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DISKUSSION & DEBATT

bäst är förstås om vi inte behöver nöja 
oss med beskrivningar av verkliga situatio-
ner, utan kan låta de studerande arbeta i 
verkligheten och handleda dem där.1

 Det militära yrket kan av lättförklarliga 
skäl sällan utövas i sitt mest extrema sam-
manhang. Den enskilde militären utövar 
sällan eller aldrig sitt yrkes våldsinslag i 
full skala. Således krävs det metoder för att 
kunna uppleva verklighetens vingslag i olika 
miljöer och sammanhang så nära som möj-
ligt. 
 Fältövning är ett koncept som syftar till 
att åstadkomma detta. Den är en övning 
utan deltagande av förband/trupp, men 
med fantasin fritt spelande, som om dessa, 
motståndarens och egna, jämte stridskrafter 
från andra försvarsgrenar skulle delta. Den 
är en del av stabsarbetet/planeringen och ge-
nomförs i för syftet lämplig terräng/militär-
geografiskt område. Fältövningar är således 
ett sätt att i ett sammanhang på plats;2 be-
döma, planera, pröva och kaderöva ett bli-
vande eller pågående uppdrag. Vid krigs-
planläggning eller uppdragsplanering ska 
terrängen/området, när så är möjligt, vara 
där uppdraget avses lösas.3

 Fältövningen ger möjligheten att mentalt, 
i aktuell miljö och geografi med inflytelser 
av väder och vind visualisera teorier, tankar 
och planer till ett möjligt genomförande, 
utan att det kostar stora resurser och män-
niskoliv. 

Fältövning är också en effektiv utbildnings-
metod, då elementära studier av många oli-
ka delar ska samordnas till en helhet i ett 
sammanhang, således en hög form av men-
tal tillämpning. Med detta ska förstås att 
man sammansmälter olika kompetenser till 
en gemensam helhet, där var och en av delta-
garna ska ge sin del av helheten och få övrigas 
delar, för att därefter tillsammans samordna 
dessa till en gemensam lösning både till tid, 
rum och syfte.4 Således bearbeta ett problem/
uppdrag, där alla deltagare bidrar till den ge-
mensamma lösningen och kunskapsutveck-
lingen. Fältövning är en undervisningsform 
som effektivt kombinerar teori och praktik, 
och tydligt visar hur oskiljaktigt samman-
flätade dessa två aspekter är. Konceptet kan 
liknas vid en större orkester, där musikerna 
med sina olika instrument och erfarenheter 
först ska skapa en gemensam melodi, innan 
de ska spela den inför publik.5 Fältövningen 
som pedagogiskt instrument har använts se-
dan tidigt 1800-tal.6

 Fältövningar kan omfatta alla strids-
kraftsslag och civila resurser, liksom förband 
av alla storlekar, olika truppslag, funktioner, 
delar av dessa, men även enskilda vapensys-
tem. Av detta följer att skapandet av, plane-
ring av, organisationen och genomförandet 
av en fältövning kräver erfarna ledare, vilka 
måste ges gott om tid till sina förberedel-
ser.7 Dessa måste i sin tur beakta att genom-
förandet ska gynna ett fritt meningsutbyte 
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ler om den används som pedagogisk utbild-
ningsmetod. Normalt sträcker sig en fält-
övnings praktiska del utomhus från några 
dagar till en vecka. Elementära studier mm 
görs normalt före genomförandet på fältet. 
Efter den praktiska delen på fältet, vidtar 
analyser, krigsspel m m, både då syftet är 
en del av stabsarbetet och då syftet är ren 
utbildning.

Grunder för fältövningar.

En fältövning baseras i grunden på tre fall: 8 
Ett uppdrag som ska genomföras, ett upp-
drag som kan inträffa i en framtid, eller en 
lärande situation (ett applikatoriskt exem-
pel). 
 Ett applikatoriskt exempel (applex), är 
ett verklighetsnära praktikfall (slag, krig, 
konflikt, katastrof, batalj). Det kan baseras 
på verkliga händelser ur historien eller på 
ett fiktivt scenario, d v s framtaget av ett an-
tal handledare, där de skapat en situation, 
ett dilemma, en problemställning att utgå 
ifrån och valt geografi. 
 Det kan också vara både verklighetsba-
serat och fiktivt. Exempelvis kan det grun-
da sig på ett historiskt slag, där scenariot 
är hämtat ur verkligheten med bibehållna 
grundförutsättningar, men styrkorna är 
transformerade till dagens organisations-
strukturer och tekniknivå. På detta sätt kan 
deltagarna utsättas för ett fiktivt scenario, 
som har en verklighetsbakgrund. De stude-
rar således ett fiktivt scenario med auten-
tisk bakgrund och kan efter genomförda 
studier även begrunda de reella resultaten 
från verkligheten och andra faktorer som 
t ex teknikens inflytande. Deltagarna kan 
således jämföra egna tankar och åtgärder 
med äldre kollegors tankar och genomför-
da handlingar – en form av reflektion. 
Vid en fältövning kan ett antal olika styran-
de syften/målgrupper särskiljas:9

mellan deltagarna och mellan dessa och le-
darna. Det ska också ske under former som 
uppmuntrar lärande och ger utrymme för 
kreativitet. Dessutom måste fältövningen, 
utöver anpassning till syftet, också anpassas 
till deltagarnas samlade kompetensbredd 
och djup.
 Fältövningar sammanför teori med prak-
tik och ger insikter i hur olika system fung-
erar och interagerar. I militärgeografin/ter-
rängen konfronteras elementära kunskaper 
i taktik och strategi med en motståndare – 
en mental tillämpning. Deltagarna övas i att 
ge order, ta emot order och omsätta dem i 
en ”handling”, som kan analyseras och gö-
ras om igen och igen. De övas också i att 
kunna studera möjliga önskade och icke 
önskade konsekvenser av fattade beslut. 
De tränas i att hantera tid, rum och syfte 
jämte kapacitetsberäkningar och förlustbe-
räkningar, med därpå följande resursavväg-
ningar. Dessutom bidrar fältövningar till att 
deltagarna lär känna varandra, både som 
personer och i deras olika funktioner, vil-
ket är av vital betydelse. Det gynnar att en 
unik sammanhållning och positiv samarbet-
skultur utvecklas mellan förbandscheferna, 
och funktionsföreträdarna, vilket ger ökad 
snabbhet och precision; det ”underförståd-
da blir förstått”.
 Fältövningar är således en viktig del i all 
form av planering och är därmed en del av 
stabsarbetet, oavsett ledningsnivå. Det är en 
dynamisk metod, som beroende av syfte och 
sammanhang kan samordnas med krigsspel, 
stabstjänstövningar och förbandsövningar.
 Fältövningar är också en effektiv peda-
gogisk inlärningsmetod för att just utveckla 
den korsvisa förståelsen för delarnas olika 
roller i en helhet. I denna kontext, går det 
utmärkt väl att använda fiktiva scenarier 
och sammanhang.
Fältövningars längd är helt avhängigt av om 
de är en del av den skarpa planeringen, el-
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-  Förbereda olika befattningshavare 
för deras krigs/insatsuppgifter.

-  Studera viss taktisk /strategisk /tek-
nisk verksamhet. 

-  Uppöva deltagarnas taktiska /ope-
rativa/strategiska förmåga, samt 
deras förmåga att rätt bedöma 
rum met (terrängen, militärgeogra-
fin, kultur, religioner, m m) och 
dess inflytande på genomförandet 
av verksamhet.

-  Utveckla förmågan att fatta beslut 
och omsätta dessa i order och åt-
gärder samt i att tillämpa förmågan 
att planera genomföranden.

-  Ge tillfälle att tillämpa doktriners, 
reglementens och handböckers bud-
skap och hantera tvingande hand-
lingsregler.

-  Öka förmågan till samverkan och 
samordning mellan truppslag och 
mellan vapenslag.

Vidare måste någon eller några av följande10 
punkter beaktas, som utgångsvärden inför 
skapandet och genomförandet av fältöv-
ningar:

1.  Syftar fältövningen till att testa en 
plan som är tänkt att genomföras? 
Då ska stabsarbetet genomföras med 
stöd av studier på fältet och slutligen 
test av planen, alternativa planer 
o s v, varvid krigsspel är en effektiv 
metod. 

2.  Är syftet att träna deltagarna i att 
behärska förband, system och i att 
fatta beslut under tidspress på osä-
kert underlag? Då kan fiktiva scena-
rier i applikatoriska exempel, med 
olika metoder och stöd som t ex kar-
ta, terräng, datorspel och sandlåda 
användas.

3.  Det underlag som deltagarna har att 
ta del av och bearbeta ska omfatta 
allt det som kommer att ha inflytel-
ser under fältövningens genomför-
ande. I de fall deltagarna utgörs av 
en komplett stab, så ska alla faktorer 
kunna hanteras. 

4.  I alla fältövningar ska en del alltid 
utgöras av förmågan att fatta beslut, 
söka efter de tillfällen beslut behö-
ver fattas och följa upp konsekven-
ser av såväl fattade som icke fattade 
beslut.

5.  De som leder fältövningen har att bi-
stå med den utomstående iakttaga-
rens vidare blick – en blick som inte 
ska vara färgad av dennes ”egen lös-
ning”. Av detta följer att den/de som 
testar en stabs plan, inte ska vara en 
del av staben, eller åtminstone inte 
deltagit i planens framtagande.

 Utgör fältövningen en del av stabs-
arbetet, är det stabens medlemmar 
som har att själva analysera sin egen 
plans styrkor och svagheter. 

6.  Den som leder fältövningen bör inte 
vara stabschefen. Denne blir strängt 
upptagen av att förbereda och leda 
det samlade stabsarbetet. Det är 
också mindre bra om förbandsche-
fen själv leder fältövningen. Detta 
gäller särskilt vid högre förband. 
”Hålla med chefen – syndrom” ska 
alltid motverkas.

7.  I de fall det finns gott om tid kan 
fältövningens utfall jämföras med 
krigshistoriskt väl belagda erfaren-
heter, fältmässiga försök och erfarna 
officerares bedömningar.10

8.  Vid alla fältövningar, oavsett syfte, 
ska värderingar och uppföljningar 
göras av faktorerna ”tanken, hand-
lingen och resultatet”. Dessa tre är 
alltid viktiga, om än att olika vikt 



142

NR 2 ApRIl/jUNI 2011

läggs vid var och en av dem beroen-
de av aktuellt syftet och situation.

9.  Det är viktigt att beakta att det oav-
sett scenario saknas en faktor – den 
verklige motståndaren. Då fallstu-
dier av historiska slag och operatio-
ner genomförs som fältövning, ett 
mycket effektivt sätt att lära sig av 
det förflutna,blir dock faktorn mot-
ståndaren synliggjord, då ju alla in-
blandade parter behandlas.

10. Genomförandet av en fältövning, 
består normalt av: rekognosering, 
upprättande av skriftliga arbeten, 
genomgångar i terrängen/rummet, 
krigsspel, slutgenomgång och ut-
värdering av både vad deltagarna 
lärt sig och övningens genomföran-
de. Beakta att tiden ska användas till 
att lösa uppgifter i terrängen, varför 
skriftliga arbeten normalt är i form 
av ”oleat med förklarande text”. 
Genomgångar i terrängen kan också 
göras som muntlig föredragning för 
högre chef (HC).

Krigsspelsmomenten genomförs normalt 
som korta muntliga stridsövningar.11

 Notera att det är riskabelt att försöka 
bedöma utfallet av en kommande insats, 
strid, slag eller krig, enbart med statiska 
jämförelsetal. Bedömningarna kräver dy-
namik och mänskligt tänkande, varvid 
fältövningar i kombination med krigsspel 
är en av de mest effektiva metoderna.
 Observera att i de fall syftet är att bedö-
ma utgången av kommande verkliga insat-
ser, strider, slag, operationer och krig, så är 
det inte ens med mycket omfattande analy-
ser av olika slag, möjligt att få en säker bild 
av utgången. 
 Kampen mellan viljor, kaos och det 
oväntade är alltid närvarande på slagfältet, 
men en god bild av sig själv och en osäker 

bild av motståndaren, är bättre än ingen 
bild alls. 
 Exempel ska ses som just exempel och 
inte mallar, men här följer ett antal grund-
läggande exempel:

Fältövning som metod 
i planeringen
Exempel då fältövningen används i syfte 
att analysera och utveckla egna handlings-
alternativ för lösandet av tilldelat uppdrag:

Staben har i sitt arbete tagit fram flera 
olika handlingsalternativ på hur till-
delat uppdrag kan lösas. Alla alterna-
tiven bedöms nå uppsatta mål, men 
på olika sätt och med olika styrkor 
och svagheter. Staben har valt att ge-
nomföra processen med att granska 
och utveckla alla handlingsalternati-
ven, med konceptet fältövning. Syftet 
är att tydliggöra alternativens karak-
tär, bärande idé, styrka och svagheter, 
samt fördelning av resurser för upp-
dragets lösande. Efter genomförd fält-
övning avses slutlig analys och val av 
alternativ göras med stöd av ett krigs-
spel. Fältövningen genomförs i det 
område där uppdraget ska lösas, eller 
i ett område som liknar detsamma.

Ett sätt att organisera detta är att avdela en 
arbetsgrupp per alternativ som under del 
av tiden konfronterar ”sitt alternativ” mot 
verkligheten i form av miljö, terräng och det 
möjliga agerandet från motståndaren som 
staben tagit fram. 
 Under hela detta moment i fältövning-
en, ska kontinuerligt kontrolleras att hand-
lingsalternativet leder mot målet på ett än-
damålsenligt och stridsekonomiskt sätt.
 Nästa moment blir då att gemensamt på 
utvalda platser i terrängen värdera de olika 
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alternativen mot motståndarens olika möj-
ligheter. Fältövningsledaren ska också kon-
frontera alternativen mot av denne framta-
get agerande av motståndaren.12

 Därefter genomförs en reflektion och 
värdering av deltagarnas upplevelser och 
slutsatser, vilka noga dokumenteras. 
Således prövas alternativens egenskaper i 
relation till framtagna urvalsfaktorers inne-
börd mot motståndarens olika bedömda 
ageranden.
 Varje steg ger slutsatser, förslag på åtgär-
der m m och ska dokumenteras!
 Viktigt är också att vid de olika värde-
ringarna ta hänsyn dels till de styrkor som 
befinner sig inom stridsrummet, de som 
från distans kan påverka detsamma och till 
de som kan tillkomma inom olika tid och 
rum.
 Deltagarna måste försöka vara objektiva 
och inte låta prestige, marknadsföring av 
egna ”förträffliga” system, eller en känsla 
av att ”veta vad chefen vill” påverka. De får 
inte heller försvara ett handlingsalternativ, 
därför att de var med och tog fram det. En 
bra metod att motverka att äldre eller att 
chefens ord påverkar yngre och lägre grader 
till tystnad eller än värre ”hålla med chefen 
- mentalitet”, är att konsekvent låta yngre 
och/eller deltagare med lägre grad vara de 
som först delger sina bedömningar och för-
slag till åtgärder.13 

 Det är alltid lättare att korrigera ett un-
derställande av förband på kartan före be-
slut, än att göra det i terrängen efter verk-
ställighet.

Fältövning som pedagogisk 
drivkraft i utbildningen.
Träning i att fatta beslut är ett av syftena 
och ett självklart inslag i de flesta fältöv-
ningar och ska tränas under tidspress. Upp-
giften/problemet presenteras och de stude-

rande får t ex fem minuter på sig för att 
fatta beslut och skriva ner det. Syftet med 
beslutsövning är att individuellt öva förmå-
gan till att fatta intuitiva beslut, baserade på 
erfarenhet och insikt. Detta till skillnad från 
mer analytiska beslutsprocesser där många 
faktorer värderas och olika alternativ hin-
ner med att vägas mot varandra. Metoden 
är en konsekvens av manöverkrigföring och 
delegerad beslutsrätt, där ett högre tempo 
än motståndaren är ett vapen i sig. Proble-
men måste vara sådana att de studerande 
har erfarenhet nog för att kunna prestera 
rimliga lösningar. Dessa bör följas upp med 
en kort diskussion och individuella slutsat-
ser av vad jag lärt. Läraren ska undvika att 
medvetet eller omedvetet antyda sin syn på 
möjliga lösningar.
 Läraren ska dock då momentet/övningen 
är slut, ge sin syn på problemets karaktär 
och delge sina egna tankar och hur denne 
skulle gått tillväga. Detta är av stor vikt, 
inte minst för förtroendet för läraren. 
 Fältövning är ett lämpligt koncept i alla 
former av ledningsnivåer och då naturligen 
anpassad efter detta och syftet. 
De kan även ha inslag av ”muntlig stridsöv-
ning” då chefer antingen direkt förbereder 
sig för sin krigsuppgift/insatsuppgift, eller 
studerar viss taktisk/teknisk verksamhet.14

 Muntlig stridsövning används främst för 
att lära in ordergivning och åtgärder vid 
strid och taktik med lägre förband. Den ge-
nomförs i regel utomhus men kan även ge-
nomföras inomhus. MUS utomhus ger den 
realism som är en förutsättning för hög in-
lärning. 
 Då syftet har tyngdpunkten förlagt till 
att lära sig att förstå medel, metoder och 
samordning av desamma, ska handleda-
ren presentera scenariot så att deltagarnas 
bakgrund och tidigare inlärda eller upplev-
da erfarenheter tas till vara. Scenariot eller 
problemställningen och studier av t.ex. dok-
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triner, fakta, reglementen och andra hand-
lingar ska också stämma överens med fält-
övningens huvudinriktning. Fältövningen 
bör naturligtvis genomföras i samma om-
råde som det applikatoriska exemplet eller 
scenariot bygger på. Problemställningen bör 
vara komplex, men inte för svår och inte för 
enkel. 15

 Deltagarna ska också få tid att under-
söka, analysera och rekognoscera. Tid för 
egna presentationer av lösningar och dis-
kussioner ska också finnas med. Efter det 
att deltagarna presenterat sina lösningar på 
problemen, diskuteras lösningarnas styrkor 
och svagheter med resonemang både kring 
en problemställning och ett tema. Handle-
daren ger sin syn på det hela med sin egen 
erfarenhet och anger vad som torde vara 
lämpligt respektive olämpligt med de givna 
ramarna. 
 Bilder som beskriver ett förlopp i en upp-
levelsebaserad utbildningsmetod är den bä-
rande idén med en fältövning som baseras 
på att deltagarna aktivt deltar i något som 
de upplever på plats i terrängen. 16

  Det kan vara en verklig historisk händel-
se, som nu i teorin inträffar eller ett fiktivt 
scenario. Alla får reflektera kring skeendet. 
Alla kan dra slutsatser och definiera vad de 
kan lära sig av det inträffade och vad de inte 
förstår eller som de behöver lära sig mer av. 
 Förloppet kan sättas in i ett annat sam-
manhang, nya tidsperspektiv, nya förutsätt-
ningar och deltagarna övas i att analysera 
nya eller gamla moment/händelser på plat-
sen. Alla utsätts för någon form av uppfölj-
ning av erhållna kunskaper, färdigheter och 
förmågor. De kan pröva sina nyvunna kun-
skaper på platsen eller på en ny plats med 
andra förutsättningar eller tidsförhållanden, 
t ex att ge en order och krigsspela på hän-
delseutveckling. 
 I fältövning som pedagogisk drivkraft är 
det handledarens uppgift att skapa lärsitua-

tioner som får deltagarna att lösa problem 
och intressera sig för dessa, de ska arbeta i 
en bedömandegrupp för att öka interaktio-
nen, lära sig av varandras problemlösnings-
tänkande och funktionskunskaper, samt 
träna sig i att argumentera (retorik) diskute-
ra. De ska samverka för att lösa problemen 
som handledaren belyst, eller tillverkat. De 
ska också arbeta individuellt, för att tränas 
i att fatta egna beslut och ta personligt an-
svar. 
 Problemen som ställs måste vara relate-
rade till fältövningen och det exempel som 
avhandlas, så att sammanhanget förstås. 
En av deltagarnas viktigaste uppgift är såle-
des att identifiera; Vad om handlar det? Vad 
är uppgiftens innebörd? Vad ska jag åstad-
komma?
 Vid denna problemlösning kan det reflek-
tiva tänkandet användas. Det som konkre-
tiseras inledningsvis är uppgiftens innebörd, 
inte dess lösning, bara vad uppgiften består 
av, startpunkten vid uppgiftens lösande är 
alltså konkret. Vägen till slutmålet däremot 
är inledningsvis abstrakt, men ju mer ut-
gångsvärden (fakta, konkret kunskap) del-
tagana tar hänsyn till och ju mer de övervä-
ger (analyserar, tänker och värderar) desto 
mindre abstrakt blir uppgiftens lösande, en 
plan växer fram. Dock kvarstår alltid att 
lösningen/planen kommer att möta någon 
annans vilja, vilket är den största formen av 
osäkerhet.
 Fältövningar bidrar till kreativitet, stimu-
lans, självständigt tänkande, träning i be-
slutsfattande och övning i problemlösnings-
förmåga. 
 Fältövningen kan sägas vara aktörsorien-
terad och det existerar flera aktörer som har 
olika kompetenser, som ska samordnas till 
en helhet.
 Uppgiftsställningen som ska lösas, eller 
besluten som ska fattas, har inte några rätta 
eller felaktiga svar. Eventuella svar och an-
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visningar, hypoteser eller inriktningar om 
resultat möjliggörs när en fältövning byg-
ger på ett verkligt krig eller slag. Deltagarna 
kan då gå tillbaka i historien och utröna vad 
som hände eller hade kunnat ske om ”om” 
hade funnits. 
 Vid ett applex som bygger på ett fiktivt 
scenario sker sökandet efter rimliga svar, el-
ler korrekt beslut, utifrån allmänna princi-
per och syftena för aktuell fältövning.17

Exempel på genomförande 
av korta spel
Metoden är särskilt lämpad för att visualise-
ra läget mellan parterna, ta fram beslutstill-
fällen, underlag för beslut och order och öva 
deltagarna i att fatta beslut under tidspress 
och på osäkert underlag.18

 Klargör syftet, tid- och rumsförhållan-
den, samt nödvändiga grundvärden. Klara 
ut läge och stridsvärde och aktuellt order-
läge på förbanden.
 Dra fram läget (motståndaren) efter hand 
med ungefärliga tids – rums – och styrkebe-
räkningar, så att bedömningar/värderingar 
kan göras. Detta kan göras som en serie in-
bördes sammanhängande drag eller som en-
staka nedslag i tiden/rummet. 
Speldragen kan både ”följa” den plan som 
finns, men också innehålla överraskande 
händelseutvecklingar.
 Deltagarna ska kunna ta fram och redo-
visa ”beslut i stort” med order och åtgär-
der. I rollen som chef för lägre förband ska 
deltagarna klara av detta inom fem minu-
ter, som chef för högre förband inom 30 mi-
nuter. Motsvarande tidskrav ställs också då 
rollen är funktionsföreträdare. Om en stab 
är objektet, så ges även tid till kort stabsar-
bete. Fattade beslut, order och åtgärder, ska 
normalt motiveras, så att det kan föras ett 
fruktbart resonemang om förhållandet mel-
lan ”tanke och handling”.

 Spelet förs både i terrängen och på karta. 
Alla beslut och åtgärder ska dokumenteras, 
då detta tjänar dels som underlag i ett pågå-
ende bedömande/stabsarbete, dels som un-
derlag för utvärdering i en utbildningssitua-
tion.
 I de lägen då deltagarna har att likvärdigt 
hantera både Röda och Blå parter, och i fö-
rekommande fall Gröna parter, så kan det 
ovan beskrivna momentet också genomför-
as som en duell – parterna tar sina beslut/åt-
gärder och redovisar detta öppet. Detta ska-
par en ny situation, som då blir föremål för 
analys och nya beslut/åtgärder o s v. Alter-
nativt så utgör den nya situationen utgångs-
punkt för ett gemensamt lärande resone-
mang.
 Notera att det krävs vedertagna och rele-
vanta avdömningsmetoder under dessa spel, 
för att motverka önsketänkande och presti-
geresonemang.

Fallstudie i form av fältövning 
på historiska exempel 
Fältövning med planeringen och genom-
förande av det som har hänt i centrum, där 
syftet är att lära sig för nuet och framti-
den. Detta genomförs som en fallstudie på 
en historisk händelse, det vill säga ett väl-
dokumenterat och lättillgängligt historisk 
operation/slag i vårt närområde. (Närmare 
beskrivning av fallstudie som metod finns 
i kap Krigsspel). Det krävs också god till-
gänglighet att kunna röra sig inom den his-
toriska platsens geografi. 19

 Väldokumenterat innebär att hemlig-
stämplarna har avlägsnats för alla parter, 
att vi har tillgång till alla inblandade parters 
då utgivna och använda dokument. Vidare 
krävs det att flera oberoende forskare har 
undersökt olika aspekter på händelserna. 
Det innebär att alla inblandade parter i kri-
get är väl belysta och objektivt behandlade. 
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Exempel på ett genomförande 
som tar ca 10 dagar.
Fallstudien inleds med en bred föreläsning 
om historiska förhållanden från så långt till-
baka i tiden att de inblandade parternas be-
vekelsegrunder blir tydliga och att förståel-
sen ökar för de olika aktörernas ambitioner, 
värderingar, likheter och olikheter. 
Därefter genomförs en djupare föreläsning 
i syfte att förstå de olika parternas direkta 
agerande, använda doktriner och det poli-
tiska och militära spelet från då ”det börjar 
dra ihop sig”, för att man därefter i stort ska 
sätta sig in i själva förloppet och dess avgö-
rande skeden. För att förstå händelseutveck-
lingen måste alla inblandade parter studeras 
likvärdigt. 
 Hela händelsen delas i detta exempel upp 
i tre delar, som är baserade på en lämplig 
indelning i tids- och rumsavsnitt.21 Varje 
sådan del bearbetas av ett studiepar. Dess-
utom behandlar två studiepar den politiska 
och strategiska ledningsnivån på båda sidor, 
i syfte att kunna koppla politiska tankar, be-
slut och åtgärder till det som genomfördes 
på slagfältet. Det ger totalt åtta studiepar. 
Tiden för individuella studier, föreläsningar 
och seminarier ges minst två dagar. 22

 Därefter studerar studieparen in händel-
seförloppen och bearbetar den roll och de 
frågeställningar som de har ansvaret för att 
behandla under fältövningens genomföran-
de, vilket tar minst två dagar. 
 De förbereder att kunna beskriva händel-
serna i sin del av tiden och rummet och att 
bearbeta sitt eget tema, jämte seminariefrå-
gor baserade på dessa. Temana behandlas 
under seminarier på platser där det hänt in-
tressanta förlopp, vilket underlättar att sät-
ta sig in i t ex beslutsfattarnas situation då 
det begav sig. I grunden en upplevelsebase-
rad inlärning.

Syftet är ju att ta till sig av andras erfaren-
heter och väga dessa mot nuet och morgon-
dagen – att kunna finna tidlösa som tids-
bundna fenomen. Det är inte tillfyllest med 
underlag som behandlar båda parter, men 
skrivna av endast den ena parten. 
 Det underlättar om styrkeförhållandena 
är erkända och tydliga, gärna med situa-
tioner där den numerärt svagare tar till of-
fensiven och lyckas, eller där den numerärt 
helt underlägsne lyckas att inte förlora. 
(Vårt eget land har alltid varit och torde 
fortsätta vara numerärt underlägset, men 
med krav på att ändå kunna nå av stats-
makten uppsatta mål. Denna situation kan 
även sägas vara normalfallet vid insatser i 
olika missioner utomlands.)
Förloppet bör vara lättöverskådligt vad 
avser mängden inblandade förband till tid 
och rum. Det är en fördel om operationen 
bygger på manöverkrigföring från minst 
den ena parten.
 Tidigare händelser kan synas vara svåra 
att lära sig av, men redan Napoleon ham-
nade i liknande problem med sin reguljära 
krigsmakt mot gerilla och folket i Spanien, 
som vi gör i dag i Afghanistan m fl plat-
ser. Gustav II Adolf lyckades vinna folket i 
Aschaffenburg under 30-åriga kriget – hur 
vinna främmande folk i dag? 20 Manöver-
krigföring är inte en frukt av förbrännings-
motorn, men förändrades av dess införan-
de, vilket tydliggör vikten av att beakta 
teknikfaktorn. Det går att läsa om diverse 
fälttåg och slag, men inte förrän du står i 
terrängen kan du verkligen förstå förut-
sättningarna för de händelser som studeras 
och analyseras. Det handlar om att inse be-
slutssituationerna, slumpfaktorn och ter-
rängens möjliggörande och begränsande 
effekter. Att lära sig läsa terrängen, förut-
sätter att regelbunden träning via fältöv-
ningar och förbandsövningar.
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 Teman kan t ex vara; Att se men inte för-
stå. Att följa en plan. Att agera mot ett mål. 
Vad är seger? Förhållandet mellan risk och 
tid. Från tanke till handling. Med taktik nå 
det strategiska målet.
 Nu är alla deltagare väl förberedda på att 
vara såväl givare som mottagare. 
 De har nu studerat och bearbetat sin del 
av helheten som totalt kräver ca fyra dagar. 
Den femte dagen blir då resdag och delta-
garna får en första uppfattning om opera-
tionsområdets geografi, samt att studiepa-
ren fortsätter att studera och bearbeta sin 
uppgift. 
 Dag sex behandlas tiden och rummet 
”före xxxx”. På utvalda spelplatser, där 
konkreta händelser har inträffat, görs halt 
och där genomförs ett antal beskrivningar; 
ena partens agerande i aktuell tid och rum - 
den andra partens agerande – och de olika 
politiska och högre militära nivåernas tan-
kar och beslut. Beskrivningarna sker sam-
lade i plenum. Därefter sker ett militärteore-
tiskt seminarium på två täter, under ledning 
av erfarna handledare. Seminariedelen ut-
gör huvuddelen av tiden och det är studie-
parens bearbetade teman, som är motorn 
i resonemangen. Den historiska kontexten 
utgör deltagarnas gemensamma upplevelse, 
till vilken de kan referera sina teman med 
blicken riktad mot framtiden. Endast två te-
man behandlas vid en halt, med principen 
att studieparet driver sina teman den dagen 
som de gör beskrivningar i sin del av helhe-
ten. De olika studieparen aktiverar och vita-
liserar debatterna och för anteckningar över 
de slutsatser och tankar som blir resultatet 
av dessa. En halt av denna karaktär kräver, 
för att inte bli ytlig, ett tidsuttag om c a 90 
minuter.
 Dag sju behandlar tiden och rummet 
”över xxxx”, och beskrivningar med semi-
narier med stöd av nya teman fortsätter. 
 Dag åtta behandlas tiden och rummet 

”efter xxxx”, genomförs beskrivningar och 
seminarier med samma metoder som dag 
sex och sju.23 
 Denna dag avslutas med en individuell 
reflektion, som deltagarna ska delge varan-
dra muntligt, utan att bli motsagd. 
 Om tid finns, så är en jämförande studie 
av godo, t ex att man under en dag studerar 
en annan operation i en annan tid, men om 
möjligt i närområdet.24

Reflektionen genomförs på plats på det val-
da slagfältet, vilket i all sin tragik ger en ef-
fektiv relief. Konsekvenser av fattade beslut 
av politiker och generaler begrundas. Sista 
dagen vidtar utvärdering t.ex. ”vad har jag 
lärt mig? vad förefaller vara tidlöst?, vad 
kan jag ta med mig in i framtiden”?

Exempel på planering 
och förberedelser 
Generellt innehåller denna process sju 
steg:25

 Fastställ mål och syfte. Välj terräng/om-
råde. Ta fram utkast till förutsättningar . Re-
kognosera vald terräng/område. Överarbeta 
utkasten om förutsättningar, förband och 
andra resurser. Utarbeta övningsbestämmel-
ser. Utarbeta utvärderingsunderlaget.
 I mer utvecklad form beskrivs nedan 
gången för skapandet av en ny fältövning.26

1.  Ett behov av att belysa ett fenomen 
i form av en utbrytarrepublik, som 
får stöd av en stor granne, där sedan 
en FN-resolution ger EU mandat 
att ingripa. Fältövning ska medge 
att flera ledningsnivåer kan använ-
da underlaget. Allt från styrkechef 
för missionen till plutonchef. Fält-
övningen ska således kunna använ-
das vid de olika kurserna vid FHS, 
på det sätt som aktuell målgrupp 
och syfte kräver. 
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industribesök/ besök hos myndigheter. 
Börja uppifrån. 

13.  Revidera hela underlaget och krigsspe-
la på det nya underlaget.

14.  Testa underlaget genom att lärare 
prov skriver.

15.  Lärarlaget förövar genomförandet i 
aktuell terräng och börjar då uppi-
från. 

16.  Gör klart underlaget. Det har nu gått 
ca ett år.

17.  Genomför med deltagare; rekognos-
cerar, upprätta av skriftliga lösningar, 
redovisa på de utvalda spelplatserna, 
muntliga stridsövningar, korta krigs-
spel, slutgenomgång och utvärdering.

18.  Värdera fältövningens innehåll mot 
lärandemålen – vad har jag lärt mig? 
Värdera övningens genomförande – 
vad kan utvecklas? 

19.  Före nästa genomförande ska en lä-
rarkader ånyo föröva i aktuell terräng 
och noga granska alla handlingar.

 Anm: Nu finns det ett bra underlag på 
nivå styrkechef för hela missionen och 
orderverk m m till de militära förban-
den (kår och brigad). Nu kan de högre 
förbanden också fältövas, vilket bl a 
som bonus ger underlag för orderverk 
till de lägre, som då efter förnyat lärar-
arbete också kan fältövas. 

  Om målgruppen från början avser 
lägre förband, så räcker det med att 
i en situation sätta in en brigad som 
högsta nivå och arbeta sig neråt till 
dess det finns en bataljonsorder, spel-
platser, en händelseutveckling o s v. 

Författaren är överstelöjtnant och tjänst-
gör på Försvarshögskolan.

2.  Ta fram ett scenario vilket är baserat 
på nutidshistoria. I detta fall att en del 
av ett land vill bli en egen stat. Flytta 
över konflikten i Kaukasus, 2008 till 
svenskt territorium. 

3.  I syfte att man ska lära sig sitt eget 
lands geografi, kultur m m väljs en 
landsdel, som inte redan är föremål för 
fältövning. I detta fall Lappland.

4.  På kartor över aktuell landsdel skapas 
en utbrytarrepublik (ref t ex i punkt 2), 
flera olika statliga aktörer, vilka har 
olika uppfattningar. 

5.  Klarlägg språk, kultur, religion, resur-
ser, handlingsregler, motsv.

6.  Aktörerna tar till våld och får stöd 
av makter i världen. FN får stöd och 
lyckas skapa en mil styrka, ledd av EU, 
som ska framtvinga eld upphör!

7.  Bygg upp relevanta styrkor från bi-
dragande länder, varav en är svensk. 

8.  Bygg upp de andra aktörernas styrkor 
– både reguljära som irreguljära.

9.  Börja krigsspela med dessa styrkor och 
skapa en balans och obalans som ger 
alla en möjlighet att kunna agera och 
FN att klokt använt kunna framtvinga 
eld upphör.

10.  Ta fram olika startlägen och testa dem 
på det sätt som är lämpligt för kom-
paniet – för brigaden – för kåren – för 
missionen. Börja uppifrån – först spela 
igenom hela missionen, ta fram order 
från styrkechef till kårchef. Kårchef till 
brigadchefer o s v. 

11.  Skriv utkast till orderverk, direktiv 
m m. Börja uppifrån.

12.  Samla en lärarkader och fältöva i syfte 
att på plats testa underlaget – hitta bra 
spelplatser – boka lokaler – militärhis-
toriska händelser - föreläsare – kultur/
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Källor

Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, 2006. 
Truppföring, 1983. Handbok Trupputbild-
ning, 1986. Chefen och ledarskapet, 1986.

Försvarshögskolan, Mental kraftsamling, red Ahl-
ström, Baudin, Lind. 2004.

Försvarshögskolan, Tankar om Fälttåg, red Ahl-
ström, Högström. 2009.

Försvarshögskolan, Några tanker om hanteringen 
av osäkerheter vid militärt beslutsfattande. Ne-
retnieks, Karlis, general och f.d. rektor vid FHS 
2007.

Försvarshögskolan, underlag till fältövningars 
innehåll och genomförande från KVMarks ar-
kiv. T ex: FÖ:SYD, FÖ:VÄST, FÖ:Stockholm, 
Kungsholmen, Västerås, Barmark, Ardennerna, 
Baggenstäket, Dalälven, Ödemark.

Noter
1.  Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, Stock-

holm, 2006, s 422.
2.  Kaderövning är en övning, där ett – flera för-

bands ledningsgrupper – kader/kadrar mentalt 
förbereder sig för det de senare ska genom-
föra. En mindre del av personalen förövar. De 
studerar och simulerar olika situationer och tar 
fram underlag för lösningar och då om möjligt 
i det område där uppdragen ska lösas. 

3.  Eget och vänligt sinnade länders territorium 
har stor tillgänglighet, men även i missionsom-
råden som Afghanistan, så är det en självklar-
het att alltid försöka ”Tänka efter före på rätt 
plats”!

4.  Kompetens är ett samlingsord för en individs 
förmåga att utföra en uppgift genom att till-
lämpa kunskaper och färdigheter. Wikipedia 
2011-03-24.

5.  Här avses jazzorkester, där individerna följer 
en gemensam idé och samordnar sin del till en 
gemensam melodi – inte en symfoniorkester, 
där en styr många.

6.  I Allgeheime Kriegsschule i Berlin, gjorde sig 
slagfältsexkursioner (i dag fältövningar) mer 
och mer gällande, från 1827/1828. Denna 
preussiska pedagogik kopierades i andra 
länder och blev en viktig del av den klassiska 
militära skoltraditionen. Internt pm vid FHS 
2006-05-16, av professor Kent Zetterberg och 
Gunnar Åselius.

7.  I medeltal tar det ett år från idé till första 
genomförande. Om i huvudsak samma lärare 

genomför fältövningen nästa gång så räcker 
det med några veckors förberedelser, inklusive 
förövn/rekognocering på plats. Är det många 
nya lärare, så krävs det ytterligare mer tid till 
lärarförberedelser.

8.  Förbandsövningar, stabstjänstövningar och 
krigsspel baseras också de på dessa tre grund-
fall.

9.  Dessa är en omarbetning av syften ur ett 
dokument från Militärhögskolan (i dag 
Försvarshögskolan) 1985, HSK (högre stabs-
kurs)1985-87, Ekman, Gunnar, Öv I, och 
kompendium U5 av Öv Bo Hugemark, 1985.

10. Natos framtagande av AirLand Battle doktri-
nen är ett exempel, då tyska erfarenheter från 
Östfronten användes och att t ex de välkända 
tyska veteranerna generalerna Herman Balck 
och von Mellenthin användes som referenser. 
Se bl a Trevor N Dupuys intervjuer med dessa 
två generaler i Tech Report BDM/W-81-077-
TR, VA Dec 1980. 

11.  Som stöd för denna övningsform finns Hand-
bok för planering och genomförande av fält-
övningar med lägre förband från BrigC 1996, 
kompletterat av KVMark på FHS 2011 och nu 
med titeln Fältövningshandbok.

12.  Ledaren ska i detta läge agera som ”djävulens 
advokat” – oväntade förändringar av läget, 
oväntat agerande av motståndaren.

13.  Denna metod tränar även yngre officerare till 
att ta initiativet och argumentera för sin egen 
uppfattning på ett konstruktivt sätt.

14.  Försvarsmakten, utdrag ur Handbok i trupput-
bildning (HTU), 1986, bil. 1:8. Delar av texten 
baseras dock på ett arbete gjort av major 
Jarmo Perkola under kurs HPED vid FHS 
2009. Muntlig stridsövning förkortas MUS.

15.  Med för svår avses – inte sättas för högt över 
deltagarnas kunskapsnivå.

16.  T ex Kolbs lärandemodell ur Pedagogiska 
grunder eller ur Shalit om Konfliktens och 
stridens psykologi.

17.  Värderingar gjorda under 2000-talet av major 
Jarmo Perkola anger att deltagarna anser att 
några av de viktigaste lärdomarna som de 
erfarit efter en fältövning är att de har fått en 
ökad förståelse för terrängens inverkan på 
taktik och stridsteknik och tidsförhållandenas 
inverkan på beslutsfattning. 

18.  Vikten av detta framgår bl.a. av fil.dr. Lotta 
Tillbergs rapport från 2010; Att bli erfaren 
genom andras erfarenheter.

19.  Exempel på en operation som uppfyller alla 
dessa krav är Tysklands anfall med numerärt 
underläge mot Holland, Belgien, Frankrike 
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och de brittiska stridskrafterna i maj 1940. Ett 
annat är då en överväldigande sovjetisk över-
makt inte lyckas bryta igenom vid Narva 1944. 
Vietnamkriget. Stora Nordiska krigen m fl.

 Mer om dessa kurser finns i FHS handlingar 
för C13 A, FÖ: Barmark, Lärarfältövning 
Estland m m. 

20.  James S Corum, överstelöjtnant och profes-
sor, har en särskild text om detta som han 
använder som lärare vid militära högskolor i 
USA. Publicerad 1997 i Revue Internationale 
D’Histoire Militaire.

21.  Här kallat ”före xxxx, över xxxx, efter xxxx”. 
Denna metod är väl beprövad på FHS, sedan 
2001.

22.  Denna tid baseras på att deltagarna är erfarna 
officerare eller forskare motsvarande, annars 
krävs det betydligt mer studier innan själva 
fallstudien tar vid.

23.  Totalt görs det ca 10–12 seminarier, så alla 
studieparens (åtta stycken) teman behandlas 
ordentligt.

24.  Europa har ju tyvärr gott om sådana områden, 
Narva i Estland är bara ett exempel, Arden-
nerna ett annat, och Skåne ett tredje.

25.  Notera att arbetet vad avser scenarier m m 
är lika inför de fyra övningsmetoderna: En 
stor skillnad i genomförandet är att ett applex 
genomförs inomhus – en fältövning baseras 
på ett applex och genomförs utomhus. Vid en 
stabstjänstövning tillkommer en stor grad av 
fysiska förberedelser som t ex samband och 
vid krigsspel är avdömningskriterierna extra 
viktiga.

26.  Som exempel tas den senaste skapade 
fältövningen av Krigsvetenskapliga avd för 
markoperationer (KVMark). Den togs fram 
under 2008–2009 för målgruppen kaptener 
vid Stabsutbildningen vid FHS, och under 
2009–2010 utvecklades den till att också 
kunna användas vid Officersprogrammets fort-
sättningskurs i taktik. Underlaget kan också 
kunna användas vid Högre stabsutbildningen 
(HSU)/ av högre staber.


