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MINVAPNET – ANVÄNDNING I ETT NUTIDA PERSPEKTIV 
 
Sammanfattning: 
Fördröjande fältarbeten och minvapnet har länge utgjort en viktig del vid försvaret av Sverige. I 
slutet av 1990-talet förändrades det säkerhetspolitiska läget i Europa, Försvarsmakten omstuktu-
rerades och svensk användning av truppminor förbjöds. Med dessa händelser som bakgrund 
marginaliserades efterhand behovet av fördröjande fältarbeten.  
Mycket talar för att det existerar en kunskapslucka kring minvapnets användning de senaste 15 
åren. Syftet med studien är att värdera den militära nyttan av minvapnet mot bakgrund av ett 
förnyat fokus på nationellt försvar.  
Minvapnet är ett centralt system inom fördröjande fältarbeten och studien avser belysa dess be-
tydelse för manöverkrigföring vid försvar av Sverige. Det finns anledning att förklara sambandet 
mellan manöverkrigföringens behov av rörlighet och minvapnets roll relativt denna. Studien ska 
försöka ge både ett teoretiskt och empiriskt bidrag till minvapnets användning och därigenom 
kunna fylla del av den identifierade kunskapsluckan inom området. 
Studiens resultat visar hur minvapnet kan verka förekommande och förskjutande mot motstån-
daren, vilket i sig kan uppnå en paralyserande verkan. Minvapnet kan bekämpa mål på längre av-
stånd än motståndaren, vilket kräver användning av en större andel moderna mintändare för att 
motverka motståndarens förmåga till röjning. Minvapnet måste vara tillgängligt och användbart, 
vilket inte bara ska ses ur ett materiellt perspektiv. Egna förbands behov av rörlighet måste beak-
tas, vilket blir särskilt viktigt vid strid i anslutning till minor. Genom förtänksamhet, tydlighet i ut-
klarande av gränser och minfria områden/vägar samt tidigare samövning kan behovet av egen 
rörlighet sannolikt ändå tillgodoses. 
 
Nyckelord:  
Minvapen, landminor, fältarbeten, fördröjande fältarbeten 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Att använda minor har länge utgjort en viktig del vid försvaret av Sverige. Redan ute till havs 
skulle de första sjöminorna möta motståndaren. Längs kusten och i flertalet av de viktiga 
hamnarna och flygfälten skulle mineringar1 på land och i viss mån i vattnet, inom ramen för 
fördröjande fältarbeten2, ytterligare begränsa angriparens rörlighet och handlingsfrihet3. 
Fördröjande fältarbeten i operativa infallsportar samt upprätthållandet av operativa förbin-
delser utgjorde centrala fältarbeten4 som ansågs ha krigsavgörande betydelse5. På taktisk 
nivå utgjorde minvapnet en väsentlig del av elden6 och var ofta en förutsättning för att 
kunna verka med andra vapensystem7. Att utföra fördröjande fältarbeten, t.ex. mineringsar-
beten, var initialt ofta objektsanknutna och var en av huvuduppgifterna för Försvarsmaktens 
fältarbetsförband. Vissa typförband inom det territoriella försvaret, främst gränsingenjörba-
taljoner och fristående ingenjörkompanier, var dessutom avsedda för att i princip enbart 
lösa denna typ av uppgift i viktiga infallsportar som gränsövergångar, flygfält eller hamnar8.  
 
Efter det kalla krigets slut, som innebar att en tydlig hotbild mot Sverige inte längre existe-
rade, marginaliserades fördröjande fältarbeten i allt större grad inom Försvarsmakten. 
 
Under 1998 anslöt sig Sverige till Ottawakonventionen9 vars huvudsyfte var ett absolut för-
bud mot truppminor. Bakgrunden till den svenska anslutningen var att Sverige sedan länge 
arbetat aktivt för att stärka och utveckla den internationella humanitära rätten. I detta fall 
handlade det också om att förhindra användandet och utvecklandet av stridsmedel- och me-
toder som var urskillningslösa och ansågs orsaka överflödigt och onödigt lidande10. Sveriges 
anslutning till Ottawakonventionen förändrade Försvarsmaktens sätt att förhålla sig till att 
utföra fördröjande fältarbeten. Detta skulle numera ske utan stöd av de truppminor som ti-
digare regelmässigt använts tillsammans med övriga mintyper för att försvåra röjning och 
öka angriparens förluster11. Under denna tidsperiod förekom delade meningar om minvap-
nets roll även inom Försvarsmakten, trots att studier och försök pekade på minvapnets för-

                                                      
1 Försvarsmakten, Arméreglemente del 2 (Stockholm: Försvarsmakten 1995), s. 168. 
2 Fördröjande fältarbeten omfattar spärrning, blockering, förstöring av anläggningar samt minering 
och hinder i terrängen. Försvarsmakten, Ibid, s. 170. 
3 Ibid, s. 168. 
4 Fältarbeten omfattar förändring av terräng och infrastruktur som syftar till att öka vår egen rörlig-
het, fördröja eller begränsa motståndares. Försvarsmakten, Nomenklatur för fältarbeten, 2006, s. 8. 
5 Försvarsmakten, Arméreglemente del 2, s. 168. 
6 Eld utgörs av direkt eld, indirekt eld och minor. Ibid, s. 40. 
7 Ibid, s. 168. 
8 Per Åkerblom, Expansion, stagnation och expansion: ingenjörtrupperna 1855-1975, Tidsskrift i forti-
fikation nr.2-3, Fortifikationsklubben, 2005, s. 51. 
9 Internet, http://www.regeringen.se/sb/d/7472/a/128611, besökt 2014-04-09, kl.2020. 
10Internet, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-
skrivelser/Reviderat-protokoll-om-forbud-_GK03145/?text=true, besökt 2014-04-14, kl.1905. 
11 Chefen för armén, Fältarbetsreglemente för Försvarsmakten Minering (Stockholm: Chefen för ar-
mén, 1993), s. 19. 

http://www.regeringen.se/sb/d/7472/a/128611
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Reviderat-protokoll-om-forbud-_GK03145/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Reviderat-protokoll-om-forbud-_GK03145/?text=true
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steg framför tillgängliga motmedel12. Enligt dåvarande ingenjörinspektören påverkade ar-
gumentationen kring truppminförbudet hela inställningen till minvapnet att det emellanåt 
upplevdes direkt politiskt inkorrekt att föra fram dess fördelar13.  
 
Europas säkerhetspolitiska förutsättningar förändrades alltmer och kriget i Kosovo 1999 bi-
drog starkt till en avgörande förändring i den säkerhetspolitiska situationen14. I Sverige kon-
struerades en ny och mindre försvarsorganisation som var anpassad till multinationella och 
internationella freds- och säkerhetsskapande insatser15. Försvarsmaktens behov av fördrö-
jande fältarbeten var därigenom minimalt.  
 
Georgienkriget 2008 aktualiserade frågan om Sveriges förmåga att försvara det egna territo-
riet. Enligt inriktningsbeslutet 2009 skulle stridskrafterna inriktas mot en beredskap som 
kontinuerligt anpassas efter rådande hot- och risknivåer i vårt närområde. Inriktningsbeslu-
tet ominriktade Försvarsmakten, som var avsedd för internationella insatser, att kunna möta 
vissa nationella hot – ett begränsat väpnat anfall på en plats i Sverige. Försvarsmakten stod 
därmed återigen inför en situation där försvaret av det egna territoriet gavs en större bety-
delse.  
 
Grunden för Försvarsmaktens existens och därmed det viktigaste scenariot på lång sikt, är 
förmågan att försvara Sverige16. Återigen genomförs förbandsövningar med nationell för-
svarsförmåga i fokus17. Planläggningar vid förband och staber resulterar i att chefer på olika 
nivåer blir insatta i vilka uppgifter förbandet förväntas lösa vid ett angrepp på Sverige. För-
banden består av personal och materiel som ska skapa förutsättningar för Försvarsmaktens 
olika förmågor18 och förväntas kunna leverera effekt i lösandet av sina uppgifter. I flera av-
seenden finns återtagningsbehov av eftersatta funktioner och förmågor. I denna kontext 
hamnar fördröjande fältarbeten och minvapnet snabbt i fokus, i synnerhet vid de två åter-
stående ingenjörbataljonerna, vilka under de senaste åren prioriterat ammunitions- och 
minröjning inom ramen för fältarbeten för rörlighet19. 
 
”Eftersom vår armé är så liten till numerären ska vi utgå från att vi i de allra flesta lägen 
kommer att vara i alla fall numerärt underlägsna en motståndare. Detta medför att taktik 
och kunskaperna kring denna blir ännu viktigare än om vi hade haft flera förband.”20 

                                                      
12 Christer Ljung (Ingenjörinspektör 1993-1997), Perioden 1993-1996, Tidsskrift i fortifikation nr.2-3, 
Fortifikationsklubben, 2005, s. 75. 
13 Ibid. 
14 Agrell, Wilhelm, Det europeiska korthuset (Stockholm: Wahlström & Widstrand 2000), s. 8. 
15 Internet, http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Svensk-sakerhet/Svensk-sakerhet-EU-
och-varlden/, besökt 2014-04-17, kl.1203. 
16 Försvarsmakten, HKV 2012-02-29 23 320:53070 Försvarsmaktens utvecklingsplan 2013-2022, del 2, 
s. 34. 
17 Försvarsmakten, HKV 2012-06-11 19 640:51777 Riktlinjer och Mandat, Exercise Guidance and 
Terms of Reference (EG ToR) för övningen Joint Challenge 2013 (JC 13), s. 1. 
18 Försvarsmakten, Närmare en gemensam lösning, artikel av Charlotte Samuelsson FMV, införd i 
Arménytt nr.1 2013 s. 21. 
19 Försvarsmakten, Ing 2 2010-06-21 09 710:60465 Systemutvecklingsplan fältarbeten. 
20 Försvarsmakten, Arméreglemente taktik 2013 – gäller, ledare av Anders Brännström, Arménytt 
nr.2 2013 s. 4. 

http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Svensk-sakerhet/Svensk-sakerhet-EU-och-varlden/
http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Svensk-sakerhet/Svensk-sakerhet-EU-och-varlden/
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1.2 Problemformulering 
Enligt Militärstrategisk doktrin 2012 ska Försvarsmakten tillämpa manöverkrigföring i hela 
konfliktskalan21. Manöverkrigföring utgör ett centralt militärteoretiskt begrepp, vilket det 
även gjorde i den tidigare, numera upphävda, Militärstrategisk doktrin 2002.  
 
Parallellt med att svensk doktrinutvecklingen inleddes i slutet av 1990-talet inträffade tre 
händelser som är avgörande för denna studie; Ottawakonventionen trädde i kraft, det sä-
kerhetspolitiska läget i Europa förändrades och Försvarsmaktens omstrukturering påbörja-
des. Studien avser, med dessa händelser som bakgrund, värdera minvapnets betydelse för 
svensk nationell försvarsförmåga med manöverteori som utgångspunkt.  
 
Manöverteorin, teorin bakom manöverkrigföring, kan förstås utifrån behovet av att i olika 
grad och med olika syften påverka motstånderas rörelsefrihet, inte minst om den egna styr-
kan är numerärt underlägsen. Att begränsa en motståndares rörlighet kan göras med flera 
vapensystem och i olika tidsdimensioner, indirekt och direkt. Minvapnet har under lång tid 
haft stor betydelse för försvaret av Sverige och bedöms även ha det i framtiden. Till följd av 
truppminornas avskaffande, högre kravställning på nationell svensk försvarsförmåga, samt 
en kraftigt reducerad svensk försvarsmaktsorganisation, finns behov av att undersöka hur 
minvapnet kan användas för dagens försvar av Sverige. Detta är intressant, inte bara ur ett 
försvarsmaktsperspektiv, då samhällets funktionalitet sannolikt begränsas redan från att be-
slut fattas om utförande av fördröjande fältarbeten på eget territorium. Mycket talar också 
för att det existerar en kunskapslucka, som efterhand ökat under de senaste 15 åren, kring 
minvapnets användning och då i en vidare bemärkelse än det praktiska hanterandet av en-
skild mina ur ett försvarsmaktsperspektiv. 
 
Det kan inte uteslutas att det kan krävas ett annorlunda förhållningssätt, grundat på den 
förändrade säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde, till utförande av fördröjande 
fältarbeten och därmed också användandet av minvapnet. Att Sverige skulle återinföra 
truppminor och därmed frångå Ottawakonventionen utgör vare sig en önskvärd eller sanno-
lik utveckling. 
 
Det är inte säkert att omfattande, ofta urskiljningslösa mineringar, alltid kan tillmätas militär 
nytta, kanske inte ens i det sammanhang de utfördes. Detta kan också förstås ur ett konse-
kvensperspektiv efter de stora översvämningarna på Balkan i maj 2014, då landminor dragits 
med av vattenmassorna och hamnat på andra platser än var de ursprungligen placerades i 
början av 1990-talet. Minorna utgör därmed ett nytt hot efter översvämningarna, både för 
det initiala räddningsarbetet och för återuppbyggnaden, vilket kan bli ett stort problem i 
framtiden.22 

                                                      
21 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, (Stockholm: Försvarsmakten, 2011), s. 5 och s. 127. 
22 The Red Cross Society of Bosnia and Herzegovina, Emergency Plan of Action (EPoA) Bosnia and 
Herzegovina report 2014-05-19: Floods, s. 4. 
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1.3 Syfte och frågeställning  
Syftet med studien är att värdera den militära nyttan av minvapnet mot bakgrund av ett för-
nyat fokus på nationellt försvar23 med en mindre försvarsmakt som ska möta en förnyad 
hotbild mot Sverige. Då minvapnet är ett centralt system inom fördröjande fältarbeten, av-
ser studien belysa dess betydelse för manöverkrigföring vid försvar av Sverige. Det finns an-
ledning att förklara sambandet mellan behovet av rörlighet och minvapnets roll relativt 
denna. Studien ska ge både ett teoretiskt och ett empiriskt bidrag till minvapnets använd-
ning och därigenom kunna fylla del av den identifierade kunskapsluckan inom området.  
 
En övergripande forskningsfråga föreligger i studien: 
Hur kan minvapnet bidra till manöverkrigföring och därmed till försvarsförmåga vid ett väp-
nat angrepp på Sverige? 
 
För att tillgodose studiens syfte och för att kunna besvara frågeställningen används stöd-
jande frågeställningar. För att utreda frågan om minvapnets bidrag till manöverkrigföring ut-
gör manöverteori studiens teoretiska analysramverk. Då minvapnet utgör ett militärt makt-
medel, delegerat från statsmakterna till Försvarsmakten, finns det anledning att finna spår-
barhet för minvapnet i Försvarsmaktens uppgifter. Nedanstående stödjande frågeställningar 
kommer att bearbetas i studien: 

1. Hur bidrar minvapnet till manövertänkande? 
2. I vilka av Försvarsmaktens uppgifter kan effekt uppnås med minvapnet? 

1.4 Material och avgränsningar 
Studien grundas på manöverteorins idéer och återfinns i militärteoretiska verk som i detta 
fall utgörs av: Handbok i manöverkrigföring av William S. Lind och The art of maneuver: ma-
neuver warfare theory and airland battle av Robert R. Leonhard. Det sistnämnda verket 
kommer att presenteras närmare då den avhandlar begreppet kombinerade vapen24 i större 
omfattning. Båda författarna vidareutvecklar vedertagna teorier, men de beskriver dessa ur 
ett modernt perspektiv. Boken Militärteorins grunder behandlar texterna som viktiga bidrag 
till förståelsen av manöverteori25. 
 
Försvarsmaktens doktriner och reglementen kommer att behandlas. Försvarsmaktens ut-
vecklingsplan (FMUP), Arméns utvecklingsplan (AUP), Militärstrategisk doktrin (MSD), Ope-
rativ doktrin (OPD) och Systemutvecklingsplan fältarbeten (SUP Farb), Försvarsmaktens 
spårbarhetsmodell samt Arméreglemente taktik 2013 (AR Taktik) utgör viktigt empiriskt 
material. Även numera upphävda AR2 Taktik 1995 avses användas för att beskriva studiens 
historiska sammanhang. 
 

                                                      
23 HKV LEDS PLANEK 2012-04-27 23 383:54582 Förutsättningar för att utveckla och vidmakthålla För-
svarsmaktens operativa förmågor efter 2015, s. 5. 
24 Kombinerade vapen är den samlade benämningen på funktioner, förband och system i samverkan. 
Begreppet omfattar skjutande vapensystem, system som har en mer understödjande uppgift (t.ex. 
fältarbeten) och förband där vapen, annan materiel och personal sammanförts i syfte att åstad-
komma en viss förmåga. Försvarsmakten, Arméreglemente taktik (Stockholm: Försvarsmakten, 
2013), s. 22. 
25 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder (Stockholm: Försvarmakten 2005), s. 210. 
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Forskningsartiklar, tidskrifter och tidigare uppsatser vid Försvarshögskolan kommer i den 
mån de berör ämnet också att behandlas. Empirin avgränsas genom ett antal medvetna val 
utifrån vad som bedöms vara tillräckligt för att uppfylla studiens syfte. 
 
I studien definieras minvapnet som ett vapensystem inom delfunktionen minering, vilken in-
går inom ramen för funktionen fördröjande fältarbeten. Enbart mineringar som utförs av 
markförbanden i markarenan och/eller i anslutning till hamnar och hamnbassänger omfat-
tas. Det minvapen som svarar för minkrigföring till sjöss avgränsas därmed bort. 
 
Studien fokuserar på den operativa och taktiska nivån och kommer enbart att hantera 
svenskt territoriellt försvar med den organisation och materiel som Försvarsmakten förfogar 
över år 2014. 

1.4.1 Begreppsanvändning 
Minvapnet är ett vapensystem inom Försvarsmakten26. Det används som ett sammantaget 
begrepp för alla typer av minor. I studien avses främst landminor som i sin tur är indelade i 
fyra huvudgrupper; truppminor, fordonsminor, stridsvagnsminor och larmminor. Truppmi-
nor är en svensk benämning av antipersonella minor. 
 
Manöverteori är teorin bakom manöverkrigföring. Den gemensamma nämnaren för fram-
gångar på slagfältet kan förstås genom teorins viktiga hörnstenar; OODA-loopen, uppdrags-
taktik, styrkor och svagheter samt kraftsamling.27  
 
Manöverkrigföring är ett koncept som gör det möjligt för en underlägsen styrka att besegra 
en överlägsen styrka och utgör det väpnade genomförandet av manövertänkande.28 
 
Kombinerade vapen har en vid betydelse och omfattar förutom vapen även funktioner och 
system (exempelvis ledning, luftförsvar, indirekt bekämpning, fältarbeten och logistik). Ett 
förbands allsidighet genom organisation, träning och utveckling utgör principen för begrep-
pet.29 Begreppet kan också förstås som en egen teori inom ramen för manöverteorin.30 
 
Nationellt/territoriellt försvar är att enskilt och i samverkan med andra genomföra insatser 
på eget territorium, över hela skalan av uppgifter, syftande till att försvara Sverige och upp-
rätthålla grundläggande värden och intressen.31 
 
Sveriges närområde definieras i studien på samma sätt som i FMUP och avser Norden, Ös-
tersjöregionen, Barentsområdet samt delar av Norska havet.32 
 

                                                      
26 Försvarsutskottet, Yttrande 1993/94, FöU8, Yttrande antipersonella minor, s. 1. 
27 Lind, William S, Handbok i manöverkrigföring (Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s. 13 ff. 
28 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, (Stockholm: Försvarsmakten, 2011), s. 126-127. 
29 Ibid, s. 135. 
30 Leonhard, Robert R, The art of maneuver: maneuver-warfare theory and airland battle (Novato, 
CA: Presidio Press, 1991), s. 91ff. 
31 Försvarsdepartementet, SFS 2007:1266, Förordning med instruktion för Försvarsmakten, s. 1 ff. 
32 Försvarsmakten, HKV 2012-02-09 23 320:53070 Försvarsmaktens utvecklingsplan 2013-2022, bi-
laga 1, s. 4. 
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Spårbarhetsmodellen är en modell vars syfte är att, utifrån statsmakternas krav på För-
svarsmakten, förbättra spårbarheten i det som Försvarsmakten ska leverera som förband el-
ler system. Modellen bidrar dessutom till att skapa ett gemensamt språkbruk och en gemen-
sam struktur som kan användas i olika typer av verksamhet.33 

1.4.2 Tidigare forskning 
Det finns omfattande forskning och rapporter som berör studiens ämne, men de avhandlar 
nästan uteslutande konsekvenserna efter användning av minor. Detta utgör dock ingen 
nackdel för studien, snarare tvärtom, då baksidan av minvapnets användning kanske måste 
förutses i större grad idag, än vad det kanske gjordes under kalla kriget. Enligt Human Rights 
Watch forskning ökade de lågintensiva konflikterna markant under 1970-talet, vilket också 
bidrog till ökad användning av minvapnet då detta utgjorde ett billigt, enkelt och överkom-
ligt vapensystem för regeringar och gerillarörelser världen över34. Detta kan mycket väl vara 
bakgrunden till ifrågasättandet av minvapnets användning och dess militära nytta, som så 
småningom bidrog till Ottawakonventions införande. Minvapnet är blint och kan liknas vid 
massförstörelsevapen i ”slow-motion” som inte känner skillnad på; vän eller fiende, soldat 
eller civilperson, eld upphör eller krig samt att det kan utgöra ett hot i flera generationer35. 
Med denna typ av forskning som bakgrund, finns det anledning att inte bortse från minvap-
nets konsekvenser i studiens fortsatta undersökning.  
 
Uppsatsen Fältarbeten som stöd för manöverkrigföring36 behandlar i viss utsträckning fråge-
ställningar inom ramen för denna studie. Den beskriver att delfunktionen minering har ut-
vecklingspotential och uttrycker vikten av att anfallande enheter snabbt ska kunna få ut mi-
neringar i sekundära riktningar genom anskaffande av ett minkastarsystem. Ett sådant sy-
stem fanns med i materielanskaffningsplanen intill 2010 och utgjorde en möjlig framtida an-
skaffning till Försvarsmakten. År 2014 kan vi konstatera att så inte blev fallet. 
 
Uppsatsen Minkastare – ett system för Försvarsmakten?37 har tagit avstamp i Perssons upp-
sats och tar sig an minkastarsystemet som huvudfokus. Wikström påvisar att införandet av 
ett minkastarsystem skulle utveckla arméns, och framförallt då ingenjörförbandens förmåga 
att minera. Dock ifrågasätter uppsatsen den faktiska nyttan av ett minkastarsystem i dagens 
insatsinriktade försvarsmakt. 
 
Båda uppsatserna betonar att flera respondenter i Perssons intervjuer ger uttryck för att det 
nästan är lika viktigt att lägga ut minor som att röja upp bland dem. Denna studie utgör en 
fortsättning på Wikströms uppsats då den i de avslutande delarna ger förslag på fortsatt 
forskning genom att undersöka minvapnets användande i Försvarsmaktens framtid38. Stu-
dien kommer att förhålla sig till detta, men i ett nutidsperspektiv och i fastställd insatsorga-
nisation 2014 (IO14). 

                                                      
33 Försvarsmakten, HKV 2012-02-09 23 320:53070 Försvarsmaktens utvecklingsplan 2013-2022, un-
derbilaga 2.5, s. 2. 
34 Human Rights Watch, Landmines – A Deadly Legacy (USA: Human Rights Watch, 1993), s. 18. 
35 Ibid, s. 3. 
36 Persson, Fältarbeten som stöd för manöverkrigföring, FHS, 2004. 
37 Wikström, Minkastare – ett system för Försvarsmakten, FHS, 2012. 
38 Ibid, s. 34. 
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1.5 Källor och källkritik 
Studiens källmaterial består till del av primärkällor. Exempel på primärkällor är offentliga 
handlingar från regeringskansliet av relevans för studien då de uttrycker statsmakternas krav 
på Försvarsmakten. Doktriner, reglementen och planer som används i studien kan inte anses 
som vare sig primär- eller sekundärkällor, utan utgör i viss mening en blandning av dessa. 
 
Studiens krigsvetenskapliga analysramverk utgörs av Leonhards och Linds teorier. Båda för-
fattarna formulerar sina teorier utifrån tidigare resonemang inom manöverteorin, men ut-
vecklar egna varianter av den ursprungliga teorin. De båda författarna kan ändå anses vara 
upphovsmän för sina respektive teorier och därmed uppfylla kriterierna för att utgöra pri-
märkällor. Båda författarna beskriver manöverteorin i en nutida kontext, vilket gör att de 
upplevs enkla att förstå. Nackdelen med att lägga större vikt vid Leonhards bok kan vara att 
den är nästan tio år äldre än Linds, men utifrån de militärteoretiska resonemangen kan båda 
böckerna ändå anses vara samtida. Leonhards bok utgör det mer omfattande verket av de 
båda och utvecklar teorin om kombinerade vapen på ett mer ingående sätt.  

1.6 Disposition 
Kapitel 1 presenterar studiens bakgrund, problemformulering, det valda undersöknings-
materialet, avgränsningar samt källor med källkritik. Dessutom definieras de centrala be-
grepp som förekommer i studien samt studiens koppling till tidigare forskning. 
 
Kapitel 2 presenterar relevant teoribildning som ligger till grund för studien. Manöverteori 
utgör ramverket, men det är särskilt teorin kring kombinerade vapen som beskrivs med stöd 
av militärteoretiska resonemang. Rörlighetsaspekten i de grundläggande förmågorna be-
handlas som stöd till manöverteorin. 
 
Kapitel 3 presenterar metodstöd för studien samt operationaliseringen av teorierna till stu-
diens analysramverk. I kapitlet redogörs för de ställningstaganden som gjorts avseende de 
vetenskapliga metoder och förhållningssätt som valts för studiens empiri. 
 
Kapitel 4 presenterar studiens undersökning och fokuserar främst på att med hjälp av manö-
verteori, teorin kring kombinerade vapen och Försvarsmaktens uppgifter utvärdera minvap-
nets betydelse för manöverkrigföring och därmed Försvarsmaktens försvarsförmåga. Ka-
pitlet disponeras utefter de två stödjande frågeställningarna. 
 
Kapitel 5 avslutar studien genom diskussion och svar på frågeställning. Kapitlet avslutas med 
en diskussion om förslag till framtida forskning 
 
Kapitel 6 presenterar studiens referensmaterial. 
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2. Teori 
Studiens teoretiska utgångspunkt utgörs av manöverteorin och i synnerhet teorin om kom-
binerade vapen. 

2.1 Manöverteori 

2.1.1 Manöverteori inom Försvarsmakten 
I MSD och OPD anger Försvarsmakten att strävan ska vara att tillämpa manöverkrigföring 
när så är möjligt39. Denna utgör därmed grunden för hur Försvarsmaktens förband ska agera 
och förhålla sig till lösandet av uppgifter. Försvarsmakten kritiserades för att, först under år 
2002 för första gången och långt efter kalla kriget, ge ut en militärstrategisk doktrin40. Dock 
rådde samsyn, både hos kritikerna och inom Försvarsmakten, om behovet av en militärstra-
tegisk doktrin, inte minst på grund av de stora säkerhetspolitiska förändringarna som i sig 
skapat ett behov av en teoretisk grund för verksamheten.  
 
Utvecklingen mot dagens tillämpning av manöverkrigföring startade under mellankrigstiden 
med förespråkare som exempelvis den brittiske militärteoretikern J F C Fuller och har däref-
ter förfinats efterhand. Om begreppet vidgas till att avse rena trupprörelser för att få ett 
fördelaktigare läge gentemot motståndaren och därifrån hastigt kunna påverka denne, så är 
tillämpningen betydligt äldre. För den tidsperiod som studien behandlar har manöverteori 
varit centralt vid taktiskt uppträdande inom Försvarsmakten. 

2.1.2 Manöverteori – kampen om viljan 
Manöverteorin strävar mot att, på ett optimalt sätt, bryta ner motståndarens vilja och den-
nes förmåga att göra motstånd. Manöverkrigföring syftar till att uppnå avgöranden genom 
att åstadkomma systemchock41. Manöverkrigföring liknar den indirekta metoden, som byg-
ger på att kraftsamling sker mot svagheter som är avgörande för motståndarens förmåga. 
Den indirekta metoden ska användas mot en jämbördig eller överlägsen motståndare42. Ma-
növerkrigföringen kan också medge direkt krigföring om det med högt tempo och med små 
förluster säkerställer att motståndarens vilja bryts. Manövertänkande utgör ett förhållnings-
sätt till hur ett problem kan lösas medan manöverkrigföring utgör ett krigföringskoncept. 
 
Manöverkrigföring används för att försätta motståndaren ur stridbart skick, inte för att för-
söka tillintetgöra dennes stridskrafter. Det handlar om att undvika motståndarens starka 
områden för att istället utnyttja dennes svagheter för att uppnå eget mål och syfte med op-
erationen. Detta förhållande gör att en mindre och svagare styrka kan besegra en större och 
starkare styrka. Operationen kan dock misslyckas om den svagare styrkan missbedömer si-
tuationen, uppträder felaktigt eller möter en starkare styrka än beräknat.43 
 
För att lyckas med manöverkrigföring måste motståndarens svagheter hittas och utnyttjas. 
Högt tempo, precision i utförandet och initiativkraft utgör grundförutsättningar och kräver 

                                                      
39 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2011, s. 127. 
40 Internet, http://www.aff.a.se/vf024_24.htm, besökt 2014-04-18, kl.1035. 
41 Ibid. 
42 Försvarsmakten, Operativ doktrin, 2014, s. 46. 
43 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder (Stockholm: Försvarsmakten 2005), s. 183 ff. 

http://www.aff.a.se/vf024_24.htm
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att förbandet har ett högt stridsvärde och att det är välövat. Manöverkrigföring genererar 
hög risktagning, men till en lägre kostnad än utnötningskrigföring.44 
 
I modern teoribildning återfinns bl.a. William S. Lind och Robert R. Leonhard som båda är 
från USA. De beskriver manöverkrigföring och vilka framgångar som kan nås med att an-
vända sig av detta i modern krigföring. Både Lind och Leonhard menar att manöverkrigföring 
ska användas för att besegra motståndaren med andra medel än att angripa dennes styrkor.  
 
Enligt Lind är manöverteorins viktiga hörnstenar; OODA-loopen, uppdragstaktik, styrkor och 
svagheter samt kraftsamling45. Lind har med sin bok, Handbok i manöverkrigföring, fått ge-
nomslag i doktrinutveckling. Lindahl undersöker i sin uppsats Militärteorins inflytande på 
doktriner46 vilken påverkan Lind har haft på den svenska Doktrin för markoperationer 
(DMarkO)47. Resultatet som Lindahl presenterar visar att Lind har haft en stor påverkan på 
doktrinen. I vissa fall har Linds teorier ordagrant använts och i andra fall har teorierna tolkats 
indirekt av doktrinförfattarna48.  
 
I The art of maneuver: maneuver-warfare theory and airland battle menar Leonhard att det 
finns två skolor för modern manöverkrigföring, den sovjetiska och den tyska. I den sovjetiska 
skolan är det i förväg bestämt var genombrottet ska ske och hur det ska fullföljas, till skillnad 
från den tyska skolan där man istället letar efter motståndarens svaga punkt. Båda skolorna 
har dock samma målsättning, att angripa svaga punkter hos motståndaren. Leonhard menar 
att användandet av rörelse i kombination med människans slughet är viktiga faktorer vid 
krig. Detta innebär ändå inte att han avfärdar ett av de viktigare begreppen inom utnöt-
ningskrigföring, nämligen tillgången till förbandmassa49. I detta avseende är dock manöver-
krigföringen mer betjänt av att uppnå lokal överlägsenhet istället för en större förbands-
numerär.  
 
Leonhard beskriver att manöverkrigföring sker enligt principerna; Preemption – Dislocation – 
Disruption (ungefär: föregripa/förekomma – förskjutning/rubbning – splittring/söndring).50 
 
Preemtion - Leonhard menar att genom att föregripa så ska egna förband ta tillfället i akt, 
som kan ses som att ta initiativ, främst avseende tempo och beslutsamhet på taktisk nivå. Då 
motståndaren inte förväntar sig vad som sker blir denne förekommen. Principen kan använ-
das på alla nivåer, under förutsättning att man förstår värdet av tidsaspekten samt agerar 
djärvt och beslutsamt.51  
 
Dislocation – Leonhard menar att motståndarens styrka ska förskjutas så att den blir irrele-
vant, vilket kan göras på två sätt. Det ena sättet är att själv uppträda på stridsfältet så att 

                                                      
44 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, s. 184. 
45 Lind, William S, Handbok i manöverkrigföring, s. 13 ff. 
46 Lindahl, Militärteorins inflytande på doktriner, FHS, 2010. 
47 Doktrin för markoperationer (DMarkO) upphävdes 2014-01-31 och ersattes med Operativ doktrin 
(OPD). 
48 Lindahl, Militärteorins inflytande på doktriner, FHS, 2010, uppsatsens sammanfattning. 
49 Leonhard, Robert R, The art of maneuver: maneuver-warfare theory and airland battle, s. 79 ff. 
50 Ibid, s. 13 ff. 
51 Ibid, s. 64 ff. 



Jonas Larsson 2014-06-04  
SA VT14 

Sida 13 av 38 
 

motståndarens styrka blir irrelevant genom aktiv vilseledning eller att manövrera så att mot-
ståndarens styrka undviks. Det andra sättet är att genom teknik och taktik, helst i kombinat-
ion med varandra, paralysera motståndaren. Bekämpning av motståndaren på längre av-
stånd än vad dennes egna vapensystem klarar av är exempel på detta.52 
 
Disruption – Leonhard menar att motståndarens vilja till strid ska splittras genom att angripa 
dennes kritiska sårbarhet, vilket Leonhard ser som motståndarens tyngpunkt. Splittringen 
syftar till att undvika en fullständigt tillintetgörande av motståndarens fysiska delar genom 
en direkt attack, istället ska dennes svaga punkt angripas. Splittring uppnås genom manövre-
ring mot motståndarens vilja där rädsla, moraliska och psykologiska faktorer är viktiga för att 
söndra motståndarens vilja till strid.53  
 
I studien förstås svensk manöverkrigföring år 2014 på ett likartat sätt som beskrivs av Lind 
och Leonhard och som i grunden har ett tyskt ursprung. 

2.1.3 Teorin om kombinerade vapen 
Den förre Arméinspektören använder begreppet kombinerade vapen i en artikel som bl.a. 
beskriver arméns utvecklingssituation. Han anser att träning och övning för att kunna ge-
nomföra väpnad strid i höga konfliktnivåer med kombinerade vapen måste fortsätta. Detta 
utgör förutsättningar som kommer att påverka arméns förmåga att såväl vara samövad i ba-
taljon som att ha anbefalld brigadledningsförmåga54. Begreppet kombinerade vapen är nu 
också infört i det nya reglementet, Arméreglemente taktik55. Det finns anledning att tidigt 
reflektera över om begreppet kombinerade vapen enbart är ett sätt att organisera förband 
för en speciell uppgift eller om det utgör en teori. Om en teori utgör en förklaringsmodell, 
för att förstå principen kombinerade vapen, så utgår studien från att vald förklaringsmodell 
uppfyller de vetenskapliga krav som ställs och därför kan anses vara en teori.  
 
Linds konceptuella tänkande har sitt ursprung i tyska krigföringskoncept från mellankrigsti-
den, t.ex. blixtkrigskonceptet. Lind påvisar att kombinerade vapen är viktigt vid manöver-
krigföring56. Motståndaren ska inte bara ställas inför problem, utan istället mellan fysiska 
och psykiska dilemman. Lind menar att kombinerade vapen syftar till att, likt manöverkrigfö-
ringen i övrigt, skada motståndaren fysiskt och psykiskt. Linds uppfattning är att mindre eld-
kraft behövs då kombinerade vapen används än vid ett steg för steg-förfarande och därmed 
är det alltid eftersträvansvärt att strida med kombinerade vapen. 
 
Lind beskriver detta med ett exempel vid användande av minvapnet: Vid försvar mot ett fi-
entligt stridsvagnsanfall utförs en minering som hamnar inom skjutavstånd för egna pansar-
värnsrobotsystem. Motståndaren får sammanstöt med både utlagd minering och gruppe-
rade pansarvärnsrobotsystem samtidigt och tvingas till framryckning med låg hastighet för 
att undvika minorna, men till hög hastighet för att undkomma pansarvärnsrobotsystemen. 

                                                      
52 Leonhard, Robert R, The art of maneuver: maneuver-warfare theory and airland battle, s. 67 ff. 
53 Ibid, s. 73. 
54 Försvarsmakten, AI har ordet, ledare av Berndt Grundevik FM, införd i Arménytt nr.3 2011 s. 5. 
55 Försvarsmakten, Arméreglemente taktik, s. 22. 
56 Lind, William S, Handbok i manöverkrigföring, s. 28. I den svenska översättningen av Linds bok an-
vänds begreppet kombinerade insatser istället för kombinerade vapen. Då begreppen uppfattas som 
synonyma används fortsättningsvis enbart kombinerade vapen. 
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Detta förhållande gör att motståndaren ställs inför fysiska och psykiska dilemman – vad 
denne än väljer så är det inte en fullständig lösning av situationen och till en följd av detta 
försvagas också stridsviljan. 
 
Ovanstående exempel kan kompletteras och därmed göra situationen än mer komplex med 
ytterligare en dimension, den indirekta elden, vilket gör att vi ställer motståndaren inför den 
tredimensionella striden57. En vidareutveckling av pansarvärnssystemet omfattande en tre-
dimensionell pansarbekämpningsförmåga innefattande direkt och indirekt eld samt minsy-
stem finns med på listan som Arméinspektörens prioriteringar samt förslag till förändring av 
Försvarsmaktens beslutade utveckling58.  
 
Även Leonhard beskriver betydelsen av kombinerade vapen och menar att manöverteorin 
förespråkar användandet av kombinerade vapen på taktisk nivå. Motståndaren ska mötas 
där denne är som svagast, både avseende tid och rum. Detta kan uppnås genom att taktiken 
kring kombinerade vapen används så att motståndaren ställs inför ett antal olika dilemma. 
När motståndaren väl har hamnat i en sådan situation ska denne tvingas till att vidta åtgär-
der som istället kan innebära en fördel för egna förband.59 
 
Leonhard delar in möjligheterna att använda kombinerade vapen på tre olika sätt60. Han kal-
lar dessa för principer och de har ett inbördes förhållande till varandra enligt figur 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
57 Den tredimensionella striden är ett begrepp som tidigare använts. Numera förekommer istället 
begreppet tredimensionell pansarbekämpningsförmåga i Arméns utvecklingsplan. Syftet med be-
greppet beskrivs närmare i Försvarsmakten, Arméreglemente taktik, s. 81-82. 
58 Försvarsmakten, HKV 2013-08-28 01 600:60009, Arméns utvecklingsplan 2014-2023 sammanfatt-
ning, s. 44. 
59 Leonhard, Robert R, The art of maneuver: maneuver-warfare theory and airland battle, s. 80. 
60 Ibid, s. 91. 

Figur 1. Leonhards syn på kombinerade vapen, indelning enligt tre principer.  
(Figuren är tolkad från Leonhard, The art of maneuver: maneuver-warfare theory and air-
land battle, s. 92) 
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Den första principen, komplementsprincipen (fritt översatt), tar sin utgångspunkt helt och 
hållet i egna förband. Leonhard menar att alla förband har olika styrkor och svagheter på 
slagfältet och att dessa skiljer sig från varandra. Som en följd av detta resonemang menar 
Leonhard att förbanden ska kombineras under en gemensam ledning, så att de kompenserar 
för varandras svagheter.61 Den synergieffekt som kan uppnås är att det sammanlagda för-
bandets styrka vida överstiger de ingående förbandens respektive styrkor. Om ett förband 
har en svaghet i rörighet så skulle ett annat förband kunna kompensera detta, förutsatt att 
det har en styrka i just den förmågan. På så vis blir det sammansatta förbandet, där båda 
förbanden ingår, totalt sett starkare än förbanden var för sig. 
 
Den andra principen, dilemmaprincipen (fritt översatt), bygger på att teorin om kombinerade 
vapen används och genom detta skapas dilemman hos motståndaren. Leonhard menar att 
motståndaren kan ställas inför dilemman där denne tvingas att välja en metod som har styr-
kor på ett sätt, men svagheter på ett annat sätt och därmed utsätter sig för att bli sårbar i 
alla fall.62 Denna princip känns också igen från Linds beskrivning av de fysiska och psykiska 
dilemman som efterhand påverkar viljan att slåss. Om ett visst förband är sammansatt uti-
från teorin kring kombinerade vapen kan detta skapa ett förhållande där motståndaren 
tvingas att försvara sig mot ett visst vapenssystem A, men samtidigt bli sårbar mot ett annat 
vapensystem B. 
 
Den tredje principen, Alkyoneusprincipen (fritt översatt), handlar om att tvinga motstånda-
ren till strid i terräng som är ogynnsam för denne, men är gynnsam för de egna förbanden. 
Leonhard förespråkar därmed inte principen ”stridsvagn möter stridsvagn” på slagfältet. 
Istället bygger teorin på manövertänkande och att manöverkrigföringen är sättet att tillämpa 
detta. Duellerande stridsvagnsförband eller andra stridssituationer där likartade vapensy-
stem ställs mot varandra, kan mer ses som utnötningskrigföring. Leonhard påtalar vid flera 
tillfällen att utnötningskrigföring är manöverkrigföringens motsats, men avfärdar inte för 
den skull de ingående delar som är viktigt vid utnötningskrigföring63. Det finns kritik som 
menar att begreppet utnötningskrigföring bara är skapat av anhängare till manöverkrigfö-
ringen för att de lättare ska kunna definiera sina egna teorier mot en motbild64. Om 
Leonhard är en av de som avses i sammanhanget är oklart, men att han är anhängare till 
manöverkrigföringen torde däremot vara odiskutabelt.  
 
Leonhard menar att strid med motståndarens stridvagnar istället ska tas upp med egna in-
fanteriförband i kuperad och betäckt terräng. Fördelen med detta, enligt Leonhard, är att 
egna förband får strida där nytta dras av terrängen och att motståndaren tvingas till strid i 
terräng där denne är sårbar.65 
 
Låt oss illustrera den sista principen med följande exempel: Ett förband, som är sammansatt 
utefter principen om kombinerade vapen, har tillgång till ett visst vapensystem som bäst an-
vänds i öppen och flack terräng och ett annat vapensystem som bäst används i småbruten 

                                                      
61 Leonhard, Robert R, The art of maneuver: maneuver-warfare theory and airland battle, s. 93-94. 
62 Ibid, s. 94-96. 
63 Ibid, s. 76 ff. 
64 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, s. 182. 
65 Leonhard, Robert R, The art of maneuver: maneuver-warfare theory and airland battle, s. 96 ff. 
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och kuperad terräng. Motståndaren har tillgång till ett vapensystem som har nackdelar av 
att verka i den småbrutna och kuperade terrängen. Vårt sistnämnda vapensystem är av lik-
nande typ som motståndarens och kan ställas mot varandra i den öppna och flacka ter-
rängen, men då på lika villkor. Motståndarens vapensystem ska då istället mötas med det 
förstnämnda vapensystemet i gynnsam terräng, som i detta fall kännetecknas av att vara 
småbruten och kuperad. 

2.1.4 Rörlighetsaspekten i de grundläggande förmågorna 
De grundläggande förmågorna66 beskrivs i MSD, se figur 2. I sammanhanget bör nämnas att 
det även finns ett begrepp, som lätt kan blandas ihop med dessa. Det är de operativa funkt-
ionerna67 i OPD. De grundläggande förmågorna är dock inte samma sak som de operativa 
funktionerna68. För att ytterligare komplicera begreppsfloran nämns emellanåt även de 
grundläggande förmågorna som militära basförmågor69. De grundläggande förmågorna är 
inte att likställa med system eller faktiska förband, utan kan istället ses som ett analysin-
strument utifrån på vilket sätt den genererade förmågan hos förbanden kan sammansättas. 
Då de inte är kopplade till specifika förband eller funktioner utgör de istället en abstrakt 
summa av den genererade förmågan70. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I studien beskrivs den grundläggande förmågan rörlighet utifrån definitionen i MSD. Studien 
kommer att fokusera på förmågan rörlighet då den förväntas påvisa effekten av minvapnet 
på ett tydligt sätt. För att kunna påverka en motståndare måste någon form av verkan 
åstadkommas, vilken kallas effekt och kan var både fysisk och psykisk71. Genom rörlighet kan 

                                                      
66 De grundläggande förmågorna utgörs av verkan, rörlighet, underrättelser, skydd, uthållighet och 
ledning. Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 57 ff. 
67 De operativa funktionerna är ledningsfunktionen, underrättelse- och säkerhetstjänst-funktionen, 
verkansfunktionen, skyddsfunktionen, logistikfunktionen, fältarbetsfunktionen, samverkansfunktion-
en, informationsoperationsfunktionen, informationstjänstfunktionen. Försvarsmakten, Operativ 
doktrin, s. 16 ff. 
68 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 57. 
69 Försvarsmakten, Metodhandbok Ledning bataljon Grunder (Skövde: Försvarsmakten, 2004), s. 5. 
70 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 57. 
71 Ibid, s. 58. 

 

Figur 2. Ett systems påverkan på en förmåga – effektförstärkning hos egna förband och effekt-
förlust hos motståndaren 
(Figuren är tolkad från MSD, s. 58) 
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verkan säkerställas då resurser för verkan kan flyttas från en plats till en annan för att lösa 
en tilldelad uppgift. Dessutom kan rörlighet i sig skapa en form av verkan på det psykiska 
planet, då rörelser kan upplevas som ett hot av motståndaren72. 

2.2 Relevans av teoribildning 
I studien avses manöverteori användas för att bidra till teoretisk förståelse av manöver-
krigföring. Minvapnets bidrag till manöverkrigföring undersöks utifrån indikatorer i teori-
bildningen. 
 
Manöverteori är en militärteori som i denna studie stöds av två militärteoretiker, William S 
Lind och Robert R. Leonhard, som båda är samtida inom området. Båda resonerar om förde-
len med att använda kombinerade vapen. Teoribildningen upplevs vara tillräcklig för att 
kunna svara på frågeställningen. Svagheten med teoribildningen är att studien stöds av två 
militärteoretiker som är av liknande uppfattning och att de företräder en och samma militär-
teori, manöverteorin. Om två olika teorier istället hade ställts mot varandra hade kanske inte 
studien blivit teorikonsumerande. Studien bygger på Linds och Leonhards utsagor om verk-
ligheten, men den kanske också kan utgöra ett teoriutvecklande bidrag inom manöverkrigfö-
ring.  
 
Rörlighetsaspekten i de grundläggande förmågorna är användbar då det med hjälp av denna 
går att analysera möjligheten att erhålla verkan. 

2.3 Sammanfattning 
Teorin om kombinerade vapen är en del av manöverteorin och stöds av de grundläggande 
förmågorna i MSD och bedöms i sammanhanget vara essentiell då den upplevs vara direkt 
applicerbar till minvapnets användande och att den är en del av manövertänkandet73. Då 
minvapnet ingår i begreppet fördröjande fältarbeten, som i sin tur sorterar inom militärtek-
nik, kan det därmed inte definieras som en militärteori. Istället får förhållandet mellan teorin 
om kombinerade vapen och manöverteori utgöra studiens teoretiska ramverk. 
 
I kapitlet har ett antal begrepp belysts i olika omfattning som upplevs särskilt viktiga för stu-
dien och kommer därför fortsättningsvis utgöra studiens indikatorer. Hur dessa används i 
studien framgår i kapitel 3. Identifierade indikatorer är tempo, föregripa/förekomma, för-
skjutning/rubbning, splittring/söndring, kompensation, dilemmaskapande, terrängfokuse-
ring, rörlighet och ledningsnivåer. 

3. Metod 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Frågeställningarnas karaktär och undersökningsmaterialets beskaffenheten kräver en kvali-
tativ ansats för studien. En kvalitativ ansats, eller en kombination av både en kvalitativ- och 
en kvantitativ ansats hade kanske varit att föredra, men då mycket empiriskt material som 
hanterar siffror utifrån tillgången till minor, bedömda utslag eller effekter samt planer för 

                                                      
72 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 57. 
73 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, s. 151. 
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eventuell användning är svårt att få tag på eller inte ens finns väljs enbart en kvalitativ an-
sats. Detta medvetna val gör att validitet och reliabilitet måste värderas på ett annorlunda 
sätt än om studien hade haft en annorlunda ansats. I studien är det inte möjligt att skatta 
tillförlitligheten med siffror, istället handlar det om att beskriva att insamlandet och bear-
betningen av data har genomförts på ett systematiskt och tillförlitligt sätt. 
 
Studien är deduktiv genom att empirin undersöks utifrån underliggande teoribildning som 
ger förutsättning för förståelse och kunskap av det empiriska materialet. 
 
I den empiriska delen av studien ska val av teori och metod möjliggöra tolkning av materialet 
och med hjälp av denna kunna föra en argumentation för dragna slutsatser. Med detta som 
grund kommer en kvalitativ textanalys av beskrivet material utgöra metod och föra studien 
framåt. 
 
Det som analyseras i studien är litteratur, doktriner, dokument och reglementen som har bä-
ring mot studiens syfte. Studien kan kanske också bidra med viss förklaring av ett problem 
som inte bara är svenskt, utan också i viss mån kan förstås i andra länder. Utifrån ett reso-
nemang om ett vetenskapligt problem kan definieras som skillnaden mellan vår förförståelse 
och verkligheten såsom vi uppfattar den har studien ett vetenskapligt intresse. Minvapnets 
användning är ett omdebatterat ämne, inte minst i organisationer utanför Försvarsmakten, 
nationellt och internationellt.  

3.2 Kvalitativ textanalys 
Kvalitativ textanalys innebär att textmaterial analyseras. Forskaren har att förhålla sig till ett 
noga utvalt antal texter. Då texternas olika delar betyder olika mycket för studien måste det 
som framkommer som väsentligt särskilt tydliggöras. För att lyckas med detta måste texten 
läsas noggrant, hela tiden ifrågasättas som helhet och sättas in i den kontext den ingår i. 
Därutöver ställer forskaren frågor till texten, som han sedan själv ska söka svaren till74, se fi-
gur 3. Forskarens förförståelse är viktigt vid tolkning av texter. Forskarens tidigare erfaren-
heter är av relevans för hur materialet tolkas. De tolkningar som forskaren genomför ska 
presenteras genom citat, sammanfattande referat och argumenterande slutsatser.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
74 Esaisson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena, Metodpraktikan: Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. (Stockholm: Nordstedts Juridik, 2004), s. 233 ff. 
75 Ibid, s. 245-249. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEG  1 
Analysera text 

Ställ precisa frågor 

STEG  2 
Ta ställning till de möjliga svaren 

Alt 1. Förhandsdefinerade kategorier  
(fastställda svar på frågorna) 
Alt 2. Öppet förhållningssätt 
(svaren beror på vad som hittas i materielat) 

Figur 3. Exempel på arbetsgång vid kvalitativ textanalys. 
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3.3 Operationalisering 
För att mäta det som diskuterats under problematiseringen måste instrument hittas som gör 
detta möjligt. Den verktygslåda som kommer användas innehåller kvalitativa instrument. 
Den kvalitativa granskningen av studiens material underlättas med de två stödjande fråge-
ställningarna. 
 
Den första stödjande frågeställningen - Hur bidrar minvapnet till manövertänkande? - utgår 
från manöverteori, främst teorin kring kombinerade vapen, för att finna stöd för tillväga-
gångssätt eller metoder som kan appliceras till den materiel som Försvarsmakten förfogar 
över. För att kunna resonera kring detta används ett antal indikatorer som uppfattas utgöra 
tydliga tecken på de manöverteoriska idéerna och kan förstås som samband gentemot min-
vapnet. Dessa klarläggs tidigt i studien för att säkerställa en högre grad av vetenskaplig till-
förlitlighet. Grunden till indikatorerna återfinns i manöverteorin och appliceras till minvap-
nets användning, för att undvika tillrättaläggning av det empiriska materialet. Leonhard be-
skriver att manöverkrigföring innebär kombinerade vapen på taktisk nivå. Han beskriver 
också de tre olika sätten som kombinerade vapen kan användas på. Dessa sätt, tillsammans 
med hans princip för manöverkrigföring och rörelseaspekten i de grundläggande förmågorna 
samt de operativa- och taktiska ledningsnivåerna utgör tydliga tecken på manövertänkandet 
och är därför lämpliga att använda som studiens indikatorer. Indikatorerna mäter effekten 
av minvapnet genom att värdera utfallet. Indikatorerna som används i studien redovisades 
redan i teorikapitlet och utgörs av; tempo, föregripa/förekomma, förskjutning/rubbning, 
splittring/söndring, kompensation, dilemmaskapande, terrängfokusering, rörlighet samt led-
ningsnivåer. Indikatorerna används i undersökningen genom att granska empirin och vär-
dera hur minvapnet stöds i denna. Slutsatser redovisas avseende vilken omfattning minvap-
net, i uppgifter eller för förband, teoretiskt bidrar till manöverkrigföring.  
 
Den andra stödjande frågeställningen - I vilka av Försvarsmaktens uppgifter kan effekt upp-
nås med minvapnet? - utgår också från manöverteori, men med effekttänkandet som kom-
plement. Frågan undersöks genom att analysera Försvarsmaktens spårbarhetsmodell, som i 
detta fall tillsammans med SUP fältarbeten utgör empirin, dels för att återfinna spårbarhet 
för minvapnets användning och dels för att förstå i vilka uppgifter som minvapnet kan leve-
rera effekt.  
 
Studiens syfte är att värdera den militära nyttan av minvapnet mot bakgrund av ett förnyat 
fokus på nationellt försvar med en mindre försvarsmakt som ska möta en förnyad hotbild 
mot Sverige. Detta uppnås genom att analysera och dra slutsatser om minvapnets använd-
ning och efterhand integrera analysresultatet i undersökningskapitlet samt att diskutera och 
svara på hur minvapnet kan bidra till försvarsförmåga vid ett väpnat angrepp på Sverige. 

3.3.1 Tillvägagångssätt vid analys av forskningsfrågor 
Inledningsvis operationaliseras forskningsfrågan mot de två stödjande forskningsfrågorna. 
 
Därefter, i studiens empiriska del, analyseras de båda stödjande forskningsfrågorna var för 
sig, metodiskt och med kvalitativ textanalys som analysverktyg.  
 
Slutligen sker en diskussion av det som utfallit i analysen och utgör grunden för att kunna 
besvara den huvudsakliga frågan. 
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3.4 Sammanfattning metodval 
Studiens teoribildning utgörs av manöverteori som är studiens analysramverk. Ur teoribild-
ningen har nio stycken indikatorer urskilts. Dessa utgör manöverteorins mätbarhet på det 
empiriska materialet och undersöks var för sig för att besvara den första stödjande fråge-
ställningen. I den andra stödjande frågeställningen undersöks Försvarsmaktens uppgifter 
och minvapnets effekt i dessa. Slutsatser dras efterhand och studien avslutas med diskussion 
och redovisning av resultat för att besvara den huvudsakliga frågan.  

4. Undersökning 

4.1 Hur bidrar minvapnet till manövertänkande? 
Försvarsmakten ska sträva efter att tillämpa manövertänkande76. Studien avser i den första 
stödjande frågeställningen undersöka om minvapnet som system stödjer manövertänkande. 
Detta är intressant av två anledningar, dels att minvapnet är förändrat och dels att det nu-
mera finns en mindre förbandsmassa att hantera detta. Under det kalla kriget fanns ett stort 
antal minor uppdelat på förhållandevis många mintyper. I dagens försvarsmakt finns färre 
mintyper, beroende på att vissa ansetts föråldrade och att vissa förbjudits. Det finns ändå 
kvar upp till ett tiotal olika typer om variation av olika mintändare medräknas. Det totala an-
talet minor har minskat, men antalet bedöms inte vara gränssättande77. Frågan om hur min-
vapnet undersöks ur ett manöverteoretiskt perspektiv med stöd av identifierade indikatorer. 
För att analysera minvapnets roll utgår diskussionen från de uppgifter, enligt KFS78, som en 
ingenjörbataljon 2014 har avseende fördröjande fältarbeten: 

 Med tre ingenjörkompanier samtidigt understödja tre mekaniserade bataljoner med 
fördröjande fältarbeten 

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

 Med varje ingenjörkompani samtidigt lägga ut fördröjande mineringar från fordon-
med 300 nedgrävda stridsvagnsminor alternativt 600 ytlagda stridsvagnsminor per 
timme 

 Understödja med hinderarbeten vid insats mot folkmassa 
 Spärra hamnar och flygfält 

4.1.1 Tempo 
Inledningsvis ska vi undersöka indikatorn tempo för att hitta hur den beskrivs i undersök-
ningsmaterialet och analysera möjligt samband gentemot minvapnet. 
Det finns omfattande beskrivningar i Försvarsmaktens doktriner och reglementen om det 
viktiga tempot, eller stridstempot som det emellanåt benämns. En tydlig förklaringsmodell 
återfinns i MSD och utgörs av begreppen överraskning och enkelhet. Överraskning kan upp-
nås genom att nyttja ett högt tempo relativt motståndaren. Det handlar också om att upp-

                                                      
76 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2011, s. 127. 
77 Försvarsmakten, Ing 2 2010-06-21 09 710:60465, Systemutvecklingsplan fältarbeten 2010 (Eksjö: 
Försvarsmakten, 2010), s. 138. 
78 KFS är krigsförbandsspecifikation. Ing 2 2010-10-28, Utdrag ur Krigsförbandsspecifikation Ingenjör-
bataljon 2014, s. 7. 
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träda oväntat avseende tid, rum, medel och metoder. Enkelhet ökar tempot i handlingar och 
möjliggör ett bibehållet initiativ i den aktuella situationen.79 
 
På taktisk nivå, i AR Taktik, kan fältarbeten och minvapnet tolkas in, även om det inte om-
nämns specifikt inom ramen för eld och rörelse. Genom eld och rörelse kan en motståndare 
påverkas och genom att kombinera eld med snabba rörelser kan hot projiceras och verkan 
uppnås på djupet av en motståndares gruppering. Rörelser på stridsfältet möjliggörs också 
av att elden används. Initiativ och tempo för in elden mot motståndaren utan att denne kan 
genomföra motåtgärder och försätts därmed i ett tillstånd utan handlingsmöjligheter.80 

4.1.1.1 Analys 
En minering som har lagts ut för att skydda flank är till nytta för egna förband, men i nästa 
fas av striden kan egna förband själva vara beroende av att använda den terräng som är mi-
nerad. Tidsfaktorn, en av de viktigaste delarna i manövertänkandet, utgör en problematik 
vid manöverkrigföring med minor. En grundidé är att med aktiv stridsspaning hitta motstån-
darens luckor där denne är svagare och därefter fortsätta djupare för att utöka densamma 
och återigen leta efter nästa svaghet81. Detta förhållande gör att stridfältet blir både dyna-
miskt och fragmenterat. Dessutom ska egna förband utnyttja manövern för att hela tiden 
skapa en serie oväntade och farliga situationer för motståndaren82. Det finns anledning att 
misstänka att egna förband i många fall väljer att framrycka runt mineringen. Detta sanno-
lika förfaringssätt kan hålla nere det så viktiga tempot och risken för att utsättas för mot-
ståndarens bekämpning kan öka. Då minsystem som med en enkel knapptryckning kan avak-
tiveras inte finns att tillgå, bör egna förband vara proaktiva i sina stridsförberedelser. Situat-
ionen kan kanske istället lösas med tydlighet avseende gränser och minfria vägar genom mi-
neringen alternativt med användande av bevakade och flyttbara minspärrar. Detta sätt före-
bygger tempoförluster, initiativet kan behållas och förbanden kan få ett större förtroende 
för att system kan integreras med varandra. Med goda förberedelser och samövade förband 
behöver det inte finnas ett motsatsförhållande mellan behovet av egen rörlighet och använ-
dande av minor. Dessa kan istället komplettera varandra och till viss del kan minorna även 
ersätta saknad förbandsmassa, vilket i förlängningen innebär att strid kan genomföras fram-
gångsrikt mot en numerärt överlägsen motståndare. 

4.1.1.2 Slutsatser 
 Vid användning av minvapnet vid manöverkrigföring krävs precision och tydlighet av-

seende gränser och minfria vägar för att minska tempoförluster. 
 Samövade förband utgör förutsättning för strid i anslutning till minor. 
 Tidsaspekten är viktig inom manöverkrigföring, men är avseende mineringsarbeten 

alltjämt densamma som under kalla kriget. Detta innebär att tiden för att genomföra 
mineringsarbeten måste utnyttjas effektivt för att svara upp mot manöverkrigföring-
ens föränderlighet och krav på snabbhet. 

                                                      
79 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2011, s. 63-65. 
80 Försvarsmakten, Arméreglemente taktik, s. 39. 
81 Lind, William S, Handbok i manöverkrigföring, s. 25 ff. 
82 Ibid, s. 26. 
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4.1.2 Föregripa/förekomma 
Nu ska vi undersöka indikatorn föregripa/förekomma för att hitta hur den beskrivs i under-
sökningsmaterialet och analysera möjligt samband gentemot minvapnet. 
 
Vid undersökning av reglementen på taktisk nivå och doktriner på operativ nivå framkom-
mer innebörden av begreppet föregripa/förekomma i den mening att det beskrivs som att ta 
initiativ. Det är att ta initiativ eller ta tillfället i akt som avses. Att ta initiativet avseende tid, 
plats och/eller styrkor i syfte att nå ett avgörande på egna villkor är grunden i ett offensivt 
uppträdande83. Ett avgörande måste uppnås innan den egna kulminationspunkten inträffar, 
vilket kan uppnås med ett tillräckligt högt tempo i operationen. Detta kan också ske genom 
att temporärt göra en operativ paus för att t.ex. samordna verksamhet. I detta läge bör 
andra åtgärder vidtas för att inte överlåta initiativet på motståndaren.84 
 
I AR taktik betonas betydelsen av att ta initiativ i kombination med att hålla ett högt tempo i 
mening att genomförandet av manöverkrigföring på förbandsnivå bygger på detta. För-
svarsmaktens uppdragstaktik möjliggör att initiativ kan tas på alla nivåer. Att hålla ett högt 
tempo, att snabbt kunna utnyttja motståndarens svagheter och därmed komma innanför 
dennes beslutscykel är centralt. Detta syftar till att och få denne ur balans och under stri-
dens gång uppstår situationer då möjligheter öppnar sig.85 Detta omfattar inte fältarbets-
funktioen specifikt, utan kan förstås som en mer generell inriktning som är mer inkluderande 
än exkluderande avseende funktioner och förmågor. 

4.1.2.1 Analys 
Ett förband som anfaller på stor bredd kan upptäcka en svag punkt i motståndarens gruppe-
ring. Beslut kan fattas om att kraftsamla till denna svaghet och bryta igenom. De under-
ställda förbanden agerar mot den gemensamma målbilden och kan ta initiativ. Framgången 
kan utnyttjas bl.a. genom att rulla upp motståndarens flanker samt att fortsätta mot an-
fallsmål på djupet av motståndarens gruppering. I ett sådant fall går det att relatera till min-
vapnet då det i sin grundförmåga kan paralysera en motståndare som kan bli förekommen 
vid sammanstöt med en icke-förväntad minering.  
 
Minor som motståndaren utsätts för kan principiellt lagts på plats långt i förväg, i exempelvis 
operativa infallsportar. I detta läge kanske mineringen inte kan uppfattas som oväntad, men 
den fyller ett fysiskt syfte att motståndaren kan tvingas till omfattande röjning eller alterna-
tiva åtgärder som att välja ny plats. Dessutom utsätts motståndaren vid sammanstöt både 
för en fysisk och för en psykisk påverkan.  

4.1.2.2 Slutsatser 
 Operativa eller större taktiska mineringar kan vara svårare att utföra för att motstån-

daren ska bli förekommen, främst beroende på den tid de tar att utföra och att egna 
förband exponerar sig under själva arbetet.  

 Minvapnet bör istället används slugt i stridssituationer genom mineringsarbeten nära 
i tid till motståndarens framryckning.  

                                                      
83 Försvarsmakten, Operativ doktrin, 2014, s. 45. 
84 Ibid, s. 59. 
85 Försvarsmakten, Arméreglemente taktik, s. 40. 
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4.1.3 Förskjutning/rubbning 
Nu ska vi undersöka indikatorn förskjutning/rubbning för att hitta hur den beskrivs i under-
sökningsmaterialet och analysera möjligt samband gentemot minvapnet. 
 
En motståndares styrka ska förskjutas så att den blir irrelevant. På taktisk nivå beskrivs detta 
i AR taktik genom att öka möjligheterna att möta motståndaren i terräng eller i en situation 
där dennes system är irrelevanta eller inte når full effekt. Alternativt kan system tas bort 
som stödjer styrkan eller nyttja inneboende svagheter hos styrkan. Om motståndarens 
funktioner inte längre fungerar eller görs irrelevanta kan detta leda till en systemkollaps som 
innebär att motståndaren inte kan fortsätta verka effektivt. Reglementet beskriver också att 
genom kombinerade vapen är användning av förskjutning tillämpbart oavsett tekniknivå. 
Detta kräver dock kunskap om och förståelse för motståndarens organisation, utrustning och 
uppträdande. I detta avseende krävs analys av motståndaren för att få underlag för hur age-
randet ska ske för att göra motståndarens styrka irrelevant.86 

4.1.3.1 Analys 
Ett sätt att uppnå förskjutning/rubbning kan vara att själv uppträda på stridsfältet så att 
motståndarens styrka blir irrelevant genom egen manövrering. Ett annat sätt kan vara att 
paralysera motståndaren genom användande av teknik och taktik, vilket utgör ett tydligt sätt 
för att använda minvapnet. Att använda minvapnet som system för att bekämpa motstånda-
ren på längre avstånd än vad dennes egna vapensystem klarar av skulle också kunna vara en 
möjlighet. 

4.1.3.2 Slutsatser 
 Användning av minor kan få en paralyserande effekt hos motståndaren. 
 Minor bör i högre utsträckning användas i kombination med moderna mintändare i 

agerandet eller för att taktik- och teknikanpassa egna förband, baserat på det un-
derlag som kan tas fram avseende motståndaren. 

4.1.4 Splittring/söndring 
Nu ska vi undersöka indikatorn splittring/söndring för att hitta hur den beskrivs i undersök-
ningsmaterialet och analysera möjligt samband gentemot minvapnet. 
 
Motståndaren vilja till strid ska splittras genom att angripa dennes kritiska sårbarhet. AR 
Taktik beskriver hur en offensiv operation kan byggas upp genom att tillgängliga förband tar 
nyckelterräng för egen tilltransport och rörlighet. Motståndarens styrketillväxt avbryts ge-
nom att slå dennes luftlandsättningar. Fördröjande fältarbeten kan kraftsamlas till området 
och i ett avslutande skede är motståndarens förband slagna och återstoden är avskuren och 
splittrad. Kvarvarande motståndare ska försättas i en sådan situation att vilja till fortsatt 
strid bryts och endast om detta inte är möjligt ska motståndarens förband efterhand slås.87 

4.1.4.1 Analys 
Minvapnet kan stödja exempelvis en offensiv operation som beskrivits ovan. I detta avse-
ende stödjer minvapnet indirekt genom att utgöra en möjlighet att praktisk skära av 
moståndarens främre och bakre delar. På detta sätt skulle det gå att komma åt den kritiska 

                                                      
86 Försvarsmakten, Arméreglemente taktik, s. 22-38. 
87 Ibid, s. 138-142. 
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sårbarheten i form av exempelvis underhålls- och försörjningsresurser. En splittring kan då 
uppnås genom att manövrera mot motståndarens vilja där rädsla, moraliska och psykolo-
giska faktorer är viktiga för att söndra motståndarens vilja till strid. Bara vetskapen om att 
det kan finnas minor i terrängen kan påverka en motståndares vilja till strid. 

4.1.4.2 Slutsatser 
 Minvapnet kan användas indirekt för att uppnå splittring hos motståndaren. 
 Misstanke eller hot om användning av minor kan påverka motståndarens vilja till 

strid. 

4.1.5 Kompensation 
Nu ska vi undersöka indikatorn kompensation för att hitta hur den beskrivs i undersöknings-
materialet och analysera möjligt samband gentemot minvapnet. 
 
Komplementsprincipen, handlar om att sammanföra olika trupp- eller vapenslag och deras 
respektive vapensystem under en gemensam ledning. Principen finner stöd i AR Taktik, där 
skjutande vapensystem, fältarbetssystem, annan materiel och personal sammanförs i syfte 
att åstadkomma en viss förmåga88.  
 
Genom att använda denna princip kan man kompensera de olika systemens svagheter med 
styrkorna i de övriga systemen. Verkan av samordnade vapen blir bättre än om de skulle 
verka var och en för sig. Om verkan från flera vapen kan samordnas kompletterar och över-
lappar de varandra, vilket innebär att svagheter i ett vapen kommer att täckas av styrkor i 
ett annat. Detta innebär också att det enskilda vapnet kan användas där det gör störst ver-
kan.89 
 
I OPD beskrivs dessutom att förband som sätts samman grundade på kombinerade vapen 
blir allsidiga. De har förmåga till självständigt uppträdande och har ökade förutsättningar att 
möta oförutsedda händelseutvecklingar.90 

4.1.5.1 Analys 
Om en mekaniserad bataljon tillförs ett ingenjörkompani med ca 1500 stycken stridsvagns-
minor, artilleri- och luftvärnsförband är det att anse som ett kombinerat förband. Med dessa 
enheter tillförda kan förbandet ha till uppgift att genomföra fördröjningsstrid. Ingenjörkom-
paniet är underställt och kan ha till uppgift att utföra fördröjande fältarbeten.  
 
Utan det underställda ingenjörkompaniet finns det sannolikt endast ett mindre antal minor 
vid förbandet för att kunna utföra minspärrar som skydd för egna stridsställningar. Personal-
styrkan som kan hantera minvapnet är också färre. Med det underställda ingenjörkompaniet 
kan uppgiften att utföra fördröjande fältarbeten lösas i större omfattning som system i sam-
verkan. Ingenjörkompaniet kan utföra en eller flera mineringar med samtliga minor ned-
grävda och maskerade på mindre än fem timmar, vilket kan ske under tiden som övriga delar 
av förbandet genomför förberedelser för fördröjningsstrid. Minorna från ingenjörkompaniet, 
den indirekta elden från artilleriförbandet och pansarvärnssystemen från den mekaniserade 

                                                      
88 Försvarsmakten, Arméreglemente taktik, s. 22. 
89 Ibid. 
90 Försvarsmakten, Operativ doktrin, 2014, s. 25. 
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bataljonen kan åstadkomma en sammantagen verkan som överstiger den verkan som varje 
system kan leverera var för sig. Om uppgiften istället hade varit anfallsstrid kommer de 
tidsmässiga kraven att minera i sekundära riktningar sannolikt att öka. I detta läge måste 
förbanden förlita sig till att tidigare träning har gett färdighet, då Försvarsmakten ännu inte 
förfogar över några system som snabbt kan få ut minor i detta syfte. 

4.1.5.2 Slutsatser 
 Komplementsprincipen stödjer minvapnet som system vid tillämpning av kombine-

rade vapen. 
 Minvapnet kan bidra till att möta oväntade händelseutvecklingar, men i dagens för-

svarsmakt måste detta fortfarande göras manuellt då system som snabbt kan få ut 
minor inte finns.  

4.1.6 Dilemmaskapande 
Nu ska vi undersöka indikatorn dilemmaskapande för att hitta hur den beskrivs i undersök-
ningsmaterialet och analysera möjligt samband gentemot minvapnet. 
 
Dilemmaprincipen handlar om att motståndaren försöker möta ett av hoten från de samver-
kande systemen och därmed tvingas göra sig sårbar för andra system. Detta synsätt beskrivs 
i OPD, där kombinerade vapen möjliggör att ställa motståndaren inför ett eller flera dilem-
man. Motståndarens skyddsåtgärder mot ett system blottar denne för verkan från ett annat 
system.91  
 
I AR taktik framhålls vikten av att kombinera funktioner, t.ex. fältarbeten så att motstånda-
ren ständigt ställs inför dilemman och tvingas parera. Försvarsmaktens taktiska tänkande ska 
präglas av unika lösningar där ett agerarande sker mot motståndarens luckor och svagheter.
Att skapa dilemman för en motståndare handlar dessutom om att denne ska uppleva att 
förbanden alltid kan genomföra någon form av bekämpning eller att hotet kan komma från 
flera riktningar samtidigt.92 

4.1.6.1 Analys 
Om vi utgår från tidigare analys kan detta relateras till att en framryckande motståndare får 
sammanstöt med en minering. Här ställs motståndaren inför två val, antingen ska minering-
en brytas eller ska mineringen undvikas genom att stanna, tillbakarycka och välja ny fram-
ryckningsväg runt densamma. Förmodligen väljs det sistnämnda, men om egna förband har 
utfört mineringarna på ett unikt och listigt sätt, krävs att moståndaren finner ny väg som i 
sin tur också kan vara minerad och därmed ställs motståndaren för upprepade dilemman in-
nan en väg runt mineringen möjligen hittas. Redan i det första läget, vid sammanstöt med 
mineringen, utsätts motståndaren för risken att bli bekämpad med indirekt eld. Om mot-
ståndaren väljer att bryta mineringen är risken stor att minbrytningsfordonen utsätts för in-
direkt eld eller sidverkande minor. Risken för direkt eld finns också, men är mindre sannolik 
då minbrytningen kan komma att skyddas på ömse sidor. Om motståndaren istället väljer att 
finna ny väg runt mineringen är risken däremot stor att även utsättas för direkt eld från flera 
förberedda platser. Hur motståndaren än uppträder har minvapnet haft betydelse i den me-

                                                      
91 Försvarsmakten, Operativ doktrin, 2014, s. 24. 
92 Försvarsmakten, Arméreglemente taktik, s. 15, 22 och 44. 
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ning att det har försatt motståndaren i ett dilemma som innebär att denne har försökt att 
möta minvapnet genom aktiva åtgärder, men ändå gjort sig sårbar för både direkt och indi-
rekt eld. Minvapnet kan också sänka motståndarens tempo och göra så att denne hamnar i 
en efterhandssituation och för tillfället tappar initiativet. Hur viljan att slåss påverkas efter 
att ha hamnat i ett minfält är svårt att relatera till, men bara vetskapen att det finns minor i 
området har sannolikt även en betydande psykologisk påverkan. 

4.1.6.2 Slutsatser 
 Dilemmaprincipen stödjer minvapnet som system vid tillämpning av kombinerade 

vapen. 
 Minvapnet kan bidra till att motståndaren hamnar i dilemma då detta försökts mötas 

genom aktiva åtgärder, men ändå bli sårbar för både direkt och indirekt eld. 
 Genom att utföra unika lösningar kan minvapnet bidra till att tempot nedgår hos 

motståndaren. 

4.1.7 Terrängfokusering 
Nu ska vi undersöka indikatorn terrängfokusering för att hitta hur den beskrivs i undersök-
ningsmaterialet och analysera möjligt samband gentemot minvapnet. 
 
Terrängfokusering handlar om att använda fördelaktig terräng. I OPD beskrivs att terrängen 
är en avgörande faktor vid markstrid och att den utgör det stridsrum där förbanden manö-
vrerar och verkar. Att besätta och hålla terräng är en delförmåga som representerar de vik-
tigaste beståndsdelarna i förmågan.93

 Fältarbeten till sin natur handlar om att förändra ter-
räng och infrastruktur för att t.ex. öka egen rörlighet eller begränsa motståndarens rörlighet, 
förbättra egna förbands eller systems verkan.94 
 
Kombinerade vapen ger Försvarsmakten möjligheten att strida under flera olika förutsätt-
ningar. Möjligheten att möta motståndaren i terräng eller i en situation där dennes system 
är irrelevanta eller inte når full effekt ökar med graden av användande av kombinerade va-
pen.95 Om de samverkande vapensystemen används rätt kan motståndaren tvingas till den 
terräng där denne är som mest sårbar. Begränsade insatser med indirekt eld och trupp kan 
avsevärt försvåra en motståndarens framryckning och där kan mineringar för kortare eller 
längre tid hindra framryckningen. En analys av terrängen kan ge indikationer om var mot-
ståndarens förväntas framrycka.96 

4.1.7.1 Analys 
Stridsvagnsförband ska inte mötas med egna stridsvagnar, under förutsättning att de är 
jämbördiga, på öppna ytor. Motståndarens stridsvagnsförband ska istället tvingas att fram-
rycka i sådan terräng som gör dem sårbara för skytteförband med pansarvärnsvapen. I före-
gående analys skulle minvapnet kunna ha tvingat motståndarens stridsvagnar till framryck-
ning i kuperad skogsterräng, med dålig möjlighet till observation. Den egna mekaniserade 
bataljonen kan ta upp strid i denna terräng med avsuttna skytteförband med burna pansar-

                                                      
93 Försvarsmakten, Operativ doktrin, 2014, s. 27-28. 
94 Försvarsmakten, HKV 2013-08-28 01 600:60009, Arméns utvecklingsplan 2014-2023 sammanfatt-
ning, s. 33. 
95 Försvarsmakten, Arméreglemente taktik, s. 22. 
96 Ibid, s. 132. 
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värnssystem. Motståndarens begränsning i rörelsefrihet utgör risk för att bli utsatt för indi-
rekt eld med hårdmålsammunition. I manöverkrigföring utgör en viktig utgångspunkt att slå 
mot motståndarens kritiska sårbarheter i den mest fördelaktiga terrängen. Detta ska ske 
med vapensystem som är annorlunda än de system man avser att bekämpa. Detta stödjer de 
avsuttna skyttesoldaternas strid mot motståndarens stridsvagnar. Det blir inte lika tydligt 
som i de övriga principerna, då det också finns andra möjligheter att få motståndaren till för 
denne ogynnsam terräng. Exempel på detta skulle kunna vara att med list locka motstånda-
ren till den kuperade skogsterrängen genom presentation av en hotbild med attackhelikopt-
rar eller att den öppna terrängen inte möjliggör anfall längs vattendrag då tvärsgående för-
bindelser är borta.  

4.1.7.2 Slutsatser 
 Terrängfokusering stöds indirekt av minvapnet som system vid tillämpning av kombi-

nerade vapen. 
 Minvapnet kan för kortare eller längre tid hindra motståndarens framryckning, men 

kräver nogsam analys av terrängen om möjliga framryckningsvägar.  

4.1.8 Rörlighet 
Nu ska vi undersöka indikatorn rörlighet för att hitta hur den beskrivs i undersöknings-
materialet och analysera möjligt samband gentemot minvapnet. 
 
Rörlighet betonas i OPD i direkt samband med fältarbetsfunktionen genom att förklara att 
innebörden av begreppet är att förändra och vidmakthålla terräng och infrastruktur för att 
öka egen rörlighet och fördröja eller begränsa motståndarens rörlighet 97. AR Taktik beskri-
ver att ingenjörförband kan sättas in för utförande av fördröjande fältarbeten samtidigt som 
ett manöverförband löser stridsuppgift. Egna förband ska begränsa motståndarens rörlighet 
och tillgång till resurser.98 
 
Terräng som gynnar egna förmågor ska behärskas, samtidigt som terräng som underlättar 
för en motståndare att nyttja sina förmågor avseende eldkraft och rörlighet bör på olika sätt 
förvägras.99 

4.1.8.1 Analys 
Rörlighet har en tydlig koppling till minvapnet då själva grunden för dess användande hand-
lar om att begränsa motståndarens framryckningshastighet eller möjlighet till utbredning. 
 
Rörlighetsaspekten kan ses ur flera perspektiv i sammanhanget: 
Minvapnets begränsning av motståndarens rörlighet är kanske det som är enklast att rela-
tera till. Genom att minera påverkas motståndarens rörlighet och egna förband kan komma 
till verkan eller nå ett avgörande med andra vapensystem. Mängden minor ökar sannolik-
heten för förluster, men även ett mindre antal minor eller enbart vetskapen om att det kan 
finnas minor i området kan få effekt på hur motståndaren uppträder. Minvapnet kan uppnå 
fysisk effekt genom att motståndaren tillfogas skador och/eller förluster samt att motstån-
daren tvingas till tidskrävande röjning alternativt till omfattande kringgångsrörelser runt en 

                                                      
97 Försvarsmakten, Operativ doktrin, 2014, s. 21. 
98 Försvarsmakten, Arméreglemente taktik, s. 21 och 67. 
99 Ibid, s. 29. 
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minering. Minvapnet kan uppnå psykisk effekt genom att motståndaren inte vet när och var 
minvapnet kan utgöra ett hot, särkskilt om del av förbandet redan har fått förluster efter 
sammanstöt med minering. 
 
Minvapnets effekt på egna förbands rörlighet kan både vara negativt och positivt. Egna mi-
nor kan utgöra en begränsning även för den egna rörligheten, men kan också förutom att 
fördröja motståndarens framryckning utgöra ett skydd för egen framryckning. 

4.1.8.2 Slutsatser 
 Även ett mindre antal minor eller enbart vetskapen om att det kan finnas minor i 

området kan få effekt på motståndarens uppträdande. 
 Minor kan utgöra en begränsning för egen rörlighet, men kan också förutom att förd-

röja motståndarens framryckning utgöra ett skydd för egen rörlighet. 

4.1.9 Ledningsnivå 
Nu ska vi undersöka indikatorn ledningsnivå för att hitta hur den beskrivs i undersöknings-
materialet och analysera hur minvapnet förhåller sig till detta. Både operativ- och taktisk 
nivå undersöks och analyseras och slutsatserna redovisas gemensamt. 

4.1.9.1 Operativ nivå 
Fältarbeten på operativ nivå hanterar behov under samtliga skeden av en operation100. Inom 
ramen för fältarbeten saknas, med få undantag, i nuläget generellt operativa ramvillkor och 
därmed styrning och inriktning på både kort och lång sikt. Publikationer och läromedel är 
också generellt eftersatta områden som är av stor vikt för att ensa verksamheten.101 
 
Behov av fördröjande fältarbeten kvarstår, det är dock inte samma behov som fanns under 
invasionsförsvaret. Ominriktning av fördröjande fältarbeten mot nya behov har inte skett. 
SUP fältarbeten föreslår att en fördjupad studie/utredning genomförs i syfte att utarbeta 
förslag till operativa ramvillkor för fördröjande fältarbeten, bl.a. avseende förmåga att utföra 
fältarbeten i operativa infallsportar.102 
 
Mängden minmateriel styrs av mängden uppgifter som ska lösas. Då uppdaterade operativa 
ramvillkor för fördröjande fältarbeten inte finns, saknas därmed också inriktning avseende 
vilken förmåga att utföra fördröjande fältarbeten som bör finnas. Att klarlägga detta är prio-
riterat för att kunna klarlägga behov av minmateriel.103 

4.1.9.1.1 Analys 
Att utföra operativa fördröjande fältarbeten skulle kunna innebära att minera motorvägar, 
spränga broar och minera i anslutning till dessa, minera bansystem på en större flygplats el-
ler att förstöra en hamn och minera möjliga platser för alternativ landstigning. Minvapnet 
har restriktioner om när och hur det får användas. Med anledning av att de militära led-
ningsnivåerna och därtill kopplade bemyndiganden för utförande av fördröjande fältarbeten 
har förändrats sedan Försvarsmakten senast övade med minvapnet i större omfattning, är 
                                                      
100 Försvarsmakten, Arméreglemente taktik, s. 22. 
101 Försvarsmakten, Ing 2 2010-06-21 09 710:60465, Systemutvecklingsplan fältarbeten 2010 (Eksjö: 
Försvarsmakten, 2010), s. 10. 
102 Ibid, s. 44. 
103 Ibid, s. 138. 
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det i dagsläget oklart om vem som ger vilket tillstånd. Bortsett från själva tillståndsnivån är 
det relevant att ställa frågan om vad som måste vara uppfyllt för att Försvarsmakten ska få 
utföra fördröjande fältarbeten. Det kommer att krävas att de operativa ramvillkoren utarbe-
tas och fastställs för att sedan hantera mandat- och tillståndsnivån. 
 
Behov av särskild organisationsbestämmande fältarbetsmateriel och begränsad tid för ge-
nomförande är karaktäristiskt för den operativa nivån. Här kan vi konstatera att det finns ett 
tydligt behov av reda ut sambandet mellan uppgifter och resurser. 

4.1.9.2 Taktisk nivå 
Fältarbeten på taktisk nivå omfattar direkt understöd av pågående eller omedelbart förestå-
ende verksamhet med höga tidskrav104.  
 
Planläggning av objekt bör ske i syfte att avdelade förband tidigt ska kunna verka och få ef-
fekt av fältarbeten105. Inom insatsområdet ökar behovet att understödja manöverförbanden 
med stridsfältsnära fältarbeten106. Minvapnet är också en viktig komponent för att lätta för-
band ska kunna lösa stridsuppgifter mot tyngre förband107. 
 
Minering är kostnadseffektivt och reducerar behovet av trupp för att lösa en skyddsuppgift 
samt för att försvåra tillgång till och utnyttjande av ett objekt eller område. Minor används 
även för att understödja egen strid och möjliggöra eller öka effekten av andra bekämpnings-
system.108 

4.1.9.2.1 Analys 
Minvapnets användning i den taktiska nivån kan exemplifieras av en försvarsuppgift där för-
dröjande fältarbeten kan ge stor effekt. Om försvaret är begränsat, så kan det ändå i kombi-
nation med fördröjande fältarbeten ge stor fördröjningseffekt109. Effekten av de fördröjande 
fältarbetena har ett direkt samband med graden av precision om var fältarbetsresurserna 
sätts in. Vid användning av minvapnet på taktisk nivå finns stora behov av att hantera tidsa-
spekten, både för att bedöma förväntad effekt och för att relativt snabbt lägga ut den eller 
de mineringar som krävs.  

4.1.9.3 Slutsatser 
 Den operativa nivån kommer i allt väsentligt tvingas hantera problematiken med de 

operativa infallsportarna, främst hamnar och flygfält. 
 Då Försvarsmakten har reducerats kraftigt kan kanske bara ett mindre antal av lan-

dets infallsportar påverkas, vilket i ännu större utsträckning kräver precision i bedö-
mande och beslut. Att prioritera en infallsport som motståndaren inte kom att an-
vända kan få en ringa eller utebliven effekt av minvapnet. 

 På taktisk nivå finns både behov av mindre och effektiva mineringar för att förstärka 
naturliga terränghinder och större mineringar t.ex. i syfte att skydda flank. 

                                                      
104 Försvarsmakten, Operativ doktrin, s. 21. 
105 Försvarsmakten, Ing 2 2010-06-21 09 710:60465, Systemutvecklingsplan fältarbeten 2010, s. 44. 
106 Ibid, s. 64. 
107 Ibid, s. 44. 
108 Ibid, s. 91. 
109 Försvarsmakten, Arméreglemente taktik, s. 81-82. 
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 Mineringar i direkt anslutning till understödda förbands behov kommer sannolikt ut-
göra grunden för de uppgifter som kommer vara aktuella. 

4.1.10 Sammanfattning av slutsatser 
Genom att använda indikatorerna som återfinns inom manöverteorin och applicera dessa på 
empirin och användning av minvapnet identifieras hur de stödjer manöverkrigföringen. Indi-
katorerna, som i viss mening företräder principer inom manöverkrigföringen, upplevs som 
tydliga för att förstå minvapnets stöd för manöverkrigföringen. Ett antal slutsatser har dra-
gits och de viktigare redovisas nedan. 
 
Tempot är centralt inom manöverkrigföringen, vilket kräver att användning av minor sker 
med precision och tydlighet avseende gränser och minfria områden/vägar för att undvika 
begränsning för egen rörlighet. Mineringar bör användas slugt och förekommande samt nära 
i tid till motståndarens framryckning, vilket då kan bidra till temposänkning för denne. 
 
Minvapnet kan verka dilemmaskapande och därmed bidra till att motståndaren, trots försök 
att möta detta, ändå bli sårbar för bekämpning. Användning av minor, som i högre utsträck-
ning bör användas i kombination med moderna mintändare, kan även få en paralyserande 
effekt hos motståndaren och enbart misstanke eller hot om användning av minor kan på-
verka motståndarens vilja till strid. 
 
Mineringsarbeten i direkt anslutning till understödda förbands behov underlättas om för-
banden är sammansatta utefter principen kombinerade vapen. Detta kräver samövning, vil-
ket är särskilt viktigt vid strid i anslutning till minor. Minvapnet kan då utgöra en gemensam 
resurs som kan bidra till att möta oväntade händelseutvecklingar. I dagens försvarsmakt 
måste detta dock fortfarande göras manuellt då system som snabbt kan få ut minor inte 
finns. 

4.1.11 Svar på stödjande forskningsfråga nr.1 
Hur bidrar minvapnet till manövertänkande? – Med hjälp av manöverteori har minvapnets 
möjligheter att stödja manöverkrigföringen undersökts där ett flertal saker har framkommit. 
Minvapnet bidrar genom att verka förekommande och förskjutande mot motståndaren, vil-
ket kan få en paralyserande verkan. Dock kan både den egna och motståndarens rörlighet 
påverkas vid användning av minvapnet, vilket måste förutses tidigt så att manövertänkandet 
inte begränsas på grund av utebliven förtänksamhet. Minvapnet kompenserar till andra va-
pensystem och genom ett slugt användande i kombination med dessa kan det dessutom 
skapa dilemma hos motståndaren. Minvapnets nackdel, särskilt inom manövertänkandet, är 
alltjämt att det inte skiljer på vän eller fiende och att det är ett system som inte går att akti-
vera eller avaktivera, utan att tvingas till manuell flytt av utlagda minor. Beroende på an-
vändning av typ av minor och mintändare kan tidsödande destruktion vara enda möjlighet-
en, eftersom vissa minor då fått ett aktivt röj- och/eller rubbningsskydd. 
 
Fältarbeten på taktisk nivå omfattar ofta direkt understöd av pågående eller omedelbart fö-
restående verksamhet med höga tidskrav. Verksamheten är därmed tidskritisk och om tids-
kraven inte innehålls finns risk för att erhålla en negativ inverkan på effekten. Avseende den 
operativa nivån är ett klarläggande av tillståndsnivåerna nödvändigt, då det redan nu har en 
negativ inverkan på effekten att inte veta vilka ingångsvärden som gäller. 
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4.2 I vilka av Försvarsmaktens uppgifter kan effekt uppnås med minvapnet? 
För studien är det väsentligt att ta reda på inom vilka av Försvarsmaktens uppgifter som ef-
fekt kan uppnås med minvapnet. I vilka uppgifter kan minvapnet förväntas, enskilt eller i 
kombination med andra system, påverka en motståndare fysiskt eller psykiskt? 

4.2.1 Spårbarhetsmodellen 
Spårbarhetsmodellen används av Försvarsmakten och finns redovisad i FOI-rapporten För-
mågebaserad försvarsmaktsplanering110 och i FMUP111. Modellens syfte är att, utifrån stats-
makternas krav, förbättra spårbarheten till det som Försvarsmakten sedan ska leverera i 
form av förband eller system. Modellen bidrar dessutom till att skapa ett gemensamt språk-
bruk och struktur som kan användas i olika typer av verksamhet112. Modellen kan användas 
för att finna spårbarhet och effekt för användning av minvapnet i Försvarsmaktens uppgif-
ter, se figur 3. Effekttänkandet är ett synsätt som kompletterar manövertänkandet113. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modellen är uppdelad i fyra olika nivåer. Utgångspunkten är att identifiera vilka huvudsak-
liga uppgifter Försvarsmakten har, vilka redovisas som deluppgifter. Deluppgifterna kräver 
ett antal mer detaljerade uppgifter, vilka benämns försvarsuppgifter, som i sin tur kan lösas 
genom en eller flera insatsförmågor. Förmågorna kan slutligen uppfyllas av ett eller flera 
förband eller system. 

4.2.1.1 Deluppgifter 
Deluppgifter är övergripande mål och syfte med Försvarsmaktens verksamhet som del av 
svensk säkerhetspolitik. Det finns tre deluppgifter som beskriver Försvarsmaktens verksam-
het. Dessa är omskrivna från de uppgifter Försvarsmakten erhållit från regeringen.114 
 

                                                      
110 FOI, Förmågebaserad försvarsmaktsplanering 2010, s. 38-47. 
111 Försvarsmakten, HKV 2012-02-09 23 320:53070 Försvarsmaktens utvecklingsplan 2013-2022, un-
derbilaga 2.5. 
112 Ibid, s. 2. 
113 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2011, s. 110. 
114 Försvarsmakten, HKV 2012-02-09 23 320:53070 Försvarsmaktens utvecklingsplan 2013-2022, un-
derbilaga 2.5, s. 3. 

 

Figur 3. Spårbarhetsmodellen med exempel på användning. 
(Figuren tolkad från FMUP) 
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Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten utgör grunden för deluppgifter-
na och är indelade i sex olika områden115. (Enbart uppgifter som har bäring mot studien re-
dovisas): 
Övergripande ansvar116: 

 Kunna försvara Sverige och främja svensk säkerhet genom insatser nationellt och in-
ternationellt. Ska kunna utföras självständigt, men även i samverkan med andra 
myndigheter, länder och organisationer. 

 
Verksamhetsuppgifter117: 

 Kunna förebygga konflikter och verka vid alla konfliktnivåer. 
 Kunna ge och ta emot militärt stöd. 

4.2.1.2 Analys 
I övergripande uppgifter och verksamhetsuppgifter kan minvapnet levererera effekt. Skälen 
till detta är uppgifterna att kunna försvara Sverige, förebygga konflikter och verka vid alla 
konfliktnivåer samt ge och ta militärt stöd. Inom samtliga områden, ska Försvarsmakten 
upprätthålla och utveckla ett militärt försvar med förmåga till väpnad strid som grund118.  
 
De uppgifter som regleras via Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 
återfinns som målsättningar i FMUP och beskrivs i totalt tre deluppgifter enligt nedan119: 

 På eget territorium försvara Sverige och upprätthålla grundläggande värden och in-
tressen. 

 Försvara Sverige och upprätthålla grundläggande värden och intressen genom att 
förebygga och hantera kriser i vår omvärld. 

 Stödja samhället. 

4.2.2.1 Försvarsuppgifter 
Försvarsuppgifter är nedbrutna uppgifter som används för att lösa de större deluppgifterna 
och definierar vad Försvarsmakten kan bidra med vid insats eller annan verksamhet. Uppgif-
terna löses normalt genom användande av en eller flera insatsförmågor. Det finns 22 styck-
en försvarsuppgifter som både är Försvarsmaktens tolkning av vilka uppgifter som krävs och 
direkta styrningar från regeringen. Det är sedan insatsförmågorna som används för att lösa 
försvarsuppgifterna.120 

4.2.2.2 Analys 
När samtliga 22 försvarsuppgifter är undersökta återfinns fem stycken som enligt studiens 
tolkning är relevanta mot fördröjande fältarbeten och där minvapnet kan utgöra effekt: 

 Övervaka område 
 Skydda verksamhet eller objekt 
 Kontrollera område 

                                                      
115 Försvarsdepartementet, SFS 2007:1266, Förordning med instruktion för Försvarsmakten, s. 1 ff. 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Försvarsmakten, HKV 2012-02-09 23 320:53070 Försvarsmaktens utvecklingsplan 2013-2022, un-
derbilaga 2.5, s. 6. 
120 Ibid, s. 6-7. 
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 Bekämpa stridskrafter 
 Försvara område 

Övriga undersökta uppgifter reglerar verksamhet av helt annan karaktär och kan rimligen 
inte stödjas med minvapnet. 

4.2.3.1 Insatsförmågor 
Inasatsförmågor är specifik verksamhet för vilken resursen anskaffats och tränats för att 
uppnå en efterfrågad effekt. En eller flera insatsförmågor bidrar till att lösa en försvarsupp-
gift och effekten kan variera beroende på scenario och ambitionsnivå. Totalt finns det 74 
stycken insatsförmågor som är framtagna ur Försvarmaktens doktriner, styrningar från 
statsmakterna och i vissa fall även i underlag från EU. Insatsförmågorna är indelade i olika 
kategorier. Kategorindelningen är i första hand gjord för att ha kontroll på att det inom en 
kategori undviks överlappande eller saknade insatsförmågor.121 

4.2.3.2 Analys 
När samtliga 74 stycken insatsförmågor är undersökta återfinns endast fyra stycken som en-
ligt studien bär mot fördröjande fältarbeten och där minvapnet kan utgöra effekt: 

 Förmåga att påverka mål på marken 
 Förmåga att påverka mål i urban miljö 
 Förmåga till fördröjande fältarbeten 
 Förmåga att skydda objekt på marken mot angrepp 

 
Studien är i detta avseende inte helt överens med Försvarsmaktens analys av insatsför-
mågorna där förmåga att skydda objekt på marken mot angrepp inte stöds av minvapnet, 
utan istället stöds genom maskering, skenmål och befästningsarbeten122. Försvarsmaktens 
definition av att skydda förefaller mer relaterat till förmågan att direkt undgå upptäckt eller 
bekämpning än indirekt få skydd genom andra system123. 

4.2.4 Slutsatser 
 Deluppgifterna utgör den första nivån av uppgifter som kan stödjas av minor som va-

pensystem. Förmågan handlar om att försvara Sverige och ett generellt behov av 
minvapnet som system är motiverbart. Uppgiften specificerar till syfte, dock inte val 
av typ eller metod. Ett ökat nationellt fokus kräver att systemen måste finnas till-
gängliga och vara användbara till skillnad mot den situation som uppkom efter den 
s.k. ”strategiska time-outen”.  

 Spårbarhet finns för minvapnet i Försvarsmaktens spårbarhetsmodell. Med den 
minmateriel som Försvarsmakten i dagsläget förfogar över uppnås effekt i förhållan-
devis få av Försvarsmaktens uppgifter, men även om de är få till antalet är de desto 
mer omfattande innehållsmässigt. Dessutom måste relativt begränsade resurser, 
främst avseende förband, avdelas rätt till tid och rum. 

                                                      
121 Försvarsmakten, HKV 2012-02-09 23 320:53070 Försvarsmaktens utvecklingsplan 2013-2022, un-
derbilaga 2.5, s. 3-13.  
122 Försvarsmakten, Ing 2 2010-06-21 09 710:60465 Systemutvecklingsplan fältarbeten, bilaga 1, s.22. 
123 Utföra förstörings- minerings- och hinderarbeten som stöd för markstriden samt skydd av 
gruppering och övrig verksamhet, Ing 2 2010-10-28, Utdrag ur Krigsförbandsspecifikation Ingenjörba-
taljon 2014, s. 4. 
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4.2.5 Svar på stödjande forskningsfråga nr.2 
I vilka av Försvarsmaktens uppgifter kan effekt uppnås med minvapnet? – Det har i spårbar-
hetsmodellen gått att finna spårbarhet för uppgifterna hela vägen från regeringens inrikt-
ning till Försvarsmakten ned till nivån resurser.  
 
Uppgifter med effektförstärkning: 

 Bekämpa stridskrafter 
 Försvara område 
 Skydda verksamhet eller objekt124 

 
Uppgifter med effektförstärkning (larmminor som sensorsystem): 

 Övervaka område 
 Kontrollera område 

5. Avslutning 

5.1 Diskussion 
Studien tog tidigt upp bortfallet av truppminorna som en del i problemformuleringen. För 
den operativa nivån har detta kanske inte längre så stor betydelse, men för den taktikska ni-
vån måste ett nytt förhållningssätt utvecklas. Om vi resonerar utifrån ett tidigare perspektiv 
så var truppminornas syfte att skydda manuell röjning av stridsvagnsminorna. Varje sådan 
mina skulle skyddas av en till tre truppminor, ofta truppmina 10, på upp till en meters radie 
från stridsvagnsminan. Mineringen kunde därmed till del lämnas obevakad och ett skydd för 
manuell röjning var relativt säkerställt. Om vi istället resonerar i ett nutida perspektiv kan 
stridsvagnsminorna läggas ut på liknande sätt, dock utan truppminor som skydd för manuell 
röjning. I detta läge kan utlagd minering inte längre vara obevakad och trupp bör avdelas för 
antingen observation av indirekt eld eller bekämpning med direktriktad eld, helst en kombi-
nation av båda. Detta sätt skyddar inte bara mot motståndarens manuella röjning, utan ger 
mineringen en större betydelse och sannolikheten för egna förluster genom framryckning in 
i minerat område minskas. 

5.2 Svar på frågeställning 
Studien ska svara på den huvudsakliga frågan - Hur kan minvapnet bidra till manöverkrigfö-
ring och därmed till försvarsförmåga vid ett väpnat angrepp på Sverige? Detta ska förstås 
mot en mindre försvarsmaktsorganisation, vilket inte längre möjliggör att fördröjande fältar-
beten utförs i stor utsträckning och på många platser, i vart fall inte samtidigt. 
 
Genom att försöka hitta den minsta gemensamma nämnaren mellan minvapnet och manö-
verkrigföringen kan detta förstås som att minvapnet ska verka förekommande och förskju-
tande mot motståndaren, vilket i sig kan uppnå en paralyserande verkan. Detta blir tydligt i 
uppgiften försvara område då minvapnet i sig kan bekämpa mål på längre avstånd än mot-

                                                      
124 Avseende insatsförmågan skydda objekt på marken mot angrepp är studien inte helt överens med 
Försvarsmaktens analys, vilket även kan gälla försvarsuppgiften skydda verksamhet eller objekt. För-
svarsmaktens tolkning relaterat till fältarbetsfunktionen har dock inte återfunnits. 
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ståndaren. Detta kräver dock en hög andel moderna mintändare i mineringen för att mot-
verka motståndarens förmåga till röjning. 
Minvapnet måste både vara tillgängligt och användbart. Detta ska ses i ett större perspektiv 
än bara till materiell status. Det egna rörlighetsperspektivet måste hela tiden beaktas, vilket 
blir extra viktigt vid strid i anslutning till minor. Genom förtänksamhet, tydlighet i utklarande 
av gränser och minfria områden/vägar samt tidigare samövning kan behovet av egen rörlig-
het ändå tillgodoses. 
 
På taktisk- och operativ nivå bör förbanden sättas samman enligt principen om kombinerade 
vapen. Minvapnets möjlighet att bidra med effekt ökas, särskilt för det direkta understödet 
som ofta omfattar pågående eller omedelbart förestående verksamhet med höga tidskrav. 
En gemensam ledning underlättar informationsspridning, vilket är en förutsättning för ma-
növrering och strid i anslutning till minor. Problematiken för den operativa nivån är att han-
tera de operativa infallsportarna. I detta avseende saknas de operativa ramvillkoren, men 
behovet av fördröjande fältarbeten och minvapnet bedöms fortfarande finnas. Då Försvars-
makten har reducerats kraftigt kan kanske bara ett mindre antal infallsportar påverkas, vilket 
i ännu större utsträckning kräver precision i bedömande och beslut. Att prioritera en infall-
sport som motståndaren inte kom att använda kan få en ringa eller utebliven effekt av min-
vapnet. 

5.3 Förslag på fortsatt forskning 
Denna studie undersöker minvapnet i ett nutidssammanhang. En intressant fortsättning på 
studien är att undersöka minvapnet i ett framtida perspektiv. Detta skulle kunna göras på 
två sätt: 

1. Hur kan metoder och minsystem utvecklas för att kunna möta framtida krav? Med 
krav kan avses dels krav på egen förmåga, men också systemkrav då en angripare 
förväntas ha utvecklat materiel och metoder som motmedel mot vårt nuvarande 
minvapen. Det kan vara av intresse att undersöka nedanstående exempel på system: 

 Sensorstyrda vapensystem för försvar av närområde 
 Självständiga sensorsystem 
 Moderna stridsvagns/pansarminsystem 
 Intelligenta laddningar med integrerade sensorer 
 Intelligent ammunition för indirekta eldsystem 

2. Med utgångspunkt i NORDEFCO125-samarbetet så kan det finnas intresse att belysa 
vad det innebär att ta eller ge militärt stöd enligt solidaritetsförklaringen. Är minvap-
net ett system som Sverige kan ge som stöd, eller är det så starkt förknippat med det 
egna territoriet att det är uteslutet att minera i ett annat land? Kan Sverige ta emot 
hjälp som innebär att annat land minerar på svenskt territorium? Eller är minvapnet 
ett system som måste upprätthållas nationellt av Försvarsmakten och kan det då ut-
göra en kritisk sårbarhet? 

  

                                                      
125 Nordic Defence Cooperation, samarbete mellan alla de nordiska länderna inom försvarsområdet, 
Internet, http://www.nordefco.org/, besökt 2014-05-16, kl.0820. 

http://www.nordefco.org/
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