
 

7.1 Lagar och konventioner 
Under avsnittet avgränsningar tas truppminor upp. I och med det absoluta truppminförbud som 
Sverige rättar sig efter berörs truppminor inte alls i detta arbete, alltså behandlas heller inte 
konventioner och lagar som berör truppminor.  
 
Globalt utgör minor ett stort problem för civilbefolkningen. Ett annat problem med minor är att de 
inte försvinner automatiskt efter att en konflikt upphört utan de ligger kvar och orsakar stora 
problem flera år efter konfliktens upphörande.  I syfte att begränsa lidande, dels för civilbefolkning 
men också kombattanter finns ett flertal internationella fördrag, konventioner och protokoll.  
 
De generella protokoll gällande minor som Sverige undertecknat är:79 

- Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices 

(Protocol II). Geneva, 10 October 1980 
- Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices 

as amended on 3 May 1996.(Protocol II to the 1980 Convention as amended on 3 May 1996) 
 
Som nämnt i inledningen till denna uppsats är inte avsikten att beskriva gällande protokoll och 
fördrag i detalj. Däremot är både den övergripande innebörden samt vissa detaljer i dessa protokoll 
avgörande för huruvida ett minkastarsystem hör hemma i Försvarsmakten eller inte, samt under 
vilka förutsättningar. Den uppmärksamme märker att båda protokollen nämnda ovan i princip heter 
samma sak, anledningen till detta är enkel och det är att de är olika upplagor av samma protokoll. 
Båda dessa protokoll ingår som en del av Genèvekonventionen och förvaltas av Röda Korset.80 
Vid läsning av dessa protokoll blir den definition som tidigare i uppsatsen presenterats avhandlande 
hur minor placeras ut mycket viktig. Detta eftersom det finns en hel del skillnader i hur man ser på 
platslagda respektive avståndslagda minor. 
 
Det förstnämnda av ovanstående protokoll [Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of 

Mines, Booby-Traps and Other Devices (Protocol II). Geneva, 10 October 1980)] är uppdelat i nio 
artiklar. Av dessa nio artiklar avses följande artiklar ej behandlas: 1,2,5 samt 6 då de inte är relevanta 
för uppsatsens syfte och frågeställning. Artikel 1 innehåller ett introduktions avsnitt, artikel 2 ger ett 
antal definitioner, artikel 5 avhandlar avståndslagda mineringar samt artikel 6 som berör försåt.81 
 
När det gäller de fem kvarvarande artiklarna berör de tre huvudsakliga kategorier; hur civila samt FN- 
styrkor skall skyddas från mineringar (artikel 3, 4 samt 8), hur protokollföring ska gå till (artikel 7), 
samt hur borttagning av gamla minfält ska gå till (artikel 9). Gällande den första kategorin skall man 
enligt protokollet vidta alla tänkbara försiktighetsåtgärder för att skydda civila från effekterna av 
minor. Detta innebär bland annat att det är förbjudet att nyttja minor om dess verkan inte kan 

                                                           
79 http://www.icrc.org/ihl.nsf/Pays?ReadForm&c=SE 2012-05-16 
80 Bring, Folkrätt för totalförsvaret – En handbok, s. 12, 61-62  
81 http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/510?OpenDocument 2012-05-16 
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begränsas till ett militärt mål, eller när nyttjandet av minor kan förväntas skapa överdrivna 
oavsiktliga civila följder. Vidare är det förbjudet att använda minor i städer, byar eller andra platser 
där det finns en liknande koncentration av civila där strider inte ägt rum. Detta förutsatt att minorna 
inte placeras på eller i direkt anslutning till ett militärt mål och åtgärder vidtas för att skydda civila. 
Skulle det vara så att FN-styrkor skall genomföra fredsbevarande- , observatörs-, eller liknande 
uppdrag i område skall dessa orienteras om minerade delar i området.82 
 
Protokollet säger också att parter i en konflikt skall protokollföra samtliga minfält. Dessa protokoll 
skall sedan sparas för att minfälten skall kunna hanteras på ett säkert sätt efter konfliktens slut. 
Skulle den part som placerat ut minorna inte finnas kvar i området skall protokollen överlämnas till 
FN’s generalsekreterare. Utöver detta skall parter i en konflikt, efter dess slut, sträva efter en 
överenskommelse om hur kvarvarande minor och minfält skall tas bort.83 
 
Det andra protokollet [Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and 

Other Devices as amended on 3 May 1996.(Protocol II to the 1980 Convention as amended on 3 May 

1996)] är en uppdatering med tillägg till ovanstående protokoll. Detta protokoll är uppdelat i 14 
artiklar samt en tekniskt bilaga.84  
 
Likt det förstnämnda protokollet berör artikel 1 och 2 introduktion samt definitioner därav berörs ej 
dessa. Utöver artikel 1 och 2 kommer följande artiklar ej lyftas fram: artikel 4 och artikel 5 
personminor (truppminor), artikel 6 avståndslagda minor, artikel 7 försåt, artikel 8 försäljning av 
minor, artikel 12 hur fredsbevarande trupper och operationer av Röda Korset skall skyddas från 
minor och slutligen artikel 13 som avhandlar hur andra stater skall stödjas i sitt arbete. Anledningen 
till att dessa artiklar inte berörs är på grund av att de inte går att spåra till uppsatsens frågeställning. 
Då detta rör sig om en uppdatering av ett protokoll kommer heller inte delar i protokollet som redan 
lyfts upp i den tidigare sammanfattningen beröras.85 
 
Artikel 3 rör generella restriktioner vid nyttjande av minor. Här uttrycks att varje part i en konflikt har 
ansvar för alla minor som de nyttjar. Användandet av minor som är konstruerade för att orsaka 
överflödig skada eller onödigt lidande är förbjudet. Minor som är specifikt konstruerade för att 
utlösas på grund av vanliga minsökares närvaro är förbjudna att nyttja. Detsamma gäller 
självdeaktiverande minor med ett tillhörande röjningsskydd om inte röjningsskyddet omfattas av 
självdeaktiveringen. Alltså skall en mina inte kunna deaktivera sig själv men fortfarande ha ett aktivt 
röjningsskydd som kan utlösa minan eller sekundärladdningar. Förutsatt att omständigheterna 
tillåter det skall samtliga mineringar förses med varningsåtgärder. Alla vapen som omfattas av detta 
protokoll skall följa de normer och begränsningar som anges i den tekniska bilagan. Vidare i artikel 9 
behandlas protokollföring av mineringar. Här statueras att all information om minor och minerade 
områden skall registreras enligt den tekniska bilagan.86 
 
Artikel 10 avhandlar hur mineringar skall behandlas efter konflikters slut. I denna artikel sägs att 
direkt efter avslutande av aktiva fientliga handlingar skall minerade områden antingen röjas, 
förstöras eller underhållas. Parter i den tidigare konflikten skall hjälpas åt med detta. Artikel 11 tar 
vid och reglerar hur samarbete gällande information samt röjning av mineringar skall gå till. Det 
viktiga i den här artikeln är att samtliga parter skall bidra med information om mineringar samt om 
möjligt bidra med resurser för röjning. Enligt artikel 14 skall en stat som undertecknat protokollet 

                                                           
82 http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/510?OpenDocument 2012-05-16 
83 Ibid 
84 http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/575?OpenDocument 2012-05-16 
85 Ibid 
86 Ibid 
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göra allt i sin makt för att förhindra att protokollet bryts i de områden som staten kontrollerar. Skulle 
protokollet brytas av invånare i staten skall dessa ställas inför rätta.87 
 
Den tekniska bilagan är uppdelat i fyra delar; märkning och protokollföring, detekterbarhet, 
självdestruktion och själv-avaktivering samt internationell märkning av minfält och minerade 
områden. Av dessa fyra delar behandlar den andra och tredje delen enbart truppminor. Angående 
märkning och protokollföring skall kartor, diagram och protokoll gällande mineringar innehålla minst 
två kordinatbestämda referenspunkter. Dessa handlingar skall också innehålla information om 
mineringens omfattning och gränser. För att underlätta röjning av minerade områden skall 
protokollföring av dessa innehålla all information om: mintyp, placeringssätt, tändare, livslängd, tid 
och datum för placering och röjningsskydd. När så är möjligt skall protokollet också redogöra för den 
exakta placeringen av varje enskild mina, förutom minlinjer då det räcker att redovisa avståndet 
mellan minorna. Kopior av minprotokoll skall finnas på den nivå där de gör mest nytta för att 
garantera egna truppers säkerhet. Användningen av minor som producerats efter att detta protokoll 
trätt i kraft är förbjudet om de ej innehåller följande information på antingen engelska eller det egna 
nationella språket: namn på ursprungsland, produktions- månad samt år, serie- eller partinummer. 
Denna märkning skall vara synlig, läsbar samt vara motståndskraftig mot miljöpåverkan. När det 
gäller märkning av minfält skall en standardiserad typ av skylt användas, på denna skylt skall 
informationen minor finnas på det lokala språket samt något av konventionens sex språk (arabiska, 
kinesiska, engelska, franska, ryska eller spanska). Dessa skyltar skall vara placerade så att det inte går 
att passera in i minfältet utan att se en.88 
 
Kopplat till protokollföring säger svenska reglementen att det är krav på att minprotokollet innehåller 
följande detaljer: mineringens utbredning och begränsning, referenspunkter, antal och typ av minor, 
mintändare samt röjningsskydd, vilken metod som använts för att lägga ut minorna, när minorna 
placerades samt vilken livslängd minorna har. Om det är möjligt är det också önskvärt att protokollet 
kan utvisa position på varje minlinje, minruta och ännu hellre varje enskild mina.89 
 
Sammanfattar man ovanstående gäller följande vid nyttjande av minor: 

- Alla åtgärder som kan vidtas skall vidtas för att skydda civila, bland annat genom att märka ut 
mineringar så länge omständigheterna tillåter det. 

- Nyttjandet av minor som är konstruerade för att orsaka överflödig skada eller utlösas genom 
närvaro av minsökare är förbjudet. 

- Samtliga mineringar skall protokollföras 
- Alla parter i en konflikt skall efter konfliktens slut komma överens om hur minor och minfält 

ska hanteras. Varje part är ansvarig för de minor som denne har placerat ut. 
 
 

7.2 Kostnader 
Ett sätt att få en ekonomisk uppfattning är att göra en jämförelse rörande kostnader av mineringar. 
Detta skulle man kunna göra genom att jämföra styckpriset på minor och på så sätt kunna få ett 
värde på motsvarande mineringar. Detta blir intressant när man tittar på kostnaderna av 
mineringarna i de typfall som anges.  
 
För att kunna göra en riktig jämförelse mellan värdet på olika minor gäller det att se dem ur liknande 
förutsättningar. Ett sätt skulle kunna vara att titta på upphandlingar mellan producent och statsmakt. 

                                                           
87 http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/575?OpenDocument 2012-0516  
88 Ibid 
89 Försvarsmakten, Fältarbetsreglemente Fördröjande Fältarbeten, s. 109 
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Den tyska krigsmaktens upphandlingar är något som ofta förekommer i öppna källor på ämnet. 
Mellan åren 1984 och 1992 köpte Tyskland 640000 AT2 minor till sitt Skorpionsystem. Totalt kostade 
dessa 763 miljoner mark.90  Ungefär samtidigt köptes även den svensktillverkade och av den svenska 
armén nyttjade stridsvagnsmina 6, eller FFV 028 som den heter internationellt. Denna order var på 
125200 minor och kostnaderna uppgick till 141 miljoner mark.91  
 
Detta innebär att varje AT2 mina kostade ungefär 1192 mark och varje FFV 028 kostade ungefär 1126 
mark. Omräknat i svenska kronor motsvarar detta ungefär 4400 SEK/FFV 028 respektive 4100 
SEK/FFV 028.92 93 
 
Alltså är priset ungefär samma på en utspridningsbar mina och en avancerad konventionell mina. När 
det gäller stridsvagnsmina 5 som är den främsta minan i Försvarsmakten är prisuppgifter från 
upphandling svåra att få tag på, till största del på grund av åldern på upphandlingarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
90 http://www.the-monitor.org/index.php/publications/display?url=lm/1999/germany.html#fn2608  
2012-05-15 
91 http://articles.janes.com/articles/Janes-Mines-and-Mine-Clearance/FFV-028-Stridsvagnsmina-6-Sweden.htm 
2012-05-21 
92 http://www.oanda.com/lang/sv/currency/converter/ 2012-05-15 
93 Detta värde skall endast ses som en uppskattning och inte ett exakt pris. Anledningen till att det väljs att 
nyttjas är för att skapa en ekonomisk uppfattning om skillnaderna mellan konventionell minering och 
användning av spridningsbara minor. 
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8 Analys 

8.1 Analys utifrån de grundläggande förmågorna 
I doktrin för markoperationer sammanfattas verkan med orden ”Verkan genom bekämpning och 
annan påverkan syftar till att reducera motståndarens förmåga och vilja till fortsatt strid”94 Om man 
omsätter detta till en mineringsuppgift skulle ett sätt att mäta verkan vara på vilka ytor man kan 
minera samt hur svåra dessa mineringar blir att ta sig igenom, naturligtvis vägt mot tiden det tar att 
minera. Detta då det är genom stora och svåra minfält man påverkar och bekämpar motståndaren. 
Kort sagt, man uppnår verkan genom att på så kort tid som möjligt få ut så mycket minor som 
möjligt.  
 
Ingenjörkompaniets förmåga att minera enligt TOEM skall vara att ”Med varje ingenjörkompani 

samtidigt lägga ut fördröjande minering från fordon med 300  nedgrävda stridsvagnsminor 

alternativt 600 ytlagda stridsvagnsminor per timme”95 För att kunna göra en direkt jämförelse med 
minkastaren bör man se på värdet av ytlagda minor, alltså är mineringsförmågan 600 minor per 
timme och ingenjörkompani. Ovanstående siffror kan jämföras med de tidigare nämnda 
exempelminkastarna vars förmåga är 600 ytlagda stridsvagnsminor på fem minuter från Skorpion96 
och 960 ytlagda stridvagnsminor på under en minut från Volcano.97 Till dessa siffror bör faktorn 
utspridningsbara minor som i och med felplacering i fall eller vid markanslag inte hamnar i en 
position som gör att de kan verka tilläggas. Dock är detta antal i denna jämförelse kanske försumbar i 
och med att minkastarens mineringsfrekvens så markant överstiger ingenjörkompaniets.  
 
För att göra mineringarna svåra att ta sig igenom förespråkas en blandning av minor och tändare. För 
detta ändamål disponeras två typer av stridsvagnsminor varav en av dem kan kombineras med fyra 
olika tändare, totalt fem kombinationer. Nyttjas ett minkastarsystem skulle antalet 
minkombinationer endast vara ett.  
 
En annan faktor är ytliggande och nedgrävda. En utspridningsbar mina är generellt sett mindre än en 
konventionell stridsvagnsmina. En konsekvens av detta är att den ytliggande konventionella 
stridsvagnsminan kan vara lättare för en motståndare att upptäcka kontra en mindre utspridningsbar 
mina. Dock grävs konventionella stridsvagnsminor ofta ner vilket borde göra dem mer svåra att 
upptäcka än en ytliggande utspridningsbar mina.  
 
Slutsats: kopplat till verkan skulle en minkastare utveckla förmågan att minera snabbt, dock skulle 
mineringarna bli mindre komplexa. 
 
Förmågan skydd beskrivs i doktrinen syfta till att ”genom såväl tekniska som taktiska, passiva och 

aktiva åtgärder – skapa förutsättningar för ökad överlevnad, uthållighet och möjligheter till verkan”98 
Denna förmåga skulle kunna omsättas till följande, till uppgiften, konkret faktor, skydd vid 
genomförande av minering. När ingenjörkompaniet minerar finns två faktorer som berör förmågan 
skydd negativt. Den första är hastigheten som kompaniet kan hålla vid genomförande av uppgift, ju 
längre man är på samma plats desto mer utsatt blir man. Den andra faktorn är att uppgiften 
genomförs av avsutten personal. Vid minering  engageras hela kompaniet för att få ner minor i 
marken, detta innebär att förmågan skydd måste stödjas av något annat förband. Att placera ut 600 

                                                           
94 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 67 
95 Högkvarteret, ”Utdrag ur Reviderad Taktisk, Organisatorisk och Ekonomisk Målsättning för COMBAT  
SUPPORT INGENJÖRBATALJON 2009” 
96 King, Jane’s Mines and Mine Clearance 2010-2011, s. 604 
97 Ibid s. 620 
98 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 71 
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ytliggande eller 300 nedgrävda stridsvagnsminor i kompanis ram under en timmes tid är ingenting 
man gör dolt. Detta innebär att en tämligen stor enhet är exponerad på samma plats ganska länge.  
 
Med en minkastare kan man snabbt och i en mycket liten enhet röra sig fram till ett område, minera 
och försvinna. Dock tar detta inte bort hela problemet med förmågan skydd. Antagligen skulle 
minkastare av en motståndare ses som prioriterade mål. Detta innebär att ett sådant system med 
största sannolikhet inte skulle kunna släppas fritt att minera lite här och där utan det skulle faktiskt 
behöva någon form av skyddande enhet. 
 
Slutsats: när det gäller skydd skulle en minkastares tempo minska utsattheten och således också 
kravet på att få hjälp med skydd av andra enheter, dock försvinner inte detta krav. 
 
”Rörlighet syftar till att manövrera avdelade system, förband och övriga resurser i tid och rum”99 

Detta syfte tas upp i Doktrin för markoperationer. Kopplat till det aktuella ämnet skulle förmågan 
rörlighet kunna ses på ett par olika sätt, dels skulle det kunna vara förmågan att kunna följa med i 
anfallande enheters tempo, dels terrängframkomlighet. Specifikt för ingenjörkompaniet och 
uppgiften att minera så innebär terrängframkomlighet inga problem. Skulle terrängen överstiga 
hjälpmedel i form av fordons förmåga sker mineringen helt avsuttet, detta är en sak som ett 
minkastarsystem inte skulle klara av, överstiger terrängen fordonets terrängframkomlighet uteblir 
mineringen. Att en människa till fots har bättre framkomlighet i terräng än ett markburet fordon är 
tämligen uppenbart, något som skulle kunna tala för att en minkastare inte utvecklar 
ingenjörkompaniets förmåga till att minera ur detta hänseende. Dock måste man ställa sig frågan vad 
syftet är att minera med stridsvagns/fordonsminor i terräng där fordon inte kan framrycka. 
 
Som tidigare nämnts utgår båda metoderna ifrån någon typ av fordon. Att de typfall av minkastare 
som tas upp i denna uppsats presterar 40km/h respektive 88km/h i framryckningshastiget är då 
oväsentligt. Framför allt på grund av att de faktiska minkastarenheterna skulle kunna monteras på i 
princip vilka fordon som helst som har plats och klarar vikten. Som tidigare nämnts gjordes bland 
annat vinterförsök med den tyska minkastaren med bandvagn 206 som plattform. Konkret för 
Försvarsmakten innebär det att samtliga fordon med lastkapacitet och utrymme större än bandvagn 
206 skulle kunna fungera som bärande fordon. Med allra största sannolikhet skulle både manuella- 
och minkastarmineringar kunna utgå från samma fordonstyp. 
 
Det som innebär en skillnad i förmågan rörlighet är att minkastarsystemen klarar av att minera i 
dessa hastigheter, uppsuttet. Med den förmågan som finns i dagsläget sker minering avsuttet bakom 
fordonet, således i gångtempo.  
 
Dessutom skulle förmågan till rörlighet kunna innebära att röra sig igenom egna mineringar. Vid 
genomförande av båda metoderna kan man helt enkelt låta bli att minera vissa stråk eller lämna 
passager i egna mineringar som i ett senare tillfälle kan användas till att snabbt framrycka igenom 
mineringen. Utspridningsbara minor med sin tillhörande tidsinställda självdeaktivering eller 
självdestruktion innebär att man helt kan minera igen ett område och sedan direkt när minorna inte 
är aktiva längre framrycka igenom. Denna funktion finns naturligtvis även på minor som inte är 
utspridningsbara, men den saknas i Försvarsmakten. 
 
Slutsats: en minkastare skulle kraftigt öka förmågan till rörlighet för ett minerande förband. Även 
funktionen med självdeaktivering bidrar till förmågan rörlighet, men då för de förband man 
understödjer vilket kan öka möjligheten att överaska en motståndare. 

                                                           
99 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 69 
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Det syftet som förmågan uthållighet får i Doktrin för markoperationer är ”Uthållighet syftar till att 

kontinuerligt vidmakthålla egen personell och materiell tillgänglighet så att eget och överordnat mål 

uppnås”100 Förmågan skulle i det aktuella fallet kunna ses som antalet personer som krävs för att lösa 
en uppgift. Ser man till det materiella skulle det kunna vara att kunna transportera de minor och 
utrustning som krävs, alternativt underhåll av utrustning. Om man inledningsvis ser på ordet 
personell finns det en ganska tydlig skillnad mellan den i dagsläget existerande mineringsförmågan 
och den förmågan ett minkastarsystem skulle föra med sig. Den uppgift som beskrivs i delen verkan 
gällande 600 ytlagda stridsvagnsminor per kompani och timme är ett bra exempel. Ett kompani 
arbetar intensivt i en timme för att uppnå samma effekt som ett minkastarsystem med två i 
besättningen skulle kunna uppnå på fem minuter.  
 
Kopplat till det andra ordet doktrinen tar upp, materiell, finns vissa skillnader när det gäller underhåll 
av utrustning. För att kunna prestera 600 ytlagda stridsvagnsminor per kompani och timme sker 
mineringen från fordon.101 Således kräver båda metoderna underhåll av fordon. Dock krävs det ett 
visst underhåll på själva minkastarenheterna. 
 
När det gäller transport av minmateriel och utrustning är de utspridningsbara minorna mindre till 
storlek och vikt vilket gör dem enklare att hantera.  
 
Slutsats: kopplat till förmågan uthållighet skulle en minkastare innebära att man kan frigöra personal 
genom att systemet gör flera personers jobb. Detta tillsammans med att minmaterielen är mindre 
ökar förmågan uthållighet.  
 
Förmågans syfte sammanfattas i doktrinen ”Underrättelser och information syftar till att upprätthålla 

en gemensam lägesbild av pågående, bedömd och kommande verksamhet”102 I det aktuella fallet 
skulle underrättelser och information vara kopplade till omgivningen där fältarbetsfunktionen verkar. 
Exempelvis skulle det kunna innebära spridning av minprotokoll och orienteringar om genomförda 
mineringar. Gällande bedömd och kommande verksamhet innebär minkastarsystemet inte en 
förändring i förmågan hos Ingenjörkompanier. Detta då införandet av ett sådant system inte skulle 
påverka planeringsprocesser gällande framtida mineringar. Dock sker en viss förändring i den 
pågående verksamheten. Tidsskillnaden har tidigare utpekats i denna analys och den blir åter igen 
aktuell. En av de klart största fördelarna med en minkastare är att den kan minera av ett område 
snabbt, men detta för också med sig nackdelar. En av dessa nackdelar är svårigheterna att lyckas 
orientera egna om var i terrängen det finns minor. Ett införande av en minkastare kan därför också 
innebära att det krävs andra metoder för att hålla egna trupper uppdaterade om aktuella egna 
minfält. 
 
Slutsats: en minkastare skulle försvåra denna förmåga något. I och med dess höga rörlighet och höga 
förmåga att sprida minor skulle det krävas tillförda- alternativt nya resurser för att kunna hålla egna 
enheter orienterade om aktuella minfält. 
 
Den sammanfattning av förmågan ledning och dess syfte som ges i Doktrin för markoperationer är 
”Ledning syftar till att samordna mänskligt agerande och resurser av olika slag i komplexa och 

dynamiska situationer”103 Denna förmåga skulle vid uppgiften minera innebära hur 

                                                           
100 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 73 
101 Högkvarteret, ”Utdrag ur Reviderad Taktisk, Organisatorisk och Ekonomisk Målsättning för COMBAT  
SUPPORT INGENJÖRBATALJON 2009” 
102 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 65 
103 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 63 
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mineringsuppgiften tilldelas och hur genomförandet leds. Ett minkastarsystem skulle inte förändra 
hur uppgiften minera tilldelas. Dock sker en viss förändring vid själva genomförandet. Att, som 
doktrinen säger, samordna mänskligt agerande torde vara lättare när det är en enhet, själva 
minkastaren, man styr. Till skillnad från ett kompani där det är fler både mänskliga och materiella 
ting som skall samordnas. 
 
Slutsats: förmågan ledning förändras inte märkbart av en tillförd minkastare. 
 
Sammanfattningsvis kan man se att alla förmågor skulle på något sätt gynnas av en minkastare 
förutom ledning där resultatet är oförändrat och und/info där minkastaren genom sitt tempo skulle 
ställa högre krav på snabb spridningen av information angående egna minor. 
 

8.2 Analys utifrån uppsatsens typfall 
Typfall 1 

Insats inom Sveriges gränser syftande till att hävda nationens suveränitet. Ett ingenjörkompani 
understödjer en manöverbataljon med en anfallsuppgift, ingenjörkompaniet har i sin tur bland annat 
fått uppgiften att utgöra mineringsreserv. 
 
Som tidigare nämnt är förutsättningar för att lyckas med fältarbeten vid anfallstrid att det går att 
förbereda och genomföra på kort tid. Vid anfallstrid kan man nyttja de positiva egenskaperna hos ett 
minkastarsystem. Systemet skulle med sin rörlighet och förmåga till verkan följa anfallande förband 
och sedan genomföra mineringar utan längre förberedelsetid eller genomförandetid. Kopplat till 
uthållighet ökar systemet förmågan också. Mindre minor innebär att de är lättare att hantera och 
transportera fram.   
 
Typfall 2 

Insats inom Sveriges gränser syftande till att hävda nationens suveränitet. En manöverbataljon löser 
en försvarsuppgift med ett understödjande ingenjörkompani vars uppgift är att utföra fördröjande 
fältarbeten. 
 
De minarbeten som nyttjas vid försvarsstrid behöver ofta vara omfattande. I dessa fall skulle en 
minkastare kraftigt kunna utveckla förmågan att få ut minor när bristande förberedelsetid föreligger. 
En minkastare skulle också kunna komplettera minfält under tiden försvarstriden genomförs. Dock 
kanske man inte kan få den livslängden och komplexiteten i en minering med ett sådant syfte. Alltså 
skulle en minkastare utgöra ett komplement till ingenjörkompaniet men inte ersätta det.   
 
Typfall 3 

Insats inom Sveriges gränser syftande till att hävda nationens suveränitet. En manöverbataljon löser 
en fördröjningsuppgift med ett understödjande ingenjörkompani vars uppgift är att utföra 
fördröjande fältarbeten. 
 
Fördröjningstrid är en kombination av anfall och försvar, när det kommer till fördröjande fältarbeten 
är en kombination av faktorerna för anfallstrid och försvarstrid viktig. Därav förs de positiva delarna 
från dessa in, alltså dess rörlighet, korta förberedelsetid och tempo. En minkastare skulle snabbt 
kunna ta sig långt upp i ett fördröjningsområde och minera för att skapa tid åt andra förberedelser. 
Dock medförs också de negativa delarna som omfattar mineringars komplexitet, alltså skulle en 
motståndare troligtvis snabbare kunna ta sig igenom. 
 
När det gäller stridsätt så skulle en minkastare främst gynna anfall och fördröjningstrid. 
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Utifrån de konventioner och regler som gäller för Sverige finns ett antal förutsättningar man är 
tvungen att ta hänsyn till som förändrar ovanstående analys något. Utav de faktorer som lyftes fram 
angående detta fanns fyra huvudsakliga kategorier; skydd av civila, överflödig skada, protokollföring 
samt ansvar för minor efter en konflikt. Kopplat till överflödig skada går det inte att se några 
skillnader mellan de förutsättningar som finns i dagsläget och hur det skulle se ut med en minkastare. 
Minkastarens huvudsakliga styrkor är dess förmåga att snabbt sprida mycket minor, men detta är 
något som kraftigt kan komma att bli begränsat av konventionernas innehåll. Faktumet att samtliga 
mineringar skall märkas ut så länge omständigheterna tillåter det innebär att även om minorna 
kommer ut fort måste mineringen märkas ut med skyltar och avspärrningar. I vissa fall, exempelvis 
vid ett anfall kanske man kan hävda att omständigheterna inte tillät att man märkte ut mineringen 
och där kanske mineringens begränsade livslängd håller som argument också, men faktum kvarstår. 
När det gäller protokollföring innebär detta i stort ingen förändring kopplat till de lägsta krav för 
protokollföring. Här kvarstår istället problemen att hålla egna enheter uppdaterade som det 
huvudsakliga motargumentet. Minornas begränsade livslängd innebär att de upphör vara ett 
problem tämligen snabbt och borde då underlätta ansvaret efter konflikter. 
 
Slutligen rörande kostnader behöver skillnaden mellan en avancerad konventionell mina och en mina 
tillhörande ett minkastarsystem inte vara speciellt stor. Ser man dock till typminan i Försvarsmakten, 
stridsvagnsmina 5, är den i stort formpressat sprängämne. Detta medför att kostnaderna för en 
sådan mina skulle vara avsevärt lägre än en utspridningsbar mina. 
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9 Diskussion 
Enligt försvarspropositionen skall armén utvecklas mot att bli lättare och mer flexibel, ingående 
ingenjörförbanden skall bli mer modulära för att med enheter av kompanisstorlek kunna understödja 
manöverstridsgrupper. Försvarspropositionen poängterar också förmågan rörlighet. En minkastare 
utvecklar förmågan till rörlighet för ingenjörkompaniet, och som visats tidigare i uppsatsen behövs 
inte ett tungt fordon för att dra minkastaren vilket är kompatibelt med försvarspropositionen. 
Angående flexibilitet är en av de stora fördelarna med ett ingenjörkompani är dess mångsidighet, 
denna mångsidighet finns inte hos en minkastare, den gör endast en sak. Alltså kan minkastaren inte 
ersätta befintliga resurser utan bara komplettera.  
 
Med önskan om att ingenjörenheter skall bli mer modulära skulle man naturligtvis kunna se ett 
scenario där det finns ett minkastarsystem som går att plocka på och av dess bärande plattform och 
på så sätt skapa en modulerbar lösning. 
 
Analysens resultat säger att en tillförd minkastare skulle utveckla försvarsmaktens förmåga att 
minera. Detta främst kopplat till förmågorna verkan, rörlighet, uthållighet men också till viss del 
skydd. Analysen tillsammans med den tidigare analysen angående typfall menar att en minkastare 
inte hör hemma i sådana internationella insatser som genomförs i dagsläget. Utan att dess främsta 
användningsområden skulle vara anfall och fördröjningstrid antingen i kontexten att försvara det 
egna territoriet mot invasion eller genomföra en egen invasion.  
 
Det som blir avgörande för ett minkastarsystems vara eller inte vara blir till slut de potentiella 
insatsområdena. Visst skulle förmågan till att minera utvecklas men behövs det verkligen? Utav 
analysen kring typfallen framgår att användningsområdet för minor över lag tycks tveksamt i sådana 
insatser som Sverige i dagsläget bedriver utomlands. Så den troligaste situationen där man skulle 
behöva ett minkastarsystem skulle vara den när den nationella integriteten skall hävdas på eget 
territorium. Detta är ett scenario som uttrycks i försvarspropositionen men det är inte där 
tyngdpunkten ligger. Alltså blir kanske en stor slutsats att absolut skulle en minkastare vara ett bra 
komplement till de ingenjörresurser som finns i dagsläget, dock är nyttan av ett sådant system något 
tveksam. Skulle dock tyngdpunkten för Försvarsmaktens inriktning förskjutas mer mot nationellt 
försvar kan en minkastare absolut vara ett aktuellt alternativ. 
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9.1 Svar på frågeställningar 
I uppsatsens inledning ställdes följande frågor: 
 

- Behövs ett minkastarsystem samt vad skulle ett sådant system innebära för Försvarsmaktens 

förmåga att minera? 

 
Ett minkastarsystem skulle innebära en kraftig ökad förmåga till att minera framför allt när det gäller 
offensiva operationer och de grundläggande förmågorna verkan, rörlighet, uthållighet och i viss mån 
även skydd. Dock skulle det enbart kunna införas som komplement till den organisation och 
utrustning som finns i dagsläget. Angående huruvida systemet behövs kan dess nytta ses som 
tveksam då den  inte lämpar sig i fredsbevarande och fredsframtvingande insatser vilket utgör en 
stor del av försvarsmaktens arbete. 
 

- Vilka problem, kopplat till fördrag och regler gällande minanvändning, finns med införandet 

av ett minkastarsystem i Försvarsmakten? 

 
De främsta problemen kopplat till ovanstående är internationella regler om utmärkning av minfält 
samt protokollföring. Dessa innebär inte att en minkastare inte skulle kunna nyttjas, däremot innebär 
de att den inte kan nyttjas fullt ut. 
 

- Är det med hänsyn till ovan nämnda regler möjligt att införa ett minkastarsystem samt vilka 

krav skulle ställas på ett sådant system inför införande i Försvarsmakten 

 
Ja, det är fullt möjligt att införa ett minkastarsystem. Dock måste medel för att märka ut mineringar 
påskyndas och stridsledningssystem för att orientera egna om nya mineringars position införskaffas 
för att kunna utnyttja minkastarens fulla potential. 
 

9.2 Återkoppling till tidigare forskning 
Den tidigare forskning som lyfts fram i uppsatsens inledning är positiv till införandet av ett 
minkastarsystem, vilket inte skiljer sig från detta arbete. Dock kan man i båda de tidigare 
forskningarna se en vilja att införa ett sådant system, ett resultat som skiljer sig något från detta 
arbetets.  
 
En anledning till de skiljaktigheter som finns mellan resultatet angående minkastare i denna och Övlt. 
Perssons tidigare uppsats skulle kunna vara tidsperioden när de är skrivna. Utöver detta måste man 
se till syftet med uppsatsen. Övlt. Perssons uppsats syftar inte till att påvisa eller avfärda behovet av 
en minkastare utan avhandlar förmågor som är efterfrågade hos manöverenheter.  Angående 
Systemutvecklingsplan fältarbeten kan den, lite raljant, ses som en önskelista från 
fältarbetsfunktionen. Den beskriver ett flertal olika behov där minkastare enbart är en liten del. 
Återigen så skiljer sig inte uppfattningen om att en tillförd minkastare kraftigt skulle kunna öka den 
förmåga som finns i dagsläget att minera mellan den tidigare forskningen och denna uppsats. 
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9.3 Förslag på fortsatt forskning 
Att minkastare i alla fall till viss del skulle kunna gynna försvarsmakten är en slutsats man kan dra av 
detta arbete. Dock faller systemet då de ej passar för de operationer som utgör en stor del av 
försvarsmaktens huvudfokus. Vad som skulle vara intressant att undersöka är hur liknande system 
och koncept fungerar tillsammans med icke-dödliga vapen och således hur man skulle kunna anpassa 
koncepten till operationer där minanvändning inte är aktuell. 
 
Utöver det kan man också se ett stort behov av att undersöka hur minvapnet är tänkt att nyttjas i 
Försvarsmaktens framtid. Undersökningar av denna typ pågår till viss del redan på Fältarbetsskolan i 
Eksjö. 
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11 Bilagor 
 
Försvarsmakten, ”Utdrag ur KFS Ingbat 14”, 2012 Eksjö 
 

Utdrag ur KFS (Krigsförbandsspecifikation) Ingbat 14 

H1 Utföra fältarbeten för rörlighet i form av väg och broarbeten för att möjliggöra operativ 
tilltransport och taktisk förflyttning 

H2 Genomföra minbrytning, brytning av hinder samt snabba förbindelsearbeten (broarbeten, vad) 
i syfte att möjliggöra framryckning och manövrering 

H3 Genomföra ammunitions- och minröjning för att reducera risker samt öka rörlighet för 
markförband 

H4 Utföra förstörings- minerings- och hinderarbeten som stöd för markstriden samt skydd av 
gruppering och övrig verksamhet 

H5 Inhämta, bearbeta och delge geografisk information samt fältarbetsunderrättelser (på land och 
under vatten) samt utföra undervattensarbeten 

H6 Utföra befästningsarbeten för att öka markförbandens skydd och uthållighet 
  
Ö1 Lösande av stridsuppgift inom kompanis ram (ta terräng, skydda, fördröja) 
Ö2 Utföra mark- och reparationsarbeten inklusive camparbeten upp t.o.m. förstärkt 

tältförläggning/temporär camp i syfte att möjliggöra styrketillväxt samt öka uthållighet 
Ö3 Utföra operativa fördröjande fältarbeten (spärrnings-, blockerings- och försörjningsarbeten) i 

infallsportar i syfte att reducera tillgänglighet 
Ö4 Utföra röjnings- reparationsarbeten i infallsportar samt marina baser och flygbaser i syfte att 

öka tillgängligheten 
Ö5 Utföra maskerings- och skenmålsarbeten i syfte att öka förbandens skydd och uthållighet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012 [SA krigsvetenskap 15hp]  
Henrik Wikström Minkastare – ett system för Försvarsmakten? 38  
Officersprogrammet 09-12 
 
 

E-postkorrespondens Övlt Anders Nygren 2012-05-07 

 

1. Anser ni att Försvarsmakten behöver en minkastare, varför? 

Tveksamt. Motiv enligt nedan.  
 

2. Ser ni några problem med införandet av ett minkastarsystem, vilket/vilka? 
Systemsäkerhet, minpolitik och ekonomi är några av utmaningarna. Vad gäller systemsäkerhet är det 
tveksamt om något land med säkerhetstänkande motsvarande Sverige överhuvudtaget har operativa 
system som man använder med skarpa minor. En sak är att öva med lös am. En annan att minera 
skarp. Såväl för egna styrkor som tredje mans säkerhet.  
 

3. Bi-SC Agreed Capability Codes and Capability Statements tar upp minkastare, vad innebär Bi-SC för 

Sverige då vi inte är medlemmar i NATO? 
Sverige är mig veterligen inte juridiskt bundet av NATO interoperabilitetsdokument. Dvs som PfP 
nation ratificerar vi dem inte, men vi avger avsiktsförklaringar utifrån NATO PARP process. Dvs ett 
något mera löst hållet förhållningssätt. Min personliga uppfattning är att just vad gäller minkastare så 
har BisC kanske en något otidsenligt syn på vad som skall ingå. För Sverige innebär det dock  att man 
vid styrkegenereringsprocess (vem skall bidra med vad) missar poäng när bidragets godhet skall 
värderas. Å andra sidan sett är det nog  tveksamt om annan nation har denna förmåga heller. Vad 
gäller ingbv, broläggare, EOD, horisontell och vertikal konstruktionsförmåga etc så är rimligheten och 
behoven helt andra.  
 
Med andra ord. Nyttan av och den minpolitiska realiserbarheten ställer jag mig ytterligt tveksam till.  


