
Christoffer Sandgren        Ingenjörkompaniets förändring från NBG-08 till NBG-11               
OP 09-12   - En sanning eller myt? 
VT 2012                                                                                                        
    
 

 

 

 

Krigsvetenskap - metod och självständigt arbete (18Hp) 

Författare: 

Christoffer Sandgren 
Program & kurs 

OP 09-12, 1OP147 

Handledare: 

Niklas Stenlås 

  Antal ord:12952   

Ingenjörkompaniets förändring från NBG-08 till NBG-
11 

-     En myt eller sanning? 

Ämnesbeskrivning 
Uppsatsen Ingenjörkompaniets förändring från NBG-08 till NBG-11 – En myt eller 

sanning? behandlar ingenjörkompaniet under Nordic Battlegroup-08 respektive Nordic 
Battlegroup-11. Uppsatsens skildrar de skillnader vilka fanns på respektive kompani 
avseende organisationen, materiel och utrustning samt de krav och uppgifter vilka 
kompaniet hade. Detta har genomförts med en komparation mellan de respektive 
kompanierna. 
 
Syftet med uppsatsen är att se vilken inverkan tidigare organisationer har på 
framställandet av en ny organisation under respektive Nordic Battlegroup. I detta fallet 
ingenjörkompaniet under respektive Nordic Battlegroup.  
 
En komparation mellan de två olika kompanierna innefattande tre av de grundläggande 
förmågorna verkan, rörlighet och uthållighet har genomförts kopplat mot två av 
krigsföringsförmågorna, konceptuella- och fysiska förmågorna. 
 
Resultatet av studien visar att slutsatser kopplade till i huvudsak brister kring 
kommunikationen mellan respektive ingenjörkompani där inget eller mycket begränsat 
erfarenhetsutbyte genomförts mellan dessa. Detta resulterade i att ingenjörkompaniets 
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utveckling kan sammanfattas som uppbyggnaden av en helt ny organisation snarare än 
en reorganisation där erfarenheter och lärdommar hjälpt till att bygga upp den ”nya” 
organisationen. 
 
Nyckelord: Nordic Battlegroup, Ingenjörkompaniet, organisation, materiel och 
utrustning, uppgifter och krav. 
  
 

 
 

Changes in the engineer coy between NBG-08 and 
NBG-11? 

- A myth or truth? 

Description of subject 
The essay "Changes in the engineer coy between NBG-08 to NBG-11 -  A myth or 

truth?" deals with the engineer company under Nordic Battlegroup-08 and Nordic 

Battlegroup-11. The essay depicts the differences that existed between the respective 

companies regarding organization, material and equipment, as well as requirements and 

tasks, and has been conducted through a comparison between the respective companies. 

The purpose of the essay is to see which effect earlier organizations has on the 

preparation of a new organization under the respective Nordic Battlegroup. In this case, 

the engineer company under the respective Nordic Battlegroup. 

A comparison between the two different companies, containing three of the basic skills: 

effect, movement and endurance, has been conducted linked to two of the warfare skills, 

conceptual and physical skills. 

The result of the study shows conclusions connected to mainly lack of communication 
between the respective engineer companies, where no, or very limited, experience 
exchanges have been made between them. This resulted in that the development of the 
engineer company can be summarized as the construction of a completely new 
organization rather than a reorganization, where experience and lessons learned could 
have helped building the "new" organization. 
Keywords: Nordic Battlegroup, Engineer Coy, organization, supplies and 
equipment, tasks and requirements. 
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2	Förkortningar	

NBG Nordic Battlegroup (Snabbinsatsstyrka tillhörande EU) 
TOEM Taktiskt, Organisatorisk och Ekonomisk Målsättning 
Requirement Specification Mål- och styrdokument 
CS-bataljon Combat Support-bataljon (understödsbataljon) 
Core-bataljon Manöverbataljon 
FarbS Fältarbetsskolan ING2 
OP Officerprogramet  
VFU Verksamhetsförlagd utbildning 
GSFP Gemensam säkerhets- och försvarspolitik 
R10/30 Beredskapskrav 10/30 dagar 
H1-4 Huvuduppgift 1-4 
Ö Övriga uppgifter 
TMR Truppminröjare 
Quick Reaction Force (QRF) Snabbinsatsstyrka 
(F)HQ Force Headquarter (brigadstab) 
Patgb Pansarterrängbil  
PBV Pansarbandvagn 
Ptgb Personterrängbil 
Days Of Supplies (DOS) Genomsnittliga resursförbrukningen/dygn innefattande 

ammunition, reservdelar , vatten, levsmedel och drivmedel. 
MLC 30 Military Load Clas (Bärighet på till exempel brosystem) 
ATS Armens Taktiska Stab 
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3	Inledning	

3.1 Disposition 

Uppsatsens disposition kommer att se ut enligt följande: I det inledande ansnittet av 

uppsatsen kommer en kort bakgrund till uppkomsten av Nordic Battlegroup samt Sveriges 

övergång från ett invasionsförsvar till de försvaret vi har idag, det vill säga insatsförsvaret att 

gås igenom. Jag kommer därefter att presentera den problemformulering med syfte och 

tillhörande frågeställning samt de avgränsningar jag valt att genomföra.  

Det andra avsnittet kommer att behandla den vetenskapliga metod vilken arbetet är 

utformat efter tillsammans med den teorianknytning arbetet utgår ifrån. Avsnittet kommer 

även att behandla tidigare forskning kring ämnet samt de material som arbetet bygger på. 

Det tredje avsnittet i uppsatsen kommer att behandla ingenjörkompanierna under Nordic 

Battlegroup-08 respektive Nordic Battlegroup-11, dess organisation och materiell kopplat till 

de uppgifter och krav som dessa skulle kunna lösa. Kompanierna kommer här även att 

jämföras och analyseras mot valda teoridelar för att se eventuella skillnader i ovanstående 

delar.   

Det fjärde avsnittet kommer att diskutera och presentera vilka slutsatser som gjorts under 

arbetets gång, eventuella lärdommar och implementeringar under NBG-08 till NBG-11 

kommer att granskas och redovisas.   

Slutligen i de femte avsnittet kommer en sammansfattning av genomfört arbete att 

genomföras tillsammans med förslag på fortsatt forskning inom området.  Även de källor 

vilka använts under arbetet tillsammans med intervjuunderlag kommer att redovisas.  

3.2 Bakgrund 

Nordic Battlegroup: 

I december 1999 under det Europeiska rådets möte i Helsingfors antogs  de generella målen 

för EU:s militära krishanteringsförmåga.1 ”Fokus låg på behovet av att utveckla en europeisk 

förmåga att kunna genomföra en mer traditionell krishanteringsinsats av samma omfattning  

som den i Bosnien och Hercegovina 1995 – 1996, det vill säga en relativt stor insats om 60 00 

personer. [---] Det pekades på att medlemsstaterna bör kunna bidra med en mindre 

                                                           
1 www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Den-nordiska-stridsgruppen-
201_GZ0384/?text=true Sida 5, 2012-05-16 
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snabbinsatsenheter.”2 Under operation Artemis som genomfördes i Demokratiaska 

republiken Kongo förtydligades ytterligare behovet av en mindre EU-ledd 

snabbinsatsförmåga vilket även visade på FN:s behov av en militär snabbinsatsstyrka. Detta 

resulterade i att Frankrike och Storbritannien i februari 2004 tillsammans med övriga 

medlemsstater förhandlade fram ett koncept om en snabbinsatsstyrka. I oktober 2006 antog 

EU stridsgruppkonceptet.3 ”Battlegroup konceptet innebär […]att styrkan är sammansatt av 

förmågor i alla försvarsgrenar. Dessa förmågor är såväl taktisk, operativ som strategisk 

karaktär. Styrkan ska på mycket kort tid, 10 dagar, kunna påbörja insats […] och lösa 

uppgifter på hela konfliktskalan.”4     

Sverige mot ett insatsförsvar: 

Under propositionen 2004/05:5 Vårt framtida försvar fick Sverige en tydlig inriktning hur 

vårt framtida försvar skulle vara utformat. Försvarsmaktens uppgifter sträcker sig idag inte 

enbart till att ”hävda vårt territoriella integritet” och ”försvara Sverige mot ett väpnat 

angrepp” utan skall även ”bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld” samt 

”värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett angrepp 

eller krig i vår omvärld.”5 Försvarsmakten skall klara av hela skalan av 

krishanteringsuppgifter från förtroendeskapande, konfliktförebyggande, humanitära, 

fredsbevarande uppgifter till fredsframtvingande insatser.6 Kontentan av denna nya 

inriktning innebar för Sverige att förmågan att hävda Sveriges territoriella integritet skall 

kunna lösas parallellt till att fredsfrämjande insatser genomförs globalt, vilket även speglade 

regeringens krav; ”Försvarsmakten skall vara användbar här och nu.”7 

”Sverige deklarerade, vid en halvårsvis återkommande koordineringskonferensen för 

stridsgrupper, i november 2004 avsikten att, tillsammans med Estland, Finland och Norge, 

delta med en stridsgrupp i beredskap våren 2008. Under 2007 anslöt sig även Irland till den 

nordiska stridsgruppen.”8 Sverige hade under detta tillfälle samt under våren 2011 

huvudansvaret för sammansättningen och beredskapen av den nordiska stridsgruppen.   

EU:s beslut, grundat på tidigare erfarenheter kring behovet av en sammansatt 

snabbinsatsstyrka, kom väldigt lägligt mot den nya inriktningen Sverige skulle införskaffa mot 

                                                           
2 www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Den-nordiska-stridsgruppen-
201_GZ0384/?text=true Sida 5, 2012-05-16 
3 Ibid. 
4 www.kkrva.se/wp-content/uploads/Artiklar/111/kkrvaht_1_2011_2.pdf , sida 1,  2012-04-28 
5 www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Vart-framtida-
forsvar_GS035/?text=true Sida 31, 2012-05-16 
6 Försvarsdepartimentet, Regeringens proposition 2004/05:5 VÅRT FRAMTIDA FÖRSVAR – försvarspolitisk 
inriktning 2005-2007 sammanfattning, (EO Print, Stockholm 2004) Sida 14.  
7www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Vart-framtida-
forsvar_GS035/?text=true Sida 35, 2012-05-16 
8 www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Den-nordiska-stridsgruppen-
201_GZ0384/?text=true Sida 5, 2012-05-16 
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Försvarsmakten. Detta medförde att Sveriges utveckling av det nya insatsförsvaret helt gick i 

linje med EU:s begäran av en nordisk snabbinsatsstyrka. 

3.3 Problemformulering 

Under den relativt korta tid jag varit i Försvarsmakten har utvecklingen av organisationen 

ständigt varit i fokus. Utvärdering är ett ständigt inslag under övningar, utbildningar och i 

olika organisationer inom Försvarsmakten för att säkerställa att dessa genomförs mot 

uppsatta krav och mål. Detta är en anledning till att jag valt  att skriva just om vilka 

förändringar som genomfördes från NBG-08 till NBG-11 på ingenjörkompaniet. Detta för att 

se hur utvecklingen av dessa förband fortskred, skillnader hos förbanden samt om och i så 

fall vilka erfarenheter man dragit. Med den nya organisationen och de nya uppgifterna 

Försvarsmakten har till uppgift att lösa uppstår nya problem. Sverige har under tidigare 

tillfällen varit med och bidragit med flera ingenjörförband för att stå i beredskap, dessa 

förband, så kallade registerförband (det vill säga beredskapsförband som är anmälda till 

olika styrkeregister för konflikthantering) tillhörande bland annat EN01, EN02, EN03 och 

EN04 för att nämna ett fåtal av dem. Dessa om än inte lika omfattande som Nordic 

Battlegroup. Att jag valt att studera Nordic Battlegroup och då just NBG-08 respektive NBG-

11 är för att Sverige var ramnation under dessa tillfällen, det vill säga att stridsgruppen låg 

under Sveriges huvudansvar och att jag därmed  på ett mer konkret sätt kan visa hur 

ingenjörkompanierna jobbat för att säkerställa utvecklingen av dessa. Då Nordic Battlegroup 

genomfördes med en tydlig början och ett tydligt slut anser jag att en studie kring detta 

område konkret kan påvisa hur detta genomfördes.   

I proposition 2011/12:84 konstaterades det följande: Efter beredskapsperioden 2008 gav 

regeringen i uppdrag till berörda myndigheter att redovisa sina erfarenheter av NBG-08 

avseende förberedelser och beredskapsperiod för att på bästa sätt kunna tillvarata vunna 

erfarenheter inför arbetet med den nordiska stridsgruppen 2011.9 Under min intervju med 

chefen för ingenjörkompaniet NBG-08 Johan Lindqvist frågade jag huruvida erfarenheter 

dragna under NBG-08 kunde kopplas till de skillnader vilka fanns mellan de olika 

kompanierna. Det konstaterades då att ett erfarenhetsutbyte mellan de båda kompanierna  

inte hade genomförts utan att detta endast genomfördes från kompanichefer och uppåt i 

organisationen. Men hur säkerställs det då att det faktiskt genomförs mellan avgående 

kompanis chef och pågående kompanis chef? Eller var det så att ansvaret låg på pågående 

kompanichef att söka de erfarenheter som tidigare dragits för att kunna utveckla förbandet? 

Senare under samma dag genomfördes en intervju med chefen för ingenjörkompaniet NBG-

11 Jonas Larsson, tillika tidigare chef för det internationella ingenjörkompaniet EN03, där det 

konstaterades att det fanns väldigt ambitiösa planer på att genomföra 

                                                           
9 www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Den-nordiska-stridsgruppen-
201_GZ0384/?text=true Sida 9, 2012-05-16 
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erfarenhetsseminarium under NBG-11, anordnat av högkvarteret, där erfarenheter kring 

arbetet med Nordic Battlegroup skulle kartläggas både mellan avgående och pågående 

chefer samt inom organisationen. Planen att pågående chefer skulle ta del av de 

erfarenheter vilka dragits under föregående period tillsammans med högkvarterets ansvar 

att genomföra återrapportering av beredskapsperioden till EU genomfördes dock inte i den 

utsträckningen. Anledningen kan tyckas vara självklar då inget nytt Nordic Battlegroup-

koncept var planerat men hur behandlades de lärdommar vilka dragits under Nordic 

Battlegroup och togs de omhand på kompanierna?     

3.4 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att utifrån två valda delar ur krigsföringsförmågorna, Fysiska- och 

Konceptuella faktorer samt delar av de grundläggande förmågorna verkan, rörlighet och 

uthållighet, undersöka ingenjörkompaniet under Nordic Battlegroup-08 samt Nordic 

Battlegroup-11. Detta för att se vilka skillnader det fanns mellan ovanstående samt om och i 

så fall vilka eventuella lärdommar dragna under Nordic Battlegroup-08 implementerades  

under Nordic Battlegroup-11. Detta för att därmed se vilken inverkan tidigare organisationer 

har på framställandet av en ny organisation. I huvudsak kommer eventuella skillnader i den 

materiel och utrustning vilken nyttjades under respektive NBG tillsammans organisationen 

att tas upp kopplat mot de uppgifter och krav kompaniet hade på sig enligt gällande mål- och 

styrdokument under NBG08 samt Requirement Specification under NBG11. Requirement 

Specification kan sammanfattas som ett mål- och styrdokument innehållande bland annat de 

krav och uppgifter vilka kompaniet skall ha möjlighet att utföra tillsammans med tekniska 

hotbilder och exempel på olika stridsmiljöer. Dokumentet kommer från ett sammarbete 

mellan (F)HQ samt ATS. Uppsatsen syftar således inte till att undersöka specifika 

ingenjöruppgifter då tidigare forskning genomförts kring detta område.10 Ett mer långsiktigt 

syfte med uppsatsen är kunna bidra med en fortsatt diskussion kring utvecklingen av dessa 

förband samt hur lärdomar dragna under Nordic Battlegroup 08/11 skall kunna 

implementeras till ett eventuellt svensklett Nordic Battlegroup 15.  

Min frågeställning blir då följande: 

Vilka förändringar genomfördes mellan ingenjörkompaniet från NBG-08 till NBG-11? 

För att kunna svara på huvudfrågan behöver denna delas upp och följande delfrågor 

besvaras: 

• Vilken utrustning och materiel användes under NBG-08 respektive NBG-11? 

• Hur såg organisationen ut under NBG-08 respektive NBG-11? 

                                                           
10 Nils Arin, ”Ingenjörpluton: Kung på en sak eller klåpare på tusen”, FHS Stockholm 2009 
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• Hur påverkade de föregående två frågor kompaniet i dess förmåga att lösa 

tilldelade uppgifter?  

3.5 Avgränsning 

De teoretiska utgångspunkter vilka ligger till grund för denna uppsats är 

krigsföringsförmågorna där jag valt att avgränsa mig, då i huvudsak mot de Fysiska 

förmågorna och Konceptuella förmågorna.11 Anledningen till att jag har valt att avgränsa 

denna uppsats till dessa  två förmågorna är att då jag ämnar att undersöka den utrustning 

kompaniet hade tillgång till och organisationen på kompaniet mot de uppgifter vilka är 

ställda till kompaniet, detta då jag anser att det passar bra att utgå ifrån dessa delar av 

denna teorin. 

Tillsammans med ovanstående avgränsning  kommer jag även att avgränsa mig inom de 

grundläggande förmågorna och då i huvudsak till verkan, rörlighet och uthållighet12. Med 

hänsyn till att de olika förmågorna står i samspel med varandra kommer uppsatsen 

automatiskt att behandla fler av dessa förmågor, dock är utgångspunkten för uppsatsen de 

tre ovan nämnda. Anledningen till att ovanstående tre förmågor har valts föreligger då dessa 

förmågor är generella för stridande enheter och inte specifika för ingenjörkompaniet. 

Uppsatsen kommer i huvudsak att behandla den utrustning och materiel vilken 

ingenjörkompaniet hade tillgång till tillsammans med hur organisationen såg ut under dessa 

olika tillfällena. Detta kommer jag att jämföra mot kompaniernas uppgifter enligt Taktiskt och 

organisatoriskt måldokument samt Requirement Specification. Anledningen till att jag valt att 

genomföra uppsaten så ingående inom utrustning, materiel och organisationen i förhållande 

till tilldelade uppgifter beror på att jag inte funnit någon tidigare forskning kring just 

ingenjörkompaniet inom Nordic Battlegroup, dess förändring  samt om och i så fall vilka de 

eventuella lärdommar man dragit under dessa tillfällen.  

Slutligen har jag valt att avgränsat mig till Nordic Battlegroup då denna varit under Sveriges 

ramansvar. Syftet med denna avgränsning är att se hur/om vi inom den svenska delen av 

NBG genomförde säkerställandet av lärdommar och implementering av dessa.  

3.6 Vetenskaplig metod 

Min empiri kommer att grunda sig i kvalitativ metod, närmare bestämt två 

semistrukturerade intervjuer tillsammans med en komparation kring den litteraturstudie jag 

gjort ingående i valda delar inom ingenjörkompaniet. Den litteraturstudie jag genomfört 

innefattar i huvudsak organisationen och dess uppbyggnad, utrustning och materielen vilken 

                                                           
11 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, (Försvarsmakten Stockholm 2005)sida 59.  
12Ibid sida 60-61  
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kompaniet hade tillgång till samt de uppgifter kompaniet erhållit enligt  mål- och 

styrdokument samt Requirement Specification. De personer som kom att bli mina 

intervjupersoner är två före detta kompanichefer för NGB-08 respektive NBG-11. De före 

detta kompanicheferna var mina förstahandsval som intervjupersoner då de kan sägas ha 

bäst insyn i hur NBG är organiserade och hur diskursen inom organisationen har sett ut. Min 

undersökning bygger även på detta material.  

Semistrukturerade intervjuer innebär att jag sedan tidigare hade en intervjuguide som jag 

följde till stor del. Samtidigt fanns det utrymme för intervjupersonerna att själva komma 

med vidareutvecklade svar och på så vis ge den information som de ansåg relevant kring 

ämnet.13 Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer då det ger en bredd i 

empirin samtidigt som jag fick svar på mina förutbestämda frågor.  

Urval 

De material jag valt att genomföra min litteraturstudie kring kommer i huvudsak från 

primärkällor, det vill säga förstahandskällor vilket skapat en hög trovärdighet kring de 

studerade dokumenten. Intervjupersonerna är som tidigare nämnt valda utifrån deras 

tidigare chefsbefattning, det vill säga genom målstyrt urval. Med detta menas att 

intervjupersonerna väljs med grund i att de kan sägas ha bäst svar på de frågeställningar som 

ställts i uppsatsen.14 

Tillvägagångssätt 

Före dess att uppsatsarbetet startade kontaktade jag via mail kompanichefen för NGB-08 

som sedan gav mig kontaktuppgifter till kompanichefen för NGB-11. Via mail avtalade vi tid 

för intervjuer och de fick intervjuguiden några dagar före intervjuerna skulle ske. 

Intervjupersonerna var väl förberedda inför intervjuerna då dessa erhållit intervjuguiden i 

förväg vilket märktes genom att de inflikade med information utanför denna. För att undvika 

missuppfattningar vid kodningen valde jag att spela in intervjuerna istället för att anteckna.  

Intervjupersonerna hade inget önskan om att vara anonyma utan är villiga att bli refererade 

till med namn i uppsatsen. Då mina frågor som tidigare nämnt snarare är av formell karaktär 

ser inte jag några farhågor i att de i och med detta skulle utelämna relevant information.  

Trovärdighet 

Mina intervjupersoner har valt att ingå i min studie utifrån sin profession och samtidigt valt 

att inte vara anonyma vilket ger styrka till att den information som gavs under intervjuerna 

kan ses som trovärdig. Tillika var det samma personer vilka lämnade ut materialet uppsatsen 

är baserad på vilket även detta ökar trovärdigheten.   

                                                           
13 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder,  sida 415 
14 Ibid  sida.350 
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En annan aspekt av trovärdigheten i mitt arbete är hur jag hanterar informationen som 

angetts och hur intervjufrågorna i sig såg ut. Intervjupersonerna har fått läsa igenom 

uppsatsen då den var färdigställd för att ha möjlighet att kommentera de citat som gjorts 

och om så önskats att jag genomförde förändringar kring oklarheter eller direkt felaktiga 

uttalanden. 

3.7 Teorianknytning 

Den teorianknytning som studien är uppbyggd av är vald från försvarsmaktens doktriner.  

Valda delar ur krigsföringsförmågorna samt de grundläggande förmågorna står i samspel 

med varandra. I Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin sammanfattas det enligt 

följande; ” Krigsföringsförmåga kan också beskrivas som ett antal militära basfunktioner, 

dessa beskriver samtidigt verksamhetsområden för utveckling av Försvarsmaktens samlade 

förmåga.”15 De militära basfunktioner som doktrinen syftar på i detta sammanhang är det 

grundläggande förmågorna.  

3.7.1 Krigsföringsförmåga  

”Krigsföringsförmågan utgör grunden för att Försvarsmakten skall kunna lösa de av Sveriges 

regering och riksdag tilldelade uppgifter.”16 

Under uppsatsens gång kommer ingenjörkompaniet ur NBG-08/11 och dess förmågor till 

lösande av tilldelade uppgifter att förhålla sig till delar av den modell vilken 

krigsföringsförmågorna är uppbyggda av. Vår förmåga att genomföra väpnad strid kan 

principiellt beskrivas med modellen för krigsföringsförmåga.17 Modellen ligger således även 

till grund för de analyser vilka genomförs på både egna samt mot ståndarens förband i syfte 

att finna tyngdpunkter, kritiska sårbarheter samt avgörande punkter. Avsikten med detta är 

att identifierade styrkorna och svagheterna inom respektive ”pelare” för att kunna neka 

motståndaren nyttjandet av dessa svagheter mot oss samt att kunna åsamka motståndaren 

stora förluster i förhållande till vår insats mot dem. Sveriges krigsföringsförmåga är i sin 

helhet uppbyggda av tre grundläggande pelare vilka innehåller följande18: 

• Fysiska faktorerna –Omfattas av de stridskrafterna och den personalen samt övriga 

reella resurser för att kunna genomföra en militär operation. 

• Konceptuella faktorerna- Omfattas av policys samt styrdokument på olika nivåer, 

exempelvis doktrindokument. 

• Moraliska faktorerna – Består av det ledarskap, värdegrunder och den moral som 

präglar en försvarsmakt och dess ledning.  

                                                           
15 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, (Försvarsmakten Stockholm 2002) sida 76. 
16 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, (Försvarsmakten Stockholm 2005) sida 7. 
17Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, (Försvarsmakten Stockholm 2005) sida 59.   
18Ibid. sida 59.  
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Under uppsatsens gång kommer jag i huvudsak att förhålla mig till två av dessa förmågor 

nämligen de Fysiska förmågorna samt de Konceptuella förmågorna. Anledningen till att jag 

har valt att fokusera denna uppsats just mot dessa två faktorer ligger till grund då jag finner 

att dessa bäst kommer att visa de skillnader vilka fanns på respektive kompani samt om och i 

så fall hur erfarenheter och lärdommar som drogs implementerades under de olika 

tillfällena. Uppsatsen kommer således inte att ta upp de Moraliska faktorerna  och syftet 

med detta är att avgränsa arbetet mot organisationen och materiellen på kompaniet för att 

gör detta mer konkret och kärnfullt.  

3.7.2 Grundläggande förmågorna 

De grundläggande förmågorna är ledning, underrättelse och information, verkan, rörlighet, 

uthållighet och skydd. Dessa uttryck används i en teoretisk modell, vilket beskriver 

övergripande behov och vilka förmågor som krävs för att realisera manövertänkandet i 

avsikt att nå militärstrategiska, operativa och taktiska mål.19  

Genom att identifiera de styrkor och svagheter som finns hos en motståndare för att på ett 

så effektivt sätt som möjligt kunna nå verkan mot denne tillsammans med att analysera egna 

styrkor och svagheter för att minimera risken att motståndaren slår mot våra kritiska 

sårbarheter är nödvändigt för att på ett så effektivt sätt som möjligt nå önskat resultat. För 

att omsätta denna analys av  krigsföringsförmågor till operativa förmågor nyttjas de 

grundläggande förmågorna. De grundläggande förmågorna kan då sägas utvisa de behov och 

skapa de förutsättningar vilka skall styra mot uppgiftslösandet. För att göra dessa funktioner 

mer hanterbara tillsammans med att förenkla beskrivandet av olika scenarion har de 

grundläggande förmågorna delas in i sex olika funktioner, detta för att på så sätt kunna göra 

de mest komplicerade uppgifter mer hanterbara. Nedan följer en kort beskrivning av de sex 

grundläggande förmågorna.20 

• Ledning – Syftar till att samordna mänskligt agerande och resurser av olika slag i 

komplexa och dynamiska situationer så att eget och överordnat mål uppnås. 

• Underrättelse och information – Syftar till att kontinuerligt upprätthålla en 

gemensam lägesbild av pågående, bedömd och kommande verksamhet så att eget 

överordnat mål uppnås. 

• 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.[…] Inte bara vapensystemutan alla system eller åtgärder som kan påverka 

motståndarens vilja eller förmåga till fortsatt strid kan hänföras till förmågan att 

verka.  

                                                           
19 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, (Försvarsmakten Stockholm 2005)sida 60. 
20 Ibid. 60-61 
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• Rörlighet – Syftar till att manövrera avdelade system, förband och övriga resurser i 

tid och rum så att eget och överordnat mål kan uppnås. 

• Uthållighet – Syftar till att kontinuerligt vidmakthålla egen personell och materiell 

tillgänglighet så att eget och överordnat mål uppnås. 

• 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.21 

Under uppsatsens gång kommer jag i huvudsak att förhålla mig till tre av dessa 

grundläggande förmågor, nämligen verkan, rörlighet och uthållighet. Med hänsyn till att de 

olika förmågorna står i samspel med varandra kommer uppsatsen automatiskt att behandla 

fler av dessa förmågorna, dock är utgångspunkten de två ovan nämnda.  Anledningen till att 

jag har valt att fokusera denna uppsats just mot dessa tre faktorer ligger till grund då jag 

finner att dessa relaterar mot den frågeställning jag har.  

Valda delar av krigsföringsförmågorna tillsammans med valda delar av de grundläggande 

förmågorna kommer att analyseras mot hur organisationen såg ut, mot materiel och 

utrustning kompanierna hade tillgång till samt uppgifter och krav ställda på kompanierna. 

3.8 Tidigare forskning 

Tidigare forskning kring ingenjörplutonen och dess förmåga att lösa tilldelade uppgifter samt 

även skyttekompanier och dess utbildning har tidigare genomförts ,dock är dessa inget som 

direkt berör min studie då denna i huvudsak syftar till att få en insyn till hur och om 

förändringar skedde mellan kompanierna samt om lärdommar och dess implementering på 

ingenjörkompaniet genomfördes på NBG-08/11.22 Ytterliggare forskning kring 

underhållstjänst vid den internationella ingenjörkompaniet har genomförts i syfte att belysa 

de begränsningar organisationen och ledningsstrukturen hade under EN-förbanden.23 Då 

denna studien syftar till att ge förslag på förbättringar inom underhållstjänst i denna 

organisation kommer studien att granskas då detta kan vara relevant kopplat mot den 

organisation vilken ingenjörkompaniet under NBG-08/11 ingick.  

Under 2012 släppte Riksrevisionen sin granskning vilken bland annat innefattade hur 

Försvarsmakten omsatt erfarenheter från NBG-08 till en effektiv produktion av NBG-11 samt 

hur regeringen tillgodogjort sig erfarenheterna från NBG-08 i sin styrning av 

                                                           
21 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, (Försvarsmakten Stockholm 2005) sida 63-74 
22 Studierna vilka författaren syftar på är: Nils Arin, ”Ingenjörpluton: Kung på en sak eller klåpare på tusen”, FHS 
Stockholm 2009 (Opublicerad C-uppsats) samt Johan Sjöberg, ”Utveckling av skyttekompanier: Utmaningen att 
leverera effekt med en efterfrågad resurs även i morgon”, FHS Stockholm 2009 (Opublicerad C-uppsats) 
23 Michael Mamerholt, ”Underhållstjänst vid det internationella ingenjörkompaniet” (Bas Uha TAP Stockholm 
2003 (Opublicerad uppsats)) sida 2 
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Försvarsmaktens uppbyggand av NBG-11.24 Granskningen innefattade bland annat 

materielförsörjning, personalförsörjning, samövning av förbanden samt kostnadskontroll av 

NBG-08 vilket gör denne intressant av flera skäl. Då flera av dessa punkter kommer att 

beröra denna studien, då i huvudsak materiel- och personalförsörjning samt samövning till 

viss del, finns behov av att se hur ingenjörkompaniet utvecklades parallellt mot hela 

organisationen. Även om granskningen inte innefattas av enskilda kompanier utan snarare 

behandlar hela organisationen blir denne högst relevant för arbetets genomförande, vilket 

även styrker behovet av att se skillnader på lägre nivåer.       

Det uppsatser vilka behandlar både ingenjörplutonen och dess förmåga till uppgiftlösande 

samt skyttekompaniet och dess förmåga att leverera effekt är väl studerade inför kommande 

studie.  I Uppsaten ”Ingenjörpluton: kung på en sak eller klåpare på tusen” förklarar 

författaren den problematik som finns på ingenjörplutonen med förmågan att lösa den 

mängd uppgifter ingenjörplutonen har och till vilken grad detta kan genomföras. Författaren 

menar att de uppgifter vilka ingenjörplutonen har idag enligt TOEM överskrider den mängd 

uppgifter  vilken plutonerna  har förmåga att lösa. Vidare skriver författaren att 

prioriteringar kring lösandet av uppgifter enligt TOEM görs både på kompaninivå och på 

plutonsnivå i syfte att få ett mer specialiserat förband. Därmed skall den utrustning vilken 

nyttjas av förbandet i uppgiftlösandet även denna prioriteras och skalas ned. Författaren 

menar här att uppgiftställaren och uppgiftmottagenren behöver i större utsträckning och i 

samråd med varandra klargöra vilka uppgifter som skall kunna lösas av plutonen och vilken 

ambitionsnivå arbetet skall kunna lösas till.25 Forskningen kring ingenjörplutonen och dess 

förmåga till lösandet av uppgift enligt TOEM är fokuserat på tre av de grundläggande 

förmågorna, verkan, rörlighet och skydd. Studien tar således ingen hänsyn till den uthållighet 

vilken plutonen är beroende av i dess lösandet av uppgift. Förmågan till uthållighet är en 

vital del i lösandet av uppgifter, varvid jag anser att denna förmåga är förbisedd.  

Då studien kring ingenjörkompanierna under NBG08/11 genomfördes syftar dessa till att 

klarlägga de skillnader vilka fanns under NBG08/11 hos ingenjörkompaniet. Studien syftar 

således inte endast till att klargöra vilken förmåga kompaniet har till lösandet av uppgifter 

utan snarare på att se vilka skillnader det fanns inom organisationen på de olika 

kompanierna, skillnader i kompaniets  utrustning och materiel,  skillnader i ställda uppgifter 

och krav och förmågan att lösa dessa. Som tidigare beskrivits är behovet av uthållighet på 

kompaniet en vital del i förmågan till lösandet av uppgift vilket är anledningen till att fokus 

bland annat har lagts på denna förmåga. Ytterligare skillnader i de båda studierna ligger i 

den organisation vilka studierna är skrivna mot. Då ingenjörkompaniet under NBG08/11 stod 

som ett beredskapsförband fanns det skillnader både i den materiel och utrustning 

                                                           
24 www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Den-nordiska-stridsgruppen-
201_GZ0384/?text=true , 2012-05-16 
25 Nils Arin, ”Ingenjörpluton: Kung på en sak eller klåpare på tusen” sida 18-20  
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kompaniet hade till förfogande samtidigt som organisationens utseende, krav och 

målsättningar var annorlunda.  

Då denna studie i huvudsak kommer att behandla skillnader på kompanierna och om och i så 

fall hur lärdommar implementerades finns det olika skrifter vilka har genomförts av bland 

annat Försvarsmakten och Riksrevisionen för att genomföra detta, dock inte specifikt kring 

hur detta genomfördes på ingenjörkompaniet under Nordic Battlegroup. Detta är en av de 

anledningar till varför denna studie är gjord. Då forskning genomförts i huvudsak på högre 

instanser kring denna hur lärdommar och implementering av dessa genomförts ser jag ett 

behov av att gå ner några nivåer för att kontrollera på kompaninivå och då specifikt 

ingenjörkompaniet hur detta genomförts. 26  

 

3.9 Material och källkritik 

Under uppsatsen genomförande nyttjades material som till stora delar erhölls från de 

kompanichefer  och övriga personal vilka verkade under Nordic Battlegroup 08/11. 

Materialet som i huvudsak har använts består av mål- och styrdokument (Requirement 

Specification), organisationsskisser, materiellistor samt de utvärderingsunderlag som 

ovanstående har använt för att redogöra för högre chef hur kompaniernas utveckling 

fortgått samt till vilken grad dessa hade möjlighet att utföra ställda uppgifter samt styrningar 

från högre chef. Ovanstående material anses vara goda primärkällor till studien. Vidare har 

kvalitativa intervjuer genomförts med respektive kompanichef i syfte att ytterligare klargöra 

de frågetecken vilka kvarstod efter litteraturstudien. Intervjuerna anses ha en god validitet 

då intervjuerna  genomfördes med respektive kompanichef under de olika NBG.  

Vidare har från regeringen propositioner rörande Försvarsmakten och Nordic Battlegroup 

tillsammans med Riksrevisionens rapport: Den nordiska stridsgruppen 2008 – en del i EU:s 

snabbinsatsförmåga använts då dessa anses vara goda primärkällor för att påvisa högre 

instansers syn på arbetet inom Nordic Battlegroup. Syftet med  litteraturstudien kring dessa 

dokument rörande propositioner är att få en större sammanhang och helhetsuppfattning av 

Nordic Battlegroup. 

Ytterligare källor som nyttjats av författaren under uppsatsens gång är av Försvarsmakten 

tryckta källor. Försvarsmaktens Doktrin för gemensamma operationer, Doktrin för 

markoperationer samt Militärstrategisk doktrin har i stor utsträckning använts för att 

förklara delar av krigsföringsförmågorna och de grundläggande förmågorna som använts i 

uppsatsen.   

                                                           
26 www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Årsredovisningar/Årsredovisningar%202011/Bilaga4.pdf 
2012-05-16 
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4	Ingenjörkompaniet	NBG-08	

Organisation: 
 

Rent organisatoriskt ingick NBG-08 som ett CS-förband, det vill säga ett understödsförband 

vilket hade till uppgift att understöda manöverförbandet i dess uppgiftlösande. Men för att 

förstå hur ingenjörkompaniet och dess organisationen såg ut under NBG-08 krävs det en 

förståelse för den organisation vilken föregick NBG-08. Under ett flertal år tillbaka hade ING2 

satt upp ett tillfälligt förstärkt ingenjörkompani vilka stod under R30, det vill säga 30 dagars 

beredskap och betecknades EN01-EN04. Dessa förband stod under ING2:s ansvar och kunde 

vid beslut från EU skickas med en radie av 6000 kilometer från Bryssel för att bistå andra 

förband med bland annat minröjning, fältarbeten samt humanitär insatser.27 Då EN05 skulle 

genomföras togs det beslut om att döpa om detta beredskapsförband vilket då fick namnet 

212:e ingenjörkompaniet. I detta 212.e ingenjörkompaniet ingick även de delar vilka kom att 

utgöra NBG-08. De övriga delar vilka kvarstod av 212:e ingenjörkompaniet skulle vara så 

kallade ”Enablers” det vill säga delar vilka kunde skickas ner vid behov för att förstärka 

ingenjörkompaniet NBG-08.28 Således hade det 212:e ingenjörkompaniet två olika 

beredskapskrav, den huvudsakliga delen av kompaniet det vill säga den delen vilken kom att 

ha en R30 beredskap, och snabbinsatsstyrkan det vill säga den delen vilken kom att bli 

NBG08 hade R10 beredskap.  

Då rekryteringen genomfördes av organisationen, eller rättare sagt de två organisationer 

vilket 212:e ingenjörkompaniet bestod av, genomfördes denna i två steg. Första steget 

innefattade den organisation vilken skulle ha beredskapskrav R30 och bestod till stora delar 

av personal vilken hade ingått i tidigare EN-förband. Andra steget i rekryteringen innefattade 

de delar vilka kom att tillhöra snabbinstasdelen det vill säga NBG-08 där rekryteringen 

skedde till stora delar av färdigutbildade värnpliktiga. Då rekryteringen genomfördes 

rekryterades de båda delarna parallellt med varandra dock i olika etapper. Syfte med att få 

en blandning av personal inom kompaniet var att få en godare kompetensöverspridning 

mellan soldaterna. Det fanns inom kompaniet önskemål om att utöka storleken på R10 

förbandet med anledning till de uppgifter som skulle kunna lösas, dock var numerären på 

R10 förbandet styrt från högre instans vilket resulterade i att begäran avslogs. 29   

Ur den organisation vilken 212:e ingenjörkompaniet var uppbyggd av ingick de delar vilka 

kom att bli ingenjörkompaniet NBG-08. Detta kompani bestod av en reducerad stab/tross-

                                                           
27 Intervju med Johan Lindqvist kompanichef Ingenjörkompaniet NBG-08 
28 Ibid 
29 Ibid 
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pluton innehållande en stabs-grupp, reducerad reperations-grupp, en 

fältarbetsunderrättelse-grupp samt två stycken sjukvårds-grupper. En ingenjörpluton 

innehållande tre stycken reducerade ingenjör-grupper, en reducerad materiell-grupp samt 

en reducerad maskin-grupp. Slutligen bestod kompaniet av en reducerad EOD-pluton 

bestående av en CMD-grupp, en IEDD-grupp, en hund/TMR-grupp samt en EOD-sjögrupp.30 

Anledningen till den reduceringen kompaniet genomförde var då mängden personal och 

materiell vilken skulle medföras inte tillät transport per flyg. Då de 212:e ingenjörkompaniet 

var ett i huvudsak bandburet kompani med PBV 302 som fordonsalternativ genomfördes 

även avsteg från detta. De delar vilka ingick i NBG-08 skulle vid insats i huvudsak använda 

Ptgb4/6 av den enkla anledningen att kunna nå upp till de beredskapskrav kompaniet hade. 

Tyngre delar i form av lastbilar, schaktmaskiner, dumprar med mera skulle vid behov 

skeppas till insatsområdet med fartyg. Mer om detta kommer att tas upp under rubriken 

materiel och utrustning.31
 Nedan följen en schematisk bild av hur de 212:e 

ingenjörkompaniet så ut och de delar vilka kom att lyftas ut för att ingå i NBG-08.  

32 

                                                           
30 Intervju med Johan Lindqvist kompanichef Ingenjörkompaniet NBG-08 samt organisationsskiss 
ingenjörkompaniet NBG-08 
31 Intervju med Johan Lindqvist kompanichef Ingenjörkompaniet NBG-08 
32 Organisationsskiss ingenjörkompaniet NBG-08 
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Materiel och utrustning: 

Den materiel och utrustning vilken kommer att tas upp i studien är den huvudsakliga 

materiel vilken är nödvändig för att lösa de uppgifter och krav ställda på kompaniet. Således 

kommer inte materiel vilken inte har någon direkt koppling till uppgiftlösandet att tas upp då 

detta inte är relevant för studien.  

Under den intervju som genomfördes med chefen ingenjörkompaniet NBG-08 framgick det 

att väldigt stora problem hade funnits just vid materiel- och utrustningsanskaffningen. 

Problem med materiel och utrustning var inget som var specifikt för ingenjörkompaniet 

under NBG-08 utan var ett stort problem för hela organisationen. Detta bekräftades även i 

den  granskning vilken Riksrevisionen genomförde under 2010 mot NBG-08. 33 

Problematiken kring materiel- och utrustningsförsörjningen var enligt Riksrevisionens 

granskning bland annat grundat i att sista datum för materielbeställning flertalet gånger 

sköts upp tillsammans med att högkvarteret delegerade ansvaret för materielbeställningen 

till förbandsenheterna.34 Då materielbeställningarna delegerades från en så kallad 

krigsförbandsansvarig till förbandenheterna frångick Högkvarteret ansvaret att på en central 

nivå fatta de beslut som gör det möjligt för organisationen att förstå helheten.35 I 

granskningen framkommer det även att på grund av den sena materiel- och 

utrustningsleveransen fanns begränsningar i utbildandet av soldaterna då dessa inte hade 

förmåga att öva med rätt utrustning.36 Detta är något som bekräftas av kompanichefen 

Johan Lindqvist som förklarar att ny sambandsutrustningen var ett stort problem på 

kompaniet både vad gällande själva anskaffningen av utrustningen och rent 

utbildningsmässigt. 

Ingenjörkompaniet under NBG-08 var ett till stora delar ett bandgående förband med PBV 

302 som huvudfordon. Förbandets maskinpark bestod till stora delar av tyngre fordon 

innefattande bland annat band- och hjulgående grävmaskiner, grävlastare samt 

rullflaksterrängbilar.37 Då denna maskinpark till stora delar inte var flygtransportabel med 

hänsyn till dess vikt och storlek var meningen vid en insats att denna skulle bli transporterad 

via landsväg, järnväg eller sjötransport till närliggande plats utanför insatsområdet för att 

därefter ta sig in i själva operationsområdet.38 Således fanns det en problematik kring 

ingenjörkompaniet och dess utrustning vid det inledande skedet av en insats. Stora delar av 

förbandets huvudsakliga utrustning det vill säga PBV 302 med tillhörande 20mm Akan, 

                                                           
33 RiR 2010:20 Den nordiska stridsgruppen 2008 – en del i EU:s snabbinsatsförmåga. 
www.riksrevisionen.se/rapporter/Rapporter/EEF/2010/Den-nordiska-stridsgruppen-2008--en-del-av-EUs-
snabbinsatsformaga-/ sida 45-57 2012-05-16 
34 Ibid. Sida 54-57 
35 Ibid. 
36 Ibid.  
37 Materiel- och utrustningslista 212:e ingenjörkompaniet NBG-08 
38 Utvärderingunderlag Ingenjörkompaniet NBG-08 samt intervju med Johan Lindqvist 
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grävmaskiner, grävlastare med mera fanns inte vid det inledande skedet av insatsen. Även 

materiel som möjliggjorde förmågan till flytande broförbindelse i form av DB200 fanns ej 

heller. Resultatet av detta blev att vid ett inledande skede av en insats hade endast 

förbandet förmåga till rörlighet i form av Ptgb 4/6 och således hade även förbandet 

svårigheter att utföra de uppgifter vilka kom att ställas på dessa. Även förmågan till sjukvård 

reducerades vid det inledande skedet av en insats då förbandet gick från tre grupper 

nyttjandes PBV 309 till två grupper med Patgb 203 (SISU).39 Slutligen fick även EOD-plutonen 

göra avkall på utrustning då dessa fick lättare alternativ i form av Ptgb6 istället för ordinarie 

rullflaksterrängbil. 

Nedan kommer ingenjörkompaniets materiel och utrustning att presenteras uppdelat i de 

förmågor vilka studien syftar till.  

Verkan: 

• Personligt eldhandvapen AK5C (inklusive 40mm granattillsats) 

• KSP58/90 

• Spräng,- chock- och rökhandgranat  

• P-skott M/86 

• GRG M/86 (innefattande spränggranat, spårljusspränggranat och rökgranat) 

• Stridsvagnsmina 5/6 (Ej i det inledande skedet) 

• AG90 (nyttjas vid ammunitions/minröjning) 

• Hagelgevär 686 (nyttjas vid ammunitions/minröjning) 

• Minsökare 3, UV-minsökare, ammunitionsröjningssökare 

• Truppmin- och ammunitionsröjningsrobot.   

• EL 70 Grävlastare40  

Rörlighet: 

• Ptgb 4 

• Ptgb 6 

• Patgb 203 (SISU) 

• PBV 302 (Ej i det inledande skedet) 

• PBV 309A (Ej i det inledande skedet) 

• Rullflaksterrängbil 8x8 (Ej i det inledande skedet) 

• Sjuktransport PBV 30941 (Ej i det inledande skedet) 

Uthållighet: 

• Kunna medföra och hantera ammunition motsvarande behovet för tre DOS. DOS. 11 

DOS förvaras vid närmsta högre nivå. 
                                                           
39 Intervju med Johan Lindqvist  
40 Materiellista NBG08 
41 Ibid 
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• Patrull,- rep- och sjukvårdstält 

• Satelittelefon IRIDIUM, Kryptotelefon 7601, Radio 1183 samt 180 

(Kommunikationsutrustning) 

• Dosindikeringsmeter 61, kemiskt indikeringsinstrument AP2C, intensimeter 28. 

(Nyttjas för att indikera CBRN-hot)42 

Annan utrustning: 

• Hjullastare 20T (Ej i det inledande skedet) 

• Bandschakt 18T (Ej i det inledande skedet) 

• Grävmaskin band 19T (Ej i det inledande skedet) 

• Grävmaskin hjul 20T (Ej i det inledande skedet) 

• Flytbro DB200 (Ej i det inledande skedet) 

• Krigsbro KB443 (Ej i det inledande skedet) 

        

Uppgifter/krav: 

Taktisk och organisatorisk måldokument är likt TOEM ett dokument redovisande de krav och 

uppgifter vilka ingenjörkompaniet har till uppgift att lösa. I studien kommer endast de 

huvudsakliga kraven och uppgifterna att tas upp då Taktisk och organisatorisk måldokument 

i en väldigt detaljerad nivå innefattar uppgifter och krav  för ingenjörkompaniet. I Taktisk och 

organisatorisk måldokument ingår även bland annat i vilken kontext olika operationer kan 

genomföras, vilka hotbilder som kan förkomma, sammarbete med andra enheter samt 

faktorer inom den fysiska stridsmiljön och detta för att bättre kunna förbereda enheterna 

för deras planerade uppgifter.44 De uppgifter vilka skulle kunna lösas av NBG-08 

tillhandahölls genom ett sammarbete mellan staben på kompaniet och FarbS dock kom de 

krav vilka kompaniet hade på sig från F(HQ).45  

I studien kommer endast de delar av NBG-08 vilka gick under snabbinsatsförband att 

redovisas, således kommer inte de delar av kompaniet vilka ingick i 212:e ingenjörkompaniet 

som helhet att framföras. Anledningen till detta föreligger då dessa delar inte ingick i den 

organisation vilken hade en beredskapsperiod på R10 utan gick under R30. För att kunna 

genomföra en konkret komparation mellan de två stridsgrupperna krävs det likasinnade 

delar jämförs. Nedan kommer en redovisning av de huvuduppgifter vilka NBG-08 skulle 

kunna lösa i händelse av insats: 

                                                           
42 Materiellista NBG08 
43 Ibid 
44 Taktiskt och organisatoriskt måldokument för INGENJÖRKOMPANI INT2008 sida 1 
45 Intervju med Johan Lindqvist 
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Huvuduppgifter: 

• H1 - Understödja en svenskledd flygtransporterad snabbinsatsstyrka med fältarbeten 

i syfte att stödja de grundläggande förmågorna rörlighet, skydd och uthållighet under 

en fredsframtvingande operation upp till 6000 km från Bryssel. 

• H2 - Efter tilltransport understödja en svenskledd snabbinsatsstyrka med väg- och 

broarbeten under en fredsframtvingande operation. 

• H3 – Som operativ stödresurs understödja en internationell insats globalt med 

autonomt uppträdande enheter med alla former av fältarbeten. 

• Ö1 – Understödja andra myndigheter med bland annat ammunitionsröjningsenheter, 

räddnings- och röjningsarbeten, väg- och broarbeten samt ledningsresurser vid 

skyddade av viktiga samhällsfunktioner eller infrastruktur. 

• Ö2 – Inom ramen för hävdandet av vårt territoriella intrigritet helt eller i delar 

understödja eller underställas territoriell eller taktisk chef samt chef inom det civila 

delar avtotalförsvaret för främst ledning, räddning- eller röjningsarbeten samt 

ammunitions- eller minröjning. 

• Ö3 - Understödja polis vid terroristbekämpning med resurser för främst 

röjningsarbeten, inklusive IED- ammunitions- och minröjning eller 

saneringsarbeten.46 

Då dessa krav och uppgifter är på strategisk/operativ nivå krävs det att dessa bryts ner för 

att få en uppfattning om vad detta egentligen innebär. Därav kommer en med detaljerad 

beskrivning av uppgifterna att presenteras nedan: 

Krav avseende verkan: 

”Vid en internationell insats i ett konfliktområde ska Ingkomp Int 08 kunna uppträda i en 

fragmenterad insatsmiljö, utan klara frontlinjer och tydliga motståndare men med 

asymmetriska hot och i olika former av aktörer med förmåga att anpassa sina insatser efter 

våra förbands taktik, teknik och skyddsnivå.”47 Beskrivningen ovan kommer från Taktisk och 

organisatorisk måldokument och påvisar den verkan ett kompani i huvudsak behöver för att 

kunna lösa sina uppgifter. Då inte enbart bekämpning ingår i termen verkan utan även de 

uppgifter vilka påverkar motståndarens vilja eller förmåga att fortsätta striden kommer även 

de uppgifter vilka syftar till detta att redovisas.48   

• Ta och skydda egna arbets- och grupperingsplatser såväl under dager som under 

mörker.  

• Eskortera materiel och fordon. 

• Bekämpa markmål, inklusive pansarskyttefordon, på avstånd upp till 200 m 

                                                           
46 Taktiskt och organisatoriskt måldokument för INGENJÖRKOMPANI INT2008 s.10 
47 Ibid sida 3. 
48 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, sida 63-74 
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• Kunna avge varnings- eller verkanseld på avstånd upp till 1500 m mot de fientliga 

eller obehöriga helikoptrar och långsamtgående luftfarkoster (fart <100m/s) som 

identifierats enligt för insatsens gällande ROE. 

• Understödja med hinderarbeten vid insats mot folkmassa 

• Understödja avsutten framryckning i bebyggelse samt inbrytning i byggnader. 

• Upprätta och betjäna 1-2 posteringar eller checkpoints.49  

För att få en förståelse för de uppgifter som skulle kunna lösa krävs det en förklaring till 

ovanstående. Dessa huvuduppgifter uppgifter är de krav vilka ingenjörkompaniet har till 

uppgift att lösa. Uppgifterna varierar kraftigt i storleksordningen varpå maskinresurser kan 

vara ett krav för att möjliggöra lösandet av dessa. Då ingenjörkompaniet i sin 

grundorganisation har dessa resurser utgör detta inga problem. Däremot i den 

snabbinsatsdel vilken ingenjörkompaniet i NBG-08 är uppbyggd av finns det begränsningar 

med resurser av denna typ, detta med hänsyn till kravet att vara flygtransportabel med 

förbandet inom 10 dagar.50 Detta, då i praktiken, NBG-08 inledningsvis vid en insats inte 

hade några större förmågor till maskinresurser. 

Dessa uppgifterna är som tidigare nämnts inte endast uppgifter vilka syftar till att faktiskt slå 

ut en motståndare utan är även uppgifter vilka ska resultera i att minska motståndarens vilja 

till att fortsätta striden. Således är uppgifterna inte endast fokuserade mot stridssituationer 

utan även fokuserade mot uppgifter lösande mer humanitära åtgärder. 

Krav avseende rörlighet: 

De krav avseende rörlighet ingenjörkompaniet hade på sig delas in i fem underkategorier, 

krav på taktisk rörlighet, fältarbeten för egen rörlighet, fältarbeten motverkande 

motståndarens rörlighet, rörlighet inom minerat område samt rörlighet inom NBC-belagt 

område.51 I studien kommer inte fältarbeten för egen rörlighet, fältarbeten motvekande 

motståndarens rörlighet eller rörlighet inom minerat område att tas upp. Detta då det inte 

syftar till förbandets egna rörlighet utan snarare handlar om uppgifter vilka resulterar i 

rörlighet för egna förband samt att begränsa en motståndare rörlighet. Nedan följer en 

beskrivning av de förmågor ingenjörkompaniet har avseende rörlighet.   

Taktisk rörlighet: 

• Uppträda i miljö med varierande min-hot, OXA samt IED 

• Med egna fordon och upplastade förnödenheter för ett dygns förbrukning 

genomföra 300 km landsvägsmarsch på väg med hårdgjord vägbana. 

• Med delar av förbandet genomföra fordonsförflyttning i ett snödjup upp till 30 cm. 

                                                           
49 Taktiskt och organisatoriskt måldokument för INGENJÖRKOMPANI INT2008 sida 13 
50 Intervju med Johan Lindqvist 
51 Taktiskt och organisatoriskt måldokument för INGENJÖRKOMPANI INT2008 sida 13-15 
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• I sydeuropeisk miljö (mellan 50 breddgraden och norra respektive södra vändkretsen) 

kunna genomföra 300 km landsvägsmarsch på väg/dygn.52 

 

Rörlighet inom NBC-belagt område: 

• Rapportera, utmärka och avgränsa N(B)C-belagt område samt genomföra förflyttning 

genom eller förbi NBC-belagt område. 

• Genomföra NBC-rekognosering längs väg. 

• Upprätta och leda räddnings- och röjningsstyrka inkluderade ammunitions- och 

minröjningsförmåga. 

• Sanera, täcka eller avhyvla kortare vägavsnitt som belagts med kemiska 

stridsmedel.53 

 

Krav avseende uthållighet: 

Kompaniets uthållighet är som tidigare beskrivits beroende av dess bataljons resurser och 

dess förmåga att distribuera denna. Uthållighet är således kompaniets förmåga till resurser 

nödvändiga för att kunna vidmakthålla förbandets uppgiftlösande och är en vital del av 

denne. Nedanstående uppgifter ingår i ingenjörkompaniets uppgifter för att öka 

uthålligheten hos förbanden: 

• Kompaniet ska med reglementerad utrustning ha en stridsuthållighet för tre dygn. 

Med stöd av underhålls- och sjukvärdsförband samt med regelbundet återkommande 

återhämtning kunna understödja med fältarbeten under minst 17 dygn.54 

• […] Ur ingenjörkompaniet ska delar kunna avdelas med hög beredskap (R10) för att 

verka som snabbinsatsförband under 30 – 120 dagar.55 

• […] ska kunna medföra och hantera ammunition motsvarande behovet för tre DOS.56 

• NBG ska innehålla 30 DOS. 3 DOS ska finnas på förbandet, 11 förvaras vid närmsta 

högre nivå och resterande 16 utanför insatsområdet.57  

• Kompaniet ska kunna genomföra drivmedelsersättning för huvuddelen av eget 

förbands resurser för sju dygnsbehov vid understödjande underhållsförband eller civil 

anläggning inom 100 km avstånd.58 

                                                           
52 Taktiskt och organisatoriskt måldokument för INGENJÖRKOMPANI INT2008 NBG08 sida 13 
53 Ibid sida 14-15 
54 Ibid sida 8. 
55 Ibid sida 8 
56 Ibid sida 16 
57 Ibid sida 16 
58 Ibid sida 16 
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• Den taktiska tillgängligheten ska inte understiga 75% för organisations- och 

effektbestämmande materiel, om ej annat framgår av särskilda krav för enskilda 

materielsystem. Den taktiska tillgängligheten ska inte understiga 90% för lednings- 

och sambandsystem.59 

• […] Skall kunna bärga, omhänderta och transportera egen skadad materiel till egna 

reperationsplatser och till hämtningsplatser för nästa nivå.60 

  

                                                           
59 Taktiskt och organisatoriskt måldokument för INGENJÖRKOMPANI INT2008 NBG08 sida 16 
60 Ibid sida 16 
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5	Ingenjörkompaniet	NBG-11	

Organisation: 

Under NBG-11 ingick ingenjörkompaniet rent organisatoriskt och på pappret under CS-

organisationen, då i syfte att ingenjörförband i huvudsak har till uppgift att understödja 

manöverförband i dess uppgiftlösande. Då CS-förbandet under NBG-11 inte hade någon stab 

att lyda under genomfördes en förflyttning av ingenjörkompaniet vilket gjorde att detta 

underställdes manöverbataljonen i syfte att ytterligare förenkla organisationen. Resultatet 

av detta gav flertalet fördelar för ingenjörkompaniet, bland annat en större förmåga att öva 

de ingående delar kopplat mot manöverbataljonen  samtidigt som ingenjörkompaniet nu löd 

under samma stab som denna. Ingående delar i ingenjörkompaniet var även Geografisk 

Support vilka underställdes ingenjörkompaniet  men ingick dessa rent organisatoriskt under 

HQCoy.61  

Under den inledande fasen i uppbyggnaden av den organisation vilken NBG-11 var uppbyggd 

på kom de styrningar vilka satte grunde för kompaniet. Kompaniet skulle vara i 

storleksordningen 66 man, soldater och officerare och tillhöra 21:a IngBat. Grunden till de 

befälslag vilken NBG-11 var uppbyggt av togs från 214:e ingenjörkompaniet, vilket 

resulterade i en befälskedja som var väldigt samövade och var väldigt sammansvetsade. 

Förutsättningarna som gavs, då de befälslag vilket tidigare hade arbetat ihop rekryterades till 

NBG-11, detta resulterade även i en god redundans inom kompaniet då god 

kunskapsöverspridning inom befälslaget hade kunnat genomföras i ett tidigare skede.62 

Då rekryteringstiden till NBG-11 i storleksordningen var obefintlig gavs det ingen möjlighet 

till någon större rekrytering av denna, utan detta genomfördes snarare som en order till 

214:e ingenjörkompaniet  att upprätta. Personalen under NBG-11 bestod till del av den sista 

värnpliktskull vilka ingick i 214:e ingenjörkompaniet tillsammans med personal från tidigare 

EN-förband och personal som hade ingått i NBG-08. Antalet soldater och officerare vilka 

ingick i NBG-11 var styrt från högre stans, vilket resulterade i ett mindre antal soldater än 

föregående NBG. Detta kom att vara en ekonomisk fråga och ej kopplat till de uppgifter vilka 

kompaniet hade till uppgift att lösa. Från början var ingenjörkompaniet i storleksordningen 

43 soldater och officerare, dock med påverkan kopplat till uppgiftlösandet resulterade detta 

i att kompaniet storlek blev 66 man.63 

Grunden till den organisationen vilken NBG-11 var uppbyggd efter konstruerades av 

kompaniledningen på ingenjörkompaniet samt med hjälp av organisation/taktikavdelningen 

                                                           
61 Intervju med Jonas Larsson samt organisationsskiss NBG11 
62 Ibid 
63 Ibid 
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vid FarbS samt personal vid ATS och var således inget som var styrt från högre stans. Detta 

resulterade i en stor handlingsfrihet avseende uppbyggnaden av kompaniet. Organisationen 

sattes ihop mot de mål och kravdokument vilka kompaniet erhållit från (F)HQ samt ATS och 

fick således byggas upp efter egen förmåga.  Nedan följer en beskrivning av kompaniet och 

dess struktur: Kompanit bestod av en reducerad stab/tross-pluton innehållande en stabs-

grupp, reducerad reperations/tross-grupp, en fältarbetsunderrättelse-grupp samt en 

sjukvårds-grupp. En ingenjörpluton innehållande två stycken ingenjör-grupper. En tung 

ingenjörpluton innehållande två stycken maskingrupper.  Slutligen bestod kompaniet av en 

EOD-pluton bestående av en CMD-grupp, en IEDD-grupp.64 Anledningen till den 

reduceringen kompaniet genomförde var då mängden personal och materiell vilken skulle 

medföras inte tillät transport per flyg. Då de 214:e ingenjörkompaniet i huvudsak var ett 

hjulburet kompani med Patgb 203 som fordonsalternativ genomfördes även avsteg från 

detta i ett tidigt skede av en eventuell insats. Planen var att  inledningsvis vid en insats skicka 

ner en förstyrka eller en rek-styrka på 4-5 personer från ledningsstaben i syfte att skaffa sig 

den information som krävdes för att lösa tilldelad uppgift, därefter med en EEF (Early entry 

force) vilken bestod av de delar i kompaniet som var flygtransportabla påbörja det arbete 

som skulle utföras. I EEF-styrkan ingick bland annat EOD-pluton med sina CMD/IEDD-grupper 

vilka var med som ett lätt alternativ då i huvudsak utan tyngre materiell. Slutligen skulle de 

delar vilka var nödvändiga för att kunna genomföra arbetet skickas till området. I denna 

styrka ingick maskinplutonens större materiell det vill säga hjullastare, grävmaskiner 

bandschaktare, lastbilar med mera tillsammans med ingenjörplutonen och övrig materiell i 

syfte att kunna leverera större effekt. Anledningen till denna uppdelning av förbandet var 

enligt Jonas Larsson chef för ingenjörkompaniet NBG-11 att på ett så effektivt sätt som 

möjligt komma igång med uppgiftlösandet. Tillskillnad från NBG-08 var NBG-11 ett rent R10 

förband vilket kom att göra att hela förbandet under beredskapsperioden stod under detta 

beredskapskrav. Anledningen till detta var att under uppbyggandet av NBG-11 fanns det 

inget annat förband vilka skulle stå i beredskap under samma period. 65 

 

                                                           
64 Organisationsskiss ingenjörkompaniet NBG-11 
65 Intervju med Jonas Larsson samt organisationsskiss NBG11 
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66 

Materiel och utrustning: 

Likt NBG-08 hade ingenjörkompaniet under NBG-11 svårigheter med anskaffningen av den 

materiel och utrustning vilken skulle användas under NBG-11. Svårigheterna med 

anskaffningen av denna materiel resulterade även här i att utbildning på rätt utrustning 

uteblev i vissa hänseenden. Under den intervju som genomfördes med chefen för 

ingenjörkompaniet NBG-11 framkom det att  anledningen till detta problem grundade sig i 

den knappa tid som kompaniet hade till förfogande avseende förberedelser. Det fanns helt 

enkelt inte tillräckligt med tid för att hinna med samtliga förberedelser och därmed blev 

bland annat materielanskaffningen lidande.67 Problematiken kring materielanskaffningen 

under NBG-11 var inte begränsat på något sätt till ingenjörkompaniet utan var även här ett 

utbrett problem kring hela organisationen. På grund av omprioriteringar av materiel 

omfördelades denna till pågående insatser samt att en stor tidspress på förbanden fanns vid 

anskaffningen av denna. Detta är något som styrks i Försvarsmaktens årsredovisning där 

problematiken kring just detta tas upp.68    

Ingenjörkompaniet under NBG-11 var ett till stora delar hjulgående kompani med Patgb 203 

som huvudfordon. Anledningen till att kompaniet var hjulgående och inte bandgående 

berodde på den grundorganisation vilken ingenjörkompaniet rekryterades från, det vill säga 
                                                           
66 Organisationsskiss ingenjörkompaniet NBG-11 
67 Intervju med Jonas Larsson chef ingenjörkompaniet NBG-11. 
68 www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Årsredovisningar/Årsredovisningar%202011/Bilaga4.pdf 
2012-05-16 Sida 7. 2012-05-16 
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det 214:e ingenjörkompaniet vilket var hjulgående.69 De fördelar vilka uppnåddes med ett 

hjulgående kompani var bland annat en större operativ rörlighet jämför med ett bandgående 

kompani samt att kompaniets ordinarie fordonspark bestod. Likt ingenjörkompaniet under 

NBG-08 fanns det stora begränsningar avseende den materiel vilken skulle användas vid ett 

inledande skede av en insats. Kompaniet under NBG-11 var ett tyngre kompani sett till den 

materiel som fanns på kompaniet jämfört med under NBG-08. Detta resulterade i att 

kompaniet ej på egen hand skulle klara av de deplojerningskrav vilka var ställda på dem.70 

Anledningen till den större och tyngre mängd materiel som fanns på kompaniet var enligt 

major Joakim Westberg att kompaniet inte skulle klara av de uppgifter vilka ställdes till 

kompaniet annars tillsammans med att man insett att ingenjörkompaniets huvudmateriel 

ändå krävde alternativ transport. Kontentan av detta var att tyngre materiel likt NBG-08 

skulle transporteras via landsväg, järnväg eller sjötransport till närliggande plats utanför 

insatsområdet för att därefter ta sig in i själva operationsområdet. Således var den materiel 

vilken kunde nyttjas avseende rörlighet väldigt begränsad. 

 

Verkan: 

• Personligt eldhandvapen AK5C (inklusive 40mm granattillsats) 

• KSP58/90 samt tung KSP 

• PSG 90 

• Spräng,- chock- och rökhandgranat  

• P-skott M/86 samt robot 57 

• GRG M/86 (innefattande spränggranat, spårljusspränggranat och rökgranat) 

• Stridsvagnsmina 5, försvarsladdning 21/22, fordonsmina 13R/14 (Ej i det inledande 

skedet) 

• AG90 (nyttjas vid ammunitions/minröjning) 

• Hagelgevär 686 (nyttjas vid ammunitions/minröjning) 

• Minsökare 2/3 samt UV-minsökare 

• Grävlastare EL 7071  

Rörlighet: 

• Ptgb 4 

• Ptgb 6 

• Patgb 203A (Ej i det inledande skedet) 

• Rullflaksterrängbil 6x6 samt 8x8 (Ej i det inledande skedet)72 

                                                           
69 Intervju med Jonas Larsson samt materiellista NBG-11. 
70 Intervju med Jonas Larsson 
71 Materiellista NBG-11 
72 Ibid 
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Uthållighet: 

• Kunna medföra och hantera ammunition motsvarande behovet för tre DOS. DOS. 11 

DOS förvaras vid närmsta högre nivå. 

• Patrulltält, reperationstält, sjukvårdstält samt taktiskt tält 10 

• Radio 1183 och 1512, Radio 180, Radio 4183, satelittelefon IRIDIUM samt 

kryptotelefon 7301 

• Intensimeter 28, Dosindikeringsmeter 6173  

Annan utrustning: 

• Hjullastare 20T (Ej i det inledande skedet) 

• Bandschakt 18T (Ej i det inledande skedet) 

• Grävmaskin band 19T (Ej i det inledande skedet) 

• Grävlastare 461G  

• Krigsbro KB474 (Ej i det inledande skedet)  

Uppgifter/krav: 

De krav och uppgifter vilka kom att utgöra grunden för NBG-11 utgjordes av TOEM. Därtill 

adderades ytterligare uppgifter i syfte att säkerställa förbandets förmåga att lösa tilldelad 

uppgift vid en internationell insats. Detta dokumentet kom att döpas till Requirement 

Specification. Likt Taktisk och organisatorisk måldokument för NBG-08 var detta dokument  

väldigt detaljerat i sin utformning vilket resulterar i att endast de huvuduppgifter och krav 

vilka kompaniet hade till uppgift att lösa kommer att redovisas. Nedan följer en kort 

beskrivning av de uppgifter vilka ingenjörkompaniet hade till uppgift att lösa: 

Huvuduppgifter: 

• H1 – Understödja en svenskledd flygtransporterad snabbinsatsstyrka med fältarbeten 

för rörlighet, skydd och uthållighet under en fredsbevarande insats upp till 6000 km 

från Bryssel. 

• H2 - Att på två ställen samtidigt genomföra ammunitionsröjning (CMD) eller 

understödja sökoperationer för vapen och ammunition med både hög och låg 

risktagning. 

• H3 – Efter frakt mer fartyg eller flyg med tunga ingenjörresurser eller med materiel i 

form av brokonstruktioner understödja en svenskledd snabbinsatsstyrka med väg och 

broarbeten under en fredsframtvingande operation. 

• Ö1 – Understödja en avancerande  manöverbataljon längs väg med syfte att öppna 

upp denne, där motståndaren med förberett minerat områden försvarar separata 

platser med enheter upp till pluton storlek.75 

                                                           
73 Materiellista NBG-11  
74 Ibid 
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Krav avseende verkan: 

• Ta och skydda egna arbets- och grupperingsplatser såväl under dager som under 

mörker. (Med begränsningar) 

• Eskortera materiel och fordon. (Med begränsningar) 

• Bekämpa markmål, inklusive pansarskyttefordon, på avstånd upp till 200 m 

• Understödja med hinderarbeten vid insats mot folkmassa 

• Understödja avsutten framryckning i bebyggelse samt inbrytning i byggnader. 

• Upprätta och betjäna 1 postering eller checkpoint.76  

• Ändra taktik beroende på motståndarens taktiska och teknologiska förutsättningar.77  

De begränsningar vilka författaren syftar på avseende förmågan till verkan ligger till grund då 

kompaniet inte hade tillräckliga resurser för att självständigt kunna genomför dessa fullt ut. 

Under intervjun med Jonas Larsson konstaterades det att förmågan till att ta och skydda 

egna arbets- och grupperingsplatser endast kunna genomföras då inget till mycket begränsat 

fiendeläge förelåg. Samma sak gällde även eskort av materiel och fordon då 

ingenjörkompaniet hade väldigt knapphändiga resurser till att genomföra dessa uppgifter i 

form av materiel och personal.    

Krav avseende rörlighet: 

Taktisk rörlighet: 

• Uppträda i miljö med varierande min-hot, OXA samt IED. 

• Genomföra en taktisk transport på 300 km inom 24 timmar. 

• Med understöd av Logistikorganisationen genomföra en 1000 km taktisk transport 

inom 48 timmar alternativt 400 km per dygn under fyra dygn. 

• Vid flyghot lämna väg inom en minut från order samt åter vara redo för avmarsch 

inom fem minuter efter order. 78 

Rörlighet inom NBC-belagt område: 

• Rapportera, utmärka och avgränsa N(B)C-belagt område samt genomföra förflyttning 

genom eller förbi NBC-belagt område. 

• Genomföra NBC-rekognosering längs väg. 

• Upprätta och leda räddnings- och röjningsstyrka inkluderade ammunitions- och 

minröjningsförmåga. 

• Sanera, täcka eller avhyvla kortare vägavsnitt som belagts med kemiska 

stridsmedel.79 

                                                                                                                                                                                     
75 Requirement Specification NBG-11 sida 7 
76 Intervju med Jonas Larsson 
77 Requirement Specification NBG-11 sida 14 
78 Requirement Specification NBG-11 sida 7-8 
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Krav avseende uthållighet: 

• Den taktiska tillgängligheten ska inte understiga 75% för organisations- och 

effektbestämmande materiel, om ej annat framgår av särskilda krav för enskilda 

materielsystem. Den taktiska tillgängligheten ska inte understiga 90% för lednings- 

och sambandsystem80 

• Kunna medföra och hantera ammunition motsvarande behovet för tre DOS. NBG ska 

innehålla 30 DOS. 3 DOS ska finnas på förbandet, 11 förvaras vid närmsta högre nivå 

och resterande 16 utanför insatsområdet.81 

• Kompaniet ska med reglementerad utrustning ha en stridsuthållighet för tre dygn.82 

• Med egna resurser kunna ta hand om samt transportera skadad materiel till egen 

reperationsplats.83 

  

                                                                                                                                                                                     
79 Requirement Specification NBG-11  sida 9 
80 Ibid sida 13 
81 Ibid sida 13 
82 Ibid sida 13 
83 Ibid sida 14 
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6	Komparation	

Organisationen: 

Skillnaden mellan de organisationer kring NBG-08 och NBG-11 var som tidigare beskrivits  

inte väldigt stora. Skillnader i organisationen var i huvudsak kopplade till  

lydnadsförhållandena under vilka kompanierna ingick tillsammans med mindre skillnader i 

organisationens utformning samt tillvägagångssättet vilket kompanierna rekryterades på. 

Under NBG-08 ingick ingenjörkompaniet både teoretiskt och praktiskt under CS-bataljonen 

vilket resulterade i att uppgifter kompaniet fick tillhandahölls från denna organisation. Dock 

tillhandahölls de resurser vilka kunde komma att krävas, både rent uthållighetsmässigt och 

uppgiftmässigt från CSS organisationen, detta då ingen logestikenhet fanns på CS-

bataljonen. Problematiken kring denna lösningen framkommer då uppgiftställaren och 

förmågan till de resurser vilka ska nyttjas inte är under samma organisation. Detta resulterar 

i ett bollspel mellan kompaniet och de två organisationerna denna är beroende av.  Under 

NBG-11 underställdes däremot  ingenjörkompaniet manöverbataljonen vilket resulterade i 

att denna organisation skulle tillhandahålla både dess uppgifter och resurser. Därmed 

eliminerades problematiken kring huruvida resurser i form av materiel fanns eller kunde 

nyttjas vid uppgiftlösandet då detta kom inom samma organisation. 

Ytterliggare skillnader i hur de olika kompanierna var uppbyggda låg i den organisation vilka 

kompanierna var framtagna ur. Ur den organisation vilken 212:e ingenjörkompaniet var 

uppbyggd av ingick de delar vilka kom att bli ingenjörkompaniet NBG-08 det vill säga den del 

av kompaniet vilken kom att vara snabbinsatsförmågan. Som helhet bestod det 212:e 

ingenjörkompaniet av totalt 192 soldater och officerare och av dessa ingick 80 personer i 

NBG-08. Resterande delar av kompaniet skulle vara så kallade ”Enablers” vilka kunde i 

händelse av behov sättas in för att understödja NBG-08 med beredskapskrav på R30. Denna 

förmåga till extra resurser var inget som NBG-11 hade tillgång till då detta kompani ej ingick 

som ytterligare del i ett beredskapsförband. Kompaniet som helhet bestod av sammanlagt 

66 personer vilket är en reducering med närmare 20 % jämfört med organisationen NBG-08. 

Detta resulterade således att kompaniets förmåga till lösande av vissa uppgifter blev 

reducerade bland annat förmågan till truppminröjning.  

Då mängden personal på kompanierna skiljde sig åt gjorde även organisationen detta. Från 

organisationen man hade under NBG08 med större förmåga till akutsjukvård, en mer tydlig 

inriktning och fokus på ingenjörplutonen innehållande en mindre maskingrupp samt en mer 

utbred EOD-pluton gick man mot ett ingenjörkompani mer fokuserat på maskinresurser och 

EOD-verksamhet inriktat mot IED-hotet. Då ingen av respektive NBG-organisationer hade 

tillräcklig förmåga att uppnå de logistiska krav för att vara självgående, varken resurs- eller 

personalmässigt,  var detta något kompanierna fick förlita sig på inom respektive bataljon.         
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Krav och uppgifter: 

De uppgifter och krav vilka ställdes på de både ingenjörkompanierna under NBG-08 

respektive NBG-11 framgår i de dokument vilka utgör grunden mot hur de båda 

kompanierna utbildades. Dessa dokument, Taktiskt och organisatoriskt måldokument från 

ingenjörkompaniet NBG-08 samt Requirement Specification NBG-11 skiljer sig inte nämnvärt 

åt då de båda är fokuserade på vilka förmågor förbandet skall innehålla, förmåga till lösande 

av uppgifter samt personal och organisationer. Dessa dokument innehåller således även 

exempel på motståndaren, dennes förmågor samt terräng och tekniska hotbilder i syfte att 

ge förbandet en bild av eventuella motståndares förmågor och hur dessa kan nyttja dessa. 

För att ge en konkret bild av vilka förmågor de olika förbanden hade och hur dessa skiljde sig 

åt kommer komparationen inledningsvis att jämföra förbandens huvuduppgifter och övriga 

uppgifter  för att därefter jämföra de tre grundläggande förmågorna verkan, rörlighet och 

uthållighet. 

Huvuduppgifter och övriga uppgifter: 

Vid en första anblick kring de huvud- och övriga uppgifter vilka de båda kompanierna har att 

lösa ser man klart i vilken omfattning kompanierna skall kunna verka. Lösandet av uppgifter 

som understödjandet av en svenskledd, flygtransporterad snabbinsatsstyrka med fältarbeten 

för rörlighet, skydd och uthållighet upp till 6000 km från Bryssel eller att med 

tilltransporterad materiel kunna understödja en svenskledd snabbinsatsstyrka med väg- och 

broarbeten i en fredsframtvingande operation är uppgifter vilka de båda kompanierna skulle 

kunna lösa inom ramen för Nordic Battlegroup.84 Även förmågan till CMD-resurser ingår i de 

båda respektive kompaniernas huvud- och övriga uppgifter. Då dessa uppgifter tydligt visar i 

vilken omfattning och vad stridsgrupperna ska kunna bistå med till en EU-led insats finns det 

större skillnader vilka omfattar behovet inom totalförsvaret och skyddandet av Sveriges 

territoriella intigritet. Även uppgifter vilka syftar på att understödja andra myndigheter med 

ammunitionsröjningsenheter samt räddnings- och röjningsarbeten framgår i måldokumentet 

från NBG-08.85 Dessa skillnader som tydligt framgår ur respektive dokument är i vilken 

omfattning de olika stridsgrupperna hade till det nationella försvaret att kunna bistå med. 

Då både NBG-08 och NBG-11 hade ett tydligt fokus på hur och vad som skulle kunna 

genomföras vid en internationell insats hade NBG-08 även uppgifter ingående i det 

nationella försvaret att ta hänsyn till. Dessa uppgifter är något som inte som aldrig nämns i 

Requirement Specification för NBG-11 men som tydligt framgår hos NBG-08.   

                                                           
84 Taktiskt och organisatoriskt måldokument för INGENJÖRKOMPANI INT2008 sida 10 samt Requirement 
Specification NBG-11 sida 7  
85 Taktiskt och organisatoriskt måldokument för INGENJÖRKOMPANI INT2008 sida 10 
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Krav avseende verkan: 

Under den litteraturstudie som genomfördes på NBG-08 och NBG-11 med krav avseende 

verkan så tycks det inte vara så stor skillnader mellan hur ingenjörkompanierna på 

respektive Nordic Battlegroup klarade av att utföra dessa trots skillnader i personalmängd. 

Dock konstaterades det under intervjun med Jonas Larsson väldigt tydligt att de krav 

avseende verkan ingenjörkompaniet hade under NBG-11 hade väldigt stora begränsningar i 

vissa uppgifter. Dessa begränsningar avseende verkan i form av tagande och skyddande av 

egen arbets- och grupperingsplats samt eskort av materiel och fordon visar på skillnader i 

hur organisationen och personalmängden under NBG-08 och NBG-11 begränsar i utförandet 

av uppgifter. Då NBG-08 visserligen hade en viss begränsning i sitt uppgiftlösande avseende 

verkan (och även detta avseende tagande och skyddande av egen arbets- och 

grupperingsplats) var detta inte i samma utsträckning som under NBG-11.   

 

Krav avseende rörlighet: 

Förmågan avseende rörlighet på respektive kompanier kan även denna vid en första anblick 

verka väldigt snarlika varandra. Förmågan till uppträdandet i miljö med varierande minhot, 

OXA eller IED samt möjligheten till en taktisk transport på 300 km/dygn är uppgifter vilka de 

båda ingenjörkompanierna skulle ha förmåga att genomföra. Det finns dock skillnader i 

förmågan till rörlighet på de båda kompanierna. Då resurser under NBG-08 tillät möjligheten 

till framkomlighet vid större snöförhållanden (>30cm) samt förmåga till plogning av denne 

var det inget som förbandet hade möjlighet till under NBG-11. De stora skillnaderna 

avseende rörlighet mellan de olika kompanierna bestod i den materiel vilken kompanierna 

hade till sitt förfogande avseende detta. Då ingenjörkompaniet under NBG-08 var ett i 

huvudsak bandgående kompani med PBV 302 som primärfordon hade ingenjörkompaniet 

under NBG-11 hjulgående fordon i form av Patgb 203 som primäralternativ. Detta gav en 

godare operativ rörlighet med förmåga till att verka i ett större område dock till ett pris av 

förlorad framkomlighet i svårare terrängförhållanden.        

Krav avseende uthållighet:  

Kraven på uthålligheten skiljer sig mellan de olika kompanierna avseende vilken organisation 

dessa tillhörde. Då ingenjörkompaniet under NBG-08 gick under understödsbataljonen 

underställdes ingenjörkompaniet under NBG-11 manöverbataljonen. Då ingen av 

ingenjörkompanierna hade egna resurser till  uthållighet i form av anpassad trossfunktion 

var dessa beroende av de olika organisationer respektive ingenjörkompani tillhörde.86 

Däremot ställdes liknande krav avseende den egna uthållighet vilka kompanierna skulle ha 

där skillnaderna endast var marginella mellan de olika kompanierna och dess uthållighet. 

                                                           
86 Organisationsskiss på respektive kompani samt intervju med respektive kompanichef 
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Detta innefattande bland annat krav på förmåga avseende drivmedelsersättning samt 

förmåga till förlängd uthållighet med underställda enheter under NBG-08.       

  

Utrustning och materiel: 

Stora skillnader fanns i den materiel vilken de olika kompanierna hade under respektive 

Nordic Battlegroup. Ingenjörkompaniet under NBG-11 var avseende materiel och utrustning 

ett tyngre kompani med större och tyngre mängd materiel. Detta berodde i huvudsak på de 

slutsatser man dragit under NBG-08 då man insåg att stora mängder materiel var tvungen att 

skickas med alternativa sätt istället för flyg då detta inte gick att genomföra med den tyngre 

materielen. Detta resulterade i att ingenjörkompaniet under NBG-11 kunde planera för en 

mer mängd materiel då de visste att denna ändå fick skickas med alternativa transportsätt. 

Med de skillnader som fanns i respektive ingenjörkompani avseende dess maskinpark fanns 

dock en mängd materiel under NBG-08 vilken inte ingick under NBG-11. Materiel som 

DB200,  ammunitionsröjningsrobot (fanns i organisationen dock var denne utlånad till 

förband i Adenviken) samt en större sjukvårdsförmåga avseende materiel i form av fordon 

ingick under NBG0-8 vilken inte fanns eller i samma utsträckning förekom under NBG11. 

Som tidigare beskrivits i studien var ingenjörkompaniet under NBG-08 ett i huvudsak 

bandgående kompani med PBV 302 som primärfordon. Dock innefattade detta inte det 

inledande skedet vid en insats då dessa inte kunde transporteras med flyg inom utgivna 

tidskrav. Detta var ett problem som även ingenjörkompaniet NBG-11 hade då detta 

kompaniet hade Patgb 203 som primärfordon. Resultatet av detta var att båda kompanierna 

vid ett inledande skede av en insats fick förlita sig på Ptgb 4/6 avseende rörlighet. Med den 

större maskinparken som fanns under NBG-11 innefattande bland annat Dumper 6M samt 

grävlastare 461G hade kompaniet en större förmåga till fältarbeten avseende resurser.  

Materiel avseende verkan skiljde sig även åt under respektive Nordic Battlegroup. Generellt 

sett hade ingenjörkompaniet under NBG-11 en större förmåga till verkan då detta kompani 

hade en större vapenarsenal. Bland annat ingick en större mängd understödsvapen i form av 

tung kulspruta samt förmågan till prickskytte med PSG90 som vapenalternativ. Men den 

stora skillnaden mellan de olika kompanierna avseende verkan låg  i verkan mot bepansrade 

mål.  Då respektive kompanier under NBG hade tillgång till både GRG M/86 samt P-skott 

M/86 hade ingenjörkompaniet under NBG-11 även tillgång till nya Robot 57. Detta gav en 

stor fördel då denna robot kunde förlänga skjutavstånden samt gav en större verkan på 

utsatta mål jämfört med ovanstående vapensystem.87
 Anledningen till den utveckling som 

gjordes avseende verkan berodde bland annat på nyutveckling av vapensystem samt i 

organisationen redan innehavd materiel. Således hade utvecklingen av utrustingen avseende 

                                                           
87 www.army-technology.com/projects/mbt_law/ 2012-05-26 samt http://sv.scribd.com/doc/33141874/SoldR-
Mtrl-Vapen.Pansarskott-86-Sweden-2000 2012-05-26 
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verkan inte i huvudsak med den analys som genomförts av respektive kompani på tänkbara 

insatsområden att göra utan snarare med redan innehavd materiel att göra.  

7	Slutsatser.	

Av den jämförelse som genomförts på de båda kompanierna ingående i respektive Nordic 

Battlegroup tillsammans med den fakta som framkommit under arbetets gång ser man 

tydligt de skillnader som fanns mellan de olika kompanierna. Skillnader kopplat till hur de 

olika organisationerna såg ut på kompanierna, materiel och utrustning, personal och 

rekrytering samt uppgifter och krav, är allt innefattande i studien. Men vilka slutsatser kan 

man nu dra av studien och dess innehåll?     

Sverige stod som ramnation både under Nordic Battlegroup-08 samt under Nordic 

Battlegroup-11.  Sveriges bidrag under NBG-08 uppgick till cirka 2300 soldater av de totalt 

2800 som ingick i Nordic Battlegroup.88 Av följande 2300 svenska soldater ingick 80 soldater 

och officerare i de ingenjörkompani vilket sattes upp.89 Under NBG-11 nedgick antalet 

soldater till cirka 2100 varav cirka 1600 av dessa var svenska soldater och officerare. Av det 

svenska bidraget på 1600 man bestod ingenjörkompaniet av 66 soldater och officerare.90 

Förminskningen av ingenjörkompaniet med 14 personer kan tyckas vara en relativt liten del 

av de totalt 700 personer vilken Nordic Battlegroup skulle minskas med. Dock resulterade 

denna personalminskningen på cirka 20% mellan respektive ingenjörkompani.  

I propositionen av regeringen 2011/12:84 Den nordiska stridsgruppen 2015 förklarades det 

att värdefulla lärdommar dragit under de två respektive stridsgrupperna. Bland annat hade 

resultatet av en förminskning av stridsgruppen 2011 ej inneburit att denna hade fått göra 

något avkall på den avgöranade förmågan.91 I den jämförelse som genomförts i studien 

mellan respektive ingenjörkompani ingående i Nordic Battlegroup ser man dock att ett visst 

avkall avseende förmågan till lösandet av tilldelade uppgifter har gjorts. Snarlika uppgifter 

och krav tilldelades respektive ingenjörkompani men förmågan till lösandet av dessa 

varierade mellan kompanierna syftandes på bland annat krav avseende verkan. Redan under 

NBG-08 hade ingenjörkompaniet svårigheter att lösa de tilldelade uppgifter vilka kompaniet 

hade till uppgift att lösa enligt Taktiskt och organisatoriskt måldokument. Uppgifterna vilka 

tilldelades kompaniet var uppgifter vilka kunde lösas av denne, dock i en större eller mindre 

utsträckning. Anledningen till detta var den begränsning kompanierna hade avseende 

personal och materiella resurser. Under NBG-11 minskade mängden personal på 

                                                           
88 www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Nordic-Battlegroup/Nordic-Battlegroup/ 2012-04-11 
89 Utvärderingsunderlag Ingenjörkompaniet NBG-08 Johan Lindqvist  
90 Organisationsskiss ingenjörkompaniet NBG-11. 
91 www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar-Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Den-nordiska-stridsgruppen-
201_GZ0384/?text=true 2012-05-17 
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ingenjörkompaniet trots den rekommendation som lades fram under utvärderingen av 

ingenjörkompanichefen Johan Lindqvist NBG-08. Minskningen i personal resulterade i en 

tendens att reducera ingenjörkompaniets förmåga till lösande av uppgift under NBG-11 trots 

den materiella ökningen som förekom. Anledningen till den personalminskning som skedde 

på kompaniet från NBG-08 till NBG-11 berodde inte på något sätt på rekryteringsproblem 

eller oförmåga till att anpassa organisationen efter uppställda uppgifter och krav utan var 

snarare en styrning från högre stans.   

Skillnader avseende var i organisationen ingenjörkompaniet tillhörde, manöverbataljonen 

respektive understödsbataljonen, resulterade inte bara vem man i organisationen löd under 

utan även förmåga till lösande av uppgifter. Då ingenjörkompaniet under NBG-11 

underställdes manöverbataljonen gav detta flertalet fördelar jämfört med 

ingenjörkompaniet under NBG-08 som gick under understödsbataljonen. Bland annat erhölls 

materiel och uppgifter från samma organisation vilket resulterade i att ett 

problemgenererande steg avlägsnades. Anledningen till de skillnader i var de olika 

ingenjörkompanierna tillhörde berodde på brister under NBG-11 avseende stabsfunktion.          

Skillnader i den materiel och utrustning som kompanierna hade tillgång till gav olika 

förutsättningar för de olika kompaniernas förmåga till lösande av uppgift. Som tidigare 

klargjorts var ingenjörkompaniet under NBG-11 ett tyngre kompani avseende materiel och 

utrustning innefattande bland annat tyngre maskinresurser. Detta var ett resultat av de 

erfarenheter vilka hade dragits under NBG-08 då man insåg att stora mängder materiel var 

tvungen att skickas med alternativa sätt istället för flyg då detta inte gick att genomföra med 

den tyngre materielen. Därav kunde man göra ingenjörkompaniet tyngre avseende materiel 

och utrustning. Resultatet av ett tyngre ingenjörkompani skulle vid en insats leda till en 

större förmåga till lösande av fältarbetsspecifika uppgifter. Avseende den tyngre materiel 

och utrustning vilken de båda kompanierna hade innefattades denna inte i det inledande 

skedet av en insats. Då ingenjörkompaniet i respektive Nordic Battlegroup fortfarande hade 

beredskapskrav på 10 dagar resulterade detta i att endast en rekognoseringsstyrka kunde 

skickas i det inledande skedet och ingenjörkompaniets förmåga till fältarbeten skulle dröja 

till materiellen och utrustningen anlände.  

En gemensam nämnare avseende materiel och utrustning på respektive ingenjörkompani var 

problematiken kring anskaffningen av denne. Problematiken skiljde sig åt så till vida att 

anledningen till denne inte var den samme dock gav det samma resultat på båda 

kompanierna. Problem med utbildning med rätt materiel och utrustning samt förberedelser 

avseende lastning är bara några exempel på vilka konsekvenser som detta medförde. 

Många av de ovanstående problem som innefattade organisationen, den materiel och 

utrustning som kompanierna hade samt uppgifter och krav är problem vilka var svåra att 

förutse på kompanierna. Problematiken var ofta grundade på beslut tagna från högre stans 
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eller innefattade rent av tekniska problem. Dock fanns det som framgår av studien en del 

åtgärder vilka skulle kunna underlätta uppbyggandet av ingenjörkompaniet både under 

NBG-08 och NBG-11 även om en viss grad av kunskaper redan fanns. Då man tidigare 

upprättat beredskapsförband med  ingenjörförmågor innefattande bland annat EN-serien 

nyttjade man inte i full utsträckningen de redan befintliga kunskaper vilka fanns vid 

uppbyggandet av ingenjörkompaniet NBG-08. Självklart fanns det stora skillnader avseende 

organisationen, dess struktur och uppbyggnad, materiel och utrustning samt uppsatta mål 

och krav men studien visar fortfarande att stora fördelar hade uppnåtts då en interaktion 

mellan dessa förbanden funnits. Inte minst tror jag att en stor mängd tid hade vunnits om 

detta hade genomförts, tid vilken hade kunnat resultera i övning eller förbättring av redan 

befintliga förutsättningar. Då det under intervjun med Johan Lindkvist  konstaterades att 

ingen eller mycket liten hjälp utanför ingenjörkompaniet hade erhållit för att lösa de 

problem vilka fanns vid upprättandet av ingenjörkompaniet NBG-08 fanns även här en 

problematik att jobba med även detta vilket hade kunnat resultera i en mindre 

arbetsbelastning för kompaniledningen vilket i sin tur hade givit mer tid åt andra prioriterade 

uppgifter på kompaniet. Men hur såg det då ut mellan ingenjörkompanierna under 

respektive Nordic Battlegroup? Som tidigare beskrivits fanns det även här en väldigt liten 

interaktion mellan kompanierna vilket resulterade i att flertalet problem vilka hade kunnat 

undvikas om ett erfarenhetsseminaruim eller liknande erfarenhetsutbyte hade genomförts. 

Även om tids- och resursförhållandena var knappa vid uppbyggandet av NBG-11. Delgivna 

erfarenheter och lärdommar var helt enkelt för få  för att effektivisera uppbyggandet av det 

nya ingenjörkompaniet. Därav uppstod många problem vilka hade kunnat reduceras om en 

klarare och mer strukturerad kommunikation mellan pågående och avgående ledning 

genomförts.             

Kopplat till de teorier vilka jag har valt att jobba mot, verkan rörlighet, uthållighet och till vis 

del de fysiska och konceptuella faktorerna vilket innefattas av de material vilket uppsatsen 

är uppbyggd mot. De fysiska faktorerna innefattas av de delar vilken organisationen, 

utrustningen och materiellen ingår och de konceptuella faktorerna innefattas av de styr- och 

organisationsdokument vilka har tagits del av under studien. Då två av de tre pelarna i 

krigsföringsförmågorna har analyserats där vissa brister avseende organisationens 

utveckling, materiel och utrustning samt förmågan att lösa tilldelade uppgifter anser jag att 

ingenjörkompaniets utveckling kan sammanfattas som uppbyggnaden av en helt ny 

organisation snarare än en reorganisation där erfarenheter och lärdommar hjälpt till att 

bygga upp den ”nya” organisationen. Detta grundas på hur man valt att bygga upp 

ingenjörkompaniet med mindre tillgång eller rent av utan tillgång till förmåga att använda 

tidigare dragna erfarenheter och lärdommar med eller utan tillräckliga tidsförhållanden. 

Tillsammans med ovanstående argument och den faktiska skillnaderna som fanns på 

kompanierna avseende organisation, materiel och utrustning visar studien på ovanstående 

slutsats.  
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8	Avslutning	

8.1 Förslag på framtida forskning 

Då denna studie behandlar vilka förändringar som genomfördes på respektive 

ingenjörkompani under NBG-08 samt NBG-11 kopplat till organisationen, materiellen och 

utrustningen samt de krav och uppgifter vilka dessa hade finns det många obesvarade frågor 

hur försvarsmakten genomför omstrukturering kopplat mot tidigare lärdommar och 

erfarenheter. Ingenjörkompaniet är bara en liten del av den styrka vilken ingick i Nordic 

Battlegroup vilket gör att framtida forskning kring hela konceptet väldigt intressant. Då 

specifika delar av de grundläggande förmågorna valts i studien finns det även stora 

möjligheter till framtida forskning kring ingenjörkompaniet och dess förmågor avseende 

skydd, underrättelse/information och ledning. Hur vida ett Nordic Battlegroup kommer att 

sättas upp igen är svårt att svara på men hur skulle de erfarenheter och lärdommar man 

dragit under NBG-08 respektive NBG-11 kunna bidra till lösandet av uppsättningen till denna 

stridsgrupp kunna se ut? 

8.2 Sammanfattning 

Uppsatsen Ingenjörkompaniets förändring från NBG-08 till NBG-11 – En myt eller sanning? 

behandlar ingenjörkompaniet under Nordic Battlegroup08 respektive Nordicbattlegroup11. 

Uppsatsens skildrar de skillnader vilka fanns på respektive kompani avseende 

organisationen, materiel och utrustning samt de krav och uppgifte och har genomförts med 

en komparation mellan de respektive kompanierna. Då uppsatsen är fokuserad på tre av de 

grundläggande förmågorna, verkan, rörlighet och uthållighet kom större delen av de 

fältarbetsspecifika arbetsuppgifterna ingenjörkompanierna hade inte i huvudsak att 

behandlas. Syftet med uppsatsen är att se vilken inverkan tidigare organisationer har på 

framställandet av en ny organisation under respektive Nordic Battlegroup. I detta fallet 

ingenjörkompaniet under respektive Nordic Battlegroup. 

Huvudfrågan i uppsatsen Vilka förändringar genomfördes mellan ingenjörkompaniet från 

NBG-08 till NBG-11? är en fråga vilken försöker skildra hur utvecklingen av 

ingenjörkompaniet genomfördes under respektive Nordic Battlegroup. För att enklare kunna 

svara på denna frågan var jag tvungen att  brytas ned denne i delfrågor för att på så sätt 

kunna svara på vilka skillnader det fanns. Följande tre frågor hjälpte författaren att svara på 

huvudfrågan: Vilken utrustning och materiell användes under NBG-08 respektive NBG-11? 

Hur såg organisationen ut under NBG-08 respektive NBG-11? Hur påverkade de föregående 

två frågor kompaniet i dess förmåga att lösa tilldelade uppgifter? Under studien har 

författaren bland annat genomfört studier innefattande mål- och styrdokument, 

organisationsskisser, materiellistor samt de utvärderingsunderlag som ovanstående har 
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använt för att redogöra för högre chef hur kompaniernas utveckling fortgått samt till vilken 

grad dessa hade möjlighet att utföra ställda uppgifter samt styrningar från högre chef. För 

att ytterligare fördjupa sig inom området har två intervjuer genomförts med respektive 

kompanichef på NBG-08 samt NBG-11.  

Under kapitlet komparation framgår de skillnader vilka fanns mellan respektive kompani 

under NBG. Skillnader avseende organisationerna, materiel och utrustning samt uppgifter 

och krav tas upp för att enklare kunna förstå detta. Då skillnader i huvudsak var kopplade till 

organisationen och dess uppbyggnad lades ett större fokus på detta avsnitt. 

Avslutningsvis redovisades de slutsatser vilka har dragits av författaren under arbetets gång. 

Slutsatser kopplade till i huvudsak brister kring kommunikationen mellan respektive 

ingenjörkompani där inget eller mycket begränsat erfarenhetsutbyte genomförts mellan 

dessa. Detta resulterade i att ingenjörkompaniets utveckling kan sammanfattas som 

uppbyggnaden av en helt ny organisation snarare än en reorganisation där erfarenheter och 

lärdommar hjälpt till att bygga upp den ”nya” organisationen. 
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9.1 Muntliga intervjuer/Intervjuunderlag 
• Major Johan Lindqvist, chef ingenjörkompaniet NBG-08, 2012-04-10 

• Major Jonas Larsson, chef ingenjörkompaniet NBG-11, 2012-04-10  

Under arbetets gång genomfördes två muntliga intervjuer med respektive kompanichef från Nordic 

Battlegroup 08 samt Nordic Battlegroup11. Intervjun genomfördes på ING2 i Eksjö den 10 april 2012 

där kompanicheferna fick ta del av frågorna i god tid innan intervjun genomfördes i syfte att 

underlätta intervjun och utförligare kunna svara på nedanstående frågor. Under intervjuerna som 

genomfördes utvecklades svaren från personerna vilka intervjuades därav innefattar dessa fakta 

vilken ytterligare bidragit till studien.   

1. Hur såg man på utbildningen inom kompaniet? Utbildades kompaniet inom bataljons ram 

som ett sammansatt kompani eller utbildades enskilda plutoner i kompanis ram? Samövade 

hela NBG08/11 under några tillfällen? 

2. Utbildades kompaniet mot specifika krav ställda inom NBG eller utbildades kompaniet enligt 

TOEM-krav? Vilka skillnader var det? 

3. Samövar kompaniet som helhet för att fungera som en enhet? Hur fungerar detta? 

4. Utbildas kompaniet mot de uppgifter som ställs i NBG Requirement Specification? 

5. Vilka större brister fanns det under NBG-08/11 rent utbildningsmässigt och organisatoriskt?  

6. Vilka problem såg ni rent organisatoriskt under NBG-08/11? 

7. Hur såg ni på de mål och krav som organisationen ställt på kompaniet kopplat till den 

organisation ni hade och utbildning som genomfördes? 

8. Vilka lärdommar organisatoriskt, utbildningsmässigt samt uppgiftmässigt kunde dras under 

NBG-08? Implementerades dessa till NBG-11? Hur förmedlades dessa till NBG11? 

9. Vilka lärdommar organisatoriskt, utbildningsmässigt samt uppgiftmässigt kunde dras under 

NBG-11? Hur ser man på de lärdomarna idag? Hur följs dessa upp? 

10. Vilka svårigheter ser ni kopplat till de uppgifter som ställdes till er? 

11. Vad var anledningen till att kompaniet minskade i antal under NBG11? Är detta en 

uppföljning från NBG0-8? 

12. Till vilken nivå hade NBG-08/NBG-11 kunnat lösa tilldelade uppgifter? 

13. Hur ser ni på ett nytt eventuellt genomförande med NBG-14? 


