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ABSTRACT: 
För att en ledningsfilosofi ska vara relevant för marin stridsledning måste den vara optimerad för 
hantering av ovisshet, förmåga till ett effektivt första eldöppnande och medge förutsättningar för 
att därefter fortsätta striden. 

Studien genomfördes för att splittringen mellan förespråkare av centraliserad- och decentraliserad 
ledning gör det meningsfullt att studera uppdragstaktikens relevans och tillämpning för nutida 
sjöstridskrafter. 
Den militära ledningens existensberättigande i sjöstriden är förmågan att omvandla spaning och 
eldkraftspotential till effekt i målet. Dilemmat för ledningen är att hantera den ovisshet som 
uppkommer på grund av fientlig aktivitet och oförutsägbara omständigheter. En framgångsrik 
metod för att hantera ovisshet är att decentralisera ledningen. 
Militära chefer tenderar dock att eftersträva kontroll och centralisering, särskilt i kombination med 
nya ledningssystem och höga insatser. En liten stats sjöstridskrafter som slåss för nationens 
överlevnad med få kvalificerade vapenplattformar riskerar därmed att ledningen centraliseras, 
oavsett vad doktriner och andra styrdokument säger. 
Metoden i denna studie är en idékritisk analys av uppdragstaktik som den dominerande idén för 
ledning. Analysen utgår från förhållandet mellan en doktrinär beskrivning av idéns centrala 
begrepp, hur dessa begrepp beskrivs i sjömaktsteorin och hur idén verkställs som tillämpad ledning 
under SWENEX 2016. 
Uppdragstaktiken är utifrån denna studie den mest relevanta ledningsfilosofin för en liten stats 
sjöstridskrafter, men en konflikt har identifierats mellan de doktrinära styrningarna och den 
tillämpade ledningen. Konflikten tar sig bland annat uttryck i mycket omfattande och detaljerade 
order, krav på detaljerade rapporter och övrig kommunikation som överskrider vad tillgänglig 
personal och ledningssystem kan hantera. 

Keywords: Uppdragstaktik, manöverkrigföring, doktrin, ledning, sjöstrid, taktik, idékritik 

 



 2 

Innehållsförteckning 
1 Inledning .............................................................................................................................. 3	

1.1 Introduktion .................................................................................................................. 3	

1.2 Problemformulering ...................................................................................................... 4	

1.3 Syfte och frågeställning ................................................................................................ 5	

2 Metod .................................................................................................................................. 6	

2.1 Metodbeskrivning ......................................................................................................... 6	

2.2 Intervjuer ...................................................................................................................... 8	

3 Militärteoretisk utgångspunkt ............................................................................................. 9	

3.1 Bakgrund ...................................................................................................................... 9	

3.2 Tidigare forskning ...................................................................................................... 11	

4 Operationalisering ............................................................................................................. 17	

5 Analys ................................................................................................................................ 19	

5.1 Militärstrategisk doktrin ............................................................................................. 19	

5.2 Uppdragstaktik i sjömaktsteorin ................................................................................. 21	

5.3 Tillämpad ledning ....................................................................................................... 24	

6 Diskussion ......................................................................................................................... 30	

7 Slutsatser ........................................................................................................................... 32	

8 Referenser .......................................................................................................................... 33	

 
  



 3 

1 Inledning 

1.1 Introduktion 

En ledningsfilosofi som implementeras i en organisation tolkas och nyttjas utifrån den aktuella 

kulturen och det strategiska sammanhanget. Ledning av sjöstrid har sedan linjeskeppens tid och 

fram till i dag präglats av en maktkamp mellan förespråkare för centraliserad ledning och 

decentraliserad ledning.  

I förordet till Sveriges militärstrategiska doktrin1 skriver ÖB Micael Bydén om ledning och det 

militärstrategiska konceptet: 

”Vårt militärstrategiska koncept utgår ifrån att vi kommer att behöva agera i 

strategisk efterhand. Detta kommer att ställa mycket höga krav på oss alla att kunna 

hantera det oförutsägbara och att kunna verka under mycket påfrestande 

förhållanden. Det är därför av synnerlig vikt att vi övar och utbildar för detta och 

att vi baserar vår ledningsfilosofi på uppdragstaktik. Uppdragstaktik möjliggör för 

chefer på alla nivåer att genom initiativkraft lösa sina uppgifter även under de 

svåraste förhållanden.”2 

Citatet ovan är ett exempel på hur en liten stat har valt ledningsfilosofi utifrån sina militära, 

strategiska och kulturella förutsättningar. För sjöstridskrafterna innebär detta specifika fall 

numerärt underläge och en efterhandssituation. Fienden har det strategiska initiativet och kan 

bestämma var, när och hur striden ska föras. Överbefälhavaren framhåller vikten av initiativ för 

framgång i striden och kopplar det till uppdragstaktik. Att ha taktiskt initiativ innebär att själv 

kunna styra stridsförloppet och därmed nyttja de egna stridskrafterna där de har bäst effekt i 

förhållande till målet.3 En effektiv ledning ska givet dessa förutsättningar eftersträva att återta 

initiativet så fort som möjligt och därefter strida utifrån egen vilja och egna målsättningar. 

Uppdragstaktik är en tillämpning av decentraliserad ledning och kopplingen i doktrinen till 

uppdragstaktik är tydlig, men uppdragstaktiken har sitt ursprung från Helmuth von Moltke den 

äldre i Preussen på 1800-talet och markstridskrafter.4 Därav följer att effekten av metoden kan 

                                                
1 Försvarsmakten, (2016). Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, s. 6. 
2 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, s. 16. 
3 Angstrom Jan, & Widen J. J. (2015). Contemporary Military Theory: The dynamics of war. Abingdon: 
Routledge, s. 83. Digital utgåva. 
4 Shamir Eitan, (2011). Transforming Command. Stanford: Stanford University Press, s. 3, 14f. 
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bli en annan än den förväntade.5 Det historiska ursprunget, den långvariga kampen mellan 

förespråkare av centraliserad- och decentraliserad ledning samt den doktrinära styrningen gör 

det meningsfullt att genomföra en studie av uppdragstaktikens relevans och tillämpning för 

nutida sjöstridskrafter. 

1.2 Problemformulering 

Den här uppsatsen utgår från den doktrinära styrningen att svenska fartyg ska ledas med 

uppdragstaktik.6 Genom sin särställning i Militärstrategisk doktrin 2016 är uppdragstaktiken 

den dominerande idén för ledning för svenska stridskrafter. Utan en levande tolkning och en 

kritisk blick riskerar uppdragstaktiken att reduceras till ett doktrinärt idiom snarare än ett 

effektivt sätt att leda strid. En analys av hur centrala doktrinära styrningar tolkas och tillämpas 

är ytterst viktigt för en taktikutveckling som bör bygga på en genomtänkt strategisk doktrin. 

Sambandet mellan doktrin och taktik är centralt och utrycks av Wayne P Hughes som att 

”Doctrine is the glue of good tactics”7. 

En bra doktrin kan likt en religion uttrycka ramverket för vad en försvarsmakt står för och vara 

en enande kraft som ger kollektivet något gemensamt att tro på.8 Det föreligger dock en risk för 

att doktrinens trossatser inte utmanas av lojala officerare och soldater vilket kan leda till 

handlingsförlamning om filosofin visar sig oanvändbar i strid.9  

En doktrin är mer än en ”bärande idé och ett utvecklat sätt att tänka.”10 Den är grunden för 

taktiken och det minsta gemensamma en sjöstyrka kan förhålla sig till i frånvaro av andra order. 

Den säger inte hur man ska göra utan hur man ska tänka.11 En bra doktrin ger handlingsfrihet 

till chefen och följsamhet från de underställda. Tecken på en dålig doktrin eller att doktrinen 

inte tillämpas är exempelvis överdriven kommunikation mellan ledningsnivåer och detaljerade 

order.12 En bra doktrin är det viktigaste verktyget för att hantera ovisshet genom att den kan ge 

förbanden något gemensamt att förhålla sig till vid friktioner och utebliven ledning. 

                                                
5 Shamir. Transforming Command, s. 5. 
6 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, s. 47. 
7 Hughes Wayne P, (2000). Fleet Tactics and Coastal Combat. Annapolis: Naval Institute Press, s. 45. Digital 
utgåva. 
8 Widén Jerker J & Ångström Jan, (2015). Religion or Reason? Exploring Alternative Ways to Measure the 
Quality of Doctrine. The journal of strategic studies, s. 10. 
9 Widén & Ångström. Religion or Reason? s. 13f. 
10 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, s. 11. 
11 Hughes. Fleet Tactics and Coastal Combat, s. 49. 
12 Hughes. Fleet Tactics and Coastal Combat, s. 50. 
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Det finns en dokumenterad risk för att kvalificerade ledningssystem ger högre chefer en illusion 

av att kunna effektivisera ledningen genom att följa och leda striden i detalj. Därmed begränsas 

de underställdas möjligheter att ta initiativ, framför allt i situationer där insatserna är höga. 

Resultatet blir att underställda förväntar sig detaljerade order och blir passiva.13 En liten stat 

som slåss för sin överlevnad med få kvalificerade marina vapenplattformar och 

högteknologiska ledningssystem löper därmed en uppenbar risk för att chefer på högre 

ledningsnivåer ska frestas av att centralisera sin ledning av striden. 

Uppsatsen utgår från ett militärt sjömaktskoncept. Det avgränsar den breda sjömaktsteorin till 

hur militär makt på och från havet leds i krig.14 Med uppsatsens småstatsperspektiv avses att 

sjömakten ställs mot en kvantitativt starkare fiende. Som studieobjekt för småstatsperspektivet 

på ledning av strid till sjöss nyttjas svenska sjöstridskrafter. Empirin i studien kommer från 

intervjuer med officerare under den marina övningen SWENEX15 2016.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att genom en normativ idékritisk analys undersöka 

uppdragstaktikens relevans för ledning av sjöstrid och att förklara tillämpningen av 

uppdragstaktik som ledningsfilosofi för en liten stats sjöstridskrafter. Ämnet är 

inomvetenskapligt intressant16 utifrån uppdragstaktikens definitionsmässiga ursprung i tyska 

markstridskrafter.17 Frågeställningen är intressant ur ett utomvetenskapligt perspektiv18 för 

sjöstridskrafter i allmänhet då det historiskt har funnits en maktkamp mellan att centralisera och 

decentralisera ledning.19 Vidare så är det intressant för att liten stat vars sjöstridskrafter ställs 

mot en överlägsen fiende och därför måste ha en ledning som möjliggör maximal effekt med 

tillgängliga medel. Uppsatsen utgår från följande frågeställning: 

Varför är uppdragstaktik relevant för en liten stats sjöstridskrafter? 

- Hur beskriver Militärstrategisk doktrin 2016 ledning med uppdragstaktik? 

- Hur beskrivs ledningsbegreppen från doktrinen ur ett sjömakts- och småstatsperspektiv? 

- Hur kan uppdragstaktik tillämpas vid ledning av en liten stats sjöstridskrafter?  

                                                
13 Palmer Michael A, (2005). Command at sea. Harvard: Harvard University Press, s. 263. 
14 Angstrom & Widen. Contemporary Military Theory: The dynamics of war, s. 130. 
15 SWENEX- En nationell övning med bara svenskt deltagande. Fokus ligger på att försvara det svenska 
territoriet och svenska intressen. Övningen genomfördes på ostkusten och runt Gotland mellan den 14 och 23 
november 2016. Försvarsmakten.se (Hämtad 2017-02-17, 14:58). 
16 Esaiasson, m.fl. (2017). Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: 
Wolters Kluwer, s. 32. 
17 Shamir. Transforming Command, s. 3. 
18 Esaiasson, m. fl. Metodpraktikan, s. 33. 
19 Palmer. Command at sea, s. 250, 260. 
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2 Metod 

I denna normativa studie av sjöstridsledning ska en idékritisk analys av uppdragstaktiken 

genomföras. I syfte att koppla metoden till teorin och empirin i studien väljs en disposition där 

metodbeskrivningen kommer före teori och empiri. Förhoppningen är att metodbeskrivningen 

ska fördjupa problemställningen och att det ska ge en tydlighet avseende teorins plats i det 

fortsatta resonemanget och i analysen. 

2.1 Metodbeskrivning 

Kritisk idéanalys är en kvalitativ samhällsvetenskaplig analysmetod som tidigare har nyttjats 

inom organisations- och utbildningsforskning för att hitta den verkliga tillämpningen bakom en 

ideologi eller idé.20 Den kritiska idéanalysens styrka är att den ifrågasätter självbilden hos det 

som analyseras.21 Det är en analys där ”det osynliga görs synligt” genom att skilja den manifesta 

ytan från den latenta underliggande tillämpningen.22 En kritisk idéanalys kan nyttjas för analys 

av maktförhållanden och ledning av strid är att utöva makt. I det här specifika fallet ligger 

maktutövningen i hur chefer i praktiken tillämpar det som doktrinen föreskriver i teorin. Därav 

är det centralt att identifiera hur den idé eller ideologi som uttrycks i texten tillämpas i 

realiteten.23 

”Inom utbildningspolitisk forskning finns studier som bygger på analyser av 

innehållet i olika måldokument som då blir uttryck för den dominerande ideologin 

och som sedan kontrasteras mot en empirisk verklighet.”24  

En dominerande idé som är lämplig för en idékritisk analys är en idé som står oemotsagd eller 

tas för självklar men där det finns frågetecken kring om den egentligen är lämplig eller om den 

faktiskt tillämpas. Det kan också vara analys av en idé eller ideologi som ändrat innebörd över 

tid och därför är intressant att följa upp. Måldokument likställs i studien med doktrin utifrån att 

doktrinens syfte är att ”tydliggöra ett bredare militärstrategiskt koncept och en ledningsfilosofi” 

samt utgöra en ”långsiktig kurs för hur det militära försvaret ska användas.”25 

                                                
20 Bergström Göran & Boréus Kristina, kap 4 Idé- och ideologianalys. Bergström Göran & Boréus Kristina 
(red), (2016). Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur, s.148. 
21 Bergström & Boréus (red). Textens mening och makt, s. 172. 
22 Bergström & Boréus (red). Textens mening och makt, s. 161. 
23 Bergström & Boréus (red). Textens mening och makt, s. 171. 
24 Bergström & Boréus (red). Textens mening och makt, s. 172. 
25 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, s. 11. 
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Doktrinens ledningsfilosofi kan analyseras som en idé eller ideologi för att skapa en djupare 

förståelse utifrån hur den korrelerar med sjömaktsteori och hur den realiseras i praktiken.26 Den 

är en lämplig startpunkt för en idékritisk analys vars syfte är att undersöka ledningsmetodens 

tillämpning för sjöstrid. Centrala begrepp analyseras utifrån hur tidigare forskning har beskrivit 

dem i syfte att skapa en teoretisk bakgrund till den empiriska verkligheten. I denna studie är 

intervjuer med officerare i ledningen på lägre taktisk nivå under SWENEX 2016 det empiriska 

fallet som visar tillämpningen av den dominerande idén. 

Det första steget är en analys av idén som den är beskriven i text; hur Militärstrategisk doktrin 

beskriver ledning och ledningsmetoder för en liten stat mot en kvantitativt överlägsen 

motståndare. Detta steg utgörs normalt av en kvalitativ textanalys och det viktiga är att 

analysverktyget ställer rätt frågor till texten.27 För detta fall har metoden framinganalys valts. 

Det är en metod där inramningens innehåll står i centrum utifrån ”vilka grundläggande idéer, 

representationer eller värderingar som är dominanta i en kontext.”28 Här söks de centrala tankar 

och begrepp i doktrinen som ramar in uppdragstaktiken. Detta steg ska ge ett svar på delfråga 

ett. Hur beskriver Militärstrategisk doktrin 2016 ledning med uppdragstaktik? 

För att klargöra dessa begrepp görs framinganalysen utifrån från följande frågeställning: 

- Vilka begrepp beskriver framgångsrik uppdragstaktik? 

o Vilket problem är normerande för den som ska leda strid? 

o Vilka är de relevanta aktörerna och vilka karaktärsdrag har de? 

o Vad är orsaken till problemet? 

Andra steget är en beskrivning av den verklighet som idén är satt att verka i. Detta görs genom 

att begreppen från framinganalysen definieras utifrån ett sjömaktsteoretiskt perspektiv. Det ger 

en fördjupning av begreppen och en teoretisk grund för att analysera det sociala sammanhanget 

vilket är den tillämpade ledningen. Resultatet är en sjömaktsteoretisk tolkning av doktrinens 

ledningsfilosofi vilket ska besvara delfråga två. Hur ledningsbegreppen från doktrinen beskrivs 

ur ett sjömakts- och småstatsperspektiv. 

Det tredje steget är det sociala sammanhanget, själva kontexten för idéns tillämpning. För att 

klarlägga skillnader och likheter mellan texternas beskrivning och den sociala praktiken görs 

en jämförande analys där respondenternas uppfattning av tillämpad ledning ställs mot den 

                                                
26 Bergström & Boréus (red). Textens mening och makt, s. 149. 
27 Bergström & Boréus (red). Textens mening och makt, s. 160. 
28 Esaiasson, m. fl. Metodpraktikan, s. 218. 
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sjömaktsteoretiska definitionen av relevanta begreppen från doktrinen. Resultatet från 

jämförelsen visar hur en liten stat tillämpar uppdragstaktik och om tillämpningen teoretiskt 

uppfattas som koherent med de doktrinära styrningarna och därmed som en framgångsrik 

ledningsfilosofi för kvantitativt underlägsna sjöstridskrafter. Den tillämpade ledningen klargörs 

genom en analys av hur uppdragstaktik tillämpades på lägre taktisk nivå under SWENEX 2016. 

En övning med ett scenario som eskalerar från fredsverksamhet med havsövervakning till 

fullskaligt krig. Övningen är lämplig för en ledningsstudie då en av huvudmålsättningarna var 

att ”öva marin ledning från marintaktiska staben till fartygsnivån.”29 Analysdelen ska besvara 

delfråga tre. Hur kan uppdragstaktik tillämpas vid ledning av en liten stats sjöstridskrafter? 

De tre stegen i analysen representerar därmed tre abstraktionsnivåer. Doktrinanalysen ger en 

liten stats militärstrategiska inriktningar för ledning av strid. Analysen av sjömaktsteorin 

synliggör de strategiska begreppen för taktisk sjöstrid. Slutligen ger analysen av intervjuerna 

med enskilda chefer och stridsledare en bild av hur ledningen faktiskt tillämpas. Idékritiken är 

med denna tillämpning en induktiv metod där de tre stegen bygger vidare på varandra och 

skapar en större helhetsbild av fenomenet så att normativa slutsatser kring uppdragstaktikens 

relevans för en liten stats sjöstridskrafter kan dras. Operationaliseringen för analysen beskrivs 

i kapitel 4. 

2.2 Intervjuer 

Samtalsintervjuundersökningen som ligger till grund för analysen av den tillämpade ledningen 

genomfördes som en respondentundersökning med öppna frågor.30 Respondenterna gavs 

möjlighet att tänka fritt och resonera kring frågorna. Då den lägre taktiska nivån är i fokus för 

studien valdes respondenter bland officerare med ledarroller i en etablerad stabsstruktur på den 

nivån. De fyra respondenterna valdes utifrån sin respektive roll i ledningen för att ge en fullgod 

representation utifrån förhållandena chef och stridsledare samt minkrigs- respektive 

ytstridsbakgrund. Deras beskrivningar av hur uppdragstaktik har tillämpats är därmed relevanta 

för studien.  

                                                
29 http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/avslutade-ovningar/swenex16/  
(Hämtad 2017-02-17, 14:58). 
30 Esaiasson, m. fl. Metodpraktikan, s. 236f. 
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3 Militärteoretisk utgångspunkt 

Denna teoretiska genomgång ska klarlägga grunderna för framgångsrik uppdragstaktik för en 

liten stats sjöstridskrafter i syfte att lyfta fram de begrepp som krävs för att kunna göra analysen. 

Det innebär att de begrepp som beskriver ledning med uppdragstaktik i Militärstrategisk 

doktrin ska förklaras ur ett sjömaktsperspektiv för att på så sätt ge den teoretiska förståelsen för 

analysen av den praktiska tillämpningen. Den inledande bakgrundsbeskrivningen sätter 

sammanhanget för sjöstriden och det efterföljande kapitlet lyfter viktiga begrepp från tidigare 

forskning som senare nyttjas i analysen. 

3.1 Bakgrund 

Fyra hundra års teknisk utveckling från de första linjeskeppen till dagens moderna sjöstyrkor 

har inte minskat ovissheten i sjöstriden.31 Däremot har strävan att minska ovissheten hela tiden 

funnits och förmågan att samla information har ökat med mer kvalificerade ledningssystem. 

Den ökade informationsmängden har, utan att minska ovissheten skapat större staber och mer 

omfattande orderverk. Redan under första världskriget kritiserades detta av Dudley W. Knox 

på US Naval War College. Han skrev en serie artiklar om faran med ökad centralisering av 

ledningen i US Navy. Bakgrunden till den ökade centraliseringen var då en övertro på ledning 

med radiokommunikation,32 en ledningsfilosofi som US Navy fick lida för under de kaotiska 

nattliga striderna vid Salomonöarna 1942 och 1943. Japanernas sjöstyrka var väl samövad och 

slogs decentraliserat utifrån sin doktrin vilket gav dem ett avgörande övertag mot US Navy’s 

försök att samordna striden centraliserat.33 

Målet med sjöstrid är ofta att säkra tillgång till havet för egna syften och därmed antingen 

etableras eller bestrids herravälde till sjöss.34 Herravälde till sjöss är ett offensivt sätt att säkra 

tillgång till havet för egna strategiska syften. En stark sjömakt kan besegra motståndaren i ett 

avgörande slag eller upprätthålla en blockad som omöjliggör fiendens rörlighet till sjöss.35 En 

kvantitativt underlägsen eller svagare sjöstyrka är då hänvisad till att med olika metoder 

bestrida fiendens herravälde.  

                                                
31 Palmer. Command at sea, s. 16. 
32 Palmer. Command at sea, s. 252. 
33 Palmer. Command at sea, s. 263. 
34 Angstrom & Widen. Contemporary Military Theory: The dynamics of war, s. 134. 
35 Angstrom & Widen. Contemporary Military Theory: The dynamics of war, s. 135. 
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Sedan mitten av artonhundratalet är chefen för ett militärt fartygsförband för långt ifrån 

händelsernas centrum för att kunna leda fartygen direkt.36 Striden till sjöss karaktäriseras av att 

en militär operation till sjöss kan pågå i månader men ett sjöslag kan vara över inom minuter37 

och den förs sedan första världskrigets slutskede i tre dimensioner.38 Fartygens långräckviddiga 

vapensystem och sensorer samordnas för effekt i en strid där det första effektiva eldöppnandet 

sannolikt är avgörande för utgången. Att lyckas med det första effektiva eldöppnandet är det 

enda som kan minska osäkerheten över duellens resultat till egen fördel.39  

Att genomföra framgångsrika operationer handlar om att ”exploatera de taktiska händelser som 

inträffar…-…att avgöra var och när striden ska utkämpas med hänsyn till de strategiska målen.” 

Den underlägsne kan därmed endast vinna strategiskt genom att taktiskt och operativt undvika 

slag som inte har strategisk påverkan.40 Uppdragstaktik som teori syftar till att utnyttja 

uppkommen ovisshet genom delegering av uppgifter och mandat till underställda.41 Avsikten 

är att genom initiativ och snabba beslutsprocesser sätta fienden i en situation där denne får 

reagera snarare än agera.42 Uppdragstaktiken ska inte bara hantera uppkomna friktioner utan 

även skapa nya vilka kan exploateras.43  

En decentraliserad ledning har enligt Martin Van Creveld historiskt sett varit framgångsrikt 

men de exempel han tar upp kommer uteslutande från markförband.44 Michael Palmer studerar 

ledning av sjöstridskrafter utifrån ett antal sjöstridsexempel från 1800-talet och framåt där 

decentraliserad ledning i huvudsak har varit framgångsrikt.45 Han beskriver en kamp genom 

historien mellan förespråkare av centraliserad och decentraliserad ledning.46 Wayne P Hughes 

framhåller att den taktiska och tekniska utvecklingen till sjöss ökar tempot i striden vilket ger 

mindre tid till informationsbearbetning och ordergivning.47 

Styrkan med uppdragstaktik är att en delegering av uppgifter ger den underställda chefen 

möjlighet att agera på uppkomna möjligheter och ta initiativ. Nackdelen är att högre chef kan 

                                                
36 Smedberg Marco, (2001). Militär ledning: från Napoleonkrigen till Bosnienkrisen. Lund: Historiska media, 
s. 283.  
37 Jordan David, m.fl. (2008). Understanding modern warfare. Cambridge: Cambridge University Press, 
s.142. 
38 Palmer. Command at sea, s. 251. 
39 Hughes Wayne P, (2000). Fleet Tactics and Coastal Combat. Annapolis: Naval Institute Press, s. 319. 
40 Lind William S, (2004). Handbok i manöverkrigföring. Stockholm: Försvarshögskolan, s. 31. 
41 Shamir. Transforming Command, s. 3. 
42 Lind. Handbok i manöverkrigföring, s. 30. 
43 Lind. Handbok i manöverkrigföring, s. 15. 
44 Van Creveld, (2003). Ledning i krig. Stockholm: Försvarshögskolan, s. 209f. 
45 Palmer. Command at sea, s. 265. 
46 Palmer. Command at sea, s. 250, 260. 
47 Hughes. Fleet Tactics and Coastal Combat, s. 193. 
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förlora överblicken över striden och att underställdas åtgärder kan bli kontraproduktiva.48 

Decentraliserad ledning är framgångsrikt när underställda är välutbildade och har djupgående 

kunskap om chefens vilja och målsättningar. Chefer har dock en tendens att eftersträva kontroll 

och centralisering, särskilt i kombination med nya tekniska ledningssystem.49 

Det föreligger en fara för att ledningsmetoder som man försöker implementera förvanskas av 

den rådande kulturen. Skillnaden mellan teori och praktik kan bero på inre faktorer i 

organisationskulturen såväl som på yttre förutsättningar. Det kan leda till oväntade och 

oönskade resultat för den operativa effekten.50  

3.2 Tidigare forskning 

Det centrala inom sjömaktsteorin för studien är småstatsperspektivet på sjöstriden, den marina 

operationsmiljön och ledningsmetoden; i huvudsak avser det hur uppdragstaktik och 

decentraliserad ledning ska tillämpas. Syftet är att identifiera nyckelbegrepp för att vinna strid 

till sjöss med framgångsrik ledning genom uppdragstaktik vilka senare kan nyttjas i analys av 

doktrin och intervjusvar. 

3.2.1	Småstatsperspektiv	på	sjöstrid	

Med ett småstatsperspektiv på striden avses strid mot en högteknologisk fiende som är 

kvantitativt överlägsen. Även stormakter kan vid tillfällen vara lokalt underlägsna 

motståndaren vilket gör att tidigare forskning på stormakters stridskrafter i många fall är 

relevanta för studien.51 De kvantitativa styrkeförhållandena mellan två sjöstyrkor är normalt 

kända innan striden, om inte i detalj så i varje fall med tillräckligt hög upplösning för att utröna 

förhållanden av under- respektive överlägsenhet. Underlägsna styrkor har historiskt försökt 

undvika avgörande slag med en överlägsen fiende52 men det kan vara ett val som 

sjöstridskrafter som slåss för nationens överlevnad inte har. De måste göra det bästa av 

situationen med tillgängliga medel.  

                                                
48 Smedberg. Militär ledning, s.283. 
49 Palmer. Command at sea, s. 240. 
50 Shamir. Transforming Command, s. 5. 
51 Se t. ex. Palmer (2005), Van Creeveld (2003), Grauer (2016) och Hughes (2015) 
52 Angstrom & Widen. Contemporary Military Theory: The dynamics of war, s. 136. 
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3.2.2	Sjöstrid	och	den	marina	operationsmiljön	

Det som först och främst skiljer strid till sjöss från strid på land är att sjöstrid till sin karaktär 

är en utnötningsstrid. En sjöstyrka kan inte besegras genom att utmanövreras och demoraliseras, 

den besegras genom att vapenplattformar i stor mängd bekämpas.53 

Striden förs över stora avstånd med vapensystemen vars räckvidder och hastigheter vida 

överstiger fart och manöverförmåga på vapenplattformarna själva. Stridförloppen är mycket 

snabba, dödliga och avgörande.54 Strider till sjöss har historiskt, nästan utan undantag, 

utkämpats kustnära och i trånga farvatten.55 Trånga farvatten gynnar den som har 

lokalkännedom och jämnar ut oddsen mellan en stor och en liten sjöstyrka.56 Hughes tar upp 

fem grundläggande teser för en framgångsrik sjöstridstaktik, en taktik där det första effektiva 

eldöppnandet är nyckeln till att vinna striden:  

- Fienden besegras med eldkraft. 

- Effektiv spaning är avgörande för att lokalisera fienden och bekämpa denne. 

- Ledning omvandlar spaning och eldkraftspotential till effekt i målet. 

- Det första effektiva anfallet vinner striden och därför är egen stark ledning, spaning och 

eldkraft lika viktig som att förhindra fiendens motsvarande förmåga. 

- Manöver för en sjöstyrka är ledningens verktyg för positionering av enheter för spaning 

och effektiv eldgivning.57 

Ledningens existensberättigande är därmed förmågan att omvandla spaning och 

eldkraftspotential till effekt i målet. Effekt i målet innebär att fienden bekämpas med eldkraft. 

Det görs genom spaning, manöver, överraskning och samordning av vapensystem. Samtidigt 

ska fienden förhindras att slå först vilket exempelvis kan uppnås genom vilseledning och dolt 

uppträdande. Ett dolt uppträdande innebär för ett sjöstridsförband signaturanpassning, restriktiv 

elektromagnetisk sändning och nyttjande av kustnära terräng. Dilemmat för ledningen blir 

därmed att lokalisera fienden och koordinera vapeninsatsen utan att avslöja sitt eget läge. Att 

leda utan elektromagnetisk sändning innebär få eller inga alternativ till decentraliserad ledning. 

Den kvantitativt underlägsna styrkan gör klokt i att söka alternativ till att satsa allt i ett 

avgörande sjöslag som sannolikt skulle innebära dess undergång. En metod är att försöka jämna 

ut oddsen genom att nöta ner fienden, ett skrov åt gången med anfall när tillfällen med lokal 

                                                
53 Hughes. Fleet Tactics and Coastal Combat, s. 49. 
54 Hughes. Fleet Tactics and Coastal Combat, s. 154. 
55 Hughes. Fleet Tactics and Coastal Combat, s. 23. 
56 Hughes. Fleet Tactics and Coastal Combat, s. 32. 
57 Hughes. Fleet Tactics and Coastal Combat, s. 171. 
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överlägsenhet uppkommer eller söka tillfälligt uppkomna svagheter hos fienden och utnyttja 

dessa. Bägge metoderna kräver flexibilitet och decentraliserad ledning samt en stridsidé som 

bygger på överraskning och initiativ.58 Hughes tar upp några ytterligare alternativ59 men de 

bedöms ej som tillämpbara för en sjöstyrka som ska stoppa eller fördröja en kustinvasion. 

3.2.3	Sjöstrid	och	manöverkrig	

Enligt Militärstrategisk doktrin ska den operativa ansatsen utgå från manöverkrigföring och 

ledas med uppdragstaktik.60 Manöverkrigföringens teoretiska grund finns i Boyds cykel, den så 

kallade OODA-loopen.61 Kärnan i teorin är en process som startar med upptäckt av fienden 

eller en fientlig handling, en bedömning av läget, fattande av beslut och agerande. Om det egna 

agerandet är snabbare än fiendens kommer dennes agerande att förlora effekt och för varje varv 

i cykeln kommer fienden längre och längre efter. I ett idealt läge leder det till att fienden till 

slut står passiv eller agerar panikslaget. 62 

Det finns element inom manöverkrigföring som bör kommenteras utifrån Hughes uppfattning 

om sjöstrid. Manöverkrig definierat med  

”att skaffa ett övertag gentemot fienden, genom att…-…ständigt vara snabbare än 

fienden tills han tappar förmågan att slåss som en effektiv, organiserad styrka”63 

är relevant för sjöstrid. Det är enbart med en decentraliserad ledning som en underlägsen styrka 

kan ta de initiativ och skapa den överraskning som krävs för att bekämpa fienden 

framgångsrikt.64 

För manöverkrigföring framhålls vikten av att hålla en taktisk reserv för snabba motanfall när 

fienden har kulminerat.65 Till sjöss måste fartygen fysiskt vara inom vapenräckvidd för att 

reserven ska vara meningsfull och möjliggöra detta snabba motanfall. Det innebär att en taktisk 

reserv inte bara stjäl eldkraft från det avgörande första anfallet utan man riskerar att 

                                                
58 Hughes. Fleet Tactics and Coastal Combat, s. 244. 
59 Andra metoder för en underlägsen sjöstyrka kan vara att uppträda som en fleet-in-being, eftersträva 
lokal överlägsenhet och sjöfartskrig. Hughes. Fleet Tactics and Coastal Combat, s.244f. 
60 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, s. 58. 
61 Observe, Orient, Decide, Act. Lind. Handbok i manöverkrigföring, s. 14. 
62 Lind. Handbok i manöverkrigföring, s. 14f. 
63 Lind. Handbok i manöverkrigföring, s. 15. 
64 Hughes. Fleet Tactics and Coastal Combat, s. 244. 
65 Lind. Handbok i manöverkrigföring, s. 29. 



 14 

sjömålsrobotarna i reserven återfinns på havets botten.66 Framgång i sjöstriden står och faller 

med det första effektiva anfallet, ett anfall som syftar till att fienden inte ska kunna slå tillbaka.  

Tempot i striden skiljer manöverkriget på land mot utnötningskriget till sjöss genom att det går 

oerhört mycket fortare från första stridskontakt till ett avgörande på havet. När det går fortare 

blir det ännu viktigare att ledningen är kapabel att ta snabba beslut och genomföra sin 

beslutsprocess snabbare än fienden. Det talar för att underställdas initiativ inte bara är viktiga 

utan en avgörande förutsättning för framgång och förutsättningen för initiativ är decentraliserad 

ledning.  

”Manöverkrigföring innebär inte bara att du accepterar förvirring och oordning och 

använder detta framgångsrikt, genom decentraliserad ledning kommer du också att 

skapa förvirring och oordning.”67  

En ytterligare aspekt som framhålls inom manöverkrigföringen och som är lika viktig för 

sjökriget är stridsteknik.68 Fartygsbesättningar måste vara samövade och bemästra sina sensorer 

och vapensystem som en enhet för att uppdragstaktiken ska fungera. Det innebär vidare att 

förbandet som helhet måsta vara samövat i lika hög grad. Operatörerna i stridsledningen ska 

veta hur fartygschefen tänker, denne ska veta exakt vad fartyg och besättning kan prestera. 

Fartygschefen ska vidare veta hur cheferna på taktisk och operativ nivå tänker och de ska veta 

vad de kan förvänta sig av sina underställda. Det är en kunskap som skapar det förtroende som 

uppdragstaktiken bygger på och kan enbart komma ur träning, samövning och erfarenhet. 

Manöverkrigföring är därmed inte fullt tillämpbart för striden till sjöss, ur ett 

ledningsperspektiv är dock principerna om ovisshet, initiativ, snabba beslut och att exploatera 

fiendens svagheter värdefulla och bör beaktas. 

3.2.4	Ledningsmetoder	

Den största utmaningen för ledningen enligt Van Creveld är att hantera stridens ovisshet. Hur 

ledningen är strukturerad har stor påverkan på dess effektivitet.69 Han framhåller att en 

organisation med många ledningsnivåer och avdelningar, höga beslutströsklar och hög grad av 

specialisering måste hantera stora mängder information. Det finns två förhållningssätt till hur 

                                                
66 Hughes. Fleet Tactics and Coastal Combat, s. 275. 
67 Lind. Handbok i manöverkrigföring, s. 15. 
68 Lind. Handbok i manöverkrigföring, s. 20. 
69 Van Creveld. Ledning i krig, s. 208. 
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denna informationsmängd kan hanteras, antingen genom att öka kapaciteten och komplexiteten 

hos ledningen eller att ändra strukturen så att uppgifter kan lösas med mindre 

informationshantering. Den sistnämnda metoden är att föredra då den ”kommer att fortsätta 

vara överlägsen i nästan vartenda fall.”70  

För att uppnå en ledningsstruktur som kan hantera ovisshet krävs handlingsfrihet och 

beslutsmandat långt ner i organisationen, allsidigt sammansatta enheter på låg organisatorisk 

nivå, ett reguljärt sambandssystem, staber som aktivt söker information snarare än rutinbaserad 

rapportering samt ett formellt och informellt nätverk för informationsutbyte inom 

organisationen.71 

Viljan att öka centraliseringen uppkommer normalt i samband med introduktion av nya tekniska 

ledningssystem. Flaggsignalering på segelfartyg, radiokommunikation på slagskepp och nutida 

satellitlösningar har under sin respektive tid ökat tron på att en centralisering av ledningen ska 

vara framgångsrik men inga tekniska system har än så länge kunnat minska ovissheten i strid.72 

Det som däremot har fungerat i alla tider är när välövade underställda med rätt materiella 

förutsättningar har fått handlingsfrihet att agera på egna initiativ utifrån en väl inarbetad doktrin 

och en tydlig målsättning.73 Utifrån det perspektivet blir en analys av en ledningsfilosofi 

teknikoberoende. 

En ledningsmetod måste passa för de utmaningar och förutsättningar som den militära enheten 

ska hantera. Enligt Ryan Grauer bör graden av ledningsdecentralisering baseras på hur många 

underställda varje chef har, vilka beslutsfattande nivåer som finns, vilka tekniska system som 

finns tillgängliga och hur operationsområdet är beskaffat.74 

Uppdragstaktik är en ledningsmetod som tillfredsställer kraven på decentraliserad ledning för 

en sjöstyrka. Det är en metod som först och främst bygger på förtroende mellan 

ledningsnivåer.75 En chef måste acceptera att underställda inte löser uppgiften som han själv 

skulle ha gjort och att de kan begå misstag. Styrkan är att möjligheterna med initiativ och snabba 

beslut är större än riskerna för avgörande misstag.76  

                                                
70 Van Creveld. Ledning i krig, s. 209. 
71 Van Creveld. Ledning i krig, s. 209. 
72 Palmer. Command at sea, s. 321. 
73 Palmer. Command at sea, s. 319. 
74 Grauer, (2016). Commanding military power. Cambridge: Cambridge University Press, s. 199. 
75 Lind. Handbok i manöverkrigföring, s. 30. 
76 Lind. Handbok i manöverkrigföring, s. 21f. 
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Principiellt utgår taktiken från att chefen talar om vad som ska göras, oftast i förhållande till 

fienden, inte terrängen. Grunden för en order är ett tydliggörande av chefens vilja och målet i 

stort. Den underställde får med tillgängliga resurser besluta om hur det är bäst att lösa uppgiften. 

En underställds handlingsfrihet kan variera beroende på uppgift, samordningskrav kan 

exempelvis snäva in möjligheterna till självständigt agerande. Motståndare till uppdragstaktik 

kan hävda att chefen tappar kontrollen över striden men rapportering av genomförda åtgärder 

och de underställdas lojalitet mot målet ger chefen kontroll.77 Ett annat hinder för 

uppdragstaktik är att nya tekniska ledningssystem ger möjligheter att effektivisera ledningen 

centraliserat samt att underställda inte har den utbildning, övning och det förtroende som 

krävs.78 

En sjöstyrka som leder med uppdragstaktik måste tillämpa den på alla nivåer. Utgångspunkten 

är att en chef ska vara insatt i högre chefs mål och syfte två nivåer upp.79 Det innebär att en 

fartygschef och dennes besättning måste vara väl förtrogen med målsättningarna på taktisk nivå. 

I en sjöstrid kan ett tillfälle att leverera det första effektiva anfallet uppkomma mycket plötsligt, 

ett hav som förefaller tomt kan plötsligt vara fullt med sensorinformation från en fiende inom 

robotporté. Det kan innebära att chefen inte är omedelbart tillgänglig när tillfället man letat 

efter i veckor kommer och vaktchefen måste fatta ett sekundbeslut som avgör en nations 

framtid.80 

Ytterligare ett exempel på uppdragstaktikens nödvändighet är att chefen för sjöstyrkan normalt 

är ombord på en av enheterna och därmed kan bli bekämpad i det första eldöppnandet. De 

enheter som finns kvar kan inte tillåtas bli passiva utan måste fortsätta striden utan vidare 

styrningar från högre ort. Möjligheterna att fortsätta striden handlar om stridsekonomi, en liten 

stat har inga ytterligare resurser för att ersätta bekämpade fartyg. Varje robot måste leverera 

effekt i målet och de enheter som kan fortsätta strida efter det första anfallet måste återgå till 

att söka tillfällen för överraskning och skapa friktioner för fienden. 

  

                                                
77 Lind. Handbok i manöverkrigföring, s. 21f. 
78 Palmer. Command at sea, s. 322. 
79 Lind. Handbok i manöverkrigföring, s. 21. 
80 Hughes. Fleet Tactics and Coastal Combat, s. 191. 
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4 Operationalisering 

Den idékritiska metodens tre steg är i huvudsak tre olika kvalitativa textanalyser. En kritisk 

idéanalys består enligt Göran Bergström och Kristina Boréus av en analys av de tre delarna 

synlig del, manifest yta och den underliggande latenta delen.81 Det innebär hur idén beskrivs, 

beskrivningens ursprung och idéns tillämpning. I denna studie motsvaras den synliga delen av 

ledningsfilosofin i Militärstrategisk doktrin, den manifesta ytan av hur sjömaktsteori definierar 

ledningsfilosofin och den underliggande latenta delen är förbandets tillämpade ledning. 

Doktrinens ledningsfilosofi är fundamentet för hur en liten stat ska leda strid vilket rimligen 

innebär en förväntan på att den bygger på vetenskaplig grund i tillgänglig militärteori och 

beprövad erfarenhet. Den tillämpade ledningen blir ett uttryck för hur sjöstridskrafternas 

ledning tolkar och tillämpar doktrinen. Därmed tydliggörs genomslagskraften från 

ledningsfilosofins implementering i organisationen och dess lämplighet för sjöstridskrafter. En 

analys av hur väl det militärstrategiska perspektivet i doktrinen omhändertar sjömaktsteori kan 

därmed visa i vilken utsträckning doktrinens ledningsfilosofi är lämplig för sjöstridskrafter.  

Studiens validitet ökas genom att beskrivningarna sätts in i ett större sammanhang. I 

operationaliseringen för denna analys har Hughes taktiska teser som beskrivs i kapitel 3.2.282 

tolkats utifrån ett ledningsperspektiv till förmågan att hantera ovisshet, förutsättningar för det 

första effektiva eldöppnandet och förmågan att fortsätta striden efter det första anfallet. Det är 

tre förmågor som bedöms som stridstekniskt relevanta ur ett reliabilitetshänseende. Analysen 

av ledningsfilosofin utgår från centrala taktiska processer för att möjliggöra konkreta slutsatser 

kring dess tillämplighet i strid. Slutsatserna bedöms därmed kunna klargöra varför 

uppdragstaktiken är relevant för en liten stats sjöstridskrafter. 

För att operationalisera analysmetoden för en doktrinärt beskriven ledningsfilosofi har 

modellen i Figur 1 konstruerats. Modellen visar relationen mellan doktrin, sjömaktsteori och 

tillämpad ledning. Den gemensamma ytan i mitten på figuren utrycker hur väl det tre korrelerar 

med varandra. En stor gemensam yta är ett uttryck för att den praktiska tillämpningen och 

doktrinen vilar stabilt i sjömaktsteorin, det vill säga på vetenskaplig grund. En doktrin som till 

100% bygger på sjömaktsteori och en bokstavstroende militär tillämpning placerar de tre 

                                                
81 Bergström & Boréus (red). Textens mening och makt, s. 162ff. 
82 Hughes. Fleet Tactics and Coastal Combat, s. 172. 
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cirklarna på varandra. Det är viktigt att notera att det är en översiktlig modell och förenkling 

som illustrerar syftet med metoden och ramverket för analysen. 

De viktigaste faktorerna för ledningen att hantera och för vilka en liten stats marina 

ledningsfilosofi måste vara optimerad är hantering av ovisshet, förmåga att leverera ett effektivt 

första anfall och förutsättningar för att fortsätta striden. 

 

Figur 1. 

Det som teoretiskt kan förhindra effektiv uppdragstaktik är den kulturella kontexten, förtroende 

mellan ledningsnivåer, chefer med kontrollbehov, övertro på samband och ledningssystem samt 

orderformat och bedömandemallar som inte är konstruerade för uppdragstaktik. Chefers 

doktrinära skolning, det vill säga hur väl chefer på olika nivåer förstår och kan förhålla sig till 

doktrinen samt högre chefs tolkning av doktrinen skapar förutsättningar att fortsätta striden i 

frånvaro av ledning. En god doktrinär skolning innebär därmed att det alltid finns en plan för 

hur striden kan föras. 
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5 Analys 

I detta kapitel ska doktrinens ledningsfilosofi, sjömaktsteorins beskrivning av decentraliserad 

ledning med uppdragstaktik samt empirin från den tillämpade ledningen analyseras. Syftet är 

att visa hur doktrinära styrningar tillämpas i praktiken och skapa underlag för att kunna dra 

slutsatser kring varför uppdragstaktiken är relevant för sjöstridskrafter. 

5.1 Militärstrategisk doktrin  

Enligt doktrinen ska ledningen ”kunna hantera konsekvensen av kaos, friktion och ovisshet”83 

i strategisk efterhand med begränsade resurser. Ovissheten är det återkommande problemet och 

kommer därför att utgöra det normerande problemet till analysen av ledningsfilosofin. 

5.1.1	Ledningsfilosofin	

Den ledningsfilosofi som ska kunna hantera ovisshet är uppdragstaktik vilket doktrinen 

beskriver som ”att underställda ska ges klara och tydliga uppdrag, medan metoder och 

förfaringssätt överlämnas till utföraren med långtgående mandat”.84 Uppdragstaktik med aktivt 

agerande är basen för det militärstrategiska konceptet.85 Filosofin ska främjas av ”initiativkraft, 

självständighet och vana att samverka i platta organisationer”.86  

Doktrinen är tydlig med hur den operativa ansatsen i krig ska utgå från manöverkrigföring och 

ledas med uppdragstaktik utifrån verkliga styrkeförhållanden.87 Stridsekonomi framhålls som 

viktigt men med en tydlig öppenhet för att lokala initiativ ger möjligheter till strategiska vinster 

eller annan form av strategiskt mervärde för krigsansträngningen i stort. Den grundläggande 

förutsättningen för att uppnå framgång är att kontrollera och styra insatserna i striden utifrån 

aktuella styrkeförhållanden.88 För en underlägsen sjöstyrka innebär det exempelvis att ta 

initiativ och slå när en möjlighet med tillfällig lokal överlägsenhet uppenbarar sig. 

Det viktigaste i doktrinens beskrivning av syftet med uppdragstaktiken är att  

                                                
83 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, s. 47. 
84 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, s. 47. 
85 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, s. 55. 
86 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, s. 47. 
87 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, s. 58f. 
88 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, s. 59. 
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”låta välutbildade chefer få långtgående mandat i genomförande för att motverka 

den ofrånkomliga effekten av att krigföring ofta är kaos på grund av friktion, 

växelverkan och fiendskap.”89 

De begrepp som lyfts fram är ”disciplin och ansvarsfull frihet”, planer är ”utgångspunkter för 

improvisation”, ”funktion före likformighet”, lokala taktiska framgångar skapar förutsättningar 

för större framgångar, ”vilja att vinna” och slutligen är en god ”moralisk kompass” en 

förutsättning då beslut måste tas under pressade förhållanden.90  

Chefens vilja att ta ansvar för sitt förband, dennes ledarskap och föredöme skapar ömsesidigt 

förtroende till över- och underordnad personal vilket är förutsättningen för en effektiv ledning.91 

5.1.2	Framinganalys	

I militärstrategisk doktrin förutser överbefälhavaren att strid kommer ställa ”höga krav på oss 

alla att kunna hantera det oförutsägbara”92 och att syftet med uppdragstaktiken är att 

”motverka den ofrånkomliga effekten av att krigföring ofta är kaos på grund av friktion…”93. 

Där ur kommer slutsatsen att ledningens normerande problem är ovisshet. Det innebär att 

framinganalysen utgår från hur ovissheten inramas i doktrinen enligt min tabell 1 nedan. Ur 

tabellen kan egna chefers och fiendens egenskaper utläsas. Begreppen som beskriver 

framgångsrik uppdragstaktik är grupperade utifrån om de hanterar ovisshet, skapar 

förutsättningar för det första effektiva anfallet eller möjliggör fortsatt strid efter den första 

stridskontakten. 

  

                                                
89 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, s. 68. 
90 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, s. 68. 
91 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, s. 69. 
92 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, s. 6. 
93 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, s. 68. 
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Vilket problem är 
normerande för 
den som ska leda 
strid? 

Vilka är de 
relevanta aktörerna 
och vilka 
karaktärsdrag har 
de? 

Vad är orsaken 
till problemet? 

Vilka begrepp 
beskriver 
framgångsrik 
uppdragstaktik? 

Ovisshet Vilka aktörer? 
Militära chefer från 
militärstrategisk- till 
stridsfältsnivå 

Vad är orsaken? 
Krigets natur 
 

Hantering av 
ovisshet 
Platt organisation och 
korta beslutsvägar 
Stridsteknik 
Träning 
Samövning 
Självständighet 
Snabba beslut 
Frihet under ansvar 
Långtgående mandat 

Vem är orsaken? 
Högteknologisk 
och kvantitativt 
överlägsen fiende  
 

Vilka 
karaktärsdrag? 
Ledarskap  
Föredömen 
Planering 
Erfarenhet 
Moralisk kompass 
Vilja att ta ansvar 
Vilja att vinna 
Kompetens 

Hur yttrar det sig? 
Friktioner 
Kaos 
Förvirring 
Oordning 
Växelverkan 
Fiendskap 
Tidspress 
Begränsade 
resurser 

Det första effektiva 
anfallet 
Överraskning 
Disciplin 
Initiativ 
Skapa osäkerhet för 
fienden 
Kraftsamling 
Förutsättningar för 
att fortsätta striden 
Stridsekonomi 
Planers funktion före 
likformighet 

Tabell 1. De centrala begreppen från doktrinens beskrivning av uppdragstaktik.  

5.2 Uppdragstaktik i sjömaktsteorin 

Framinganalysen gav en identifiering och indelning av doktrinens viktigaste begrepp utifrån 

hantering av ovisshet, möjliggörande av det första effektiva anfallet och förutsättningar att 

fortsätta striden efter det första anfallet. Nästa steg i analysen är att definiera begreppen utifrån 

sjömaktsteorin. 

5.2.1	Hantering	av	ovisshet	

Platt organisation är svårt att förena med militär hierarki även i en nog så liten stat, men då 

syftet med den platta organisationen är att underlätta order och rapportvägar så kan begreppet 

ersättas med enkel organisation. Van Creveld konstaterar att ovisshet inte kan byggas bort med 

mer kvalificerade ledningssystem. Lösningen är istället att förenkla organisationen så att den 

fungerar med mindre information. Vägen till en förenkling av ledningen är att flytta ner beslut 
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och handlingsfrihet i hierarkin vilket ger korta beslutsvägar och snabba beslut.94 Misstag 

kommer ske men ”en viss mängd förvirring och slöseri är oundvikligt i krig…-…samt att denna 

förvirring inte utesluter, utan kanske snarare är ett krav för, ett framgångsrikt resultat.”95  

Väl samövade allsidigt sammansatta enheter med social sammanhållning som själva 

kontrollerar de resurser de behöver och där cheferna har mandat att ta initiativ i striden minskar 

behovet av komplicerad planering, samordning och ordergivning.96 Van Creveld beskriver 

markförband men stridsfartyg innehåller i sig själva alla de komponenterna som skapar 

förutsättningar för enkel ledning och bör med dennes resonemang vara skapta för självständigt 

initiativtagande. 

Att ta initiativ och samverka i informella roller har historiskt lyfts fram, bland annat av 

historikern G. F. R. Hendersson som citeras av Palmer ”Intelligent co-operation is of infinitely 

more value than mechanical obedience” men underordnades initiativ kan inte tillåtas utan att 

de är doktrinärt skolade, välutbildade och övade. Stridsteknisk färdighet, träning, och 

samövning är grundläggande för att lyckas med att låta underställda samarbeta och agera 

improviserat och självständigt utifrån en stridsplan. Därtill krävs gott ledarskap som skiljer på 

administrativt arbete och genomförande av militära operationer.97 

I strid är det nödvändigt att delegera till underställda, därför måste detta övas så ofta som det är 

möjligt så att chefer vänjer sig vid att ta det ansvar och de initiativ som krävs för att lösa 

uppgiften.98 Det innebär att en uppgift som delegeras till en underställd för att lösas med dennes 

resurser efter eget huvud innebär både en stor frihet och ett stort ansvar. Det är något som 

varken kan ges eller tas lättvindigt utan det kräver förtroende och övning för att fungera.  

De kulturella krav som måste tillgodoses i organisationen för balanserad och dynamisk 

uppdragstaktik är en förståelse och hängivenhet till högre chefs målsättningar, förtroende för 

varandras kompetens mellan ledningsnivåer som är grundad i utbildning och övning, ett 

gemensamt ledningsspråk baserat på doktrinär förståelse. De ledaregenskaper som krävs är tro 

                                                
94 Van Creveld. Ledning i krig, s. 209. 
95 Van Creveld. Ledning i krig, s. 210. 
96 Van Creveld. Ledning i krig, s. 210. 
97 Palmer. Command at sea, s. 253. 
98 Palmer. Command at sea, s. 254. 
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på att underställda kan fatta kloka beslut utifrån den situation de befinner sig i och en tolerans 

för att de ibland gör misstag samt en vilja och förmåga på alla nivåer att ta ansvar och initiativ.99 

5.2.2	Det	första	effektiva	anfallet	

Historiskt har offensiva marina vapensystems träffsannolikhet varit en besvikelse när de väl har 

skjutits mot örlogsfartyg i strid.100 Sjöstridskrafter har kompetenta självförsvarssystem vilket 

innebär att ett anfall måste vara tillräckligt kraftfullt för att först mätta försvaret och därefter 

uppnå verkan i målet. För underlägsna sjöstridskrafter som slåss kustnära skapas möjligheter 

för det första effektiva anfallet genom dolt uppträdande, framgångsrik spaning och 

överraskning.101 

Överraskning kan ta många olika former, det kan skapas av fienden, egna enheter eller 

slumpen.102 För en kvantitativt underlägsen sjöstyrka som ska stoppa eller fördröja en fiende 

krävs en kombination av initiativ och överraskning.103  En försvarare med strategisk defensiv 

men taktisk offensiv kan dra nytta av dolt uppträdande i skärgårdsterräng och kombinerade 

vapen med minor, ubåtar och landbaserade robotsystem för att åstadkomma planerad 

överraskning mot en anfallande fiende. Detta skapar stor osäkerhet och påverkar fiendens 

uthållighet.104 En taktisk aspekt på överraskning är att kombinera den med det som inom 

manöverkrigföring kallas för att ställa fienden inför ett dilemma, det innebär att fienden måste 

vidta åtgärder mot ett hot men att dessa åtgärder gör honom sårbar för ett annat hot.105 För en 

sjöstyrka som kan dra fördel av terrängen kustnära eller i skärgård kan ett sådant dilemma vara 

kombination av sjöminor och sjömålsrobot eller kombinerade anfall med torped från ubåt och 

sjömålsrobot. Det finns en historisk trend mot att överraskning kräver mer och mer vilseledning 

för att lyckas, framgången står och faller med hur väl man lyckas med sin egen spaning och hur 

framgångsrikt man stör fiendens.106 

Med moderna sjöstridskrafter kan striden föras dygnet runt, hoten kommer från luften, ytan och 

under vattnet. För en liten stats sjöstridskrafter med små besättningar innebär det stora psykiska 

och fysiska påfrestningar. Vapenräckvidder och snabba dödliga stridsförlopp gör att ingen kan 

                                                
99 Shamir. Transforming Command, s. 26f. 
100 Hughes. Fleet Tactics and Coastal Combat, s. 157. 
101 Hughes. Fleet Tactics and Coastal Combat, s. 163. 
102 Hughes. Fleet Tactics and Coastal Combat, s. 216.  
103 Hughes. Fleet Tactics and Coastal Combat, s. 245. 
104 Hughes. Fleet Tactics and Coastal Combat, s. 252. 
105 Lind. Handbok i manöverkrigföring, s. 28. 
106 Hughes. Fleet Tactics and Coastal Combat, s. 191. 
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känna sig säker och det krävs framstående ledarskap på alla nivåer för att hålla besättningar 

stridsdugliga.107 

5.2.3	Förutsättningar	att	fortsätta	striden	

Doktrinen föreskriver stridsekonomi genom att den egna taktiska offensiven balanseras i syfte 

att fienden ska överutnyttja sina resurser och kulminera.108 Det är en taktik som utifrån Hughes 

resonemang om det första effektiva anfallet kan vara förödande för sjöstridskrafter, ”All fleet 

operations based on defensive tactics are conceptually deficient”109. En defensiv strategi kan 

däremot vara framgångsrik. En strategi där underrättelseinhämtning och spaning skapar 

förutsättningar för taktiskt offensiv kraftsamling. 110 Stridsekonomi för sjöstridskrafter innebär 

därmed att utnyttja uppkomna eller skapade tillfällen med taktisk överlägsenhet så att det egna 

första anfallet omöjliggör ett effektivt fientligt motanfall. 

Att planers funktion är viktigare än likformighet kan kopplas till sjöstridens natur och behovet 

av uppdragstaktik. Hughes främsta råd till taktiska chefer är. “Decide in advance what must be 

done and embed it in your captains”.111 Då kan de agera självständigt och planens målsättning 

råder över dess detaljer vid förändrade förutsättningar. 

5.3 Tillämpad ledning 

Nedan följer en sammanfattning med citat från intervjuerna. Ur denna sammanfattning kommer 

begrepp och tillämpningar av begrepp från doktrinens beskrivning av framgångsrik 

uppdragstaktik lyftas ut och analyseras. Analysen görs i förhållande till definitionerna i 

föregående analyssteg med återkoppling till doktrinen. 

Valet av respondenter är ett tillgänglighetsurval.112 Det beror på att antalet tillgängliga och 

lämpliga respondenter vid undersökningstillfället var begränsat vilket påverkar reliabiliteten 

och beaktas vid analys och generalisering av resultat. De personer som valts ut till intervjuerna 

är två chefer och två stridsledare. Alla är erfarna officerare med 15 till 25 års tjänstgöring inom 

sjöstridsflottiljerna. Respondenterna intervjuades i slutskedet av övningen SWENEX 2016. 

                                                
107 Hughes. Fleet Tactics and Coastal Combat, s. 191 
108 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, s. 42. 
109 Hughes. Fleet Tactics and Coastal Combat, s. 63. 
110 Hughes. Fleet Tactics and Coastal Combat, s. 63. 
111 Hughes. Fleet Tactics and Coastal Combat, s. 293. 
112 Fejes Andreas & Thornberg Robert (red), (2016). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber, s.271. 
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5.3.1	Sammanfattning	av	intervjuer	

Staben upplevdes som oklar avseende ledningsförhållanden.113 En identifierad orsak finns i 

förberedelserna inför övningen där samverkan mellan förband prioriterades framför 

bedömanden inom förband och taktisk planering. En annan orsak var att ledarskapet var 

otydligt, ”det skulle vara tydligare vad man som högre chef var ute efter, vad vill man uppnå.”114  

”Det genomfördes inget orderuttag där chefen kunde presentera sig och ge sina 

direkta inriktningar för striden, det vill säga ingen möjlighet för chefen att se sina 

underställda i ögonen och tala om vilka målsättningar och syften som gällde, 

underställda fick inte möjlighet att se att chefen trodde på sin plan.”  

”Definitivt så finns det en möjlighet att du kan ha haft en annan eeh känsla i ryggen 

när du går ut och möter en stark fiende. Om du hade sett chefen i ansiktet.”115  

Oklara syftesformuleringar från högre chef gör att oproportionellt mycket tid får läggas på att 

förstå uppdraget vid bedömanden.  

”Det handlar om tydlighet, en jätteviktig del i uppdragstaktiken är att chefen talar 

om det här vill jag ha gjort, det här är era ramar, när jag vet mina ramar då kan jag 

bedriva uppdragstaktik. Jag kan ta mig an det och lösa det men när jag inte förstå 

vad mina ramar är, då är det jättesvårt. Om jag förstår, om jag nere på fartygen och 

förbanden förstår hur generalen tänker, hur hans mind-set är, hur hans sinnelag är, 

då har du ökat alla chanser att klara av uppdragstaktiken för då kan du verkligen 

jobba i chefs anda.”116 

Det förekommer exempel på ett omodernt och onyanserat ledarskap i order från högre chefer 

som ifrågasätter underställda chefers kompetens och stridsmoral.  

”Det tycker jag är ett ledarskapsfel, i ett sådant här läge om vi nu skickar ut 

människor i döden, då håller man inte på så. Det kan, en sån enkel grej det kan få 

hela den här doktrinen att falla som ett korthus. Förtroende är viktigt och det är så 

enkla medel som man bygger det med, det är bland annat att undvika sådant där 

trams. Men så fort han börjar säga att du får sparken i stort sett om du inte gör som 

                                                
113 Respondent 1, 2, 4. Intervju 2016- 11-22, 23. 
114 Respondent 4. Intervju 2016-11-22. 
115 Respondent 3. Intervju 2016-11-22. 
116 Respondent 3. Intervju 2016-11-22. 
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jag säger eller håller på och tramsar så där, då få du ett finger rakt i ansikten och 

det kanske inte riktigt är önskvärt.”117  

Respondenterna var överens om att de order som kom från högre chef gav stor frihet för dem 

att själva bestämma hur operationerna skulle genomföras. ”För det första så finns det en klar 

röd tråd mellan högre chefs orderverk”118 ”Vi har tillämpat de så till vida att CTG119 har fått sin 

uppgift och sen har CTF120 varit inne och kladdat väldigt lite.”121 Det finns ”en öppenhet från 

CTF att verkligen lägga ut bollen på CTG.”122  

”Vi är helt fria att själva reda ut hur vi ska reda ut operationerna, men sen upplever 

jag att vi detaljstyr de enheter vi har under oss.”123  

”Tanken är att vi genom uppdragstaktik ska leda våra fartyg och det finns ju ingen 

sån uttalad filosofi, det är inte alls uttalat hur det ska ledas utan det är, jag tycker 

det känns lite ad hoc.”124 

”Vi blir avskärmade från varandra och inte har en rapporteringscykel som fungerar 

och vi har egentligen ingen aning om vad de håller på med där borta. Får sporadisk 

information men striden fortgår ju…-…Vi visste att han är numerärt överlägsen, vi 

vet också att de fokuserar i rätt riktning. Då har vi lyckats förklara för dem vad vi 

vill att de ska göra hur de ska uppträda, dolt, mot, och så vidare, jag skulle vilja 

påstå att det är ganska väl utvecklat.”125  

Underställda fartygsenheter har olika ledningsbehov. Ytstridsfartygen kan ledas decentraliserat 

vilket underlättades av att CTG under övningen var placerad med en mindre stab ombord på en 

korvett.  

”Minröjningsförbanden tarvar en högre detaljstyrning.”126 

                                                
117 Respondent 3. Intervju 2016-11-22. 
118 Respondent 3. Intervju 2016-11-22. 
119 CTG – Commander Task Group, Chefen på lägre taktisk nivå, sjöstridsledningen till sjöss. 
120 CTF – Commander Task Force, Chefen på högre taktisk nivå, marintaktiska staben. 
121 Respondent 2. Intervju 2016-11-23 
122 Respondent 2. Intervju 2016-11-23. 
123 Respondent 1. Intervju 2016-11-22. 
124 Respondent 1. Intervju 2016-11-22. 
125 Respondent 3. Intervju 2016-11-22. 
126 Respondent 3. Intervju 2016-11-22. 
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”En framgångsfaktor för att det skulle fungera har varit att vi haft att de har kommit 

in hit emellanåt och fått hela genomförandeidén presenterat för sig. Hur vi har tänkt 

här, varför vi har lagt upp det som vi har gjort.”127  

”Kände mig ganska obekväm med att ta mig an just de här ganska komplexa ordermassorna 

som är oerhört voluminösa.”  

”Det var longörer och svammel och varm luft…-…spridda i uppgiftsställningarna 

i ordern som bara beskriver vad som kan betraktas som någonting politiskt eller 

nästan något filosofiskt, det är inte det vi behöver i det här skedet, det är inte det 

krigsförband behöver…-…att man ger otydliga instruktioner.”128 

Flera av respondenterna anser att ledningen är allt för komplicerad och att det är en utveckling 

som går åt fel håll, det blir färre fartyg som ska ledas och fartygen blir mer professionella men 

ledningen hänger inte med, ledningen görs mer komplex än vad uppgiften kräver. Det finns 

ingen tydlig svensk metod för att ge order och ”bedömandena tar väldigt lång tid.”129  ”Valet vi 

har gjort genom att använde de här mallarna (NATO APP 11, mitt förtydligande), det har 

minskat utrymmet”130 för uppdragstaktik.  

Enkel rutinverksamhet görs komplex och en stor mängd rutinrapporter tynger ner 

ledningssystem och staber. Vidare finns ett sambandssystem som inte klarar att hantera de 

informationsmängder och det omfång på order som ledningen vill ha för att styra verksamheten 

vilket leder till fördröjningar, ”i och med att vi använder de sambandsmedel som vi gör så är 

ofta order inaktuella när de kommer fram.”131 ”Sambandet som är grundplattan i allting funkar 

inte och då behöver man verkligen uppdragstaktiken.”132 ”Det kan ta 24h att få fram en signal 

om man har otur.”133 Ett undermåligt samband behöver dock inte enbart vara dåligt ur ett 

uppdragstaktiskt perspektiv: 

”eftersom vi haft så himla dåligt samband också så har det blivit automatiskt lite 

grann att de haft lite sån frihet som, större frihet än vad de brukar ha tror jag.”134  

                                                
127 Respondent 4. Intervju 2016-11-22. 
128 Respondent 3. Intervju 2016-11-22. 
129 Respondent 1. Intervju 2016-11-22. 
130 Respondent 4. Intervju 2016-11-22. 
131 Respondent 1. Intervju 2016-11-22. 
132 Respondent 2. Intervju 2016-11-23. 
133 Respondent 1. Intervju 2016-11-22. 
134 Respondent 4. Intervju 2016-11-22. 
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5.3.2	Analys	av	intervjuer	

Ett förband där chefen inte har genomfört ett bedömande på uppgiften tillsammans med sina 

underställda chefer har sämre förutsättningar att hantera ovisshet då målsättningarna med 

striden riskerar att bli otydliga och kräva analys för att kunna användas i nästa ledningsnivå. En 

undermålig gemensam målbild förhindrar förbandets delar från att ta initiativ och fatta snabba 

beslut vid uppkomna möjligheter och friktioner.135 

Beskrivningarna av förhållningssättet till underställda leder tankarna till ett ledarskap baserat 

på piska och morot snarare än det utvecklade ledarskapet som baseras på föredöme, omtanke 

och inspiration. Risken med ett sådant ledarskap är att de underställdas motivation begränsas 

till det de är beordrade att göra, inte att aktivt söka initiativ då målen uppfattas som chefens och 

inte ens egna.  Hela poängen med det utvecklade ledarskapet är att få de underställda att aktivt 

omfamna chefens målsättningar som sina egna vilket gynnar initiativkraft och kreativitet.136 

Ledarskapet bidrar därmed inte till att skapa förutsättningar för det första effektiva 

eldöppnandet. 

Att leda framskjutet ger chefen fördelen av att leda centralt placerad i striden men det förutsätter 

en decentraliserad ledning.  Chefens mål och syfte med striden måste vara välkänt hos de 

underställda cheferna för att inte riskera ett ledningsvacuum om flaggskeppet blir bekämpat i 

första eldöppnandet eller om det i en intensiv stridssituation helt enkelt inte är möjligt att ge 

order.137 Att nyttja tillfällen att träffa sina underställda chefer för att uppdatera dem på stridsidén 

är beprövat och effektivt. Metoden ger de underställda en inblick i chefens tankebanor som är 

svår att uppnå i ett skrivet orderformat. Nelson var känd för att samla sina kaptener i syfte att 

inpränta sina ”ideas and intentions” för att kunna lita till deras initiativ i strid.138 I sin enklaste 

form görs detta vid ett orderuttag vilket saknades inför den här övningen. Konsekvensen blir 

att det krävs mer text i skrivna order för att förklara chefens vilja.  

Uppfattningen kring hur den egna ledningsnivån har tillämpat uppdragstaktik skiljer sig mellan 

respondenterna. En tydlig delningslinje går mellan chefer som anser att de tillämpat 

uppdragstaktik neråt i organisationen och stridsledare som tycker att man inte har det. 

Skillnaden tyder på att kommunikationen inte har fungerat, en underställd som har den frihet 

och det ansvar som uppdragstaktiken innebär utan att veta om det kommer sannolikt inte ta 

                                                
135 Palmer. Command at sea, s. 14. 
136 Larsson Gerry, (2012). Ledarskap under stress. Upplaga 2. Malmö: Liber, s. 22ff. 
137 Palmer. Command at sea, s. 263. 
138 Palmer. Command at sea, s. 14. 
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initiativ. Det är upplagt för en ömsesidig besvikelse där den ena förväntar sig initiativ och den 

andra inte tror sig ha mandat. 

En gemensam uppfattning bland respondenterna är att högre chef lämnar stor frihet till den 

lägre taktiska nivån. Respondenterna uppfattar att de blir ledda med uppdragstaktik då högre 

chef inte specificerar hur ett uppdrag ska lösas. Det kan tolkas som en tillämpning av 

uppdragstaktik men samtidigt ger högre chef ut allomfattande order som kommer så sent att 

chefer inte hinner läsa innan losskastning. Bedömandemetoder, orderformat och mallar är 

importerade från en annan ledningskultur, i det här fallet NATO, och i högre grad anpassade 

för kommandostyrning men ska i en nationell kontext användas till uppdragstaktik. Det blir en 

krock mellan två ledningskulturer där man försöker tolka och passa in ett lånat koncept i en 

befintlig kulturell ram. Det är sannolikt att ett sådant försök inte leder till det förväntade 

resultatet.139 Långa allomfattande order är tecken på centralisering av makt140 och lämnar inte 

mycket utrymme för kreativitet till underställda chefer. När överordnade går in och kontrollerar 

alla detaljer med omfattande orderverk, checklistor och mallar riskerar man tvivel, tvekan och 

förvirring bland de underställda vid friktioner och ovisshet.141  

Doktrinen uppfattas av respondenterna som bra men det finns stora brister i den doktrinära 

skolningen. De omfattande och detaljerade orderverken och rutinrapportering utan substans är 

tecken på att doktrinen inte följs eller att den negligeras till förmån för centraliserad ledning. 

Respondenterna anser att den ger stöd för hur striden ska föras och ledas men de har inte 

utbildats själva på den och de har inte utbildat sina underställda. I dagsläget är den doktrinära 

utbildningsnivån allt för låg för att doktrinen ska kunna nyttjas som ”glue for tactics”. 

Att sambandssystemet inte klarar av att leverera order och rapporter i tid beror antingen på att 

det är underdimensionerat eller att det skickas för mycket signaler. Den tekniska lösningen tar 

det tid att ändra på men att minska trafiken går fort. Enligt Van Creveld är lösningen att 

”konstruera organisationen, eller till och med själva uppgiften, så att den kan fungera med en 

mindre mängd information”. Det är en lösning som ”kommer att fortsätta att vara överlägsen i 

nästan vartenda fall.”142 Den enklaste metoden för att uppnå förenkling är att tillämpa 

decentralisering.  

  
                                                
139 Shamir. Transforming command, s. 6. 
140 Palmer. Command at sea, s. 252. 
141 Palmer. Command at sea, s. 263. 
142 Van Creveld, Ledning i krig, s. 209. 
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6 Diskussion 

En av huvudanledningarna till att studien genomfördes är den långvariga dispyten mellan 

förespråkare av centraliserad- och decentraliserad ledning. Det har under studiens 

genomförande visat sig vara en relevant anledning.  

Styrkan med idékritisk analys är att texten ställs i relation till en social praktik och att den är 

problematiserande till sin natur. ”Texter måste kompletteras och relateras till en social praktik 

utanför texten.”143 En svaghet med idékritik kan vara att analysen blir normativ genom att 

forskaren tar ställning.144 Forskningsfrågan avhandlar en ledningsfilosofis relevans för 

framgångsrik strid vilket är en normativ fråga underordnad den militärteoretiska grundfrågan 

hur man vinner krig.  

I denna studie är det officerare på lägre taktisk nivå145 som representerar den sociala praktiken. 

Intervjuerna gjordes i slutskedet av övningen vilket innebär att respondenterna har 

verksamheten i färskt minne, en nackdel kan vara att bristen på reflektionstid färgar svaren 

utifrån tillfälliga med- och motgångar.  

Studien kan kritiseras för det begränsade antalet respondenter och att intervjuerna är gjorda 

under en enstaka övning. Utifrån intervjusvaren kan jag konstatera att teoretisk mättnad146 i 

stort har uppnåtts då respondenterna anger återkommande synpunkter och resonemang och 

bedömningen är att ytterligare intervjuer hade tillfört marginell om någon ny kunskap. Det finns 

en risk för att officerares lojalitet får dem att anpassa sina svar efter vad som är ”socialt 

önskvärt”.147 Deras vana att leda och att ta beslut samt en tradition av kritisk utvärdering av 

genomförd verksamhet minskar risken för socialt acceptabla svar. 

Generaliserbarheten hade ökats genom en breddning av studien till nivån över och under den 

lägre taktiska ledningen. Det skulle ge en djupare förståelse för fenomenet men bedömningen 

är att det inte skulle rymmas inom ramen för denna studie. Det går därmed inte att dra slutsatser 

om respondenternas uppfattning kring egen ledning delas av deras över- och underordnade 

chefer. Skillnaden i uppfattning mellan intervjuade chefer och stridsledare kring hur 

                                                
143 Bergström & Boréus (red). Textens mening och makt, s. 168. 
144 Bergström & Boréus (red). Textens mening och makt, s. 168. 
145 Försvarsmakten, (2010). Taktikreglemente för marinstridskrafterna. Stockholm: Försvarsmakten, s.02–
3. Med lägre taktisk nivå avses sjöstridsflottiljledning, TG 702,41. Task Group enligt NATO – terminologi, 
en stridsledningsnivå som leder sammansatta fartygsförband. 
146 Esaiasson, m. fl. Metodpraktikan, s. 270. 
147 Larsson Gary, (2005). Ledarskap under stark stress. Kungliga krigsvetenskapsakademiens handlingar 
och tidskrift nr 5 2005, s. 72. 
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uppdragstaktik tillämpats indikerar att en sådan studie skulle vara fruktbar. Avgränsningen i tid 

till en övning ger att det inte är möjligt att utläsa tendenser i hur tillämpningen av 

uppdragstaktiken har förändrats över tid eller att förutse en framtida utveckling. 

Avvikelsen mellan doktrinens bild av ledningsfilosofin och den tillämpade ledningen kan bero 

på ett flertal anledningar som behöver studeras djupare. Några uppslag är att antingen har man 

inte varit lojal mot doktrinen eller så håller doktrinen inte måttet. Det kan också vara så att 

doktrinen inte tar hänsyn till interoperabilliteten som krävs för att fungera ihop med andra 

nationer som inte leder med uppdragstaktik. För en liten stat som är beroende av internationella 

samarbeten verkar det vara en svår balansgång mellan anpassning för interoperabillitet och 

effektivitet genom kulturell och nationell särart. Det kan också bero på det begränsade urvalet 

av respondenter, Det är möjligt men inte sannolikt att andra respondenter skulle ge en mer 

positiv bild av tillämpningen av uppdragstaktik. 

En implementering av doktrinens ledningsfilosofi kräver kulturell anpassning och 

förtänksamhet hos de chefer som fattar policybeslut för sjöstridskrafterna. Det krävs mod för 

att våga lita på sina underställda snarare än att skriva detaljerade order och för att våga släppa 

sin egen kontroll över händelseförloppet och lita på underställdas initiativ. Det krävs ledare som 

vågar ta ansvar för underställdas misstag när mycket står på spel och som vågar leda genom att 

vara tydliga föredömen som tar plats i de underställdas medvetande snarare än att vara 

långrandiga orderredaktörer. 

Den största frågan som kvarstår efter denna studie är varför den lilla statens sjöstridskrafter i 

det här fallet inte vågar lita på sin doktrin och historiska erfarenhet av decentraliserad ledning 

utan istället försöker implementera en inlånad halvcentraliserad ledningsmetod med tveksamt 

vetenskapligt stöd. 
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7 Slutsatser 

För att en liten stats ledningsfilosofi ska vara relevant för marin stridsledning måste den vara 

optimerad för hantering av ovisshet, förmåga till ett effektivt första eldöppnande och 

förutsättningar för att fortsätta striden. 

Hierarkiskt är uppdragstaktiken relevant då den strategiska doktrinen framhåller den som 

ledningsfilosofi och för en övertygande argumentation för dess tillämpning. De begrepp som 

beskriver uppdragstaktiken i doktrinen har gott stöd i aktuell sjömaktsteori vilket ytterligare 

styrker dess relevans. Tillämpningen brister däremot, här frångår man de grundläggande 

principerna om enkelhet, ledarskap och förutsättningar för initiativ genom att försöka sig på ett 

tvångsäktenskap mellan decentraliserad filosofi och centraliserad metod. Det visar sig 

framförallt i mycket omfattande och detaljerade order, krav på detaljerade rapporter och övrig 

kommunikation som överskrider vad tillgänglig personal och ledningssystem kan hantera. Det 

finns också tecken på ett ledarskap som inte bygger på målbilder, närhet och förtroende utan på 

detaljerade processer och kontroll vilket ytterligare gör uppdragstaktiken svår eller omöjlig att 

tillämpa. 

En liten stats sjöstridskrafter har inte råd att vara ledningsfilosofiskt splittrade. 

Ledningsfilosofin måste baseras på vetenskaplig grund och anpassas till rådande kulturella 

förutsättningar. Den måste vara lämplig för tillgängliga stridskrafter och ledningssystem. 

Uppdragstaktik är utifrån denna studies resultat en relevant ledningsfilosofi för tillämpning av 

decentraliserad ledning för en liten stats sjöstridskrafter. 

I de svenska sjöstridskrafterna har studien identifierat en konflikt mellan ett organisatoriskt och 

kulturellt arv av att leda decentraliserat med uppdragstaktik och en senare internationell 

anpassning med ledningsstruktur, bedömandemodeller, ordermallar och checklistor framtagna 

för krishantering i multinationella sjöstyrkor inom NATO. Vid en sådan konflikt måste man 

välja sida och utifrån denna studie är uppdragstaktiken det rationella vägvalet. Det kan tolkas 

som en konflikt mellan en liten stats egna kulturellt förankrade decentraliserade ledningsfilosofi 

och en anpassning till större organisationers centraliserade ledning.  
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