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Ingenjörkompaniernas mineringsförmåga: I paritet med vad som 

lovas, eller eftersatt? 

En analys av ingenjörkompaniernas mineringsförmåga utifrån de grundläggande 

förmågorna. 

 

Sammanfattning: 

Det finns idag två olika sorters ingenjörkompanier, hjulgående och bandgående. Skillnaderna 

mellan dessa är minimala sett till organisationen, men stora sett till terrängframkomligheten. Kravet 

är dock det samma vad avser möjligheterna att minera. Trots avvecklade hjälpmedel står kravet fast 

vid att ingenjörkompanierna skall kunna minera 300 nedgrävda alternativt 600 ytlagda 

stridsvagnsminor per timme. Detta oaktat tid på dygnet, i alla svenska klimat samt oavsett vilken 

terräng. 

 

Syftet med uppsatsen är att se om ingenjörkompanierna har möjlighet att nå upp till kravet vad 

avser minering, kopplat mot den materiel som finns på förbanden. 

 

Sammanfattningsvis går det att se att kravet som finns ställt på förbanden saknar ramverk, vilket gör 

att kravet går att tolka på flertalet olika sätt. Det går även att konstatera att det finns flertalet 

scenarion där kravet inte uppfylls, samt att oaktat scenario är förmågan skydd starkt eftersatt. Kravet 

tar inte hänsyn till vilken plattform ingenjörkompanierna nyttjar sig av, vilket medför att i terräng 

där pansarterrängbilar inte kan köra, kan kravet inte heller uppnås, sett till förmågan att frakta 

materiel. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Uppsatsen tar avstamp i den stora reform som genomfördes inom försvarsmakten i och med 

regeringens proposition 2008/09:140, Ett användbart försvar. I denna proposition publiceras 

grunden till den försvarsmakt vi har idag, med de krav som försvarsmakten har att leva upp till. Det 

är i denna proposition det exempelvis lyfts fram att värnplikten bör avskaffas och ersättas av 

rekrytering av frivilliga. Det är även här ramarna läggs för vad som senare skall komma att 

benämnas ”Insatsorganisation 2014”.
1
 Vidare bygger uppsatsen på det beslut regeringen fattar i och 

med Regeringsbeslut 3, vilket fastslår i huvudsak det som regeringen föreslog i propositionen 

tidigare.
2
 I regeringsbeslut 3, presenteras de ekonomiska förutsättningar som gäller för 

insatsorganisation 2014 samt vilken typ av förbandsstruktur som skall ingå i organisationen.
3
 Där 

framgår även vilka mål försvarsmakten har att förhålla sig till
4
, i enlighet med det beslut riksdagen 

fattade i och med försvarsutskottets betänkande 2008/09:FöU10
5
 samt riksdagsskrivelsen 

2008/09:292
6
. 

 

I Regeringsbeslut 3, går det i slutet av skrivelsen att återfinna meningen ”Försvarsmakten skall 

genomföra ett omfattande förändringsarbete.”
7
, vilket återspeglar komplexiteten i att gå från ett 

värnpliktsförsvar till ett kontrakterat försvar. Detta omfattande förändringsarbete innebar även en 

förändring i försvarsmaktens uppgifter till följande fyra punkter: 

 

 Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige och främja svensk säkerhet genom insatser 

nationellt och internationellt. 

 Försvarsmakten ska kunna upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet samt 

värna Sveriges suveräna rättigheter och nationella intressen utanför det svenska territoriet.  

 Försvarsmakten ska med myndighetens befintliga förmåga och resurser kunna lämna stöd 

till civil verksamhet.  

 Försvarsmakten ska kunna utföra uppgifterna enligt första stycket självständigt, men även i 

samverkan med andra myndigheter, länder och organisationer. 
8
 

 

En förändring i uppgifterna innebar även det en stor förändringsprocess, vilket ledde till att 

producera nya taktiska, organisatoriska och ekonomiska målsättningar (TOEM) för förbanden. 

Dessa TOEM är målsättningsdokument som försvarsmakten ger ut till varje förband, i syfte att 

redovisa vilka mål som förbanden skall uppnå inom givna ekonomiska ramar. I dag kallas dessa 

                                                 
1 Regeringen, 2009: Regeringens Proposition 2008/09:140 - Ett användbart försvar. Stockholm. 

2 Regeringen, 2010: Regeringsbeslut 3 Fö2009/1354/MIL. Stockholm. 

3 Ibid 

4 Ibid 

5 Försvarsutskottet, 2009: Försvarsutskottets betänkande 2008/09:FöU10 - Försvarets inriktning. Vällingby. 

6 Regeringen, 2009: Riksdagsskrivelse 2008/09:292. Stockholm. 

7 Regeringen, 2010: Regeringsbeslut 3 Fö2009/1354/MIL. Stockholm. s.7 

8 Ibid s.7 
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dokument för krigsförbandsspecifikationer.
9
 

 

I den krigsförbandsspecifikation som skrevs till ingenjörbataljon för insatsorganisation 2014, finns 

de kraven för ingenjörkompani listade, varvid uppsatsen tar sin början. Det intressanta för uppsatsen 

blir således hela omarbetningsprocessen, där krav och målsättningar har omarbetats inför den nya 

insatsorganisationen.  

 

1.2 Problemformulering 

Försvarsmaktens pågående omstrukturering innebär en hel del förändringar, där övergången från ett 

värnpliktsförsvar till ett anställt försvar har stått i fokus under de senaste åren. Omstruktureringen 

innebär dock även att förband ändrar utseende och med detta även ändrade kravställningar på 

förbanden. Dessa krav på förbanden finns redovisade i så kallade krigsförbandsspecifikationer, där 

det anges vilka uppgifter förbanden skall klara av att lösa.  

 

”Ingenjörkompani skall kunna: 

 Med varje ingenjörkompani minera, 300 nedgrävda stridsvagnsminor alternativt 600 

ytlagda stridsvagnsminor per timme.”
10

 

 

Detta krav är ett konkret mål att arbeta utefter. Det går att utbilda soldater, gruppchefer och 

officerare i metoder för att uppnå detta krav. Men vad innebär detta i praktiken? Jo, det innebär att 

eftersom ett ingenjörkompani består av två plutoner med tre grupper i varje, måste varje grupp 

minera 50 nedgrävda stridsvagnsminor, alternativt 100 ytlagda stridsvagnsminor, per timme. 

Eftersom varje grupp består av nio soldater behöver soldaterna minera ca sex nedgrävda, alternativt 

ca elva ytlagda, stridsvagnsminor per timme. Detta räkneexempel förutsätter dock att samtliga 

soldater (inklusive gruppchefer) minerar samt att någon annan enhet löser ut skyddet för den 

minerande enheten.  

 

Ingenjörkompanierna hade tidigare tillgång till materiel för att kunna minera snabbare, så kallade 

minutläggare, dessa fanns till såväl bandvagn som till hjulgående fordon. Det fanns minutläggare 

utformade för vinterförhållanden men även för barmarksförhållanden. Dessa möjliggjorde att snabbt 

få ut och maskera en minering, samtidigt som de kunde nyttjas för att skenminera. Minutläggare 

finns dock inte längre kvar i organisationen och således har ingenjörkompaniernas förmåga till 

större mineringar minskat, om inte helt försvunnit.
11

  

 

Det enkla redovisade räkneexempel har väckt mitt intresse för att undersöka i vilken utsträckning 

organisationen mäktar med att lösa de krav som ställs på ingenjörkompanierna. 

 

                                                 
9 Försvarsmakten, 2012: Försvarsmakten Årsredovisning 2011. Stockholm. Underbilaga 4,1 s.5 

10 Ibid 

11 Petersson, Arne, 2010: Systemutvecklingsplan Fältarbeten 2010 bilaga 1. Eksjö. s.95 
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1.3 Syfte 

Uppsatsen syftar till att skapa en insikt i hur väl kraven ställda på krigsförbanden taktar med de 

reella förmågor förbanden har. För att nå fram till detta kommer uppsatsen undersöka de krav som 

ställs på ingenjörbataljon för insatsorganisation 14 och jämföra dem mot den materiel och den 

personal som finns på förbandet. Uppsatsen syftar således till att belysa de eventuella brister som 

finns på förbanden i jämförelse med de krav som ställs, för att skapa underlag för en diskussion 

angående vad som behöver ändras på för att nå upp till dem. 

 

1.4 Frågeställning 

Utifrån problemformuleringen och syftet har följande fråga skapats för att att nyttjas vid 

granskandet av organisationen och dess krav: 

 

 I vilken utsträckning går kraven att uppfylla sett till den materiel som finns disponibel på 

förbandet?  

 Vad skulle kunna tillföras för att lösa ut kraven? 

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsens omfattning avgränsas i både tid och rum. I tid avgränsas uppsatsen till de senaste 

rapporterna producerade inom området, det vill säga den senaste krigsförbandsspecifikationen 

(2012), den senaste systemutvecklingsplanen (2012), de senaste markstridsreglementena (2013) och 

reglementet för fördröjande fältarbeten (2008). Denna avgränsning görs för att undvika att 

författaren omedvetet skall ta till sig och färgas av de tankegångar som kan utläsas om flera 

specifikationer eller systemutvecklingsplaner läses. Det material som analyseras skall vara färskt 

och kliniskt, för att författaren skall kunna dra slutsatser baserade på materialet som avhandlar 

ämnet, snarare än att låta materialet dra slutsatserna åt författaren.  

 

Avgränsningar görs även vad avser kraven på ingenjörbataljon till ingenjörkompani, detta i syfte att 

minska ned andelen material att analysera och skapa goda förutsättningar för en bra kvalitativ 

granskning av materialet. Kraven på ingenjörkompani kommer även dem att avgränsas till enbart ett  

krav som kommer att analyseras, detta för att medge en bakgrundsbeskrivning till problemet samt 

för att kunna utveckla kravet för att klarlägga vad kravet egentligen innebär för ett ingenjörkompani 

och eventuellt vad som behöver utvecklas för att nå upp till kravet. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med en förklaring av bakgrund, syfte och problemformulering. Här beskrivs 

varför ämnet är relevant och mer precist vad uppsatsen söker svara på. Därpå följer ett kapitel vars 

uppgift är att beskriva hur ämnet är tänkt att undersökas, vilken metod som nyttjas och vilken 

litteratur som används för att nå svaret på frågeställningen. I detta kapitel diskuteras den valda 
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metoden, likväl som den valda litteraturen. Här presenteras även vilken teori som uppsatsen avser 

stödja sig mot. 

 

I det tredje kapitlet presenteras den empiri som avses att senare analyseras och i det fjärde kapitlet 

analyseras sedermera empirin. I det femte och sista kapitlet presenteras de källor och referenser som 

använts under uppsatsens gång. 
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2. Vetenskaplig metod 

 

2.1 Metod 

För att kunna svara på frågeställningen kommer undersökningen att genomföras som en fallstudie. 

Detta ger möjlighet att fokusera mer ingående på ett av kraven på ett ingenjörkompani och 

kartlägga komplexiteten med just det kravet. Ett annat alternativ skulle vara att granska samtliga 

krav på ingenjörbataljon, men med risk att dessa kraven enbart skulle kunna granskas ytligt utan att 

skapa förståelse för deras reella komplexitet.
12

 En nackdel med att nyttja fallstudie som metod är 

resultatets generaliserbarhet, detta då fallet som undersöks är specifikt i den situation det 

undersöks.
13

 Det resultat som presenteras i undersökningen kommer att vara knuten till det specifika 

fall som studerats, samtidigt som flertalet faktorer kommer att kunna bindas även till liknande fall. 

Komplexiteten kring kravet som har valts ut, kan till del överföras på de övriga krav som ställs på 

ett ingenjörkompani.  

 

Uppsatsen kommer att genomföras som en kvalitativ textanalys för att på så sätt försöka kartlägga 

de processer som detta krav faktiskt innebär.
14

 Att använda sig av en kvalitativ textanalys lämpar sig 

i denna uppsats då det nyttjar det material som är tillgängligt för dem som skriver kraven på 

ingenjörbataljon likväl som det analyserar alla de handlingar som beskriver hur kravet skall i 

verkligheten utföras. Att genomföra en intervju skulle vara en annan möjlig metod, men skulle då 

snarare ge svar på vad de intervjuade personerna anser om kravet och deras personliga åsikt på om 

det går att uppnå eller ej, istället för att ge svar på vad som krävs för att nå upp till kravet.
15

 Valet att 

göra textanalysen kvalitativ snarare än kvantitativ lämpar sig i denna undersökning då det ger 

författaren möjlighet att värdera vilken information som är värdefull för undersökningen och som 

skall vägas in i analysen.
16

  

 

2.1.1 Val av fall 

Vilket fall som skall studeras kan enligt Denscombe bestämmas utifrån ett antal kriterier. Först 

måste det tas hänsyn till huruvida fallet verkligen är relevant för det teoretiska problem 

undersökningen syftar till att svara på.
17

 I denna studie kan detta således innebära såväl 

ingenjörbataljon i sin helhet, alternativt någon av de ingående kompanierna eller plutonerna. Vidare 

grundar valet av fall sig på hur fallet skall nyttjas i undersökningen. Här återfinns fyra kategorier att 

ta hänsyn till: Det typiska fallet, Den avvikande undersökningsenheten, Den teoriprövande 

undersökningsenheten samt Den minst sannolika undersökningsenheten.
18

 Då denna undersökning 

syftar till att pröva i vilken utsträckning ingenjörbataljoner når upp till de krav som är ställda, 

medför det att undersökningen i sin grund är teoriprövande. ”Den teoriprövande 

                                                 
12 Denscombe, Martyn, 2009 (1998): Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB s.62 

13 Ibid s.72 

14 Ibid s.62 

15 Ibid s.232 

16 Ibid s.375 

17 Ibid s.64 

18 Ibid s.65 
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undersökningsenheten”, innebär att det går att skapa en hypotes kring resultatet som 

undersökningen kommer fram till och i denna undersökning innebär det att författaren har kunskap 

inom det fall som kommer att studeras.
19

 Detta medför att författaren kunde skapa sig en hypotes 

kring huruvida ingenjörkompanier når upp till det krav som studera eller ej. Detta går hand i hand 

med ”Den minst sannolika undersökningsenheten”, där ett fall väljs utifrån ett teoriprövande syfte 

och fallet bedöms vara minst sannolikt att validera teorin. 

 

Fallet som studeras i denna undersökning baseras till största del på de två tidigare presenterade 

faktorerna, dock finns det två praktiska faktorer som även dem till del har inverkat på valet, 

nämligen ”En fråga om bekvämlighet” samt ”Intressant i sig själv”.
20

 Valet av fall får inte vila på 

det faktum att det är bekvämt att studera, däremot är det en inverkande faktor. Fallet måste gå att 

studera sett till det material och den tid som finns tillgänglig, vilket inverkar på undersökningen i 

den utsträckning att författaren har kontrollerat att det finns material att tillgå kring det krav som 

kommer att studeras. Att ämnet bedöms av författaren som intressant, har haft en utslagsgivande roll 

enbart vid den sista sållningen av olika fall som har bedömts som lika ändamålsriktiga.  

 

Valet av fall föll slutligen på kravet som presenterades redan i problemformuleringen, nämligen: 

”Med varje ingenjörkompani minera, 300 nedgrävda stridsvagnsminor alternativt 600 ytlagda 

stridsvagnsminor per timme.”
21

 

 

Detta krav ger goda förutsättningar för att undersökas och kartläggas, dels i hänseende till de öppna 

källor som finns tillgängliga inom området, dels sett till författarens bakgrundskunskaper inom 

området. Kravet kan vid första anblick ses som kort och koncist, men samtidigt lämnar det mycket 

att önska i sin formulering, vilket ger en god grund inför den kommande analysen.  

 

2.2 Källkritik 

Uppsatsen bygger på olika dokument och publikationer ifrån försvarsmakten, inriktningsdokument, 

propositioner och samtal med sakkunniga. Internet har även till del använts, främst i avseende att 

söka fram olika dokument publicerade på internet men även i syfte att skapa en helhetsbild för 

författaren inom vissa områden. Att använda sig av internet i en uppsats av denna dignitet kan anses 

som farligt, med hänsyn till källkritik, och således kommer internets nyttjande vid skrivandet av 

denna uppsats diskuteras i detta kapitel, likväl som de övriga källor som har använts. 

 

Internet har använts, till del, för att söka dokument via regeringens hemsida för att hitta gällande 

försvarsproposition, försvarsutskottets betänkande samt Regeringsbeslut 3. Denna sida kan anses ha 

hög tillförlitlighet då den förvaltas av regeringen själva. De dokument som publiceras via internet 

på denna sida, publiceras i syfte att offentliggöra viktigare dokument som är offentliga handlingar, 

exempelvis gällande försvarsproposition. I uppsatsen behandlas de dokument hämtade från 

regeringens hemsida som förstahandskällor, referenser till dessa kommer att ske till dokumenten 

                                                 
19 Ibid s.65 

20 Ibid s.66 

21 Försvarsmakten, 2012: Ingenjörbataljon 2014 - Organisation vid taktikutbildning. Eksjö. 
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istället för internetlänkar. 

 

Försvarsmaktens egen hemsida har även den nyttjats vid skrivandet av uppsatsen för att tillgå 

offentligt publicerade dokument, främst årsredovisning och arméns utvecklingsplan. 

Försvarsmaktens internetsida förvaltas av den egna myndigheten och de dokument som publiceras 

är offentliga handlingar, i syfte att underlätta för dem som söker efter dessa. Tillförlitligheten 

bedöms även här som hög och även dessa dokument behandlas i uppsatsen som förstahandskällor. 

 

Via Försvarshögskolans hemsida har även Anna Lindh-bibliotekets sida nyttjats i syfte att söka 

tidigare uppsatser i deras databas, DiVA. Uppsatserna har sedan använts främst för att söka 

inspiration till denna uppsatsens disposition, samt källor relevanta till undersökningens 

problemformulering. Uppsatser publicerade via DiVA är i huvudsak tidigare studenters uppsatser på 

likvärdig nivå, i jämförelse med denna. Dessa uppsatser har genomgått prövning mot likvärdiga 

krav som ställs för denna uppsats och deras tillförlitlighet bör således bedömas som hög. 

 

Del av de dokument och reglementen som brukas i uppsatsen är långt gångna remisser utan att ha 

blivit fastslagna ännu. Dessa tillämpas i syfte att få färsk information inom ämnet, men skapar 

nackdelen att de kan komma att ändras innan de slås fast. Alternativet vore att använda gamla 

reglementen och dokument, dock skulle relevansen i dessa källor då bli hårt åtgången och 

slutsatserna skulle kunna bli felaktiga. Ämnet som avhandlas i uppsatsen är aktuellt i dagsläget 

vilket medför att dagsaktuella källor måste nyttjas, vilket i sin tur medför att vissa ej fastslagna 

dokument behövde användas.  

 

Enbart öppna handlingar har nyttjats vid denna uppsats, vilket medför att vissa dokument som är 

direkt relaterade till ämnet inte har kunnat avhandlas. Detta medför att information som skulle 

kunna förkasta slutsatserna för uppsatsen, inte har kunnat användas. Detta är tydligast sett till den 

källa som har brukats för att få fram kravställningarna på ingenjörbataljon och ingenjörkompani. 

Källan som har nyttjats är ett utbildningshäfte producerat för taktikutbildning på Fältarbetsskolan 

vid Göta Ingenjörregemente i Eksjö. Detta häfte publicerar öppna utdrag ur 

krigsförbandsspecifikationen för ingenjörbataljon i insatsorganisation 2014, men 

krigsförbandsspecifikationen i sig själv är hemlig. För att uppsatsen skulle kunna bli av har 

författaren således valt att nyttja sig av detta utbildningshäfte, för att få tillgång till kraven. Kraven 

har därefter kontrollerats genom att ringa författaren till utbildningshäftet som kontrollerade att de 

krav som finns publicerade i häftet, överensstämmer med de som återfinns i 

krigsförbandsspecifikationen. Detta är en stor svaghet i undersökningen, men alternativet vore att 

försöka få ut krigsförbandsspecifikationen med risken för att publicera hemligt material, med 

följden att denna uppsats då skulle bli hemlig. För att undvika risken att färgas av, och publicera, 

hemligt material har författaren valt att inte titta på krigsförbandsspecifikationen utan enbart varit i 

samråd med sakkunnig inom området, i det här fallet författaren till utbildningshäftet. Följden blir 

att uppsatsen enbart kan ta hänsyn till att kravet finns i krigsförbandsspecifikationen, om det 

däremot finns någon bakgrundsinformation, om ej sannolikt, kan inte denna uppsats ta hänsyn till 

eller svara på. 

 

Huvuddelen av de dokument som har nyttjats är relativt enkla att få fram, men ett av dokumenten 
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som har haft stor betydelse för uppsatsen och analysen är, Systemutvecklingsplan Fältarbeten 2010. 

Detta dokument kan för en utomstående vara svårare att nå, då det inte finns publicerat på 

försvarsmaktens hemsida, eller ens på internet vad jag kan finna. Detta dokument är 

fältarbetsfunktionens utvärderings- och utvecklingsplan, som i sin tur ligger till grund för vad som 

bör prioriteras sett till utvecklingen inom fältarbetsfunktionen och dess materiel. Dokumentet 

produceras av Fältarbetsskolan på uppdrag av chefen för Göta Ingenjörregemente (Ing2), senare 

fastslås dokumentet av Arméinspektören. Viktigt att poängtera är att dokumentet skrivs av 

sakkunniga funktionsföreträdare, vilket medför att det till del kan anses vara färgat till fördel för 

funktionen. För att undvika att detta kan påverka undersökningen nyttjas detta dokument enbart i 

faktainsamlande syfte, där de bedömningar och förslag som finns med i dokumentet inte tas hänsyn 

till. Däremot är dokumentet en vital del som analysverktyg och för att få insikt i vilken materiel 

förbanden har tillgång till, och i vilket skick materielen är, vilket medför att dokumentet finns med i 

undersökningen. 

 

2.3 Tidigare forskning 

Denna uppsats söker svara på i vilken omfattning ingenjörkompanier når upp till det mineringskrav 

som finns ålagt dem. Då ämnet är högaktuellt, är det svårt att finna undersökningar med ens 

liknande syfte som är genomförda. Däremot går det att se till den forskning som finns inom ämnet 

att minera där det dels finns en uppsats publicerad på DIVA av Henrik Wikström, som avhandlar 

huruvida minkastare är behövligt system för försvarsmakten och vad det i så fall skulle innebära. I 

denna uppsats finner Wikström att ett minkastarsystem skulle komplettera de metoder vi har idag 

för framförallt offensiva mineringar.
22

 

 

Vidare i uppsatsbiblioteket på DIVA finns en C-uppsats författad av Kenneth Persson där han 

undersöker vad som efterfrågas av fältarbetsfunktionen i syfte att kunna belysa vilka förmågor som 

är eftertraktade såväl nationellt som internationellt. I denna undersökning påtalas även här behovet 

av att kunna lägga ut minor på kort tid, framförallt påtalas behovet av att införskaffa ett 

minkastarsystem.
23

 

 

Slutligen vilar denna uppsats på Systemutvecklingsplan Fältarbeten 2010 som beskriver fastslagen 

utveckling inom fältarbetsförmågan, likväl som den ger egna förslag på utvecklingsområden. I 

dokumentet framgår det bland annat att det ställs krav på splitterskydd, snabbhet och enkelhet vid 

hantering av minmateriel, samt att vi endast har möjlighet att nyttja minvapnet i förhandssituationer 

i nuläget.
24

  

 

Gemensamt för alla tre undersökningar är att de dels trycker på behovet av att snabbt kunna få ut 

minor i anslutning till anfallande förband, de dels trycker på att minkastare bör införskaffas för att 

lösa detta bekymmer. Kopplat till denna uppsats går det att se att undersökningar om mineringar i 

allmänhet inte har undersöks, ej heller om det krav som finns listat verkligen uppfylls. Det är detta 

hål som uppsatsen söker fylla. 
 

 

                                                 
22 Wikström, Henrik, 2012: Minkastare - ett system för Försvarsmakten? Stockholm. s.33 

23 Persson, Kenneth, 2004: Fältarbetsfunktionen som stöd för manöverkrigföring. Stockholm. s.42 

24 Petersson, Arne, 2010: Systemutvecklingsplan Fältarbeten 2010 bilaga 1. Eksjö. s.15, 142 
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2.4 Teorianknytning 

Uppsatsen kan anses ha en tudelad teorianknytning, där den ena delen utgörs av de krav som ställs 

på ingenjörkompanierna, vilka prövas med en fallstudie. Den andra anknytningen är de 

grundläggande förmågorna som nyttjas som analysverktyg för att på ett tydligt sätt konkretisera 

vad kraven faktiskt innebär. De grundläggande förmågorna är snarare en militärteoretisk grund att 

stå på, än en erkänd militärteori. Detta innebär att det är en ofta använd metod vid planering av 

olika slag inom försvarsmakten, då begreppet är välkänt och modellen enkel att använda sig av.  

 

2.4.1 Grundläggande förmågor 

De grundläggande förmågorna - verkan, rörlighet, ledning, uthållighet, underrättelser och skydd - 

utgör en tankemodell för att beskriva komplexa situationer utifrån sex analysfält. Dessa förmågorna 

kan nyttjas vid planering som analysverktyg, när staber och chefer bryter ned komplexa situationer 

till konkreta handlingar. Förmågorna är inte bundna till förband eller funktioner inom 

försvarsmakten i sig själva, utan de kan anses vara tomma tills dess att modellen används, vid 

exempelvis planering, och fylls då på efterhand med önskad förmåga och förband.
25

 

 

I olika skeden av en insats kan olika förmågor vara mer eller mindre prioriterade. Detta 

uppmärksammas vid analysen av uppgiften och därefter går det att väga vilken förmåga som skall 

prioriteras i vilket skede och hur. Modellen i sig själv är enbart ett sätt att strukturera annars 

komplexa problem på ett mer begripligt sätt.
26

 Detta gör att de grundläggande förmågorna passar 

bra som verktyg i denna uppsats, då uppsatsen syftar till att kartlägga den bakomliggande 

komplexiteten till kravet som analyseras. Modellen kan användas för att analysera och strukturera 

upp vad kravet innebär, vilket leder till att slutsatser sedan kan presenteras. 

 

2.4.2 Verkan 

Alla militära operationer kräver att någon form av verkan nyttjas. Verkan kan vara såväl fysisk som 

psykisk, vilket medför att verkan inte alltid behöver innebära fysiskt våld. Detta medför i sin tur att 

de medel och resurser som nyttjas för att uppnå verkan varierar beroende på en mängd olika 

faktorer, exempelvis målsättning, tillgängliga resurser, operationsmiljö med mera.
27

 

 

Verkan kan i denna uppsats ses ur olika perspektiv. Det går dels att se det som den fysiska och 

psykologiska verkan minor presenterar. Den fysiska verkan går att bedöma utifrån de beskrivningar 

det finns, där olika minor har testats på exempelvis fordon med mera. Sett till det krav som 

undersöks däremot, är det ett fast antal minor som skall läggas ut och verkan av dem är inte det som 

undersöks. Således går det att se verkan ur perspektivet, möjligheten att nå upp till kravet, vilket är 

det perspektiv som kommer att nyttjas vid analysen i denna uppsatsen.  

 

2.4.3 Rörlighet 

Förmågan rörlighet kan innebära att förflytta verkansresurser från en plats till en annan, i syfte att 

                                                 
25 Försvarsmakten, 2011: Militärstrategisk doktrin med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm. s.57-60 

26 Ibid s.57-58 

27 Ibid s.58 
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nå upp till gällande målsättning. Rörlighet kan även i sig själv innebära verkan, då förflyttningar 

kan anses som ett hot av motståndare, vilket innebär psykisk verkan.
28

 

 

Rörlighet i denna undersökningen kommer att nyttjas för att se till förmågan att förflytta sig från en 

plats till en annan under viss tid. Detta innebär för uppsatsen att rörlighetens förmåga att presentera 

psykologisk verkan, kommer att vägas in under punkten verkan, detta i syfte att försöka hålla isär 

förmågorna, som tenderar att vävas samman annars.  

 

2.4.4 Ledning 

För att lösa tilldelad uppgift krävs det att resurser fördelas och samordnas. Detta genomförs för att 

de resurser som finns att tillgå inte skall gå förlorade på grund av fysisk eller psykisk utmattning 

och för att rätt resurs används på rätt plats, i rätt tid.
29

 

 

Då uppsatsen undersöker kraven ställda på kompani, kommer endast de ledningsnivåer från 

kompani och nedåt (pluton och grupp) att tas hänsyn till. Här syftar det främst att se till möjligheter 

och begränsningar inom förmågan ledning, exempelvis hur enkelt det är för de olika nivåerna att 

leda sett till metod och materiel.  

 

2.4.5 Uthållighet 

Begreppet uthållighet är tudelad i de grundläggande förmågorna, de ser dels till det fysiska planet 

men även dels till det psykiska. På det fysiska planet behandlar det exempelvis sjukvård, tekniskt 

underhåll, förnödenheter med mera. De psykiska faktorerna behandlar bland annat moral och 

attityd.
30

 

 

Uthållighet kommer i undersökningen att behandlas i stort så som doktrinen beskriver det. Detta 

betyder att arbete som kräver stor fysisk ansträngning tär hårdare på uthålligheten än arbete som 

kräver mindre fysiskt ansträngning. Hänsyn kommer även tas till den tekniska biten, exempelvis 

sett till arbete med eller utan fordon, det torde innebära att vid nyttjande av fordon måste det ses till 

faktumet att fordon kräver såväl tekniskt underhåll likväl som fordon kräver drivmedel.  

 

2.4.6 Underrättelser 

Hur, var och när verkan skall sättas in är frågor som kräver bearbetad information angående det 

rådande läget. Det beslutsunderlag som underrättelser medför är kritiskt för att understödja chefers 

beslutsfattning, samt för att stödja de övriga grundläggande förmågorna. Underrättelser innebär inte 

enbart information om en motståndare, utan kan likväl avhandla exempelvis den miljön som det är 

tilltänkt att verka inom.
31

 

 

                                                 
28 Ibid s.58 

29 Ibid s.58 

30 Ibid s.58 

31 Ibid s.58 
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Underrättelser är den förmåga som i uppsatsen kommer att avhandlas mest sparsamt, detta då 

underrättelser i det valda fallet främst nyttjas innan kravet sätts i användning, nämligen var 

ingenjörkompaniet skall minera. Underrättelserna ligger till grund för vilken terräng motståndaren 

inte får nyttja, vilken sedan mineras av och således påverkar det inte kravet angående antal minor 

per timme i själva genomförandet av mineringen. 

 

2.4.7 Skydd 

Skydd kan nyttjas i flertalet utsträckningar, exempelvis pansar, kroppsskydd och kamouflage. 

Skydd kan även ses som aktiva handlingar i form av vilseledning, skenmål med mera.
32

 

 

I uppsatsen kommer olika skyddsnivåer att bedömas och avhandlas, delvis i avseendet hur det 

skyddar mot finkalibrig eld, men även sett till möjligheter att vilseleda en motståndare. Däremot 

kommer inte rörelse att vägas in som ett skydd i undersökningen, detta då dessa faktorer kommer att 

avhandlas under punkten Rörlighet istället. Återigen är detta ett försök att tydligt strukturera upp 

gränser mellan de annars sammanvävda kategorierna. 

 

                                                 
32 Ibid s.58-59 
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3.0 Empiri 

 

3.1 Introduktion 

Denna del av uppsatsen kommer behandla de bakomliggande faktorerna till det krav som studeras. 

Det kommer i denna delen att kortfattat beskriva organisation, materiel, tillvägagångssätt med mera, 

för att på så sätt konkretisera vad kravet faktiskt innebär. Det är detta material som senare kommer 

att analyseras för att kunna dra slutsatser och svara på frågeställningen. 

 

3.2 Organisation 

Ingenjörbataljon består i insatsorganisation 2014 av fem olika kompanier, stab och trosskompani, 

två stycken ingenjörkompanier (varav ett är bandgående och ett är hjulgående), maskin/brokompani 

samt ammunitionsröjningskompani.
33

 I uppsatsen är dock enbart två av dessa kompanier av vikt, 

nämligen de två ingenjörkompanierna. Ett av kompanierna nyttjar sig av Bandvagn 410 som 

transportmedel medan det andra kompaniet använder sig av Pansarterrängbil 203. De båda 

ingenjörkompanierna är uppbyggda på liknande sätt, med var sin stab och trosspluton, två 

ingenjörplutoner och en maskinpluton.
34

 Skillnaderna mellan de två kompanierna ligger främst i 

vilken materielsystem de har tillgång till, med hänsyn till den plattform de nyttjar sig av. Detta 

behandlas dock separat senare under kapitlet ”Material”. 

 

Ingenjörplutonerna består av fem olika grupper, varav en grupp om tre personer är chefsgruppen, 

här ingår plutonchef, ställföreträdande plutonchef samt trean på plutonen. Det ingår tre 

ingenjörgrupper om nio personer, varav en är gruppchef, en är ställföreträdande gruppchef, två 

stycken är fordonsförare, en är stridssjukvårdare och fyra är ingenjörsoldater. Fordonsförarna samt 

stridssjukvårdaren är även tillika ingenjörsoldater, vilket ger två chefer och sju ingenjörsoldater per 

grupp. Den sista gruppen i plutonen är materielgruppen som består av fyra personer, en gruppchef, 

två fordonsförare och en ingenjörsoldat. Sammantaget innebär detta att ingenjörplutonerna består av 

34 personer.
35

 

 

3.2.1 Bakomliggande faktorer 

Kravet som undersöks i uppsatsen må vara kort och koncist, men för att kunna värdera vad det 

faktiskt innebär, måste man beakta de förutsättningar som ligger bakom till kravet. Ett av detta är 

det faktum att ingenjörförband skall kunna verka inom det svenska klimatet.
36

 Detta sträcker sig 

från vintrarna i norr, till somrarna i söder och med allt vad det innebär. Kravet är inte ställt utifrån 

ett visst väder eller klimatförhållande, således skall kravet kunna hållas i alla svenska klimat, likväl 

som all svensk terräng. Förbanden skall inte bara kunna verka i alla svenska klimat, utan de skall 

även kunna verka under alla ljusförhållanden.
37

 

                                                 
33 Försvarsmakten, 2012: Ingenjörbataljon 2014 - Organisation vid taktikutbildning. Eksjö. 

34 Ibid  

35 Försvarsmakten, 2013: 21.Ingebat 14 - Fördelning Fordon. Eksjö. 

36 Regeringen, 2009: Regeringens Proposition 2008/09:140 - Ett användbart försvar. Stockholm. s.52 

37 Försvarsmakten, 2012: Ingenjörbataljon 2014 - Organisation vid taktikutbildning. Eksjö. 
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3.3 Materiel 

 

3.3.1 Fordon 

Den stora skillnaden mellan de olika kompanierna är, som tidigare nämnts, vilken plattform de 

nyttjar sig av. Ett kompani nyttjar sig av bandgående fordon, medan det andra kompaniet nyttjar sig 

av hjulgående fordon. Detta sprider sig även till de övriga plutonerna inom kompanierna, där stab 

och trossplutonen på det bandgående kompaniet nyttjar sig även de av Bandvagn 410 (BV 410), 

medan stab och trossplutonen på det hjulgående kompaniet använder sig av Pansarterrängbil 203 

(Patgb 203) samt lastbilar. På maskinplutonerna använder sig det bandgående kompaniet sig av 

Ingenjörbandvagn 120 (Ingbv 120), medan det hjulgående kompaniet har Fältarbetsfordon 16 ton 

(mer känd under förkortningen ”HMEE” efter dess internationella namn ”High Mobility Engineer 

Excavator”).
38

  

 

3.3.2 Verktyg 

För att kunna gräva ned minor har ingenjörssoldater en del verktyg att tillgå så som spadar i olika 

utformningar (infanterispade, snöskyfflar med mera). Det finns även andra verktyg att tillgå 

exempelvis korpar, bergborr, sprängmedel med mera. Det vanligaste sättet att gräva ned en mina är 

dock på det sätt som förklaras i SoldF, nämligen att gräva ned dem med hjälp av en spade.
39

 Ett 

annat vanligt sätt att ta upp en mingrop är vid minering av väg, då nyttjas vanligtvis en minborr 

kopplad till en hjullastare alternativt HMEE.
40

 

 

Tidigare fanns det i organisationen även ett annat hjälpmedel för att snabbt kunna minera stora ytor, 

nämligen minutläggningsutrustning. Det fanns två typer av minläggare, en för stridsfordon och 

terrängbilar, som kunde användas vid otjälad åker- och ängsmark. Den andra minläggaren drogs 

efter bandvagn och var anpassad för vinterförhållanden. Båda kunde användas för likväl ytläggning 

likväl som nedgrävning av minor, med hjälp av plogar. Detta medgav även att de kunde med fördel 

nyttjas för att skenminera stora områden.
41

 Dessa minläggare har dock avvecklats då de inte 

uppfyllde säkerhetskraven för att nyttjas med skarpa minor.
42

 

 

För att kunna märka ut området som är minerat krävs det varningsanordningar, dessa finns i två 

vanligt förekommande varianter, antingen som ett plastband med varningstext på, eller som 

varningsskyltar som fäst på någon form av tråd. Den enda materiel som krävs för att sätta upp dessa 

är dock en kniv eller annat vasst föremål, för att kunna skära av bandet alternativt tråden.
43

 

 

Att dokumentera var och i vilken utsträckning det finns minor är av allra största vikt, likväl som det 

är ett krav. Detta kan i sin enklaste form göras på ett anteckningsblock, men bör föras på ett 

                                                 
38 Försvarsmakten, 2013: 21.Ingebat 14 - Fördelning Fordon. Eksjö. 

39 Försvarsmakten, 2001: Soldaten i Fält. Stockholm. s.330 

40 Försvarsmakten, 2009: Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten. s.90 

41 Försvarsmakten, 1997: Arméns materiel - Handledning på svenska och engelska. Stockholm. s.84 

42 Petersson, Arne, 2010: Systemutvecklingsplan Fältarbeten 2010 bilaga 1. Eksjö. s.142-143 

43 Försvarsmakten, 2009: Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten. s.99 
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minprotokoll. Minprotokollet är ett dokument som hjälper chefen att få med all vital information 

angående var minorna finns, vilka mintyper, vilka mintändare med mera. För att teckna ned detta 

krävs enbart protokollet (lathund följer med varje block) samt en penna.
44

 

 

Då dokumentationen av minorna skall vara så exakt som möjligt krävs det någon form av 

mätinstrument. I försvarsmakten finns det särskilt anpassa mätlinor, så kallade mätlina minering. 

Dessa är 50 meter långa med markering vid varje meter, tillverkade av stryktåligt material. För att 

mäta i sidleds kan vinkelhake tillverkas av träbitar och ett måttband, detta medför att precisionen på 

minorna ökar ytterligare. Finns det inte tillgång till mätlina minering, kan ett måttband eller 

liknande med fördel användas.
45

 

 

3.3.3 Minor 

Det finns flertalet olika minor inom försvarsmakten, tillverkade för olika syften med varierad 

verkansform. Då kravet dock uttryckligen säger att det är stridsvagnsminor som det gäller, är det 

enbart dem olika stridsvagnsminorna som kommer att presenteras. Det finns två olika sorters 

stridsvagnsminor, nämligen stridsvagnsmina 5 och stridsvagnsmina 6. Till stridsvagnsmina 5 finns 

det fyra olika mintändare, vilket sammantaget ger fem olika kombinationer av minor och 

mintändare.
46

 

 

Stridsvagnsmina 5 består av sprängämne inuti en plastkropp, med ett mintändarläge mitt på minan. 

Minan är rund och väger ungefär tio kilogram. Det ordinarie tändsystemet till minan är en 

bryttändare, vilken är tryckutlöst. Bryttändaren kan bytas ut mot stridsvagnsmintändare 4, 

stridsvagnsmintändare 15 eller stridsvagnsmintändare 16. Stridsvagnsmintändare 4 är även den 

tryckutlöst, det som skiljer den mot bryttändaren är dock att stridsvagnsmintändare 4 har ett inbyggt 

röjningsskydd, vilket hindrar återtagning av minan samt försvårar röjning av den samma. 

Stridsvagnsmintändare 15 består av ett spröt som utlöser när sprötet böjs till en viss vinkel, under en 

viss tid. Detta medför att tändaren kan utlösa på hela bredden av ett fordon, så kallat 

fullbredsverkande. Den sista tändaren är stridsvagnsmintändare 16 är även den fullbredsverkande 

och har även ett inbyggt röjningsskydd. Det som skiljer denna mot de övriga är att den utlöser på 

magnetism och drivs av ett batteri. Denna tändare är även den enda som kan maskeras helt (max 

15cm maskeringsdjup) och fortfarande nå full effekt. Övriga tändare måste vara till del ovanför 

marken för att fungera.
47

 

 

Stridsvagnsmina 6 skiljer från stridsvagnsmina 5 på så sätt att den är batteridriven och utlöser på 

magnetism. Stridsvagnsmina 6 kan inte kompletteras med andra tändsystem än det som ingår i 

originalutförande. Stridsvagnsmina 6 verkar genom riktad sprängverkan och har ett inbyggt 

röjningsskydd, minan kan även kompletteras med ett yttre rubbningsskydd, i syfte att försvåra 

röjning ytterligare. Riktad sprängverkan innebär att minan inte bara exploderar och orsakar skador 

via tryck och splitter, utan sprängämnet ligger packat kring en konformad genomslagskropp som 

vid detonationen vänds ut och in, och bildar då en stråle som ger god penetrationsförmåga.
48

  

                                                 
44 Ibid s.109 

45 Ibid s.38-39 

46 Försvarsmakten, 2001: SoldR Mtrl Vapen Minor. Trelleborg. s.23-75 

47 Ibid s.23-29, 48-75 

48 Ibid s.30-47 
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För att kunna lösa ut mineringsuppgifter har ingenjörplutonen med sig 180 stycken stridsvagnsmina 

5, 30 stridsvagnsmina 6 samt en blandning av de olika stridsvagnsmintändarna. Denna materiel 

finns på respektive ingenjörplutons materielgrupp.
49

 Även stab och trossplutonen har med sig denna 

tilldelning av minor och minmateriel, vilket ger totalt 540 stridsvagnsmina 5 och 90 

stridsvagnsmina 6 på varje ingenjörkompani. Sett till bataljonen har stab och trosskompaniet 1020 

stridsvagnsmina 5, vilket ger en total på 2100 stridsvagnsmina 5.
50

 

 

3.4 Tillvägagångssätt 

 

3.4.1 Minering 

Minor är ett statiskt vapen, vilket medför att det oftast nyttjas vid försvar eller fördröjning av 

motståndaren. Minor kan visserligen även nyttjas vid anfallsstrid, dock oftast i syfte att skydda 

flank eller för att skydda tillfälliga försvarspositioner.
51

  

 

Valet att nyttja minor kan föras i olika syften beroende på situationen, motståndaren och rådande 

målsättningar. Minor kan nyttjas i syfte att styra motståndaren till terräng som är mer fördelaktig för 

egna förband, att förvägra motståndare viss terräng, att tillfoga motståndaren förluster, att fördröja 

en motståndare med mera.
52

 Sättet att minera på varierar således utefter vilket syfte mineringen 

utförs, det kan vara allt ifrån en enkel minspärr som upprättas på några minuter, till en större 

minering med hundratals minor. De tre arbetssätten för mineringar är minspärr, minlinje och 

minruta. En minspärr är en temporär minering som syftar till att tillfälligt försvåra tillgängligheten 

till viss terräng för motståndaren. En minspärr skall kunna tas bort inom angiven tid, från några 

minuter till någon timme.
53

 En minlinje eller en minruta är sätt att minera på som återfinns inom 

minfält, alltså någon form av större mineringar. En minlinje är är när man tar ut en rak linje mellan 

två tydliga punkter i terrängen, alternativt en krokig linje längs ett tydligt terrängobjekt, exempelvis 

en bäck. Längs linjen mineras det sedan, avståndet mellan minorna kan variera likväl som mintyp 

och tändsystem. Minorna får enbart placeras på en linje, och får således inte variera i avstånd i 

sidleds utan enbart i längsled.
54

 En minruta börjar på samma sätt som en minlinje, nämligen att en 

syftlinje tas ut mellan två tydliga terrängobjekt, därefter tas ett avstånd ut i sida, så att en tänkt ruta 

skapas, med rätvinkliga hörn. Fördelen med minrutan är att minor kan placeras oregelbundet inom 

hela rutan, vilket medför att det är enklare att få ut minor på dem platser där de kan nå störst verkan. 
55

  

 

Det finns ett par grundregler vid större mineringar vad avser mintyper och antal minor. Vid större 

mineringar är det eftersträvansvärt att blanda mintyper och stridsvagnsmintändare, detta för att 

försvåra röjningsarbetet för motståndaren. Det är även viktigt att sträva efter att variera riktning på 

                                                 
49 Försvarsmakten, 2012: Ingenjörbataljon 2014 - Organisation vid taktikutbildning. Eksjö. 

50 Mailkonversation med Kn P Ernfridsson, se bilaga. 

51 Försvarsmakten, 2013: Markstridsreglemente 5 Kompani förhandsutgåva. s.60, 73, 87 

52 Försvarsmakten, 2009: Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten. s.32 

53 Försvarsmakten, 2013: Markstridsreglemente 1:3 Nomenklatur Markstrid. s.19 

54 Försvarsmakten, 2009: Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten. s.41 

55 Ibid s.36 



Försvarshögskolan 2014-05-24 18 (29) 

Kd Andreas Mattsson 

SA VT14 

 

minlinjerna, likväl som storleken på minrutorna, för att undvika att bli förutsägbar. Avståndet 

mellan minorna varierar i hänsyn till terrängen och syftet, men minsta avstånd mellan minorna är 

alltid tre meter, detta för att undvika en mina tänder en närliggande mina som då går till detonation 

utan verkan. Sett till antalet minor mäts detta i ambitionsnivåer, där det finns tre olika: ”Störande”, 

”Fördröjande” och ”Hindrande”. Vid störande minering innebär det 300 minor per kilometer bredd, 

fördröjande 600 minor per kilometer bredd och hindrande 900 minor per kilometer bredd. Dessa 

värden kommer ifrån beräknad sannolikhet för utslag om en motståndare skulle framrycka igenom 

det minerade området. Sett till djupet av en minering finns det inget krav uppställt, däremot finns 

det en ambition att sträva efter minst 500 meters djup, för att röjningsarbetet skall ta så lång tid som 

möjligt, likväl som möjligheten för att hitta egna stridsställningar skall öka.
56

 

 

3.4.2 Genomförande 

Att minera ett område kan genomföras antingen till fots eller från fordon. Att minera till fots nyttjas 

när mineringen är liten till utsträckningen, alternativt om det inte lämpar sig att minera från fordon 

med hänsyn till terrängen eller annan anledning.
57

 Metoderna är väldigt snarlika varandra, där den 

stora skillnaden är att minering till fots innebär att all materiel och alla minor måste bäras för hand, 

medan minering från fordon innebär att all den materielen kan fraktas på fordonet. Detta medför att 

tidsåtgången för mineringen samt den fysiska ansträngningen kraftigt minskar om fordon kan 

nyttjas.
58

 

 

Innan arbetet med minorna påbörjas måste vissa åtgärder vidtas, detta för att säkerställa säkerheten i 

arbetet, likväl som för att arbetet skall genomföras så snabbt som möjligt. Dessa åtgärder är 

framförallt en orientering till gruppen om var det skall mineras och med vilken typ av minor. Det 

avhandlar även säkra vägar att förflytta sig på, likväl vem inom gruppen som gör vad och när. När 

all denna information har nått ut till soldaterna kan arbetet med att minera sättas igång. Om det är 

minering via fordon lastas nödvändig materiel på fordonet samtidigt som några börjar med att gräva 

mingropar, förutsatt att minorna skall grävas ned. 
59

 

 

Vad avser mingropar, finns det ett generellt riktvärde att sikta efter, nämligen tre gånger fler än 

antalet minor. Vilket, sett till kravet som studeras, medför att för 300 nedgrävda minor skall 900 

mingropar tas upp.
60

 Vid minering av hårdgjorda ytor, exempelvis en väg, nyttjas oftast minborren 

kopplad till HMEE eller hjullastare, vilken kan ta upp ungefär 60 mingropar i timmen.
61

 

 

Exakt hur arbetet läggs upp vid given minering kan skilja sig något mellan enheter, däremot finns 

det några generella riktlinjer att gå efter. Gruppchefen är den personen som styr arbetet vid en 

minlinje eller minruta och leder övriga soldaters arbete inom den egna gruppen. Gruppchefen kan 

således hjälpa till att bära minor, men det är soldaterna som sköter nedgrävning, aptering och 

maskering av minor, inte gruppchefen. Ställföreträdande gruppchef kan antingen hjälpa till att 

minera, alternativt sköter han en annan uppgift, exempelvis ansvarar för specialmintändarna eller 

                                                 
56 Ibid s.33-35 

57 Ibid s.46 

58 Ibid s.42-47 

59 Ibid s.40-46 

60 Ibid s.40 

61 Försvarsmakten, 1997: Arméns materiel - Handledning på svenska och engelska. Stockholm. s.84 
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liknande. Vad gäller upprättande av minprotokoll är gruppchefen ansvarig för att det upprättas, 

vilket innebär att han måste kontrollera det innan han lämnar det ifrån sig, däremot måste inte han 

personligen upprätta det, utan kan delegera den uppgiften till exempelvis ställföreträdande 

gruppchef.
62

 

 

Oavsett om mineringen sker till fots eller med hjälp av fordon, kräver arbetet likväl mycket tid, som 

personal. Det finns idag ingen förmåga att maskinellt lägga ut minor, vilket det fanns tidigare, vilket 

begränsar förmågan till att snabbt kunna minera större områden. Förmågan till snabbutläggning av 

minor (minkastarsystem) saknas även den i organisationen, vilket påtalas i Systemutvecklingsplan 

Fältarbeten 2010, som pekar på att det således innebär att möjligheten för att nyttja minvapnet 

offensivt, helt uteblir.
63

 

 

3.4.4 Minering i vinterförhållanden eller mörker 

Minering i mörker skiljer sig inte nämnvärt i arbetsordningen från att minera i dagsljus, annat än 

vad avser tidsåtgången. Samtliga moment tar längre tid, vilket sammantaget kan uppskattas till att 

arbetet tar ungefär dubbelt så lång tid att genomföra i mörker, jämfört med dagsljus. Detta beror till 

stor del på säkerhetsaspekten i arbetet. I mörker är det svårt att upptäcka de minor som har placerats 

i terrängen, vilket medför att noggrann planering och orientering till egna enheter är av allra största 

vikt. Att placera minorna på rätt plats sett till chefens målbild, tar även det extra tid, sett till 

svårigheterna att få en överblick av terrängen i mörker. Det är således eftersträvansvärt att 

genomföra rekognosering och planering i dagsljus, om nu minering i mörker måste ske.
64

 

 

Vad det gäller att minera i vinterförhållanden ökar kravet på skenspårning, då spår i snö syns 

tydligare än spår på barmark. Arbetsordningen är även här i stort den samma jämfört med att minera 

på barmark. Att minera i snö för med sig såväl fördelar, enklare att maskera och gräva, som 

nackdelar, svårare att ta sig fram med vissa fordon och till fots. Vid skenspårning eftersträvas 

likheten med spår efter en minering, vilket innebär att samma rörelsemönster som nyttjas vid 

utläggande av minor, skall nyttjas vid skenspårning. Nyttjas fordon körs snöytan sönder, medan 

soldaterna annars får trampa (eller skida) sönder snöytan om fordon inte finns tillgängligt.
65

  

 

Värt att påpeka angående framkomligheten i vinterklimat är att skillnaden mellan de olika 

ingenjörkompanierna blir här väldigt tydlig. Det bandgående ingenjörkompaniet har god 

framkomlighet även i snötäckt terräng och kan således nyttja fordon för att såväl minera, som att 

skenspåra vintertid. Det hjulgående ingenjörkompaniet däremot har sämre terrängframkomlighet 

och kräver generellt att det är plogat om framryckning skall ske i terrängen vintertid. Detta medför 

kraftiga begränsningar vad avser nyttjande av fordon för att minera och skenspåra i snötäckt 

terräng. Snödjupet lik väl som den underliggande terrängen måste noga analyseras innan hjulgående 

fordon kan ge sig ut i terrängen för att minska riskerna för fastkörning.
66

 

 

                                                 
62 Försvarsmakten, 2009: Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten. s.45-46 

63 Petersson, Arne, 2010: Systemutvecklingsplan Fältarbeten 2010 bilaga 1. Eksjö. s.95 

64 Försvarsmakten, 2009: Fältarbetsreglemente Fördröjande fältarbeten. s.48 

65 Ibid s.48-49 

66 Försvarsmakten, 2013: Framkomlighet Vinter. s.27 
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4.0 Analys och resultat 

 

4.1 Introduktion 

Detta kapitel kommer att behandla den empiri som presenterades i förra kapitlet, kopplat mot kravet 

som studeras, med hjälp av de grundläggande förmågorna. Syftet med denna analys är inte att 

enbart se om ingenjörkompnaierna når upp till det krav som studeras, utan även att se i vilken 

utsträckning de gör det. Analysen kommer att inledningsvis att erinra om kravet som undersöks, 

men här mer utförligt beskriva vad undersökningen kommit fram till gällande kravets utsträckning. 

Därefter kommer jag att systematiskt bearbeta de olika grundläggande förmågorna och väga in dem 

mot kravet, för att se hur olika synvinklar påverkar förmågan att lösa kravet.  

 

4.2 Kravställningen 

Kravet som inledningsvis såg enkelt ut i teorin kan nu med hjälp av den empiri som har 

presenterats, utvecklas något. Att kunna minera 300 nedgrävda eller 600 ytlagda stridsvagnsminor 

per ingenjörkompani per timme, innebär mycket mer i praktiken, än vad som först framgår. Sett till 

empirin går det nu att konstatera att detta skall kunna ske i alla svenska klimat och oavsett tid på 

dygnet. Kravet gäller för såväl det bandgående kompaniet, som för det hjulgående och då det inte är 

specificerat vilken terräng, torde det gälla alla sorters terräng. Även om antalet minor är 

förutbestämt sett till kravet, är det inte bestämt vilken ambitionsnivå som är styrande. Detta medför 

att 300 nedgrävda stridsvagnsminor antingen skall mineras på en kilometers bredd, alternativt 

enbart på ca 330 meters bredd. 

 

4.3 Grundläggande förmågor 

 

4.3.1 Verkan 

Kopplat mot verkan finns det ganska lite att analysera. Kravet säger uttryckligen hur många minor 

som ingenjörkompanierna skall hinna minera inom given tidsram. Om 300 nedgrävda eller 600 

ytlagda stridsvagnsminor ger mest verkan, påverkar inte lösandet av kravet utan enbart vilken 

verkan kravet kan ge. Däremot går det att vända på synsättet något och se lösandet av kravet som 

verkan, snarare än vilken verkan lösandet av kravet ger. Detta innebär således att verkan i detta 

fallet skulle kunna ses som hur många minor ingenjörkompanierna faktiskt klarar av att lägga ut 

under given tid. 

 

För att analysen skulle bli bättre skulle upprepade fältförsök vara den bästa metoden, tyvärr fanns 

det i denna undersökningen inte möjlighet att genomföra detta och uppsatsen får således basera sig 

på den empirin som finns beskriven och därigenom dra slutsatser angående kompaniernas förmåga. 

 

För att börja någonstans, går det att se på det enklaste fallet, att genomföra en minering i dagsljus, i 
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svensk sommarklimat i terräng där fordonen går att nyttja. Mineringen skall grävas ned, vilket ger 

en minering om 300 minor i timmen. Sett till detta scenario har ingenjörplutonerna all den material 

dem behöver på respektive pluton för att lösa ut uppgiften, de har totalt 420 minor och en blandning 

av olika stridsvagnsmintändare. För att skapa ett scenario att utgå ifrån, är detta hela mineringen, 

300 nedgrävda stridsvagnsminor med en blandning av olika stridsvagnsmintändare. Detta innebär 

att kompaniet således utöver minorna även måste upprätta varningsåtgärder samt minprotokoll. För 

att se det ur ett mer praktiskt perspektiv innebär det för varje grupp att de skall gräva ned 50 minor 

samt gräva 100 skengropar och utöver detta upprätta minprotokoll för varje minlinje och/eller 

minruta. Då gruppchefen leder arbetet och inte personligen minerar, innebär det i förlängningen att 

varje soldat skall maskera och aptera 6,25 stridsvagnsminor samt gräva 12,5 skengropar. Till detta 

tillkommer även förflyttningar mellan de olika minornas placeringar samt skengroparnas 

placeringar. Allt sammantaget är det mycket som skall göras på kort tid. Då det dock inte finns 

några generella riktlinjer om hur lång tid varje mina tar, bortsett ifrån det krav som undersöks, är det 

svårt att analysera tidsåtgången.  

 

Att bryta ned kravet till vad varje enskild soldat skall genomföra på en timmes tid ger å andra sidan 

inte en rättvis bedömning av arbetets gång. Detta då enheterna arbetar tillsammans för att lösa 

samma mål, vilket torde innebära att tidsåtgången minskas, jämfört med om alla soldater arbetade 

autonomt. Inom de olika grupperna har soldaterna olika ansvarsområden, två soldater kan 

exempelvis ansvara för att gräva mingropar och skengropar, vilket ger utrymma för två soldater att 

bära minor etc. På så sätt kan tidsåtgången minska avsevärt, dock kvarstår det faktum att det är 

mycket arbete på kort tid som skall genomföras.  

 

För att analysera det andra typfallet, nämligen 600 ytlagda minor per timme, försvinner arbetet med 

att gräva mingropar, men å andra sidan tillkommer det dubbelt så många minor som skall apteras 

och protokollföras. Här tillkommer även bekymmer med logistiken då kompanierna inte har 600 

minor på kompanierna, utan måste tillföras minor redan innan uppgiften påbörjas.  

 

4.3.2 Rörlighet 

Förmågan till rörlighet vid minering kan konstateras att den är minimal och begränsad till soldater 

till fots. Ingen av de metoder som har presenterats har kunnat utesluta att soldater går till fots för att 

genomföra någon form av åtgärd, vilket således blir den begränsande faktorn. Däremot kan det 

vägas in ett miljöperspektiv även på denna punkten. När terrängen medger det kan 

ingenjörkompanierna nyttja fordon för att transportera material vilket således innebär att rörligheten 

ökar. Mängden material som bärs på varje soldat minskar och framförallt vikten av minorna 

försvinner helt, då de fraktas på fordon. Om vi däremot lägger på vinterklimat med högt snödjup, 

innebär det att enbart de bandgående ingenjörkompanierna kan nyttja sina fordon för att minera i 

terrängen, medan de hjulgående kompanierna måste sköta allting till fots.  

 

Sett till olika scenarion skall ingenjörkompanierna kunna lösa mineringsuppgifter i alla svenska 

klimat och även under mörker. Således kan det antas att värsta scenariot, åtminstone för det 

hjulgående kompaniet, blir i mörker vintertid, där deras fordon inte kan ta sig fram. Detta skulle 

således innebära att de skulle behöva bära all materiel till fots (med hjälp av skidor eller snöskor), 

till det terrängavsnitt som skall mineras. Fördelen med vinter är dock att arbetet med att gräva 

mingropar och skengropar utgår. Å andra sidan tillkommer arbetet med att skenspåra, vilket kräver 
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mycket personal för att genomföra. För att skapa ett exempel, om sträckan all material skall 

förflyttas tar en minut enkel resa, skulle det för en grupp om nio personer, där gruppchefen utgår då 

han planerar, ta omkring sju minuter att flytta 50 minor. Varje soldat måste förflytta 6,25 minor, i 

snö med skidor och övrig utrustning är det rimligt att anta att varje soldat kan ta två minor samtidigt 

(de väger trots allt tio kilo per styck), vilket ger omkring tre vändor per soldat om två minuter per 

vända. Totalt omkring sex minuter, plus lite extra då två soldater behöver ta tre minor var en vända, 

alternativt en soldat måste ta en vända extra. Sju minuter låter inte mycket, men å andra sidan når en 

soldat inte långt i vintermiljö på en minut heller.  

 

4.3.3 Ledning 

Det finns inte mycket inom området ledning att analysera, sett till den empiri som har presenterats. 

Metoderna inom minering skiljer sig inte nämnvärt vad avser enkelheten att leda, annat än att olika 

klimat och ljusförhållanden ställer olika krav. Att leda en solig sommardag kontra en mörk 

vinternatt skiljer sig, i vilken utsträckning och vilka direkta konsekvenser det får är dock svårt att 

uttala sig om med exakthet. Den stora biten vad gäller ledning kopplat mot kravet som studeras är 

minprotokollen som skall upprättas och lämnas vidare uppåt i ledningen. Kraven på protokollen är 

höga vad avser noggrannhet, vilket medför att de tar relativt lång tid att upprätta. Då större 

mineringar dessutom oftast består av flertalet minlinjer och minrutor, skall det upprättas separata 

protokoll för samtliga av dessa, vilket medför ett administrativt problem att hålla reda på alla 

protokoll.  

 

4.3.4 Uthållighet 

Kravet som studeras saknar avgränsning i tid, annat än per timme. Detta medför att enligt kravet 

skall ingenjörkompanierna kunna minera det fastslagna antalet minor per timme, i evighet. Detta är 

givetvis orimligt, dels på grund av den personella uthålligheten, men även sett till den materiella 

uthålligheten.  

 

Sett till den materiella uthålligheten är denna ganska enkel att beräkna med hjälp av siffror. Det 

finns 2100 stridsvagnsmina 5 tillgängligt på bataljonen, vilket innebär att materiellt kan kravet 

upprätthållas i sju timmar om minorna grävs ned alternativt tre och en halv timme om minorna 

ytläggs. Detta är dock enbart inom den egna bataljonen, fler minor finns inom försvarsmakten vilket 

vid en så stor minering kan antas att det har planerats inför och att minorna finns tillgängliga inom 

rimliga avstånd. Detta innebär således att en stor logistisk insats krävs för att kontinuerligt 

tilltransportera minor och minmateriel till minerande enheter för att tidskravet skall kunna nås. Det 

kommer även finnas behov av andra logistiska hjälpmedel, exempelvis kommer drivmedlet att ta 

slut om fordon används, vilket ställer krav på att drivmedel tillförs. Andra materiella påfrestning är 

exempelvis vatten och mat, vilket måste tillföras för att personalen skall kunna orka med att 

genomföra sitt arbete. Allt som allt är det mycket som skall tillföras vilket återigen ställer höga krav 

på den logistiska kedjan, men samtidigt bör det inte vara omöjligt. 

 

Vad avser den personella uthålligheten går det att utgå ifrån att om de skall orka nå kravet timme ut 

och timme in, måste de få möjlighet att arbeta i skift efter ett tag. Det är här svårt att avge en exakt 

tid om hur länge någon orkar arbeta under dessa förhållanden, men exempelvis måste soldaterna få 

möjlighet att äta inom rimliga tidsaspekter, då arbetsförmågan annars blir starkt begränsad. En 

annan starkt begränsande faktor är vila och sömn. Att ges möjlighet att vila från arbete för att 
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återhämta sig och i ett senare skede, även sova är viktigt för att kunna fortsätta arbeta kontinuerligt. 

Detta är självklara faktorer, men då kravet inte specificerar under hur lång tid det skall kunna 

upprätthållas, måste även dessa vägas in. 

 

4.3.5 Underrättelser 

Det som påverkar kravet avseende underrättelser är inledningsvis var mineringen skall placeras, 

därefter påverkar de inkommande underrättelserna vilken hotbild som presenteras mot 

arbetsplatsen. Denna hotbild påverkar sedan vilken skydd som behöver upprättas vid arbetsplatsen 

och hur mycket personal som åtgår för att fylla det behovet. 

 

4.3.6 Skydd 

Mellan de olika kompanierna skiljer sig skyddet inte nämnvärt. Det finns skillnader, eftersom de 

använder sig av olika typer av fordon, men sett till det stora perspektivet är dessa inte betydande 

nog för att analyseras noggrannare. Det som däremot går att se, är att ingen metod för minering 

medför skydd för soldaterna som minerar. Alla metoder bygger på att soldaterna går till fots och 

gräver ned minorna för hand (alternativt ytlägger dem för hand), vilket inte medger någon form av 

skydd alls för soldaterna.  

 

För att kunna erbjuda skydd till personalen som minerar krävs det att andra soldater avsätts som 

skyddande styrka och skyddar platsen som mineras, vilken kan variera i storlek utefter hur påtagligt 

hotet från motståndaren är där och då. Sett till detta faktum, plus det faktum att 

ingenjörkompanierna skall kunna minera i alla ambitioner (offensivt, defensivt och fördröjande), 

innebär det att ingenjörkompaniet skall kunna skydda sig själv vid minering oavsett hotbild. Det 

finns tyvärr inga manualer som beskriver hur stor styrka som behövs för att skydda en annan styrka 

vid olika hotbilder, däremot kommer en del av den personal som är avsedd att minera utgå för att 

skydda arbetet istället. Det skulle här gå att argumentera för att personal ur någon av de övriga 

plutonerna (stab och trossplutonen samt maskinplutonen) utgår för att skydda arbetet, dock har stab 

och trossplutonen fullt upp med att sköta logistiken för mineringen, samtidigt som maskinplutonen 

med största sannolikhet redan arbetar med mineringen den också. Det är helt enkelt 

ingenjörplutonernas uppgift att minera, samt skydda eget mineringsarbete.  

 

Något annat som berör är behovet av skydd för egna trupper för att undvika att de går in i egen 

minering. Detta utförs genom minvarningsåtgärder, vilket får anses inkluderas i kravet, då inget 

annat omnämns. Utformningen på dessa varierar efter behov och tiden för att upprätta dessa 

minvarningar är inte signifikant i det stora perspektivet. I det mindre perspektivet i en minering på 

en timme däremot, innebär det ändock att två soldater utgår för att upprätta minvarningsåtgärder, 

vilket för enkelhetens skull, i detta scenario tar tio minuter. Under tio minuter måste således övriga 

gruppen lösa ut deras uppgifter för att nå kravet. 
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4.4 Resultatdiskussion 

 

4.4.1 Inledning 

Syftet med denna uppsats har varit att analysera hur väl kraven på ingenjörbataljonerna i 

insatsorganisation 2014 taktar med de reella förmågor förbanden besitter. Detta har undersökts 

genom en fallstudie på ett av de krav som ställs på ingenjörkompanierna, vilket har undersökts med 

en teoriprövande ansats och analyserats med hjälp av de grundläggande förmågorna. Vidare syftar 

uppsatsen till att skapa ett diskussionsunderlag avseende eventuella brister i ingenjörkompaniernas 

mineringsförmåga, likväl som kravställningen på den samma. 

 

4.4.2 Svar på frågeställningen 

Frågeställning: I vilken utsträckning går kraven att lösa sett till den materiel som finns disponibel 

på förbandet? 

 

Sett till analysen som genomförts kan det konstateras att kravställningen som den är skriven i 

dagsläget, saknar väsentlig information avseende vad som faktiskt skall uppnås. Kravet saknar en 

bortre avgränsning vad avser tid, vilket medför att kravet är omöjligt att lösa ut. Kravet saknar 

dessutom begränsningar vad avser rum, vilket medför att det blir omöjligt att lösa ut så snart 

terrängen inte längre medger att enheterna ger sig ut i terrängen med fordon.  

 

Om kravet går att lösa ut under en timme i perfekta förhållanden är svårt att ge ett tydligt svar på, 

det är möjligt att det fungerar med en vältränad enhet. Det stora problemet är dock att ett tydligt 

ramverk saknas för att kunna utläsa vad syftet med kravet verkligen är. Detta medför att det blir en 

personlig tolkning om vad kravet innebär, istället för ett tydligt krav. Det är möjligt att tolka det som 

att det enbart syftar till själva arbetet med de faktiska minorna och bortse ifrån allting runt omkring, 

exempelvis minvarningsåtgärder, skydd med mera. Det går även att tolka det på det sätt som har 

presenterats i denna uppsats, nämligen att allt arbete som pågår vid en minering kan anses ingå i 

tidskravet, inklusive transporter, protokollföring med mera.  

 

Det konkreta resultatet som denna undersökning således kommer fram till är att möjligheten finns 

att nå kravet under goda förhållanden, under kortare tid och då någon annan enhet löser ut skyddet 

av arbetsplatsen. Däremot vid svårare förhållande under lång tid kan ingenjörkompanierna idag inte 

nå upp till kravet. Resultatet blir även att kravet i sin helhet behöver konkretiseras och ett syfte med 

kravet behöver presenteras. Det är även orimligt att samma krav kopplat mot ingenjörkompanierna 

när fordonens egenskaper skiljer sig så mycket som det faktiskt gör mellan pansarterrängbil 203 och 

bandvagn 410. Någon form av differentiering bör ske sett till möjligheterna att nyttja fordonen för 

minering i terrängen. 

 

Frågeställning: Vad skulle kunna tillföras för att lösa ut kraven? 
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I dagsläget är det svårt att ge ett konkret svar på frågeställning, främst sett till kravets utformning. 

Om formuleringen står fast, skulle det innebära att ett fristående system för det hjulgående 

ingenjörkompaniet behövas införskaffas, alternativt ett byte av plattform, då detta kompani har 

svårast vad gäller terrängframkomlighet. Ett rimligare alternativ är att kravet omformuleras till att 

antingen differentiera mellan kompanierna, vilket skulle kunna medföra exempelvis att ambitionen 

för det hjulgående kompaniet avseende mineringar i svårframkomlig terräng sänks avsevärt. 

 

Vad avser materielinförskaffning behövs ett system införskaffas som medger dels ytläggning av 

minor, dels nedgrävning av de samma. Ett sådant exempel är minutläggarna Försvarsmakten 

tidigare hade ingående i organisationen. En vidareutveckling av detta system vore dock önskvärt 

sett till förmågan Skydd. Minutläggarna Försvarsmakten tidigare hade tillgång till inte medgav 

något splitterskydd till minerande enhet
67

, vilket torde vara ett krav vid minering vid hög hotbild, 

alternativt vid offensiv minering. Minutläggare skulle annars lösa en del av de problem som idag 

finns kopplat mot Rörlighet. Det kvarstår dock vissa bekymmer då visst arbete fortfarande måste 

ske manuellt exempelvis vid minering med mintändare 15, måste apteringen av minan ske 

manuellt.
68

 Detta innebär att såväl förmågan Rörlighet som Skydd nedgår om denna mintändare 

skall nyttjas. 

 

Ett annat alternativ som inte skall förglömmas är att om kravet konkretiseras något, skulle tillförsel 

av personal kunna medföra att kravet går att lösa ut. Det åtgår stora mängder personal för att lösa 

uppgifter som inte är direkt kopplade mot att fysiskt placera en mina på eller i marken. Uppgifter 

som exempelvis att skydda arbetsplatsen, flytta materiel från plats A till plats B, upprätta 

varningsåtgärder, föra protokoll med mera. Att tillföra personal till organisationen skulle således 

kunna lösa ut de uppgifterna, vilket medför ett högre tempo vid mineringen. Detta skulle dock inte 

lösa problemen med punkterna Rörlighet eller Skydd. Vad avser Skydd löser det visserligen en del, 

eftersom fler soldater innebär fler som kan lösa ut skyddet av arbetsplatsen, däremot löser det inte 

problemet med att soldaterna fortfarande är exponerade. 

 

4.4.3 Kopplat mot tidigare forskning 

För att återkoppla till den tidigare forskningen gick det att följa en röd tråd angående hur ett 

minkastarsystem behövde införskaffas i avseende att kunna minera i anslutning till anfallande 

förband. Kopplat mot resultatet av denna uppsats går det dock att se, att det enbart skulle lösa ett 

problemområde, nämligen ytlagda mineringar. Med ett minkastarsystem skulle kravet angående 600 

ytlagda minor i timmen kunna uppnås, förutsatt att systemet går att nyttja i den terräng som skall 

mineras. Däremot svarar inte minkastarsystemet på kravet vad avser nedgrävda mineringar, vilket 

således kräver någon annan form av system, exempelvis att minutläggarna återinförs.  

 

4.4.4 Diskussion av uppsatsen 

Då uppsatsen är skriven som en kvalitativ textanalys med fallstudie som metod, har författaren varit 

tvungen att tolka texter i olika avseenden. Författaren har strävat efter att ställa sig opartisk i alla 

avseenden kopplat mot såväl teori som empiri, vilket i sin tur torde medföra att uppsatsen 

upprätthåller såväl reliabilitet som validitet i resultaten. Det som skulle undersökas har undersökts, 

                                                 
67 Petersson, Arne, 2010: Systemutvecklingsplan Fältarbeten 2010 bilaga 1. Eksjö. s.142-143 

68 Försvarsmakten, 1997: Arméns materiel - Handledning på svenska och engelska. Stockholm. s.84 
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likväl som att en upprepad undersökning borde leda till att samma resultat uppnås. 

 

Något som skulle kunna påverka undersökningens resultat är om det framgår information i hemliga 

dokument, som berör kravet och dess utformning. Det är en svaghet i forskningen som inte har 

kunnat påverkas, då ett av kraven med denna uppsats är att den skall vara öppen för att kunna 

publiceras. Detta skulle kunna omkullkasta det resultat som presenterats, vilket läsaren bör vara 

medveten om.  

 

Att inga fältförsök har kunnat utföras påverkar resultatet i det avseende att tidsuppskattningar inte 

har kunnat utföras. För att kunna uppskatta hur lång tid det verkligen tar att minera behöver 

upprepade försök genomföras i kontrollerad miljö, vilket det inte fanns möjlighet till när uppsatsen 

skrevs. Detta visar sig genom att uppsatsen endast presenterar värden för hur lång tid som finns för 

att genomföra olika moment, om det däremot är rimligt att inom given tid prestera det som 

efterfrågas, kan undersökningen dock inte ge svar på. 

 

4.5 Förslag på vidare forskning 

Att genomföra fältförsök avseende ingenjörkompaniernas mineringsförmåga i olika klimat och 

terräng, vore ett gott komplement till denna undersökning. 

Sett till de resultat som presenterats skulle det vara intressant att även testa de övriga kraven som är 

ställda på ingenjörkompanierna och ingenjörbataljonen, för att se om de vagt ställda kraven är en 

genomgående trend, eller enbart representativt för det studerade kravet i denna undersökning. 

Vidare skulle en undersökning kopplad mot minutläggare eller liknande system vara intressant för 

att se om det skulle göra det möjligt att nå upp till kravet.  
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6.0 Bilagor 

 

6.1 Mail från Kn P. Ernfridsson 

 

Utdrag ur mail skickat till Kn P. Erfridsson 2014-04-23 från Kd A. Mattsson 

 

Det jag således behöver hjälp med är någon form av referens till hur många minor det finns på stab 

och trossplutonen i ett ingenjörkompani i insatsorganisation 2014. Jag vill dra mig till minnes att 

det handlar om ca 540 stridsvagnsmina 5 eller liknande (men jag kan ha fel). Om det även går att 

finna hur många det finns på stab och trosskompaniet i bataljonen vore det också mycket önskvärt.  

 

 

Svar från Kn P. Ernfridsson 2014-04-28 

 

Hej! 

  

Din gissning avseende minor var helt korrekt ;), 540st Strvmina 5  är det på ingkomp. Dessa är 

utfördelade på tre plutoner, dvs 180 per plut. Denna fördelning kommer att överses och troligen 

utökas i framtiden, men just nu är det 540. (översynen skall omfatta en fördelning av den totala 

tillgången i FM på strvminor) 

  

På Stab/trosskomp finns 1020 st strvmina 5. Även här kommer en översyn att göras. 

 


