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Kompetenshöjande utbildning för gruppchefer vid Arméns jägarbataljon 

 
Sammanfattning: 
De situationer och uppgifter svensk militär kan komma att ställas inför i sitt arbete att försvara 
Sverige vid ett väpnat angrepp och vid internationella insatser kan vara komplexa, otydliga och 
krävande. Dessa parametrar ställer höga krav på de chefer som skall leda förbanden. Ett av 
kraven är att cheferna, oavsett ledningsnivå är välutbildade och kompetenta inom just sitt 
område, de ska vara duktiga på just det de skall göra.  
 
Syftet med den här uppsatsen är att analysera behovet av militärteoretisk utbildning för 
gruppcheferna vid arméns jägarbataljon. Vad blir effekten av en sådan utbildning? Vidare var 
också syftet av ge förslag på vilka delar ur militärteorin en sådan utbildning skulle kunna 
innehålla, för att specifikt passa jägargruppchefer.  
 
Inledningsvis gjordes en analys av populärversion TOEM AJB, där förbandets uppträdande och 
uppgifter särskilt analyserades. Ur resultatet återfanns förbandsspecifika faktorer som kunde 
nyttjas som motiv till en militärteoretisk utbildning för gruppcheferna. Därefter kopplades 
faktorerna till liknande delar ur militärteorin i syfte att påvisa vilka delar som skulle kunna ingå 
i en utbildning. Delar som är direkt jämförbara med förbandets sätt att uppträda och metoder 
man använder vid lösandet av uppgifter. Slutligen besvarades frågeställningen i en avslutning.  
 
Resultaten pekar på att en militärteoretisk utbildning skulle öka gruppchefs förmåga att fatta 
självständiga beslut. Resultatet visar också att de delar ur militärteorin som skall ingå är 
uppdragstaktik, indirekt metod innehållandes tyngdpunkt, kritisk sårbarhet, systemkollaps och 
initiativ. Vidare bör även en mindre del i utbildningen omfatta de olika ledningsnivåerna; 
taktisk- operativ- och strategisk ledningsnivå.  
Nyckelord: 
Militärteori, utbildning, jägargruppchef, jägarförband, Arméns jägarbataljon 
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Competence Raising Education for Squad Leaders at the Army Ranger 

Battalion 
 

Abstract: 
Situations and tasks that the Swedish armed forces may confront on missions abroad can be 
complex, diffuse and demanding. This means that the unit leaders face high demands. One of the 
demands is that the leaders, irrespective of what level they are at, are well prepared and competent 
in their own area. They must be good at what they do. 
This essay´s purpose was to analyse the need of a theoretical, military education of squad leaders 
at the Army Ranger Battalion and what effect such an education could give. The purpose was also 
to suggest what areas the military theory should cover to suit the ranger squad leaders. 
As an introduction, an analysis of the TOEM AJB was made. The analysis focused on the unit´s 
behavior and tasks. The result identified factors which were specific to the unit. These factors 
could be used as motives for a theoretic, military education for the squad leaders. The factors were 
then connected to similar parts of the theory in order to show what parts could be included in an 
education. These parts were directly comparable with the unit´s behavior and methods they use 
when they operate. Finally the questions at issue were answered. 
The results show that a military theoretic education should raise the squad leaders´ capacity to 
make their own decisions. The results also show that the parts which should be included in an 
education are mission tactics, indirect method including main effort, critical weaknesses, system 
crash and initiative. However not crucial, tactical, operative and strategic leadership should also be 
included in the education. 
 
Key words: 
Military theory, education, ranger squad leader, ranger unit, Army Ranger Battalion  

 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-07-06  
Kd Johan Larsson    
MSS/YOP 06-09 
 

 - 3 - 

 
Innehållsförteckning 
 

1 Inledning ...................................................................................................................... 4 
1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar ...................................... 5 
1.2 Avgränsningar och tidigare forskning.......................................................... 6 
1.3 Teori .......................................................................................................................... 8 
1.4 Metod och material ........................................................................................... 10 
1.5 Disposition ............................................................................................................ 10 

2 Militärteoretisk utbildning ............................................................................... 11 
2.1 Behov av militärteori........................................................................................ 11 

2.1.1 Okonventionellt uppträdande ............................................................... 11 
2.1.2 Insatser på djupet ..................................................................................... 12 
2.1.3 Små enheter ................................................................................................ 13 
2.1.4 Högvärdiga mål .......................................................................................... 14 
2.1.5 Långvariga insatser .................................................................................. 15 
2.1.6 Högre nivåer ................................................................................................ 16 
2.1.7 Sammanfattning ........................................................................................ 17 

2.2 Vilka delar ur militärteorin kan en utbildning innehålla? ................... 18 
2.2.1 Uppdragstaktik ........................................................................................... 18 
2.2.2 Indirekt metod ............................................................................................ 19 
2.2.3 Ledningsnivåer............................................................................................ 20 
2.2.4 Sammanfattning ........................................................................................ 20 

3 Avslutning .................................................................................................................. 22 
3.1 Utblick och vidare forskning .......................................................................... 24 

4 Litteratur och källförteckning............................................................................ 25 
Litteratur ........................................................................................................................... 25 
Internet ............................................................................................................................. 25 
Dokument ......................................................................................................................... 25 

5 Bilaga 1........................................................................................................................ 26 
6 Bilaga 2........................................................................................................................ 29 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-07-06  
Kd Johan Larsson    
MSS/YOP 06-09 
 

 - 4 - 

1 Inledning 
 
Den svenska Försvarsmaktens huvuduppgift kan definieras enligt nedan:  

 
Två av dessa uppgifter; delta i internationella insatser och försvara Sveriges gränser 
skiljer sig för det mesta markant från varandra. Internationellt arbete innebär ofta en helt 
ny miljö och andra uppgifter än den miljö och uppgifter som det innebär att försvara 
Sverige. Dock så har dessa vitt skilda uppgifter något gemensamt. Oavsett om man 
befinner sig i en hettande öken eller subarktiska områden, oavsett om uppgiften är att 
samverka med en afghansk polischef eller genomföra eldöverfall. Det gemensamma är 
att de uppgifter som ställs och de situationer och som svensk militär kan komma att 
ställas inför, många gånger är komplexa, otydliga och krävande.  
 
Det medför att de chefer som skall fatta beslut i dessa situationer och besluta hur en 
uppgift skall lösas kommer att ha höga krav på sig. Därför måste de chefer som skall 
leda förbanden på olika nivåer vara välutbildade och kunniga på just sin sak. Det sätt en 
chef fattar sitt beslut på och hur han väljer att lösa en uppgift kan komma att se ut på 
olika sätt för olika chefer, beroende på vilken nivå chefen befinner sig på. Inte alltid 
men till större del fattar chefer på högre ledningsnivåer, besluten i olika staber. I dessa 
staber finns det goda möjligheter att skapa ett väl utarbetat beslutsunderlag med hjälp av 
tekniska sensorer och en mängd underrättelser. Ofta finns också en rad olika experter 
inom specifika områden till hands för rådfrågning. En strävan finns att dessa chefer 
skall vara välutbildade inom området beslutsfattning.  
 
Ofta ter det sig att i de lägre ledningsnivåerna skall besluten fattas snabbare och ofta på 
ett mindre säkert underlag. Chefer på kompani och plutonsnivå kan många gånger 
komma att behöva fatta sina beslut med kort betänketid. Ofta är också beslutsunderlaget 
inte det bästa. Större delen av de beslut de fattar görs på dessa premisser. Allt detta 
beror på att chefer på dessa nivåer nästan alltid bedriver sin ledning ute på fältet under 
tiden förbandet löser sina uppgifter. Där måste man vara snabbare att agera på de 
situationer som uppstår och ibland fatta beslut även fast informationen är knapphändig. 
Även här finns en strävan att dessa chefer skall besitta god utbildning i att kunna 
hantera detta och fatta beslut.  
 
På den lägsta nivån, gruppnivån har vi i just nu i Försvarsmakten värnpliktiga som 
bemannar gruppchefsplatserna. Hur pass duktiga och välutbildade är dessa på att fatta 
viktiga beslut? Gruppchefer på ett jägarförband kan många gånger ges uppgifter där de 
under uppgiftens genomförande kan komma att behöva fatta egna beslut, utan stöd från 
högre chef och med kort varsel. Många gånger kan resultatet av uppgiften påverka 
nivåer högt över den egna gruppnivån.  
 

                                                 
1 http://www.mil.se/sv/Forsvarsmakten/Uppgifter-och-formaga/Forbandstyper/ 090422  

Försvarsmaktens huvuduppgift är förmågan till väpnad strid. Vi deltar ständigt i internationella 
fredsbevarande och fredsframtvingande insatser runtom i världen. Vi är beredda att försvara 
Sverige vid ett väpnat angrepp och bevakar landets territorium samt stöder samhället på olika 
sätt.1 
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Grunden för försvarsmaktens agerade är manövertänkande. Manövertänkande syftar till att 
uppnå systemchock. Grunden för manövertänkande är att tillämpa den indirekta metoden och 
utnyttja kritiska sårbarheter, ständigt sträva efter initiativet, vilket underlättas av uppdragstaktik.2  

 
Om detta är grundpelaren i försvarsmaktens sätt att agera är det givetvis en fördel att 
dessa chefer som skall leda förband och fatta beslut, är välutbildade inom just området 
manövertänkande. I grundsynen finner man många ord som även går att finna inom 
militärteorin, såsom manövertänkade, systemchock, indirekt metod, kritiska sårbarheter, 
initiativ och uppdragstaktik.  
 
Ser man vidare på de metoder ett jägarförband använder för att lösa de uppgifter de blir 
tilldelade överensstämmer dessa i stora drag med försvarsmaktens grundsyn på 
agerande. Jägarförband agerar till största del i mindre enheter och ofta långt ifrån högre 
chef. Där uppdragstaktik är ett måste för att verksamheten skall kunna fungera. De mål 
man får i uppgift att bekämpa är till största del identifierade som kritiska sårbarheter för 
motståndaren. Genom att verka mot kritiska sårbarheter tillämpar man på så vis den 
indirekta metoden och tillsammans kan flera jägarenheter framkalla, eller bidra till att 
framkalla systemchock hos motståndaren.  
 
Enligt tidigare så är de chefer som bemannar befattningar som plutonchef och uppåt ofta 
välutbildade inom beslutsfattning och metoder för att lösa en uppgift vilket faller sig 
naturligt då de genomgått en rad utbildningar under sin tid som kadett och officer. På 
gruppnivå har vi värnpliktiga gruppchefer som skall fatta beslut och tillsammans med 
sin grupp lösa uppgifter. Hur pass kapabla är dessa på att fatta snabba beslut och lösa 
uppgifter på ett sätt som överensstämmer med försvarsmaktens grundsyn på agerande?  

 
De gruppchefer som i dag utbildas vid jägarförband lärs att tänka i banor som liknar 
försvarsmaktens grundsyn. Vilket ofta syns på de resultat en jägargrupp åstadkommer 
när de löser en uppgift, vilket är ett gott tecken på att vi i dag har duktiga gruppchefer 
på jägarförbanden. Dock så finns frågan; skulle man kunna öka deras kompetens inom 
området? Att genom specifik utbildning förbättra deras beslutsfattning och förmåga till 
att lösa uppgifter på ett självständigt sätt? Skulle en militärteoretisk utbildning, där man 
kopplar de uppgifter och situationer dessa ställs inför i praktiken till en teori förbättra 
deras förmåga. Förmågan att lösa uppgifter och fatta egna beslut utan stöd från högre 
chef, både före och under en insats?        

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 
Under en av lektionerna i militärteori reagerade jag på citatet ”Då kanske jägarsoldaten 
skulle förstå varför han ligger i sin eldställning i flera timmar och väntar”3. En av 
lärarna hade en föreläsning inom området indirekt metod, där taktiken går ut på att slå 
mot motståndarens kritiska sårbarheter. På så sätt påverkas dennes tyngdpunkt och på så 
vis uppnå systemchock. Det jag reagerade och började fundera på var att de uppgifter 
och det sätt jag som jägargruppchef tillsammans med min jägargrupp löste våra 
uppgifter på överensstämde med lärarens beskrivning av den indirekta metoden.  

                                                 
2 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, (Stockholm: Försvarsmakten 2002) s. 81  
3 Övlt Jonas Lind, föreläsning MHS-H, termin 3.  
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Av egen erfarenhet vet jag att jägargrupper ofta löser de uppgifter de blir tilldelade men 
utan att egentligen förstå vad de gör och varför. En annan sak som också kan väcka 
tankar är att resultaten av de uppgifter en jägargrupp kan tänkas utföra kan komma att 
ha stor påverkan på nivåer högt över den egna nivån, att verka mot tillsynes enkla mål 
men som kan komma att ha ett avgörande för tyngdpunkten. Detta resonemang kan för 
en jägargrupp te sig som något helt nytt fast de under sin utbildning genomför uppgifter 
på ett sådant sätt som just beskrivits. 
 
 Resonemanget medför att funderingar och idéer om en militärteoretisk utbildning under 
värnplikten kan förbättra gruppchefernas sätt att arbeta och fatta beslut? Kan en sådan 
utbildning få gruppcheferna att se på de uppgifter de ställs inför på ett helt annat sätt? 
Får dessa en större förståelse varför de genomför vissa uppgifter? Ökar deras motivation 
och därigenom övriga gruppmedlemmars motivation? Detta är överlag ett stort problem, 
att kunna skapa motivation för soldaterna varför de skall utföra vissa uppgifter som 
ibland kan tyckas vara meningslösa.  
 
Ett av huvudsyftena med denna uppsats är att analysera behovet av militärteoretisk 
utbildning vid arméns jägarbataljon (AJB), vad blir uteffekten av en sådan utbildning? 
Vidare är syftet också att inventera och föreslå vilka delar ur militärteorin som skulle 
kunna komma att användas vid en sådan utbildning. I förlängningen är tanken att kunna 
använda det färdiga materialet som ett underlag och idégivare vid en utbildning i 
militärteori vid AJB.  
 
Resonemanget leder fram till följande frågeställning som arbetet är tänkt att kretsa 
kring:     

 Analysera behovet av militärteoretisk utbildning vid AJB 09. 
 Föreslå vilka delar ur militärteorin en eventuell utbildning skall innehålla.    

 

1.2 Avgränsningar och tidigare forskning 
 
I uppsatsen kommer enbart förbandet AJB enligt populärversion TOEM4 att användas. 
Utifrån detta förband kommer en analys av behovet av utbildning i militärteori att göras. 
MekBat 08 enligt UTOEM kommer att användas i syfte att kunna jämföra AJB med ett 
annat förband och påvisa skillnader i uppgifter och arbetsmetoder. 
 
Den enhet som är utgångspunkt för uppsatsens resonemang är en jägargrupp. En 
jägargrupp vars uppgifter är strid och underrättelsetjänst. Gruppen består av en 
gruppchef samt fem soldater specialiserade på olika områden. De andra typgrupperna 
som finns vid förbandet, ex, transportgrupp, ledningsgrupp, vakt och insatsgrupp 
kommer inte att tas i beaktning.    
 
Den ledningsnivå jag kommer att undersöka behovet av utbildning på är 
gruppchefsnivå. Jag undersöker alltså inte vilket behov soldater har av utbildning i 
militärteori utav anledningen att det är gruppchefen som fattar besluten och vara taktiskt 
kunnig.  
 

                                                 
4Taktisk Organisation Ekonomisk Målsättning 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-07-06  
Kd Johan Larsson    
MSS/YOP 06-09 
 

 - 7 - 

Den analys som görs och de förslag som ges är utifrån att det idag är värnpliktiga som 
är gruppchefer.  
 
I analysen är det enbart behovet som undersöks, huruvida det tidsmässigt är möjligt att 
genomföra utbildning i militärteori under ett utbildningsår kommer inte att tas i 
beaktning.  
 
Den teori uppsatsen begränsas inom är den militärteori och litteratur som ingår i kursen 
militärteori grunder 7,5 poäng.5  
 
Det område uppsatsen kommer att avhandla är relativt outforskat. Ett flertal uppsatser 
författade av elever på chefsprogrammet vid försvarshögskolan avhandlar 
manövertänkande, militärteori och uppdragstaktik. Dessa uppsatser avhandlar området 
på högre nivåer och inte på ”gräsrotsnivå” som denna uppsats kommer att göra. Två av 
de uppsatser som finns är Jari Mäkeläs uppsats Utbildning mot manövertänkande?6 och 
Per Nilssons uppsats Militärteorins påverkan på utvalda beslutsfattare inom Royal 
Navy 1914-1918.7  
 
I den FSS8 som är framtagen finns ett antal förmågor man ställer som krav att soldaten 
skall kunna. En av dessa förmågor är:  
 
Krav på förmåga - B 
”Soldaten/sjömannen ska kunna lösa sina uppgifter utifrån en förståelse för dessa i ett 
större sammanhang.”9  
 
Målet med förmågan delas in i övergripande nivå och förbandsnivå. Målet på förbands 
nivå är att ”Soldaten/sjömannen ska kunna lösa sina egna uppgifter utifrån förståelse för 
dessa i ett större sammanhang (på närmast högre nivå).”10 I de situationer de skall lösa 
kunna lösa förmågan i är ”alla situationer där förbandet löser uppgifter”11.  
 
I den analys man gjort av målet på förbandsnivå finns två delmål:  
 
”När soldatens eller sjömannens förband är ”insatt”, kunna redogöra för vilken/vilka 
uppgifter detta löser samt syftet med pågående verksamhet”12. 
 
”Kunna förändra sättet att lösa den egna uppgiften om förutsättningarna, eller 
uppgifterna, för det egna förbandet förändras”13. 
 

                                                 
5 http://www.fhs.se/upload/Utbildning/Program-utbildningar/YOP0609kursplaner/PYO338.pdf 090422 
6 http://www.annalindhbiblioteket.se/publikationer/uppsatser/2008/chp0608/maekelae_143171.pdf 090422 
7 http://www.annalindhbiblioteket.se/publikationer/uppsatser/2006/chp0406/nilsson_30461.pdf 090422 
8 Försvarsmaktsgemensamma krav på förmåga hos Soldater och Sjömän. 
9 Försvarsmaktsgemensamma krav på förmåga hos soldater och sjömän (2008 års utgåva), sid. 15 
10 Ibid. sid. 15 
11 Ibid. sid. 15 
12 Ibid. sid. 16 
13 Ibid. sid. 17  
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Den ovan nämnda förmågan och de mål som är framtagna är tydliga tecken på att man 
inom försvarsmakten har en strävan efter att soldater skall ha en förståelse för närmast 
högre nivå, kunna redogöra för syftet med de pågående uppgifterna samt att kunna 
hantera förändringar i förutsättningarna och läget. Det finns en idé i försvarsmakten, en 
idé som denna uppsats kommer att bygga vidare på.  
 
Kopplar man förmågan till AJB så finner man tydliga likheter. Inom jägarförbanden har 
det sedan länge funnits en idé och en metod att utbilda jägargruppchefer till att besitta 
förmågan att agera självständigt, vara kreativ, ta egna initiativ och fatta egna beslut. Det 
tyder på att man värdesätter gruppchefer som är kunniga och kompetenta i eget 
tänkande och det finns en strävan att forma gruppcheferna att bli så kapabla som möjligt 
på detta. Vidare finns även ambitionen att en chef alltid skall förstå och vara medveten 
om en chefs vilja och målbild två nivåer över sin egen. I fallet gruppnivå innebär det att 
gruppcheferna skall ha förståelse för en kompanichefs/skvadronchefens vilja och hur 
dennes målbild ser ut när uppgiften är löst. De gruppchefer som verkar vid AJB besitter 
i redan i dag goda kunskaper inom förmågan. Men frågan är, kan deras kunskaper och 
kompetens ökas ytterliggare? 
 
Den här uppsatsen fyller en lucka i den tidigare forskningen. Tidigare forskning har 
avhandlat området på högre nivåer, den här uppsatsen kommer att belysa området på 
lägsta ledningsnivån, gruppchefsnivån. Vad kan man göra för att optimera utbildningen 
för gruppcheferna inom området? Det jag vill belysa med mitt arbete är att utbildningen 
för jägargruppchefer kan utvecklas, genom att bygga på den redan befintliga 
gruppchefsutbildningen med vissa delar av militärteorin och på så vis utveckla 
gruppchefernas kompetens ytterligare än vad den redan är i dag.    

1.3 Teori  
 
För att kunna genomföra arbetet finns det vissa begrepp i militärteorin som behöver 
definieras, definitionen syftar till att ge en klarare bild av arbetet och en större förståelse 
för det resonemang jag kommer att föra. De begrepp jag avser definiera kommer 
tillsammans med förbandsbeskrivningarna att utgöra tyngdpunkten i arbetet.14  

 
I varje militär operation krävs det att man gör en bedömning av när, var och hur man 
kan nå ett avgörande i striden gentemot motståndaren. Resultatet av bedömningen blir 
tyngdpunkt, detta är en eller flera faktorer som motståndaren bygger sin förmåga till 
kamp på. Tyngdpunkten är beroende av ett antal avgörande punkter. Den är beroende av 
dessa för att vara just den faktor som motståndaren bygger sin vilja till kamp på. 
Bekämpning av de avgörande punkterna kan komma att påverka tyngdpunkten, vilket 
gör att motståndaren kan komma ur balans. Avgörande punkter kan finnas på 
motståndarens alla nivåer och inom alla funktioner. Inför operationer identifierar man 
motståndarens tyngdpunkt och utifrån denna identifierar man de avgörande punkterna.  
 
Manövertänkande grundas på att om möjligt undvika konfrontation där motståndaren är 
stark och istället systematiskt slå mot dennes svagheter, ställen där motståndaren är 
svag, är dåligt skyddad eller inte förväntar sig angrepp.  

                                                 
14Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (Försvarsmakten: Stockholm2002), sid. 78-90  
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Den eller de avgörande punkter som uppfyller någon eller några av dessa faktorer blir 
kritiska sårbarheter för motståndaren.    
 
Genom att slå mot de kritiska sårbarheterna istället för att direkt angripa tyngdpunkten 
nyttjar man sig av den indirekta metoden. Indirekta metoden är ett viktigt verktyg, där 
man på ett kostandseffektivt sätt kan uppnå strategiska, operativa och taktiska mål i 
striden. Ur fysisk synvinkel skall den indirekta metoden resultera i att man använder sig 
av vägen med minsta motstånd och i psykologisk synvinkel den minst väntade vägen.  
 
Genom att med samordnade insatser på alla nivåer slå mot de kritiska sårbarheterna når 
man framgång. Genom denna metod lamslår man motståndaren och försätter denne i 
något som kan liknas ett chocktillstånd. Dennes vilja till kamp bryts ned, 
sammanhållningen och samordningen upphör, man har framkallt systemchock hos 
motståndaren. Systemchock kan leda till motståndarens totala sönderfall vilket gör 
honom oförmögen att fortsätta verka effektivt. På så vis har man nått ett avgörande i 
striden.  
 
På grund av krigets natur inträffar det ofta att enbart ett fåtal kritiska sårbarheter kan 
identifieras på förhand. Dessa är dynamiska och under striden kan nya komma att 
identifieras. Att tillämpa den indirekta metoden innebär att man konsekvent utnyttjar 
dessa möjligheter till framgång, genom detta behåller man initiativet i striden. Initiativ i 
manövertänkandet kan beskrivas med den så kallade beslutscykeln. Beslutscykeln 
bygger på att upptäcka – bedöma – fatta beslut och agera. Beslutscykeln grundar sig på 
övlt Boyds teori15 som han kallar för OODA-lopen16 Initiativet vinner man genom att 
komma innanför motståndarens beslutscykel, vilket leder till att motståndaren halkar 
efter och tvingas till att reagera på våra handlingar istället för att agera själv. 
Grundtanken handlar om att de egna åtgärderna skall få motståndarens åtgärder att bli 
irrelevanta. Genom att nyttja den indirekta metoden och slå mot de kritiska 
sårbarheterna måste motståndaren hela tiden reagera på dessa handlingar och på så sätt 
behåller man initiativet gentemot denne.  

 
För att allt detta skall fungera förutsätts det att man har en ledningsmetod som främjar 
manövertänkandet, den ledningsmetoden är uppdragstaktik. Uppdragstaktiken bygger 
på att chefer på olika nivåer ger underställda en uppgift, tilldelar resurser och 
handlingsmöjligheter. De högre cheferna lämnar så mycket som möjligt av planeringen 
åt de underställda cheferna som skall utföra uppgiften. Genom att den högre chefen 
tydligt delger sin vilja, tydligt redogör för uppdragets syfte och innebörd säkerställer 
man samordning. Uppdragstaktiken bygger på en ledningsfilosofi som speglas av 
initiativkraft, självständigt beslutsfattande, individuellt ansvarstagande och ömsesidigt 
förtroende mellan chefer och personal. Vidare kräver uppdragstaktiken en hög 
utbildningsnivå och god disciplin. Viktigt är också att cheferna uppmuntrar och ger 
underställda chefer utrymme för agerande.   
 
 

                                                 
15 Lind, William, Handbok manöverkrigföring, ( Stockholm: Försvarshögskolan), sid. 17 
16 Observe Orient Decide Act  
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1.4 Metod och material 
 
Inledningsvis kommer en analys där behovet av militärteoretisk utbildning för 
gruppcheferna vid AJB att göras. Detta genomförs genom en analys av 
populärversionen TOEM AJB, där förbandets arbetsmetoder och de uppgifter förbandet 
väntas lösa analyseras och beskrivs. Ur denna analys kommer de faktorer som gör att en 
sådan utbildning kan motiveras att identifieras. Parallellt med denna kommer en 
jämförelse mellan populärversion TOEM och UTOEM Mekbat 08 att göras. Syftet är att 
påvisa skillnader i uppträdande och uppgifter mellan förbanden. Genom jämförelsen 
kan ytterligare motiv identifieras. Motiv till varför militärteoretisk utbildning skulle 
uppnå positiva effekter på ett jägarförband.  
 
Därefter kommer resultatet av analysen att användas till att identifiera de delar ur 
militärteorin som är direkt jämförbara med förbandets uppträdande och uppgifter. Ur 
detta kommer förslag på vilka delar som skulle kunna ingå i en militärteoriutbildning att 
listas och motiveras. De delar inom militärteorin som identifieras som lämpliga att ingå 
i en militärteoretisk utbildning kommer att härledas till den litteratur som uppsatsen är 
begränsad inom. Syftet är att finna stöd i litteraturen och teorin. En fortlöpande 
diskussion kommer att hållas under hela analysdelen med delslutsatser efter varje 
kapitel. Slutligen kommer resultatet av detta att mynna ut i ett material, utifrån vilket 
slutsatserna kommer att dras och genom detta finna svar på frågeställningen.   
 
De källor som kommer att användas är delar ur den kurslitteratur som ingår i kursen 
militärteori grunder 7.5 p17 som genomförs vid militärhögskolorna. Den litteraturen är 
vald att användas vid utbildningen för kadetter varför den kan anses som relevant för 
uppsatsen. Under analysen kommer Jägarbataljon 09, operativa krav och miljö, 
populärversion och UTOEM Mekbat 08 att användas. Detta är en populärversion 
respektive ett utkast på de TOEM som är framtagen för förbanden. Varför dessa kan 
anses som ytterst pålitlig information gällande förbandens uppträdande och uppgifter 
och varför validiteten18 kan anses som god. Vidare används även material som är taget 
från försvarsmaktens hemsida.   

1.5 Disposition 
 

Det första kapitlet avhandlar bakgrund, problemformuleringar och syfte med uppsatsen. 
Detta för att läsaren skall få en bild av uppsatsens upplägg och tanke. Kapitlet avhandlar 
också hur jag metodmässigt arbetat under arbetets gång samt de källor jag använt mig 
av.  
 
Det andra kapitlet avhandlar behovet av militärteoretisk utbildning vid AJB. Kapitlet 
avhandlar också vilka delar som bör ingå i en sådan utbildning.  
 
Det tredje kapitlet är en avslutning där jag kopplar resultatet mot frågeställningarna och 
svarar på dem. 

                                                 
17http://www.fhs.se/upload/Utbildning/Program-utbildningar/Officersprogrammet/Kursplaner/1OP006-krv-
grundkurs-militarteori.pdf 090422 
18Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Lund, 2003) 
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2 Militärteoretisk utbildning  

2.1 Behov av militärteori 
 
I kapitlet kommer behovet av militärteoretisk utbildning för gruppcheferna vid AJB att 
analyseras. Förbandets sätt att uppträda och de uppgifter som kan tilldelas kommer att 
utgöra tyngdpunkten i analysen. Det är ur denna som motiveringarna kommer att 
identifieras. Motiv till att varför en jägargruppschef har ett behov av en sådan utbildning. 
Under analysen kommer uppgifterna och arbetsmetoderna att belysas utifrån en grupps och 
en gruppchefs perspektiv.  
 
De delar som analyseras anges nedan i citat från Jägarbataljon 09, operativa krav och 
miljö, populärversion. De delar som i huvudsak har analyserats innehåller faktorer som är 
signifikanta för jägarförbands sätt att uppträda och arbeta. Vissa delar i analysen kommer 
att jämföras med motsvarande delar för MekBat 08, i det fallet används UTOEM Mekbat 
08. Syftet med jämförelsen är att påvisa skillnader i uppträdande och uppgifter mellan 
förbanden. Dessa skillnader innebär vissa olikheter mellan en jägargruppchefs och en 
pansarskyttegruppchefs uppgifter och i förlängningen olika behov av militärteoretisk 
utbildning. Även delarna i jämförelsen kommer att jämföras utifrån grupps och gruppchefs 
perspektiv.   
 

2.1.1 Okonventionellt uppträdande   
 

”Jägarbataljonen utgör en lätt, flexibel, uthållig och okonventionell resurs på den 
marktaktiska nivån vilken är en bidragande resurs i insatsförmågorna”.19 
 
”Insatta jägarförband har därför förmågor och egenskaper som medger insatser över 
en stor yta eller tidsförskjutet med hög uthålligt, hög markrörlighet samt 
okonventionellt taktiskt uppträdande.”20 
 
Att vara och uppträda okonventionellt är något som konstant nyttjas vid ett 
jägarförband. Med okonventionellt uppträdande menas att man uppträder oförutsägbart 
och på det minst väntade sättet. Ett eldöverfall genomförs aldrig på samma plats eller på 
samma sätt gång efter gång, en infiltrations och exfiltrationsväg är aldrig densamma. 
Genom att vara okonventionell ökar man osäkerheten hos motståndaren. Denne måste 
alltid vara på sin vakt och planera för att allt kan hända. Säkerheten måste höjas och mer 
resurser binds upp. För att kunna vara okonventionell måste gruppchefen besitta goda 
kunskaper inom taktik. För att bli taktiskt kunnig och smart krävs en god utbildning. 
Genom en militärteoretisk utbildning där jägargruppchefen erhåller de delar ur 
militärteorin som anses lämpliga för denne och som passar in på förbandets sätt att 
verka ökar man kompetensen avsevärt. Gruppchefen får ytterligare verktyg i sin 
verktygslåda att välja mellan då en uppgift ska planeras och lösas. Förmågan att planera 
för det oväntade ökar. I och med detta ökar osäkerheten för motståndaren och dennes 
uthållighet och skärpa påverkas avsevärt.  

                                                 
19Jägarbataljon 09, operativa krav och miljö, populärversion, sid. 1  
20 Ibid. sid. 2 
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2.1.2 Insatser på djupet 
 

”Den avgörande striden eller insatserna sker i närstridsområdet och framgången där 
avgörs i många avseenden av att dessa insatser sker samordnat med insatser på djupet. 
På så sätt påverkas motståndaren över ett större område. Genom att genomföra punkt- 
och precisionsinsatser med jägarförband (jägarbataljonen) på djupet/i djupområdet 
påverkas motståndarens tempo och sammanhang.”21 
 
En jägargrupps huvuduppgifter är att bedriva strid och underrättelsetjänst bakom 
motståndarens linjer. Det vill säga på djupet att ett operationsområde. Att verka på 
djupet innebär att man är långt ifrån egna förband och för det mesta långt ifrån en högre 
chef. En plutonchef kan befinna vid någon av jägargrupperna och leda plutonens 
verksamhet därifrån. Ofta är de enskilda jägargrupperna utspridda över ett stort 
geografiskt område varför de flesta grupper ändå är långt ifrån plutonchefen.  
 
I steget över plutonchefen i befälshierarkin finns skvadronchefen. Skvadronchefen är 
sällan ute bland de insatta enheterna. Denne leder plutonerna från en bakre 
ledningsplats, en plats som kan komma att vara mycket långt ifrån övriga delar av 
skvadronen. Även fast det är plutonchefen som leder de ingående grupperna i plutonen 
kan situationen bli som sådan att en skvadronchef samverkar direkt med en särskild 
jägargrupp angående en uppgift. Då avstånden mellan en jägargrupp och de högre 
cheferna för det mesta är geografiskt stora innebär det att gruppchefen är chef för den 
insatta enheten och på så vis chef på platsen.  
 
Ledningen och samband från högre chefer till jägargrupperna sker via radio och 
satellittelefon. Ibland kan sambandet utebli. Uteblivet samband kan bero på de stora 
geografiska avstånden och begränsningarna i utrustningens prestanda. Men det kan 
också bero på påverkan av det extrema klimat och den extrema miljö jägargrupperna 
verkar i. Då sambandet och ledningen från de högre cheferna uteblir är det plötsligt 
gruppchefen som skall fatta alla beslut. Beslut som annars i vanliga fall fattas av pluton- 
eller skvadronchefen. Gruppchefen måste nu utan stöd, rådfrågning och direktiv från 
dessa fatta beslut som kan komma ha stor betydelse för det egna och övriga förbandet. 
För att kunna fatta sådana beslut på bästa möjliga sätt är det en oerhört stor fördel om 
den person som är satt på gruppchefsplatsen är välutbildad.  
 
Genom utbildning i lämpade delar ur militärteorin kan man öka gruppchefens förståelse 
för högre chefers vilja och målbild. Genom en ökad förståelse kan denne, på egen hand, 
lättare fatta beslut och planera gruppens verksamhet om sambandet och ledningen skulle 
utebli.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
21Ibid, sid. 2 
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2.1.3 Små enheter 
 

AJB: ”Utmärkande för jägarbataljonen är att de har som mål och karaktäristik, att 
med begränsad insats av trupp eller i mindre förbandsenheter försvåra en 
motståndares verksamhet, i syfte att skapa effekter på högre taktisk eller operativ 
nivå.”22 
 
Mekbat: ”Bataljonen skall kunna verka i samlat förband men skall även kunna lösa 
självständiga uppgifter ner till kompani- (plutons)nivå.”23 
 
Vid AJB är plutonen den främsta taktiska insatsenheten. För det mesta uppträder denna 
sällan samlat utan plutonens grupper är utspridda över ett stort geografiskt område och 
uppträder därför var för sig. Beroende på uppgiftens art kan något större, tillfälliga 
enheter av patrulls storlek sättas samman för att passa den uppgift som förbandet 
delgivits. Kortfattat innebär det att förbandet uppträder och strävar efter att använda så 
små enheter som möjligt när en uppgift skall lösas. En anledning är att de flesta 
uppgifter en jägargrupp kan bli tilldelad kräver ett uppträdande som minimerar risken 
för att bli upptäckta. Desto mindre enheten är desto mindre individer finns det för 
motståndaren att upptäcka. För att små enheter skall kunna verka självständigt och på ett 
optimalt sätt krävs det att gruppchefen är kompetent och välutbildad på den verksamhet 
gruppen ska bedriva. I och med att enheter av grupps storlek ofta är minsta enheten är 
det gruppchefen som är chef på platsen, platsen där det händer, och som skall fatta 
besluten angående gruppens agerande. Det är denne som skall besluta om hur en uppgift 
skall lösas och vilken metod man skall använda? Vilken teknik ska gruppen använda sig 
av och hur löser man uppgiften på bästa taktiska sätt? Det är mycket ansvar som vilar på 
en jägargruppchefs axlar. För att gruppchefen skall kunna fatta dessa beslut är det 
viktigt att denne är välutbildad på sitt område. En militärteoretisk utbildning skulle ge 
gruppchefen mer kött på benen när viktiga beslut skall fattas. Små enheter kräver också 
att gruppen i sin helhet fungerar självständigt, alla skall vara specialister på sitt område 
och duktiga på det de skall göra. En signalist skall vara duktig på att nyttja den 
kommunikationsutrustning gruppen medför och en sjukvårdare skall kunna ta hand om 
de skador som uppstår. En jägargruppchef skall vara duktig på att planera, leda och fatta 
beslut.   
 
Den mekaniserade bataljonen uppträder ofta i bataljons storlek. Dock så ska enheter av 
kompanis och plutons storlek kunna genomföra självständiga uppgifter. För en 
pansarskyttegruppchef innebär det att det alltid finns en högre chef närvarade, i och med 
att den minsta enhet man löser uppgifter i är pluton. En högre chef som finns på plasten 
och fattar de mer betydande och avgörande taktiska besluten där grupperna är verktyg 
för att lösa ut dessa. Det är stor skillnad gentemot en jägargruppchef som till mesta del 
befinner sig långt ifrån högre chef som man dessutom kan tappa samband med. 
Skillnaden mellan de två olika cheferna blir att en jägargruppchef kan komma att 
behöva planera och fatta beslut helt självständigt. Resultatet av jämförelsen blir att en 
jägargruppchef måste besitta mer kompetens inom vissa taktiska delar än en 
pansarskyttegruppchef och är därför i större behov av en militärteoretisk utbildning.  

                                                 
22Ibid. sid. 2  
23 UTOEM Mekbat 08, sid. 4 
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2.1.4 Högvärdiga mål  
 
AJB: ”Vad avser markstrid och stöd till bekämpning är effekterna av insatser med 
jägarbataljonen att motståndaren påverkas eller att vitala funktioner bekämpas innan 
denna hunnit komma till verkan mot våra förband i närstridsområdet. Genom att 
påverka eller bekämpa en motståndares kritiska sårbarheter eller gränssättande 
resurser på djupet binds resurser för skydd och bevakning, vilket försvagar dennes 
operationer i närstridsområdet.”24  
 
AJB: ”Vad avser underrättelsetjänst är effekterna att insatser med jägarbataljonen 
bidrar till en bättre markoperativ och/eller gemensam lägesbild, därmed en utökad 
ISTAR25-förmåga, i otillgängliga/avlägsna/svårframkomliga områden, som annars 
endast kan övervakas från luften. Härvid kan motståndarens förband och/eller kritiska 
sårbarheter eller gränssättande resurser upptäcks och målbestämmas, för att ge 
underlag för bekämpning. Verkan av bekämpningen kan verifieras likväl som 
motståndarens eventuella taktikanpassning kan avslöjas.”26  
 
Mekbat: ”Bataljonen med stridsfordon skall kunna: 
 ta terräng som försvaras av ett till två reducerade mekaniserade kompanier 

förstärkta med stridsvagnar. 
 slå ett förband motsvarande ett till två reducerade mekaniserade kompani med 

stridsvagnar. 
 tvinga  grupperade förband (motsvarande ett till två reducerat mekaniserat kompani 

förstärkta med stridsvagnar) till omgruppering, 
 öppna en förbindelse där motståndaren med förberedelser och med stöd av 

mineringar, främst ytlagda, försvarar enstaka platser med styrkor av plutons storlek  
 under ett dygn, efter ett dygns förberedelser, fördröja framträngande av en styrka 

motsvarande mekskyttebataljon eller hindra gruppering av minst förstärkt kompani 
inom ett område på 10x30 km med max 2 genomgående vägar.”27 

 
De mål en jägargrupp får i uppgift att påverka och bekämpa är motståndarens vitala 
funktioner och gränssättande resurser. Dessa kan av oss ibland identifieras som 
motståndarens kritiska sårbarheter och är då för oss högvärdiga mål. Exempel på sådana 
mål är underhållsförband och ingenjörsförband. I de förbanden ingår bland annat 
enheter som har i uppgift att transportera drivmedel och lägga broar över vattendrag. 
Motståndarens pansarförband är beroende av dessa enheter för att kunna röra sig framåt 
och ta terräng. Det kan vara deras förmåga att röra snabbt sig framåt som är 
tyngdpunkten hos motståndaren. Genom att tilldela jägargrupper uppgifter som innebär 
att slå mot de förband som är av betydelse för motståndarens anfalls/stridsförmåga 
hindrar/begränsar man dennes förmåga till strid, vilket får positiva effekter för våra 
egna manöverförband.  
 
 

                                                 
24 Jägarbataljon 09, operativa krav och miljö, populärversion, sid. 2 
25Intelligence, Surveillance, Target Aquisition, Reconnaissance. 
26Jägarbataljon 09, operativa krav och miljö, populärversion, sid. 2 
27UTOEM Mekbat 08. sid.4   
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En jägargrupp kan också få i uppgift att bedriva spaning mot motståndaren. Det 
specifika syftet med spaningen kan vara att upptäcka motståndarens kritiska sårbarheter 
och gränssättande resurser. Den informationen kan vara av vital betydelse för högre 
chef, ibland högre chef ovanför det egna förbandet. Enligt tidigare så kan en jägargrupp 
komma att förlora sambandet med högre chef och gruppchefen har då ansvaret för all 
planering och beslutsfattning. För att veta vad en kritisk sårbarhet är och kunna 
identifiera dessa är det en fördel om man besitter kunskaper inom området.  
 
Om gruppchefen genomgått en militärteoretisk utbildning inom området underlättas 
arbetet med att själv identifiera de kritiska sårbarheterna och besluta om målval för 
bekämpning bland dessa. En sådan utbildning kommer till nytta även om samband med 
högre chef är befintlig. Kan gruppchefen själv identifiera de kritiska sårbarheterna ökar 
möjligheterna för positiv rapportering till högre chefer och arbetet för dessa underlättas 
avsevärt.    
 
Gör man en jämförelse mellan AJB:s och Mekbat:s uppgifter finner man vissa 
skillnader. De uppgifter Mekbat blir tilldelade i största del rena stridsuppgifter i stor 
skala. Hela bataljonen eller kompaniet krävs för att lösa uppgifterna. Det uppgifter AJB 
ställs inför är mer lågintensiv karaktär där striden i stället går ut på att göra ”nålstick” 
med små enheter mot på förhand bestämda mål. För de två olika gruppcheferna innebär 
detta skillnader i arbetet. En pansarskyttegruppchef fattar oftare snabba beslut än en 
jägargruppchef. Likaså fattar denne kanske fler beslut under en viss tid än sin kollega på 
jägarförbandet. Men de beslut en pansarskyttegruppchef fattar är ofta av enklare 
karaktär. Större delen av beslutsfattningen sker på direkt order från högre chef. 
Exempelvis ”ta understödsställning på höjden”,” ta rensa två rum”. De beslut en 
jägargruppchef måste fatta är mer komplexa och komplicerade. Denne fattar ofta beslut 
utifrån uppgifter och inte en order. Exempelvis ”Genomför eldöverfall mot väg B, 
mellan tnr:100100 – 100500. Att ta beslut utifrån en tilldelad uppgift och inte en direkt 
order är ofta mer krävande och att ha goda taktiska kunskaper är till en stor fördel.  
 
Resultatet av jämförelsen är att förbandens respektive uppgifter gör att det är en 
väsentlig skillnad för gruppchefernas beslutsfattning. Där en jägargruppchef oftare 
måste fatta mer komplicerade beslut utifrån mera komplexa situationer. Därför är 
jägargruppchefer i större behov av militär teoretisk utbildning. 
 

2.1.5 Långvariga insatser  
 

”Taktisk förmåga att genomföra långvariga insatser, med lång reaktions- och 
förberedelsetid.”28  

 
En jägargrupp skall kunna genomföra insatser som sträcker sig över en längre tid. 
Förbandet besitter därför förmåga till god uthållighet utan stöd från andra förband. Ofta 
bär jägargrupperna med sig den materiel och utrustning som behövs för att kunna 
genomföra hela insatsen. På så vis är man oberoende av understöd och tillförsel av 
materiel från andra enheter. För en jägargrupp kan långvariga insatser innebära att 
gruppen måste klara sig helt själv under en länge tid.  

                                                 
28Jägarbataljon 09, operativa krav och miljö, populärversion, sid. 1  
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För att det skall kunna fungera gäller det att gruppchefen har förmåga att kunna planera 
och lägga upp sitt arbete på ett långsiktigt sätt. Långvariga insatser kan även innebära 
att krigets karaktär29 komma att ändras under tiden en jägargrupp befinner sig ute. 
Tyngdpunkter kan komma att ändras och nya kritiska sårbarheter kan uppstå. Att finna 
och identifiera nya kritiska sårbarheter kan komma att bli en uppgift för en jägargrupp 
och framförallt gruppchefen.  
 
Enligt tidigare så skulle en militärteoretisk utbildning skulle ge jägargruppchefen 
värdefulla kunskaper inom området. Framför allt skulle en sådan utbildning vara 
värdefull genom att de kritiska sårbarheterna kan förändras. Då det är en jägargrupp 
som kan bli de första egna enheterna att upptäcka dessa förändringar skulle en 
militärteoretiskt utbildad gruppchef lättare göra denna upptäckt och snabbare kunna 
rapportera till högre chef. Genom detta kan dessa komma snabbare till beslut och på så 
vis underlättar det för övriga förband att behålla initiativet i striden. Vi kommer 
innanför motståndarens beslutscykel. Görs detta tillräckligt många gånger kan 
systemkollaps framtvingas hos motståndaren.  
 

2.1.6 Högre nivåer  
 

”Jägarbataljonens insatser genomförs i regel avskiljt i rum från andra 
markstridsförband men samordnat i tid med dessa, inom ramen för en högre taktisk 
eller operativ chefs plan eller målsättningar. Utmärkande för jägarbataljonen är att de 
har som mål och karaktäristik, att med begränsad insats av trupp eller i mindre 
förbandsenheter försvåra en motståndares verksamhet, i syfte att skapa effekter på 
högre taktisk eller operativ nivå.”30 

 
I många fall arbetar en jägargrupp inom ramen för en högre operativ chefs plan. Inom 
ramen för högre chefs underrättelsebehov är en jägargrupp ett lämpligt verktyg att 
använda för informationsinhämtig. Genom underrättelser inhämtade av en jägargrupp 
kan en högre operativ chef fatta betydelsefulla och ibland avgörande beslut tack vare 
den information en jägargrupp inhämtat. Motståndarens gränssättande resurser och 
kritiska sårbarheter kan befinna sig på taktisk, operativ och strategisk nivå. Genom att 
låta jägargrupper slå mot dessa mål kan man få effekt på alla dessa nivåer, beroende på 
vilken nivå målet befinner sig på. För en jägargrupp innebär det att man många gånger 
står inför uppgifter vars resultat kan komma att ha betydelse för många nivåer över 
deras egen.  
 
Genom en militärteoretisk utbildning ökar gruppchefens förståelse för högre 
beslutfattares stridsplan och vilja. Skulle samband med högre chef utebli har 
gruppchefen ändå en förståelse för högre chefs vilja och tanke med striden och kan då 
göra egna målval och verka i chefens anda. Vidare får även gruppchefen genom en 
utbildning en större förståelse för sin och gruppens position i systemet. Deras roll träder 
fram på ett tydligare sätt när de kommer till insikt med vilken betydelse deras tillsynes 
enkla eldöverfall kan komma att betyda för övriga egna förband.  
 

                                                 
29 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder. (Stockholm: Försvarsmakten 2006), sid. 26  
30Jägarbataljon 09, operativa krav och miljö, populärversion, sid. 2 
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2.1.7 Sammanfattning  
 
Resultatet av analysen visar tydliga tecken på att en militärteoretisk utbildning skulle 
vara till nytta för gruppchefer vid AJB. Den påvisar också att jägargruppchefer är i 
större behov av en sådan utbildning än gruppchefer vid ett mekaniserat förband. Det 
beror på stora skillnader i uppgifter, uppträdande och ledningsförhållanden mellan 
förbanden och i slutändan skillnader för gruppcheferna. En jägargruppchef får oftare en 
uppgift att lösa. ”Spana längs väg A. Inom tnr: 100200 – 100600, fastställ fientlig 
verksamhet”. Jämförelsevis med en pansarskyttegruppchef som för det mesta får order 
från sin plutonchef. ”Ta terräng djup intill diket”. En jägargruppchef måste mera 
självständigt planera och fatta de beslut som gruppen ställs inför. En 
pansarskyttegruppchef agerar på de order han får.  
 
En jägargrupp har som signum att agera okonventionellt, att uppträda oväntat under sina 
insatser. Insatser som sker på djupet, långt inne på motståndarens område och långt 
ifrån en högre chef. Under insatserna strävar man efter att uppträda i små enheter, ofta i 
grupps storlek. De mål jägargruppen får i uppgift att påverka och bekämpa är för oss 
högvärdiga mål, mål som kan ha betydelse på nivåer över deras egen. Det beror på att 
gruppen ofta agerar och verkar utifrån en högre operativ chefs plan. Alla dessa faktorer 
gör så att jägargruppens arbete är krävande och komplicerat, de uppgifter man får och 
de situationer man ställs inför är mycket komplexa. Detta ställer höga krav på den chef 
som skall leda enheten, i det här fallet gruppchefen. Det är därför viktigt att denne är 
kompetent och välutbildad. En militärteoretisk utbildning skulle öka kompetensen 
utöver vad den är idag.    
 
Nu när det är konstaterat att ett behov av militärteoretisk finns och att den skulle ge 
positiva effekter uppstår frågan; vad ska en sådan utbildning innehålla ur militärteorin 
och varför? Behöver gruppcheferna genomgå exakt den utbildning i militärteori som en 
kadett vid officersprogrammet genomgår? Det är dessa frågor uppsatsens nästa del 
kommer att avhandla och ge svar på. 
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2.2 Vilka delar ur militärteorin kan en utbildning innehålla? 
 
Enligt analysen av TOEM AJB 09 så kan fan finna följande förbandsspecifika faktorer för 
arméns jägarbataljon.  
 En jägargrupp verkar på djupet.  
 En jägargrupp uppträder självständigt, under en längre tid och långt ifrån högre 

chef.   
 En jägargrupp får ofta i uppgift att slå mot högvärdiga mål som är av oss identifierade 

som kritiska såbarheter för motståndaren. En jägargrupp kan även få i uppgift att 
genom underrättelsetjänst tillgodose högre chefs informationsbehov och ofta 
identifiera de kritiska sårbarheterna.    

 En jägargrupp arbetar ofta utifrån en högre taktisk eller operativ chefs plan, vilja och 
målbild.  

 
Dessa förbandsspecifika faktorer går att koppla och härleda till vissa delar inom 
militärteorin. De delar inom militärteorin som bör ingå i en militärteoretisk utbildning är 
områden som främst kan kopplas till förbandets sätt att uppträda och de uppgifter man 
utför. De delar ur militärteorin som bör ingå är, för en gruppchef om denne besitter 
kunskap inom dessa, till stor hjälp vid gruppchefens arbete och beslutsfattning. De delar 
som bör ingår kommer att listas, motiveras och beskrivas nedan.  
 

2.2.1 Uppdragstaktik  
 
En jägargrupp uppträder ofta självständigt, genomför insatser under en längre tid och 
befinner sig långt ifrån högre chef. Dessa faktorer kräver att gruppen har förmågan att 
kunna arbeta och utföra sina uppgifter självständigt. För att en grupp kunna genomföra sitt 
arbete och lösa sina uppgifter på ett optimalt sätt krävs det att man inom förbandet 
tillämpar ledningsmetoden uppdragstaktik. Uppdragstaktiken måste tillämpas av både 
chefer på de högre nivåerna mot gruppcheferna men måste också tillämpas av 
gruppcheferna under sitt arbete med att leda gruppen. För att kunna tillämpa 
uppdragstaktik på ett optimerat sätt måste man besitta kunskap inom området. Kunskaper 
om vad uppdragstaktik är och hur man ska tillämpa den som ledningsmetod. En 
militärteoretisk utbildning för gruppchefer vid AJB bör innehålla en del som avhandlar 
området uppdragstaktik. En utbildning där gruppcheferna får lära sig vad uppdragstaktik 
är utifrån den idé som redan finns vid förbandet och vilka specifika faktorer som 
uppdragstaktik bygger på. På så sätt får gruppcheferna en teori att koppla till den praktik 
de använder när dessa är ute i fält. Utbildningen bör även avhandla hur högre chef 
använder sig av uppdragstaktik mot gruppcheferna och hur sedan dessa tillämpar 
uppdragstaktiken inom gruppen. Att låta de som är specielister inom respektive område ta 
ansar för sin sak. Effekten då blir att gruppmedlemmarna stimuleras då dessa ges 
förtroende från gruppchefen. Förtroendet mellan gruppmedlemmarna och gruppchefen 
ökar och gruppen blir mer sammansvetsad och prestationsförmågan ökar. Även 
förtroendet mellan gruppchefer och högre chefer kan öka då gruppcheferna kommer till 
insikt med att högre chef överlåter så mycket som möjligt av arbetet till dem. Tilliten31 
bland alla inblandade parter ökar.  

                                                 
31Gerry Larsson, Kjell Kallenberg, Direkt ledarskap (Försvarsmakten 2006), sid. 103  
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Det är gruppcheferna som ska genomföra uppgiften med sin grupp. Därför är det lämpligt 
att dessa får planera självständigt så mycket som möjligt utifrån gruppens förutsättningar 
att lösa uppgiften.    
 

2.2.2 Indirekt metod  
 
En jägargrupp får ofta i uppgift att slå mot mål som är identifierade som motståndarens 
kritiska sårbarheter. En jägargrupp kan även få i uppgift att genom spaning finna och 
identifiera dessa. Att slå mot kritiska sårbarheter innebär att man tillämpar den indirekta 
metoden. För att öka gruppchefens förståelse för den metod denne och gruppen i 
huvudsak använder sig av när de bekämpar sina mål bör en militärteoretisk utbildning 
innehålla en del som avhandlar indirekt metod. Utbildningen bör innehålla mer än en 
definition och beskrivning av själva metoden. För att en gruppchef ska förstå helheten bör 
en utbildning som omfattar hela ”kedjan”, där man börjar på toppen, genomföras. Det 
första man börjar med att beskriva är vad en tyngdpunkt är och hur man identifierar en 
sådan. Vidare går man igenom att tyngdpunkten är beroende av avgörande punkter och 
vad en avgörande punkt kan vara. Avgörande punkter som i sin tur kan bli vara kritiska 
sårbarheter. Genom att grupperna slår mot dessa tillämpar man den indirekta metoden 
genom att inte direkt slå mot tyngdpunkten. Bekämpas tillräckligt många av de kritiska 
sårbarheterna kan man tillslut fälla tyngdpunkten. Samtidigt behåller vi initiativet i 
striden. Genomförs tillräckligt många insatser kan man även uppnå systemkollaps. Genom 
att nyttja jägargrupper till att slå mot för oss högvärdiga mål måste motståndaren hela 
tiden reagera på våra handlingar och binda resurser för skydd. Vi kommer innanför 
motståndarens beslutscykel och har då initiativet i striden. Besitter gruppchefen den 
kunskap som nyss beskrivits blir förståelsen för metoden och gruppens arbete tydligare. 
Förståelsen för gruppens betydelse och del i det stora systemet ökar.  
 
För att kunna identifiera en kritisk såbarhet måste man veta vad en sådan är. Utbildningen 
bör därför ta upp vad en kritisk sårbarhet är och hur man arbetar för att ta fram dessa. 
Inledningsvis identifierar man tyngdpunkten. Därefter finner man dennes kritiska 
kapacitet. Kritisk kapacitet är det som gör motståndarens tyngdpunkt farlig för våra egna 
förband. För att motståndarens kritiska kapacitet skall fungera är den beroende av ett antal 
kritiska behov, behov som motståndaren behöver för att den kritiska kapaciteten skall var 
farlig för oss. Vissa är dessa behov är kritiska sårbarheter. Kritiska sårbarheter blir de när 
de är svagare, mindre skyddade och därför mer utsatta än de andra kritiska behoven. Detta 
är utbildning som för gruppchefen är av stor vikt. För att tydliggöra resonemanget för 
gruppcheferna bör man ta ner det hela på deras nivå och göra en koppling till en för de 
vanlig uppgift.  
 
Vi identifierar motståndarens pansarförband som motståndarens tyngdpunkt. Det är från 
dessa som de bygger sin förmåga till kamp på. Det som är farligt för våra egna förband är 
pansarförbandets förmåga till att göra snabba förflyttningar och ta terräng. Det är 
förmågan till högt tempo i förflyttningarna som är den kritiska kapaciteten. För att den 
kritiska kapaciteten skall kunna fungera är pansarförbanden beroende av underhålls och 
ingenjörsförband. Förbanden behövs för tillförsel av drivmedel och vid passeringar större 
vattendrag. Dessa förband är kritiska behov för pansarförbandet. Inom förbanden finns 
delar som är av extra stor betydelse, till exempel broläggare och drivmedelstransporter. 
Ofta är sådana mål mindre skyddade och är därmed svagare.  
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Dessa blir då de kritiska sårbarheterna. Och det är mot de målen jägargrupperna slår mot. 
Detta är ett exempel på hur man kan lyfta mer militärteorins tunga begrepp till soldaternas 
nivå och mot en för dem relevant uppgift.  
   
Kunskaper inom området medför att denne, tillsammans med den information övriga 
jägargrupper inhämtat, kan analysera vilka de kritiska sårbarheterna är och göra egna 
målval utifrån resultatet. Kunskaperna medför också att gruppchefen genom spaning kan 
rapportera in nya kritiska sårbarheter till högre chef. Sådan information kan vara av stor 
betydelse för de högre cheferna deras arbete underlättas avsevärt av sådan information.32    

2.2.3 Ledningsnivåer  
 
En annan lämplig del i utbildningen kan vara en utbildning där man går igenom de olika 
ledningsnivåerna. En utbildning där man definierar vad taktisk, operativ och strategisk 
nivå är. En jägargrupp opererar till större delen på operativ och taktisk nivå varför 
tyngdpunkten bör ligga på dessa. Strategisk nivå ligger normalt utanför den ram en 
jägargrupp arbetar inom men orienterande utbildning inom nivån kan vara bra för att 
förstå helheten. I utbildningen bör man beskriva de olika nivåerna och vad som är 
signifikativt för varje. Utbildningen bör även innehålla delar där man kopplar de olika 
nivåerna mot de kritiska sårbarheterna, att dessa kan befinna sig på varje nivå och att 
resultatet av uppgiften kan påverka den nivån. Sådan utbildning medför att gruppchefen 
får en större förståelse för vilken effekt en insats kan komma att få, då en bekämpning av 
ett specifikt mål kan påverka en högre nivå.33 Genom en utbildning i de olika 
operationsnivåerna får gruppchefen en större förståelse för vart i systemet gruppen 
befinner sig.  

2.2.4 Sammanfattning  
 
Detta är de grundläggande delarna som bör ingå i en militärteoretisk utbildning för 
gruppcheferna vid AJB. En militärteoretisk utbildning bör innehålla utbildning i 
uppdragstaktik, indirekt metod och operationsnivåer. Utbildningen i indirekt metod 
innefattar begreppen tyngdpunkt, kritisk kapacitet, kritiskt behov, kritisk sårbarhet och 
systemkollaps. En utbildning inom dessa områden medför att gruppchefens arbete 
underlättas och kompetensen att fatta beslut ökas. Det är vikligt att en utbildning i 
militärteori för gruppchefer inte blir för djupgående utan den måste hållas på en mycket 
grundläggande nivå. För att gruppcheferna skall få en förståelse måste alla begrepp och 
delar lyftas ner på deras nivå, gruppnivån. Där måste man förklara begreppen och 
delarna utifrån en grupps och en gruppchefs perspektiv. Ett bra sätt är att koppla teorin 
mot gruppens praktiska arbete.   

 
Vill man utveckla utbildningen kan man utöka den militärteoretiska utbildningen med 
ytterligare områden. Men då måste man undersöka några övriga faktorer som skulle kunna 
sätta käppar i hjulet för en sådan utbildning.   

 
 

                                                 
32Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), sid. 44  
33 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2002), sid. 43 
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Det som skulle kunna vara ett motiv till att inte införa en militärteoretisk utbildning är 
tiden. All ny utbildning utöver den redan befintliga innebär att man måste ta ut mer tid än 
vad som är planerat. I dagens värnpliktutbildning är redan utbildningsschemat mer eller 
mindre fullbokat från inryck till muck. Om man ska införa en militärteoretisk utbildning, 
vilken del av den övriga utbildningen ska tas bort och varför just den delen? Förlorar 
soldaterna viktiga kunskaper och färdighet i den delen som plockas bort?  
 
En utbildning i delarna ur militärteorin som föreslås kunna ingå kan beräknas ta några 
dagar ett genomföra. Vid en eventuell utbildning är det inte frågan om en djupgående 
militärteoretisk utbildning liknande den som genomförs på militärhögskolorna. 
Utbildningen är tänkt att ligga på en grundläggande och orienterande nivå. Om 
utbildningen hålls på en sådan nivå tar varje del inte lika lång tid som den ordinarie 
militärteoretiska utbildningens delar gör. Varför en utbildning med gruppcheferna skulle 
kunna genomföras under några kvällstjänster under en vecka, kvällar då soldaten annars 
kanske skulle vara ledig. Vidare så kan man även se på det hela på följande sätt. Om en 
militärteoretisk utbildning skulle ta tre dagar att genomföra, vad måste man då ta bort från 
den ordinarie utbildningen? En kortare spaningsövning skulle kunna ta tre dagar att 
genomföra. En spaningsövning som man i olika former genomför flera stycken av under ett 
utbildningsår. Om en sådan övning plockas bort, tappar då soldaterna i färdighet att kunna 
spana eller inte? Om man genomför en tre dagars militärteoretisk utbildning, ger den då 
någon effekt för kommande övningar? Ger en utbildning sådan effekt i förlängningen att 
det är motiverat att ta bort andra delar, får man ut någon effekt av utbildningen eller är det 
bara bortkastad tid. Jag anser att det kan vara värt ett försök genomföra en utbildning i 
militärteori. Jag tror att de positiva effekter som uppstår i samband med en utbildning 
skulle väga över och motivera att man kan ta bort några dagar av annan utbildning som 
man ändå kanske genomför mer eller mindre regelbundet under utbildningsåret.  
 
Blandar man teoretisk utbildning med praktisk erfarenhet uppnår man en positiv 
synergieffekt. Ofta i praktiken gör vi på ett visst sätt utan att egentligen förstå varför.34  
En teoretisk utbildning skulle öka den förståelsen. Samtidigt bör det finnas en strävan att 
knyta teoretisk utbildning till någon form av praktisk kunskap.35 Genom detta kan man 
analysera olika situationer ur olika teoretiska perspektiv och sedan finna ett lämpligt sätt 
att praktiskt genomföra uppgiften på.36 

 
De delar som tagits upp som kan ingå i en militärteoretisk utbildning återfinner man i 
försvarsmaktens grundsyn på agerande.  
 
Grunden för försvarsmaktens agerade är manövertänkande. Manövertänkande syftar till att uppnå 
systemchock. Grunden för manövertänkande är att tillämpa den indirekta metoden och utnyttja kritiska 
sårbarheter, ständigt sträva efter initiativet, vilket underlättas av uppdragstaktik.37 

 
I sin helhet betyder det att den militärteoretiska utbildning som skulle kunna passa för en 
jägargruppchef är en utbildning i manövertänkande. Utbildning i den metod som 
försvarsmakten stävar efter att använda och vara duktiga på i sitt agerade och i sina 
huvuduppgifter, att försvara Sverige och delta i insatser utomlands.  

                                                 
34 Lindholm, Mikael (red.), Pedagogiska grunder (Stockholm: Försvarsmakten 2006), sid. 24 
35 Ibid, sid. 24 
36 Ibid, sid. 25 
37Militärstrategisk doktrin (2002) s. 81  
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3 Avslutning 
 
I den frågeställning som uppsatsen arbetat kring fanns följande två strecksatser: 

 Analysera behovet av militärteoretisk utbildning vid AJB 09. 
 Föreslå vilka delar ur militärteorin en eventuell utbildning skall innehålla.    

 
Analysera behovet av militärteoretisk utbildning vid AJB 09. 
Jag anser att en utbildning i militärteori är behövlig för gruppcheferna vid Arméns 
Jägarbataljon. Att verka som gruppchef vid AJB skiljer sig ifrån de flesta andra förband 
i försvarsmakten. Huvuduppgiften är densamma, att leda grupps verksamhet. Efter den 
så skiljer sig de förbandspecifika uppgifterna och uppträdandet en hel del. En 
jägargruppchef leder en grupp som genomför insatser helt självständigt under en längre 
tid. Insatser som sker på djupet, långt ifrån högre chef. insatsernas syfte är att 
identifiera, lokalisera och bekämpa de för oss högvärdiga målen hos motståndaren. 
Sådana uppdrag är komplexa och kräver ett okonventionellt uppträdande av enheten 
som skall genomföra insatsen. Allt detta innebär att en jägargruppchef är i större behov 
av att vara taktiskt välutbildad. En militärteoretisk utbildning skulle öka dennes 
kompetens som jägargruppchef avsevärt.      
 
 I militärstrategisk doktrin kan man läsa följande:  
 
”Manövertänkande anmodar ett högt tempo. Detta förutsätter att chefer på alla nivåer 
kan utnyttja uppkomna möjligheter och kritiska sårbarheter”38 
 vidare går också att läsa  
”uppdragstaktik kräver hög utbildningsnivå”39.  
 
En utbildning i militärteori skulle få en gruppchef att på ett bättre sätt kunna nyttja de 
kritiska sårbarheterna. En militärteoretisk utbildning skulle också öka utbildningsnivån 
vilket kommer väl till pass inom uppdragstaktiken. En militärteoretisk utbildning skulle 
öka kompetensen för gruppchefen inom de faktorer som är karaktäristika för 
jägarförband. Att bekämpa kritiska sårbarheter, nyttja den indirekta metoden och 
tillämpa uppdragstaktik.  
    
Föreslå vilka delar ur militärteorin en eventuell utbildning bör innehålla.  
Jag anser att en militärteoretisk utbildning för gruppchefer vid armèns jägarbataljon bör 
innehålla delar som avhandlar uppdragstaktik, indirekt metod och de olika 
ledningsnivåerna. En utbildning i uppdragstaktik skulle medföra ökade möjligheter för 
gruppchefen att leda gruppen. Genom att denne då kommer att besitta kunskaper om 
vad uppdragstaktik är och hur man tillämpar den. En utbildning i indirekt metod 
förbättrar gruppchefens förmåga att arbeta självständigt, fatta egna beslut, göra egna 
målval och komma med positiv rapportering till högre chef. Utbildas dessutom 
gruppcheferna i de olika ledningsnivåerna får de en större förståelse för deras roll i 
systemet.  

 

                                                 
38 Militärstrategisk doktrin (2002) s. 90  
39 Ibid, s. 90  
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För att utbildningen skall bli relevant för gruppcheferna anser jag att den måste ligga på 
en väldigt grundläggande nivå där man jämför militärteorin med det sätt de uppträder på 
och de uppgifter och situationer de ställs inför i praktiken. Ge dem exempel på uppgifter 
och situationer de kan ställas inför och på vilket sätt de kan ha nytta av sina kunskaper i 
militärteori där och då.  
 
De svenska doktriner vi har i dag kan anses som ett tillräckligt teoretiskt underlag för att 
kunna genomföra en militärteoretisk utbildning på en nivå som är grundläggande för 
gruppcheferna vid AJB. Dessa är Militärstrategisk doktrin, Doktrin för gemensamma 
operationer, Doktrin för markmark operationer.  
 
”Under manöverkrigföring är det är initiativförmåga och idérikedom mycket viktigt för 
yngre befäl, ända ner till gruppchefsnivån. Träningen måste syfta till att bygga upp 
dessa egenskaper. Hur ska detta gå till?”40 
 
En militärteoretisk utbildning som varvas praktiska övningar kan vara ett sätt att bygga 
upp idérikedom och initiativförmåga hos gruppchefen. Förmågor som gör att vi har 
initiativet och till slut vinner striden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Lind (2006), sid. 60  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-07-06  
Kd Johan Larsson    
MSS/YOP 06-09 
 

 - 24 - 

3.1 Utblick och vidare forskning 
 
Det jag kommit fram till i denna avhandling kan anses som en grund för idéer inom 
området. En grund som kan väcka fler tankar och som går att utveckla ytterliggare.   
De områden som kan vara värda att undersöka lite extra och utveckla är följande:  
 

 Är det inom tidsramen för den nuvarande gruppchefsutbildningen vid AJB möjligt att 
införa militärteoretisk utbildning? 
 

 Finns det fler förband än AJB där gruppchefer skulle ha behov av militärteoretisk 
utbildning? 
 

 I framtiden är det tänkt att specialistofficerare skall bemanna gruppchefsplatserna. Hur 
ser deras militärteoretiska utbildning ut, är den tillräcklig eller går den att utvecklas? 
Ska alla specialistofficerare ha sådan utbildning, eller är det bara vissa befattningar? I 
dagsläget enligt den planerig som finns för den utbildning av specialistofficerare……   
 

 Ett test som skulle kunna genomföras är att utbilda en kull jägargruppchefer i valda 
delar militärteori. Utbildningen inleds med en teoretisk utbildning. Därefter genomför 
man en mindre övning med uppgifter som är signifikativa för förbandet. Slutligen gör 
man en utvärdering med soldaterna där man kopplar deras arbete mot den militärteori de 
lärt sig i inledningsskedet. Genom en sådan process får man en liknande utbildning 
enligt modellen föreläsning – läsning – efterläsning. Vidare skulle två kontrollgrupper 
kunna testas där en grupp får utbildning och en annan inte. Efteråt utvärderar man 
resultatet för de två testgrupperna. Om det är någon skillnad i på de olika kullarna. Där 
man dels låter gruppcheferna utvärdera, där de får ge sin syn på saken, har de uppfattat 
uppgifterna på olika sätt, har de olika förståelse och hur de valde att lösa uppgiften och 
varför. Vidare bör resultaten följas upp av officerare där man undersöker genomförandet 
och resultatet från en högre nivå.  
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5 Bilaga 1 

Jägarbataljon 09   populärversion 

Operativa krav och stridsmiljö 
 
Jägarbataljonen utgör en lätt, flexibel, uthållig och okonventionell resurs på den marktaktiska nivån 
vilken är en bidragande resurs i insatsförmågorna41. (E203, 206, 207, 213; I309, 310; M406; S716; 
718)42 
 
Bataljonen ska kunna lösa uppgifter utanför andra markstridsförbands huvudinriktning, förmågor och 
egenskaper där dessa, på grund av förutsättning och läge, terräng- och tidsförhållanden inte kan eller 
har begränsningar att verka. Förbandet är därmed en förmågeförstärkare på taktisk och operativ nivå. 
Jägarbataljonen är avsedd för markstrid och underrättelsetjänst, och för stöd till långräckviddig 
artilleribekämpning och flygbekämpning av markmål. Dimensionerande för jägarbataljonen är: 
 

- insatser i mindre förbandsenheter där plutonen utgör främsta taktiska insatsenhet men där 
enskilda uppgifter kan lösas i grupp- eller tillfälliga patrullenheter under lång tid, 

- insatser i djupområdet, främst inom de taktiska och operativa djupen, 
- insatser på långt framskjutna avstånd, 
- insatser i restriktiv eller påfrestande terrängförhållanden, särskilt i bergsterräng och 

skogsterräng samt i områden med påfrestande klimatförhållanden, särskilt i kallt väderklimat.  
 
Oavsett konflikttyp eller konfliktnivå kan stridsrummet indelas i det egna området, närstridsområdet 
och i djupområdet. Begreppet djup kan felaktigt hänföras till endast högintensiva konventionella 
konflikter eller hot om gränsinvasion. Begreppet och därmed förmågan insatser på djupet/i 
djupområdet är högst relevant. Detta på grund av att det generellt alltid finns områden som egna 
stridskrafter behärskar eller kontrollerar i större omfattning samt områden som en motståndare eller 
annan part behärskar eller kontrollerar, inte minst i dagens internationella operationer där våra 
stridskrafter utgör en begränsad resurs som ska hantera stora områden. Manövertänkandet måste 
kunna appliceras även i andra typer av konflikter än högintensiva som en logisk följd av våra doktriner 
för markoperationer och gemensamma operationer. Därmed är det viktigt att förfoga över förband som 
med hög uthållighet och okonventionellt taktiskt uppträdande kan verka i områden som en 
motståndare eller annan part behärskar eller kontrollerar. Jägarbataljonens insatser stödjer och 
kompletterar på så sätt de mekaniserade eller lättare manöverförbandens insatser. Manöverförbanden 
kan därmed hållas homogena, fullfölja eller exploatera en insats som jägarbataljonen genomfört samt 
erhålla flankskydd, oavsett deras uppgifter är av offensiv eller defensiv karaktär.  
 
Inom det egna området, oavsett det är ett större sammanhängande område eller flera fragmenterade 
och/eller spritt avskiljda områden, upprätthåller våra stridskrafter markoperativ kontroll och 
markoperativt herravälde. Markoperativt herravälde är däremot svårare att uppnå i internationella 
operationer. I närstridsområdet, oavsett det är ett större sammanhängande område eller flera 
fragmenterade områden, sker stridskontakterna och/eller sammanstötningarna mellan våra 
huvudstridskrafter (mekaniserade eller lättare manöverförband) och motståndaren eller annan part, 
reguljära eller irreguljära förband, som motståndaren väljer att använda mot dessa. Detta innebär att 

                                                 
41 HKV 2007-09-12, 01 600:68376 bilaga 1; Spårbarhet mellan förband, insatsförmåga och åtgärder. 
42 E203 Förmåga att påverka mål på marken, E206 Förmåga till nära flygunderstöd (CAS), E207 Förmåga att 
påverka motståndaren på djupet av operationsområdet, E213 förmåga att uppträda och påverka mål i urban 
miljö; I309 Förmåga till personbaserad inhämtning (HUMINT), I310 Förmåga till bildalstrande inhämtning 
(IMINT); M406 Förmåga till luftlandsättning; S716 Förmåga att genomföra räddningsoperationer på land 
(SAR); S718 Förmåga till räddning av personal vid hög hotnivå (PR). 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-07-06  
Kd Johan Larsson    
MSS/YOP 06-09 
 

 - 27 - 

det finns ett stridstekniskt djup inom närstridsområdet. Djupområdet (djupet) är det område, där en 
motståndare upprätthåller markoperativ kontroll och markoperativt herravälde, och/eller att våra 
stridskrafters insyn eller förmåga att uppehålla sig i ett område, är så pass begränsad att vi måste göra 
antagandet att motståndaren har kontroll över området. Djupområdet kan i sin tur indelas i det taktiska, 
operativa respektive strategiska djupet, oavsett det är ett större sammanhängande område eller flera 
fragmenterade områden. Inom främst strategiska djupet finns förutsättningar att upprätthålla 
markoperativt herravälde. Inom alla dessa områden förekommer kritiska sårbarheter och/eller 
gränssättande resurser av taktisk, operativ respektive strategisk värde. Om de påverkas och/eller går 
förlorade hos motståndaren, får de en gynnsam taktisk, operativ respektive strategisk effekt för våra 
operationer, samtidigt liknande negativa följder för en motståndare. Den avgörande striden eller 
insatserna sker i närstridsområdet och framgången där avgörs i många avseenden av att dessa insatser 
sker samordnat med insatser på djupet. På så sätt påverkas motståndaren över ett större område. 
Genom att genomföra punkt- och precisionsinsatser med jägarförband (jägarbataljonen) på djupet/i 
djupområdet påverkas motståndarens tempo och sammanhang. 
 
Jägarbataljonens insatser genomförs i regel avskiljt i rum från andra markstridsförband men samordnat 
i tid med dessa, inom ramen för en högre taktisk eller operativ chefs plan eller målsättningar.  
Utmärkande för jägarbataljonen är att de har som mål och karaktäristik, att med begränsad insats av 
trupp eller i mindre förbandsenheter försvåra en motståndares verksamhet, i syfte att skapa effekter på 
högre taktisk eller operativ nivå. Insatta jägarförband har därför förmågor och egenskaper som medger 
insatser över en stor yta eller tidsförskjutet med hög uthålligt, hög markrörlighet samt okonventionellt 
taktiskt uppträdande. Dessa förmågor och egenskaper är kärnan i jägartjänsten, inom ramen för 
markstrid och underrättelsetjänst. 
 
Vad avser markstrid och stöd till bekämpning är effekterna av insatser med jägarbataljonen att 
motståndaren påverkas eller att vitala funktioner bekämpas innan denna hunnit komma till verkan mot 
våra förband i närstridsområdet. Genom att påverka eller bekämpa en motståndares kritiska 
sårbarheter eller gränssättande resurser på djupet binds resurser för skydd och bevakning, vilket 
försvagar dennes operationer i närstridsområdet. Motståndarens operationsfrihet påverkas och blir mer 
sårbar för våra fortsatta operationer. Dessutom skapas ett asymmetriskt, oförutsägbart hot i områden 
som motståndaren bedömt som eget.  
 
 
Taktiska krav jägarbataljonen skall inneha: 
 

- taktisk förmåga att genomföra insatser på djupet och långt framskjutna avstånd, 
- taktisk förmåga att genomföra tidskritiska, precisa insatser med kort reaktions- och 

förberedelsetid, 
- taktisk förmåga att genomföra långvariga insatser, med lång reaktions- och förberedelsetid, 
- taktisk förmåga att genomföra insatser i områden med svåra/extrema fysiska 

naturförhållanden, varvid förmågan till insatser i bergterräng ska vara särskilt utvecklad, 
- taktisk förmåga att genomföra insatser under påfrestande klimat- och väderbetingelser, varvid 

förmågan till insatser i sub- arktiskt klimat eller snö och kyla ska vara särskilt utvecklade, 
- taktisk förmåga att genomföra insatser mot mål som kräver ett okonventionellt uppträdande. 

 
Vad avser underrättelsetjänst är effekterna att insatser med jägarbataljonen bidrar till en bättre 
markoperativ och/eller gemensam lägesbild, därmed en utökad ISTAR43-förmåga, i 
otillgängliga/avlägsna/svårframkomliga områden, som annars endast kan övervakas från luften. 
Härvid kan motståndarens förband och/eller kritiska sårbarheter eller gränssättande resurser upptäcks 
och målbestämmas, för att ge underlag för bekämpning. Verkan av bekämpningen kan verifieras likväl 
som motståndarens eventuella taktikanpassning kan avslöjas. 

                                                 
43 Intelligence, Surveillance, Target Aquisition, Reconnaissance. 
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Jägarbataljonen är ett av Försvarsmaktens främsta markstridsförband för insatser i subarktiskt 
vinterklimat eller under vinterförhållanden i övrigt, på andra platser internationellt - globalt och 
regionalt i närområdet som består av väderbetingelser som har förekomst av snö och/eller stark kyla. 
Exempel på sådana områden är Balkan, östra Turkiet/nordvästra Irak, Centralasien, Kaschmirområdet 
i Indien – Pakistan, m.fl.  
 
Genom de särskilda krav som subarktiskt vinterklimat ställer på en människas fysiska och psykiska 
status, på materiel och utrustning, på taktik och stridsteknik skapas genom detta, enkla, lätta och 
robusta lösningar, metoder och koncept. Bonuseffekten av detta är hög förmåga till anpassning till 
andra miljöer samt transporterbarhet. 
 

Fysiska stridsmiljöfaktorer 

Jägarbataljonen (jägarförband) ska ha särskilt utvecklad förmåga att genomföra insatser i: 
 subarktiskt klimat samt i klimatförhållanden i övrigt som består av snö och stark kyla 

(klimatzon C2). 
 
Jägarbataljonen (jägarförband) ska ha utvecklad förmåga att genomföra insatser i: 

 områden med sönderslagen infrastruktur. 
 bergsterräng. 
 svårframkomlig skogsterräng samt terräng beskuren av vattendrag. 

 
Jägarbataljonen (jägarförband) ska utan avgörande begränsningar kunna: 

 verka i såväl betäckt som öppen terräng. 
 verka under alla sikt- och ljusförhållanden. 
 verka i urbaniserad miljö, såväl glesbefolkade områden med bristande infrastruktur som 

tätbefolkade områden med utvecklad infrastruktur.  
 
 
Huvuduppgifter:  
 
H1 Genomföra markstridsinsatser syftande till att påverka och/eller fysiskt bekämpa 

högvärdiga mål. 
H 2 Genomföra informationsinhämtningsinsatser och bearbetning syftande till att tillgodose 

högre chefs underrättelsebehov och lägesbild. 
H 3 Genomföra markstridsinsatser syftande till att ge direkt understöd till andra 

markstridsförband.  
H 4 Genomföra insatser syftande till undsättning eller stöd till andra markstridsförband 

under svåra terräng-, klimat- och väderförhållanden. 
 
 
Övriga uppgifter:  
 
Ö 1 Genomföra insatser syftandes till att utgöra/ingå i tidig etablerings- eller 

rekognoseringsstyrka, ingå i förhandsomgång vid inledning av en operation. 
Ö 2 Genomföra insatser syftandes till att skydda och bevaka verksamhet, personer eller 

objekt. 
Ö 3 Genomföra insatser syftandes till att understödja /stödja annat förband/annan part med 

utbildning och träning. 
Ö 4 Genomföra insatser syftandes till att ge humanitärt stöd, kris- och katastrofhjälp. 
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6 Bilaga 2 

UTOEM Mekbat 08 (sid 4-6) 

Taktiska krav 

Allmänt 
Bataljonen skall kunna verka i samlat förband men skall även kunna lösa självständiga uppgifter ner till 
kompani- (plutons)nivå. 
Bataljonen skall ha utrustning som medger såväl hög operativ rörlighet som hög taktisk/stridsteknisk rörlighet. 
Huvuddelen av fordonen skall vara splitterskyddade. 
Bataljonens enheter skall bl.a. vid internationella insatser kunna flygtransporteras i främst C-130 med eller utan 
fordon. Tyngre fordon och utrustning kan behöva transporteras med fartyg eller annat större transportflygplan 
och kan, vid fartygstransport, anlända till operationsområdet flera dygn (upp till veckor) efter att truppen har 
anlänt. 
 

Uppgifter 

Huvuduppgifter 
H1 
Bataljonen med stridsfordon skall kunna: 
 ta terräng som försvaras av ett till två reducerade mekaniserade kompanier förstärkta med stridsvagnar. 
 slå ett förband motsvarande ett till två reducerade mekaniserade kompani med stridsvagnar. 
 tvinga  grupperade förband (motsvarande ett till två reducerat mekaniserat kompani förstärkta med 

stridsvagnar) till omgruppering, 
 öppna en förbindelse där motståndaren med förberedelser och med stöd av mineringar, främst ytlagda, 

försvarar enstaka platser med styrkor av plutons storlek  
 
H2 
Bataljonen skall kunna: 
 under ett dygn, efter ett dygns förberedelser, fördröja framträngande av en styrka motsvarande 

mekskyttebataljon eller hindra gruppering av minst förstärkt kompani inom ett område på 10x30 km med 
max 2 genomgående vägar. 

 
Bataljonen skall utan stridsfordon kunna flygtransporteras i taktiska transportplan (C 130) i syfte att snabbt 
komma på plats och påbörja uppgiftens lösande. Detta medför att förbandet endast kan lösa begränsade uppgifter 
med låg ambitionsnivå mot en mycket begränsad motståndare. De uppgifter förbandet i denna konstellation kan 
lösa är följande. Nedanstående uppgifter skall även kunna lösas med strf. 
 
H1 
Bataljonen skall utan stridsfordon kunna: 
 ta flygplats/hamnområde, som försvaras av motsvarande ”skyttepluton/er” med lågt stridsvärde utan 

stridsfordon, och därefter försvara tagen terräng för att säkra egna förbands etableringsområde. 
 tvinga44 grupperade förband (motsv pluton/er storlek) till omgruppering, 
 öppna en förbindelse där motståndaren efter förberedelser försvarar enstaka platser med styrkor av grupps 

storlek 
 
 
                                                 
44 Med tvinga avses att med olika åtgärder få en eller flera parter avbryta pågående  
   verksamhet. 
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H2 
Bataljonen skall utan stridsfordon kunna: 
 störa/hindra irreguljära förbands verksamhet inom område 
 övervaka ett område upp till 12 x 20 km storlek från minst tre fasta observationsplatser (OP) och övervaka 

ingående trafik mot buffertzonen längs två ingående vägar eller 
 genomföra rörlig övervakning och fastställa intrång45 samt förhindra övergrepp inom ett område upp till 25 x 

40 km storlek, 
 genomföra insats mot folkmassa (IMF, Riot control) 
 genomsöka46 terräng/och viss form av bebyggelse. 
 
H3 
Bataljonen skall utan stridsfordon kunna:  
 genomföra undsättning47 inom ett dygn, av förband eller upp till 1000 civila samlade inom 100 km2. 
 skydda civila/flyktingar, främst avseende brott mot folkrätten, på viss plats eller längs angiven riktning. 
 
Bataljonen skall i mörker och nedsatt sikt kunna genomföra samtliga enligt ovan (H1 – H3) förtecknade 
uppgifter. Dock krävs längre tid. 
 
Förbandet skall kunna lösa sina huvuduppgifter i radiakmiljö med låg intensitet och i B-/C-molnmiljö. 
Uppgifterna skall i C-vätskemiljö kunna lösas under begränsad tid. 
 

Övriga uppgifter 

Ö1 
Bataljonen skall kunna: 
 skydda underhålls-, rotations- och övriga transporter samt objekt mot direktriktad eld inom eget område, samt 

längs angiven transportväg, 
 upprätta och betjäna grupperingsplatser och upprätta OPT (O-plats), CPT (vägspärr), MCPT (mobil vägspärr)  
 
Ö2 
Bataljonen skall kunna avdela larmstyrka innehållande ledningsomgång, mekskyttepluton, strv pluton, 
grkpluton, Mine Rescue Team (MRT), sjukvårdsgrupp, räddnings- och röjningsstyrka (RR) och 
sambandsförstärkningsgrupp. 
 
 
Ö3 
Bataljonen skall i mörker och nedsatt sikt kunna genomföra samtliga enligt ovan (Ö1 - Ö2) förtecknade 
uppgifter. Dock krävs längre tid. 
 
Förbandet skall kunna lösa övriga uppgifter i radiakmiljö med låg intensitet och i B-/C-molnmiljö. Uppgifterna 
skall i C-vätskemiljö kunna lösas under begränsad tid.. 
 

 
  
 
 
 
 
 

                                                 
45 Med intrång avses att genom våld eller hot om våld tränga in i ett område eller över en viss  
   linje, med truppstyrkor eller fordon. 
46 Med genomsöka avses åtgärder som syftar till att inhämta underrättelser om, samt kontrollera 
   aktörernas pågående verksamhet. 
47 Med undsättning menas att styrkan evakuerar civil eller militär personal ur konfliktområdet. 


