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Beteckning

DLuftO – ett stöd för insatsdivisionen?

Sammanfattning:
Försvarsmakten har skapat en doktrinhierarki där det redovisas hur Försvarsmakten konceptuellt skall 
genomföra insatser. Doktrin för luftoperationer är den del av doktrinen som specifikt riktar sig mot 
flygstridskrafter.

I dagens insatsförsvar är tänkbara insatser väsensskilda från invasionsförsvarets insatser, och för detta 
har en ny typ av förband skapats, insatsförbandet. Flygstridskrafterna bidrar med bland annat 
Stridsflygenhet (SE), en insatsdivision utrustad med JAS 39. 

I denna uppsats avser jag undersöka huruvida doktrinen erbjuder stöd, konceptuellt eller praktiskt, till 
ledningen för en enhet av det ovan nämnda slaget. 

Jag har genom litteraturstudie tagit fram på vilket sätt DLuftO anger att flygstridskrafter skall nyttjas. 
Jag har intervjuat ledningen på SE 01 och SE 02 för att undersöka doktrinens roll i verksamheten. 
Därefter har jag genomfört en komparativ analys mellan verkligheten och doktrinen.

Genom analysen har jag kunnat dra slutsatsen att DLuftO till begränsad del erbjuder stöd för 
divisionsledning i det moderna insatsförsvaret.

Nyckelord: Doktrin för luftoperationer, DLuftO, Flygvapnet, Internationell insats, relevans
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DLuftO – Supporting a combined operation?

Abstract:
The Swedish armed forces has created a doctrine which, on a conceptual level, regulates how the Armed 
Forces carry out operations. “Doctrine for air operations” (DLuftO) is Air Force specific and forms a 
part of the overall doctrine of the Swedish Armed Forces.

In the Swedish Air Force the focus has shifted from national defence to international operations. This 
has created new tasks and demands, which has led to the creation of a new type of unit. This unit will 
have to be prepared to meet the demands of a combined mission in international operations. One of 
these units is the SE unit (SE =Fighter Unit), a JAS 39 squadron with air-to-air, air-to-ground and 
reconnaissance capabilities.

In this essay, I intend to investigate whether the doctrine offers support, conceptually or practically, to 
the commanding officers of a fighter unit of this kind.

I have investigated in what way DLuftO dictates how air power is intended to be used. I have 
interviewed commanding officers on SE 01 and SE 02 to investigate how the doctrine is used. This has 
then formed the basis for a comparative analysis between reality and the doctrine.

I have been able to conclude that DLuftO offers a limited amount of support for commanding officers 
on a fighter squadron in a combined military operation.

Key words: Doctrine, Air Force, Fighter Unit, Combined operations, relevance 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-13 FHS beteckning XXX/X:X
Sid 3(30)

Innehållsförteckning

1. Inledning ................................................................................................................................4
1.1 Bakgrund...........................................................................................................................4
1.2 Syfte och problemformulering..........................................................................................5
1.3 Forskningsfrågor...............................................................................................................5
1.4 Avgränsningar...................................................................................................................5
1.5 Tidigare forskning.............................................................................................................6
1.6 Disposition........................................................................................................................6
1.7 Teori och metod................................................................................................................7
1.8 Källkritik...........................................................................................................................7

2. Avhandling .............................................................................................................................9
2.1 Teori..................................................................................................................................9

2.1.1 Begreppet doktrin.......................................................................................................9
2.1.2 Doktrinens syfte.........................................................................................................9
2.1.3 Den svenska doktrinhierarkin .................................................................................11
2.1.4 Nyttjandet av flygstridskrafter ................................................................................12
2.1.5 Slutsats kring nyttjandet av flygstridskrafter...........................................................16

2.2 Empiri: Intervjuer............................................................................................................17
2.3 Analys ............................................................................................................................21

2.3.1 Teori mot Empiri......................................................................................................21
2.3.2 Slutsats.....................................................................................................................22

2.4 Resultat ..........................................................................................................................23
3. Diskussion av resultat...........................................................................................................24

3.1 Diskussion.......................................................................................................................24
3.2 Erfarenheter.....................................................................................................................25
3.3 Behov av ny forskning....................................................................................................25

4. Avslutande sammanfattning..................................................................................................27
5. Litteratur- och källförteckning..............................................................................................28

5.1 Skriftliga källor ..............................................................................................................28
5.2 Litteratur.........................................................................................................................28
5.3 Nätbaserade källor..........................................................................................................28

Bilaga 1 – Nomenklatur............................................................................................................29
Bilaga 2 - Intervjufrågor ..........................................................................................................30



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-13 FHS beteckning XXX/X:X
Sid 4(30)

1. Inledning 

1.1 Bakgrund
”Doktrinen  beskriver  hur  svenska  militära  resurser,  med  sin  förmåga  till  väpnad  strid,  
stödjer  svensk  utrikes-  och  säkerhetspolitik.  Doktrinen  vägleder  Försvarsmakten  vid  
internationella och nationella operationer, mot vad vi kan och vill - men även vad vi möter"1

 – Håkan Syrén ÖB 2005

Under  den  tid  jag  har  studerat  på  officersprogrammet  vid  FHS,  inriktning  Luftstrid,  har 
doktrinhierarkin varit ett centralt begrepp i min vardag. Många av de kurser som jag läst vid 
programmet har på något sätt kretsat kring någon av doktrinhierarkins olika delar, och genom 
detta  har  doktrinhierarkin  i  mina  ögon  fått  en  central  roll.  Utbildningen  vid 
officersprogrammet  tenderar  att  börja  uppifrån.  Inledningsvis  berörs  de  högsta  nivåerna  i 
krigföringen, den strategiska. Ju längre utbildningen fortgår flyttas fokus ner mot de operativa 
och  taktiska  nivåerna.  Doktrinen  har  därför  studerats  i  fallande  ordning,  med  början  i 
Militärteorins  grunder,  Militärstrategisk  doktrin  och  slutligen  Doktrin  för  luftoperationer 
(DLuftO). 

Under de sista delarna av den taktiska utbildningen, i mitt fall "Fortsättningskurs Lufttaktik", 
låg fokus på att planera och rekognosera inför en insats med förbandet EAW (Expeditionary 
Air Wing), ett av Flygvapnets insatsförband bestående av delar ur Basbataljon samt flygande 
enheter i form av JAS 39, TP 84 och C-17 samt HKP 15. Insatsen vi i övningen planerade för 
tycktes lik en internationell insats som Flygvapnet skulle kunna komma att ställas inför inom 
en inte alltför avlägsen framtid. 

Under planeringsarbetet  för den fiktiva insatsen med EAW försökte jag vid flera tillfällen 
hitta  stöd  för  vårt  planeringsarbete  i  doktrinerna.  Då  vår  operation  berörde  en  insats  av 
bataljon/divisions  storlek  letade jag primärt  i  DLuftO.  Det stöd jag förväntade  mig  få av 
doktrinerna uteblev. 

Att en organisation som Försvarsmakten skapar dokument vars syfte är att styra verksamheten 
har fördelar, då alternativet skulle vara att kunskapen och erfarenheterna endast finns sparad i 
form av kunskap och erfarenheter  hos personalen.  Eftersom personal kan tvingas/välja  att 
sluta  och därmed  bortföra  kunskapen från organisationen  är  detta  en  svaghet.  Att  istället 
samla kunskapen i dokument gör att kunskapen är säkrad i organisationen. Det är av vikt att 
detta dokument är uppdaterat och aktuellt, då ett glapp mellan doktrin och verkligheten skulle 
beröva doktrinen från dess syfte. 
 
I DLuftO anges sju stycken insatsprinciper som ska ligga till grund för hur Flygvapnet skall 
nyttjas. Dessa principer är;  Dynamisk ledning, Indirekt metod, Kraftsamling, Överraskning,  
Initiativ, tempo och  tidsanpassning, Stridsekonomi samt  Enkelhet2.  Jag har, trots vetskapen 
om dessa principers existens, haft svårt att implementera dem i det planeringsarbete jag och 
mina studiekamrater har genomfört.  Jag vill i denna undersökning undersöka om doktrinen 
faktiskt utgör något stöd för den praktiska planeringen och genomförandet av internationella 
insatser. 

1 DLuftO (2005) Sid 3
2 DLuftO (2005) Sid 82
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1.2 Syfte och problemformulering
Denna undersökning syftar till att undersöka huruvida doktrinen i dess nuvarande form stödjer 
chefer på en insatsdivision utrustad med JAS 39 i en modern insats, eller om det finns ett 
glapp mellan doktrin och verksamhet. 

Att  undersöka  aktualiteten  i  doktrinerna  innebär  att  kritiskt  granska  om  dokumentet 
fortfarande är relevant, och på det sättet för framtiden avgöra huruvida ett fortsatt användande 
alternativt en omskrivning eller uppdatering är lämplig.   

1.3 Forskningsfrågor
• Vad syftar doktrinen till?
• Vad säger doktrinen om nyttjandet av flygstridskrafter?
• Sammanfaller doktrinens syn på nyttjandet av flygstridskrafter med de sätt de nyttas 

idag, inom ramen för en insatsdivision?
• Erbjuder doktrinen stöd till chefer under en internationell insats?

1.4 Avgränsningar
Flygvapnet består idag av en mängd delfunktioner med olika uppgifter och utrustning. Att 
undersöka hela Flygvapnet skulle vara smakligt, men i detta arbete avser jag endast undersöka 
insatsförband utrustade med JAS 39. Anledningen att jag väljer detta typförband är att jag 
själv utbildas mot ett förband av den typen. Jag har en viss grad av förförståelse samt ett  
intresse för denna typ av förband.

I framtiden kan två typer av insatser tänkas genomföras av det svenska Flygvapnet, nationella 
insatser  och  internationella  insatser.  Jag  väljer  i  denna  uppsats  att  endast  belysa  den 
sistnämnda typen. Anledningen till detta val är att Flygvapnets fokus har under den senaste 
tiden  skiftat  mot  internationella  insatser.  Internationella  insatser  är  i  sig  inget  nytt,  men 
erfarenheterna inom Flygvapnet är begränsade, vilket kan innebära att behovet av stöd från 
doktrinerna är större. 

Att  fokusera  på  insatsförband  gör  att  jag  avgränsar  bort  de  delar  av  Flygvapnets 
stridsflygsenheter som genomför utbildning av nya piloter. Då de fyra divisioner som finns i 
Flygvapnet till del vidareutbildar sina piloter är det naturligt att välja en enhet som är specifikt 
utformad för internationell insats. De enheter som jag väljer att ta med i undersökningen är 
SE01  (Stridsflygsenhet  01)  och  SE  02.  Dessa  enheter  har  bildats  ur  Flygvapnets  fyra 
divisioner. En svaghet i valet av dessa förband är det faktum att de inte genomfört en verklig 
internationell insats under sin existens. Ingen internationell insats har genomförts av någon 
enhet  ur  Flygvapnet  utrustade  med  JAS  39.  Dessa  ovan  nämnda  enheter  har  övat  inför 
internationella insatser, och har dessutom deltagit i internationella övningar som ska förbereda 
förband inför multinationella  insatser.  SE01 och SE02 är,  inom det  svenska stridsflyget  i 
närtid, så nära jag kan komma förband med erfarenhet av internationell insats. 

Att  fokusera  denna  undersökning  kring  doktrinen  innebär  att  jag  avgränsar  bort  de 
reglementen som styr det taktiska uppträdandet på en division. Självklart är att nyttjandet av 
dessa styrs av reglementen. Då Flygvapnet idag är begränsat till fyra stycken insatsdivisioner 
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underställda en högre ledning väcks frågan om det är rimligt att doktrinen, som till del är 
flygvapenspecifik, inte bidrar med stöd till dessa få divisioner. Då en divisionschef idag är 
chef över en fjärdedel av tillgängliga insatsdivisioner borde doktrinen erbjuda stöd även på 
denna nivå, då agerandet på divisionsnivå blir tongivande för hela Flygvapnet.    

Jag  förutsätter  att  läsaren  har  viss  förståelse  för och  grundläggande  kunskap  om 
Försvarsmakten och Flygvapnet. 

1.5 Tidigare forskning
Efter  att  ha  sökt  i  bland  annat  Försvarshögskolans  databaser  har  jag  inte  stött  på  någon 
uppsats  som använt  denna frågeställning.  Det  finns  en uppsats  i  FHS databas  som berör 
samma ämne. I sin uppsats från 2009 undersöker Mj Jan-Olov Nordin till vilken grad DLuftO 
är implementerad i Flygvapnets ledning, samt huruvida den används som styrande dokument i 
utformningen av order, direktiv och TOEM (Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning). 
Fokus  har  i  Mj  Nordins  uppsats  legat  på  att  undersöka  om doktrinära  begrepp  finns  att 
återfinna  i  styrande  dokument,  och  utifrån  detta  samt  ett  antal  intervjuer  har  graden  av 
implementering  bedömts  till  ”till  del  implementerad”.3 Denna  undersökning  skiljer  sig  i 
upplösning  från  Mj  Nordins,  då  han  i  sin  undersökning  behandlar  hela  Flygvapnet  och 
samtliga  till  det  ställda  uppgifter.  Följande  undersökning  fokuserar  endast  på  stridsflyg  i 
internationell insats, något som får till följd att detaljupplösningen blir högre.

1.6 Disposition
För  att  denna  uppsats  ska  bli  lätt  att  överskåda  och  följa  avser  jag  svar  på  mina  fyra 
forskningsfrågor i angiven ordning. På grund utav detta har jag delat upp undersökningen i 
följande delar; Teori, Empiri och Analys.

Inledningsvis ämnar jag i teoriavsnittet återge vad doktrinen som bland annat styr det svenska 
Flygvapnet  syftar  till.  Detta  för  att  göra  det  tydligt  för  läsaren  vilken  typ  av  dokument 
uppsatsen i sin helhet kommer behandla, samt att i stort berättiga den givna frågeställningen. I 
denna del beskrivs hur doktrinhierarkin är uppbyggd i allmänhet samt vad det i doktrinen står 
att den ska behandla. Denna del avser dessutom beskriva i vilket syfte och för vem doktrinen 
togs fram. Vidare beskriver jag hur Flygvapnet,  enligt  doktrinen skall  nyttjas.  Syftet  med 
denna  del  är  att  på  ett  mer  detaljerat  sätt  framställa  för  läsaren  hur  doktrinen  anger  att  
flygstridskrafterna skall nyttjas.

I  avsnittet  empiri  undersöks  om de  principer  och  grundläggande  överväganden  som styr 
Flygvapnet  under  insats  stämmer  överens  med  de  principer  som ställs  upp i  doktrinerna. 
Fokus kommer i denna del ligga på ett insatsförband av divisions storlek. Det som lyfts fram i 
detta avsnitt är information inhämtat med hjälp av intervjuer med personal i ledarpositioner på 
aktuella insatsförband.

Slutligen  kommer  jag  i  en  analys  ge  svar  på  frågeställningarna  i  relation  till  teorin  och 
empirin. Detta för värdera doktrinhierarkins relevans.

Begreppsförklaring samt intervjufrågor återfinns som bilagor.

3 Nordin (2009) Passim
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1.7 Teori och metod
”Teori: en grupp antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något slag och  
systematiserar vår kunskap om dem.”4

Den teori som denna uppsats tar stöd ur är den svenska doktrinhierarkin. Denna beskriver i sin 
helhet ett förhållningssätt mot verkligheten, och får sägas göra en ansats på att systematisera 
vår kunskap kring den aktuella företeelsen krigföring. Denna teori ska i denna undersökning 
ställas mot verkligheten.

Undersökningen är komparativ och utgör en jämförelse mellan verkligheten och en teori om 
hur verkligheten ser ut. Dessa två företeelser bedöms om möjliga att jämföra och likheter och 
olikheter gå att fastställa.5 
 
För att svara på de två första forskningsfrågorna;  Vad syftar doktrinen till? samt  Vad säger 
doktrinen om nyttjandet av flygstridskrafter? görs en litteraturstudie. Den litteratur som skall 
studeras är doktrinhierarkin. Detta för att på ett adekvat sätt besvara forskningsfrågorna, och i 
förlängningen göra det möjligt att besvara den övergripande frågeställningen.

Den  bild  som  växer  fram  ur  litteraturstudierna  skall  jämföras  med  verkligheten.  För  att 
undersöka hur verkligheten ser ut ur det givna perspektivet genomförs ett antal intervjuer. 
Dessa  kommer  på  grund  av  praktiska  skäl  ske  skriftligt.  Forskningsfrågan  Sammanfaller  
doktrinens  syn  på  nyttjandet  av  flygstridskrafter  med  de  sätt  Flygvapnet  nyttar  
flygstridskrafterna  idag? skall  besvaras  med  hjälp  av  svaren  i  dessa  intervjuer.  Valet  av 
personal att intervjua föll på divisionschef och ställföreträdande divisionschef, då dessa har 
chefspositioner  inte  allt  för långt  bort  från verksamheten.  Det  skulle  här gå att  hävda att 
doktrinhierarkin inte är lämpad för chefer på divisionsnivå. Mot detta argument hävdar jag att 
dagens till antalet divisioner sett lilla flygvapen inte kan hålla sig med en doktrin som endast 
lämpar sig för det absolut  högsta ledningsnivåerna.  Varje division är idag en så värdefull 
resurs  att  även  divisionschef  och  dess  ställföreträdare  måste  tänka  och  agera  rätt  kontra 
uppgiften.

Slutligen  ska  det  empiriska  underlaget  analyseras  för  att  på  det  sättet  svara  på  sista 
forskningsfrågan Erbjuder doktrinen stöd till chefer under en internationell insats? Analysen 
tar sin grund i teorin, det vill säga doktrinen. 

1.8 Källkritik
De två huvudkällorna som kommer användas under denna undersökning är doktrinhierarkin 
samt material inhämtat genom intervjuer. Doktrinen kan närmast beskrivas som en kvarleva, 
då den är en produkt av de bakomliggande faktorer som idag formar Försvarsmakten och dess 
agerande. Försvarsmakten har en doktrin som gäller vid skrivande datum, och det är denna 
som  kommer  behandlas  i  denna  undersökning.  Doktrinen  är  skriven  på  det  sätt  som 
upphovsmännen funnit mest lämpligt för att förmedla Försvarsmaktens olika förhållningssätt 
på. Här ska tilläggas att doktrinen är en öppen handling, allt som har skrivits i doktrinen är 
tillgängligt för en eventuell motståndare. Detta skadar dock inte doktrinens användbarhet. Då 

4 http://www.ne.se/teori Åtkommet 2010-05-08 kl.18.15
5 Ejvegård (2003) Sid 41
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doktrinen framhålls som vägledande för Försvarsmaktens verksamhet blir bedömningen att 
syftet  är  att  Försvarsmaktens  personal  skall  följa  den,  inte  att  vilseleda  en  eventuell 
motståndare.   

En  källas  tillförlitlighet  bedöms  efter  äkthetskriteriet,  samtidskriteriet,  beroendekriteriet, 
tendenskriteriet samt kontextkriteriet.6 De underlag som inhämtats genom intervjuer bedöms 
tillförlitliga ur äkthets-, samtids- och kontextkriteriet. Med hänsyn till beroendekriteriet kan 
nämnas  att  jag  intervjuat  divisionschef  och  dennes  ställföreträdande  chef.  Dessa  två  har 
givetvis haft ett mycket nära samarbete. Frågorna i intervjun är dock av sådan karaktär att 
detta  inte  ska  vara  ett  hinder.  Med  hänsyn  till  tendenskriteriet  är  det  värt  att  beakta  att 
samtliga  respondenter  kan  tänkas  svara  på  frågorna  på  ett  visst  sätt  för  att  framhäva  ett 
budskap,  medvetet  eller  omedvetet.  I  detta  fall  skulle  ett  sådant  budskap  kunna  vara 
resursbrist,  en  faktor  som  på  många  sätt  genomsyrar  de  svar  som  respondenterna  givit. 
Upplevd resursbrist är uppenbarligen en stor faktor, men kommer ej vidare behandlas i denna 
undersökning.

6 Hallenberg, Ring, Rydén & Åselius (2006) Sid 41
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2. Avhandling 

2.1 Teori

2.1.1 Begreppet doktrin
Ordet doktrin härstammar från det latinska ordet doctri´na som betyder ”undervisning” eller 
”lärdom”. I militära sammanhang syftar ordet ofta till  ”lära” eller ”lärosats”, ett dokument 
som  styr  det  praktiska  handlandet.7 Detta  säger  oss  något  om  anledningen  till  att 
Försvarsmakten  har  skapat  en  doktrin.  Det praktiska  handlade  som  står  i  fokus  för 
Försvarsmakten  är  väpnad  strid,  en  förmåga  som Försvarsmakten  som enda  myndighet  i 
Sverige är utrustad och utbildad att inneha. ”Väpnad strid” är ett uttryck som beskriver en 
isolerad  situation,  men   förmågan  till  väpnad strid  är  grundläggande för  att  vidmakthålla 
krigföringsförmåga.

Enligt  illustration  1  byggs  Försvarsmaktens  förmåga  till  krigföring  upp  av  tre  stycken 
faktorer;  de  fysiska,  de  konceptuella  och  de  moraliska.  Doktrinhierarkin  är  en  del  av  de 
konceptuella  faktorer  som  tillsammans  med  de  andra  bygger  upp  Försvarsmaktens 
krigföringsförmåga. De tre pelarna som håller uppe krigföringsförmågan är inbördes jämlika, 
vilket illustration 1 vill visa. Om en av pelarna är för svag riskerar krigföringsförmågan att 
försämras eller upphöra att existera. Vikten av att Försvarsmakten tillhandahåller en relevant 
och välskriven doktrin framgår härmed. 

2.1.2 Doktrinens syfte
Våld eller hot om våld är politikens yttersta medel för att nå ett mål, då målet hindras av en 
given motståndare. Det ska här tilläggas att målet kan vara att bibehålla ”status quo”, målet 
måste alltså inte vara att påtvinga någon annan sin egen vilja, utan att få denna någon att ge 
upp sitt försök att påtvinga oss sin vilja. Den aktuella motståndaren skall genom våld eller hot 
om våld tvingas ge upp sina målsättningar, då dessa står i någon form av motsatsförhållande 
till  de mål  den  svenska staten  har  satt  upp.  Att  bruka  detta  våld är  i  Sverige  förbehållet 
Försvarsmakten. Detta gör att i Försvarsmakten måste en kompetens att bruka våld finnas, det 
vill säga en professionell förmåga att bedriva väpnad strid. 

7 http://www.ne.se/lang/doktrin Åtkommet 2010-05-03 kl. 11.30

Illustration 1: Krigföringsförmåga. Källa: DLuftO

file:///C:/Users/henrik/Desktop/ http://www.ne.se/lang/doktrin


FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-13 FHS beteckning XXX/X:X
Sid 10(30)

Att en viss myndighet eller organisation har krav på sig att besitta viss kompetens är inget 
som är unikt för Försvarsmakten.  Det som är mer unikt är det faktum att  Försvarsmakten 
sällan används för det den är organiserad för att göra, det vill säga väpnad strid. Detta ger att i  
Försvarsmakten  är  förutsättningarna  för  learning  by  doing dåliga.  Kunskapen  finns  i 
organisationen, men alla kommer inte ha möjlighet att lära sig själv genom upplevelser. Detta 
kompenseras genom att kunskaper och erfarenheter tillvaratas och analyseras vilket leder till 
att relevanta slutsatser kan dras.8 Dessa relevanta slutsatser är tillsammans med tankar och 
idéer hämtade ur andra källor del av det som benämns militärteori. För att dessa slutsatser ska 
nå ut i organisationen skapas dokument som förmedlar dessa. Doktrinheirarkin är ett exempel 
på sådana dokument som tar utgångspunkt i militärteorin.9

Doktrinens  övergripande syfte  är  att  vara ett  stöd för all  försvarsplanering.10 I  detta  ingår 
insats- och övningsverksamhet, men också system- och förbandsutveckling. Det som återges i 
doktrinen ska genomsyra hela den verksamhet som bedrivs inom ramen för Försvarsmakten.

Utöver doktrinerna finns andra dokument som fyller liknande syften. För att på ett tydligt sätt 
klargöra vilken roll och syfte doktrinen har i förhållande till andra dokument följer nedan en 
jämförelse med dessa. 

Verksamhetsidén  och  vision  är  två  begrepp  som  används  av  Försvarsmakten. 
Verksamhetsidén  beskriver  varför  Försvarsmakten  finns,  och  existensberättigar  därmed 
organisationen:

• Försvara Sverige, värna svenska intressen och främja säkerheten genom insatser på 
vårt eget territorium, i närområdet och globalt.

• Upptäcka  och  avvisa  kränkningar  av  det  svenska  territoriet  och  i  enlighet  med 
internationell  rätt  värna  Sveriges  suveränitet  och  nationella  intressen  i  områden 
utanför detta.

• Med befintliga förmågor och resurser vid behov bistå övriga samhället.11

Försvarsmaktens  vision  lyder:  ”Försvarsmakten  och  våra  krigsförband  verkar,  syns  och  
respekteras i Sverige och utomlands” och syftar till att beskriva var organisationen befinner 
sig  om tio  år12.  Både  verksamhetsidén  och  visionen  är  för  Försvarsmakten  styrande  och 
vägledande  begrepp,  de  skiljer  sig  dock  från  doktrinhierarkin  i  avseendet  tidsperspektiv. 
Visionen  och  verksamhetsidén  har  ett  längre  tidsperspektiv  än  doktrinerna,  och  fyller 
därigenom andra syften. Därmed inte sagt att dokumenten är inte är sammanlänkade, dessa 
dokument ska utvecklas i samspel med varandra över tiden.13 

I Försvarsmakten finns en mängd reglementen. Dessa behandlar och beskriver en mer praktisk 
nivå än doktrinerna,  ner till  specifika stridssituationer.  Reglementena används bland annat 
som stöd vid utbildning av chefer/soldater/sjömän på taktisk nivå. Doktrinen behandlar inte 

8 Militärstrategisk Doktrin (2004) Sid 10
9 DGemO (2005) Sid 9
10 Militärstrategisk Doktrin (2004) Sid 10
11 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/uppdrag/Forsvarsmaktens-verksamhetside/ Åtkommen 
2010-05-10 kl. 14.20
12 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/uppdrag/Forsvarsmaktens-vision/ Åtkommen 2010-05-
10 kl. 14.40
13 Militärstrategisk doktrin (2002) Sid 11
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det praktiska nyttjandet av militära medel på samma detaljerade sätt. Doktrinen ska däremot 
spegla det sätt som reglementena beskriver att militära förband skall nyttjas.

I reglementen beskrivs mätbara fenomen, exempel på detta kan vara hur en pluton skall vara 
formerad vid anfall, hur soldaten bär sin utrustning samt vilka skjutställningar som är lämpade 
för olika vapensystem. Dessa i Försvarsmakten vedertagna fakta hjälper chefer utbilda sin 
trupp i hur de ska agera i händelse av insats. Det som beskrivs i doktrinerna är av mer diffus 
karaktär.  En  distinkt  skillnad  mellan  reglementen  och  doktriner  kan  sägas  vara  att 
reglementena styr hur en väpnad enhet skall nyttjas på ett praktiskt plan, där doktrinen mer  
beskriver i vilket syfte enheter skall nyttjas. I doktrinen finner en chef stöd för hur hon/han 
ska nyttja sitt förband, vilka principer som ska spegla genomförandet och vilka mål som bör 
uppnås. Reglementet erbjuder stöd i den fysiska världen, där doktrinen erbjuder stöd i den 
konceptuella.14 

Vision och målbild visar var Försvarsmakten vill vara om 10 år. Reglementen berättar för oss 
hur vi ska agera praktiskt. Doktrinens roll finns däremellan. 

2.1.3 Den svenska doktrinhierarkin 
Arbetet med att  ta fram det nuvarande svenska doktrinhierarkin avslutades 2005 då de nu 
gällande doktrinerna fastställdes.15 I sin nuvarande form består doktrinhierarkin av följande 
doktriner; Militärstrategisk doktrin, Doktrin för Gemensamma operationer (DGemO), Doktrin 
för  Luftoperationer  (DLuftO),  Doktrin  för  markoperationer  (DMarkO)  samt  Doktrin  för 
Marina operationer (DMarinO). Se illustration 2. 

Rankad  högst  av  doktrinerna  i  hierarkin  är  Militärstrategisk  doktrin,  och  är  därmed 
överordnad de övriga delarna i hierarkin. Denna är inte bunden till någon specifik arena eller 
vapenslag.  Militärstrategisk  doktrins  syfte  är  att  förklara  och  förmedla  ett  gemensamt 
förhållningssätt  samt  en  gemensam  nomenklatur  för  användandet  av  militära  medel  och 
metoder.16 Under  Militärstrategisk  doktrin  finns  Doktrin  för  gemensamma  operationer, 
Doktrin  för  Markoperationer,  Doktrin  för  maritima  operationer  samt  Doktrin  för 
14 DLuftO (2005) Sid 7
15 DLuftO (2005) Sid 2
16 Militärstrategisk Doktrin (2002) Sid 10

Illustration 2: Doktrinhierarkin. Källa DLuftO
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Luftoperationer. Dessa syftar till att förmedla kunskaper och beprövad erfarenhet till chefer 
och enheter i den aktuella arenan, i syfte att vägleda dessa i fred, kris och krig.17

Vid sidan av doktrinerna finns boken Militärteorins grunder som tillhör doktrinhierarkin men 
inte benämns som en doktrin. Militärteorins Grunder är en bok som inte behandlar krig och 
krigföring,  utan  tankarna  och  teorierna  däromkring.  Förhållandet  mellan  militärteori  och 
militära doktriner är intimt. Båda tycks vara en samling kunskaper som stödjer den militära 
verksamheten. Skillnader finns dock, och de är inte helt oviktiga. Militärteorier, liksom andra 
typer  av teorier,  är  ett  systematiserat  och abstrakt  sätt  att  beskriva en verklighet  och däri 
jämföra olika storheter.  Detta  innebär att  militärteorier  är  till  sin natur ospecificerade och 
mindre  detaljrika.  Doktrinen  beskriver  mer  hur,  till  vad  och  varför  militära  medel  ska 
användas idag, och ger därmed en mer konkret framtoning.18 Militärteorins grunder är därför 
en del av doktrinhierarkin, då den ger läsaren en större bakgrund till ur vad doktrinerna är 
sprungna. Dock benämns ej denna skrift doktrin. 

Till doktrinhierarkin tillhör även en samling dokument med benämningen ”grundsyn”. Här 
hittar  vi  Grundsyn  Logistik,  Grundsyn  Ledning  samt  Grundsyn  Militära 
Informationsoperationer.  Dessa  ska  inte  heller  betraktas  som doktriner  utan  avses  på  sikt 
inarbetas i övriga doktriner.19 

2.1.4 Nyttjandet av flygstridskrafter 
Nedan följer en redogörelse för vad DLuftO säger om luftoperationer i allmänhet och vad den 
säger om hur Flygvapnet ska nyttja flygstridskrafterna i synnerhet. 

I DLuftO beskrivs flera aspekter kring flygstridskrafternas nyttjande. Inledningsvis beskriver 
DLuftO grundläggande företeelser  för  Flygvapnet;  synen  på  nationella  och internationella 
insatsregler,  folkrättsliga  principer,  något  om  Försvarsmaktens  uppgifter  samt  de 
militärstrategiska mål som ligger till grund för all militär verksamhet. Dessa avsnitt är till del 
upprepningar av företeelser som beskrivs i ovanstående doktriner och dessa utgör därmed en 
försvarsmaktsgemensam teoretisk ansats.20 

Kapitel  2,  Grunder  Luftoperationer,  rör  begrepp  och  begreppsförklaringar.  I  detta  kapitel 
beskrivs hur lednings- och lydnadsförhållanden ska se ut, vilka begrepp som ska användas 
och vad de innebär. Vidare beskrivs de olika graderna av kontroll av luftarenan som används, 
och  vad  de  innebär.  Olika  begrepp  rörande  samordning  mellan  luftvärn  och  flygande 
plattformar  redogörs  för.  Slutligen  i  detta  kapitel  finns  en genomgång av luftarenans och 
flygstridskrafternas egenskaper och styrkor. Detta kapitel gör det möjligt att tala samma språk 
internt samt externt med andra nationers flygvapen. Det ger även läsaren en förståelse för 
vilka  egenskaper  som  särskiljer  luftarenan  och  dess  aktörer  från  övriga  arenor  och 
vapenslag.21 

I  kapitel  3 Operativa koncept beskrivs begrepp som operation,  operationskonst och taktik. 
Vidare beskrivs de olika militära ledningsnivåerna; militärstrategiska, operativa och taktiska 

17 DLuftO (2005) Sid 7
18 Militärteoretiska grunder (2004) Sid 7
19 DLuftO (2005) Sid 10
20 DLuftO (2005) Sid 7-18
21 DLuftO (2005) Sid 19-35
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nivån,  samt  samspelet  mellan  dessa.  Operationer  i  mark-,  maritim-,  luft-  samt 
informationsarenan beskrivs, samt till vilket syfte de genomförs och vad som utmärker dem.22 

I kapitel 3 beskrivs manövertänkande, det förhållningssätt som Försvarsmakten valt att nyttja 
vid lösande av uppgifter. Manövertänkande skall således genomsyra Försvarsmaktens sätt att 
lösa uppgifter, detta för att manövertänkandet ger möjligheten att vinna mycket mer än vad 
som skulle kunna förväntas inledningsvis. Manövertänkandet grundar sig på indirekt metod 
och initiativ, som i sin tur underlättas av uppdragstaktik. Den indirekta metoden innebär att 
istället  för  att  möta  sin  motståndares  huvudstyrka  med  sin  egen,  försöka  kartlägga 
motståndarens sårbarheter och slå mot dem. På detta sätt kan en större effekt uppnås med 
mindre medel. Parallellt med att vi söker motståndarens sårbarheter söker denne sårbarheter 
hos oss, vilket gör att initiativ blir ett centralt begrepp. Genom att agera snabbt och oväntat 
träffar vi motståndarens sårbarhet innan denna hinner kartlägga och slå mot våra. Sårbara 
områden  hos  en  motståndare  kan  tänkas  vara  dennes  organisation,  sammanhållning  eller 
moral.23

Illustration 3 visar hur manövertänkandet genomförs. Genom att använda de grundläggande 
förmågorna  skapas  förutsättningar  genom  till  exempel  planering,  övning  och 
underrättelseinhämtning. Att fastställa ett tydligt slutläge är här centralt. Genom fysisk och 
mental manöver skall vi skydda våra egna kritiska sårbarheter och påverka motståndarens, till 
den grad att den eller de tyngdpunkter (TP) som motståndaren hämtar sin styrka ur sätts ur  
spel. Allt detta för att uppnå den tidigare fastställda målet med operationen. 24 

För  att  erhålla  det  operativa  tempo  som krävs  för  att  påverka  motståndaren  innan denne 
påverkar oss skall Försvarsmakten använda sig av ledningsfilosofin uppdragstaktik. Krig och 
konflikter är en kamp mellan viljor i en miljö präglad av kaos och friktioner. Detta innebär att 
den  person  som  har  bäst  och  mest  uppdaterad  lägesuppfattning  är  den  som  upplever 
situationen själv, ofta en soldat eller en lägre taktisk chef. Den individ som kan se möjligheter  
och därmed kan ta tillvara på dessa skall göra det för att vår styrka ska kunna behålla initiativ.  
För att uppnå uppdragstaktik decentraliseras ledningen. Chefen fastställer en uppgift, tilldelar 
resurser och styr övergripande handlingsregler. Genomförande enheter tar själva ansvar för 
genomförandet, med de styrningar och mål de fått som stöd. Detta innebär att alla enheter kan 
ta tillvara på de tillfällen som uppstår i krigets dimma, tillfällen som skulle gå förlorat om de 

22 DLuftO (2005) Sid 35-43
23 DLuftO (2005) Sid 44
24 DLuftO (2005) Sid 44-47

Illustration 3: Manövertänkande. Källa: DLuftO
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var tvungna att först rapportera till ovanstående chef och sedan vänta på order att ta tillvara på 
tillfället.  Uppdragstaktiken har inslag av ledning genom uppdrag, som ovan beskrivs, men 
också ledning genom kommando. Valet mellan dessa styrs av bland annat tidsförhållanden 
och underrättelseläget.25

Vidare beskrivs i kapitel 3 vilka typer av luftoperationer Flygvapnet skall genomföra. 
Samtliga typer av operationer beskrivs, vad de innebär och vad de syftar till. Se illustration 4. 

I  kapitel  4  Genomförande  av  luftoperationer  beskrivs  inledningsvis  de  grundläggande 
förmågorna verkan, skydd, rörlighet, uthållighet, underrättelser/information och ledning samt 
dess tillämpning i Flygvapnet. Det framgår härvid att samtliga grundläggande förmågor finns 
representerade i Flygvapnen, om än olika mycket i olika delar. De olika förbandstyper som 
finns  i  Flygvapnet  levererar  olika  förmågor,  som  tillsammans  gör  att  Flygvapnet  som 
integrerat system levererar samtliga förmågor. Dessa ska tillsammans ge en effekt i önskad 
riktning. Detta leder till att en central ledning krävs, då en helhetssyn på Flygvapnet som ett 
system krävs.26

Följande  del  i  kapitel  4  benämns  Luftstridskrafternas  nyttjande.   I  detta  avsnitt  beskrivs 
luftstridskrafternas  insatsprinciper.  Dessa  grundas  i  slutsatser  dragna  ur  erfarenhet  samt 
militärteoretiska slutsatser. I framtagandet av dessa insatsprinciper har hänsyn tagits till  de 
egenskaper som särskiljer luftstridskrafterna från de övriga vapenslagen. De principer som 
anges är universella till sin karaktär, och syftar till att beskriva grundläggande förhållanden 
och förhållningssätt som ska leda till att flygstridskrafternas potential tas tillvara på bästa sätt.  
Det framgår vidare att samtliga insatsprinciperna inte är giltiga över tiden, utan dess relevans 
kan  skifta  beroende  på  den  situation  som råder.  I  olika  skeden  kan  olika  principer  vara 

25 DLuftO (2005) Sid 47-49
26 DLuftO (2005) Sid 73

Illustration 4: Luftoperationer. Källa DLuftO
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centrala, medan andra blir oviktiga. Ett gott omdöme och en grundlig analys av varje given 
situation krävs härvid för att urskilja vilken/vilka av principerna som är mest aktuell. Nedan 
följer en återgivning av principerna.27

Dynamisk ledning
Dynamisk  ledning  innebär  att  det  i  ledningsstrukturen  finns  en  avvägd  balans  mellan 
uppdragstaktik  och  kommandostyrning.  Det  innebär  också  att  ledningen  centraliseras, 
samtidigt som beslut kan tas på lägre nivå vid behov. Skälet till  att dynamisk ledning blir 
aktuell  är  att  flygoperationer  ofta  består  av  en  stor  mängd  olika  typförband  som  ska 
samordnas mot samma syfte.  För att  optimera effekten krävs en hög nivå av samordning, 
något  som förenklas  av  kommandostyrning  samt  central  ledning.  Detta  hindrar  dock inte 
underställda chefer att ta egna initiativ enligt uppdragstaktiken, men de initiativen tas på lägre 
nivå. Utöver denna fördel möjliggör en central ledning en mer flexibel organisation, då en 
chef  med  god  översiktsbild  kan  anpassa  verksamheten.  Prioritering  och  resurshållning 
förenklas dessutom vid central ledning.28 

Indirekt metod
Genom att använda flygstridskrafterna mot mål som är utvalda med hänsyn till motståndarens 
sårbarheter uppnås den indirekta metoden. Ett anfall mot en specifik sårbarhet kan få stora 
effekter långt ut i kedjan hos en motståndare, långt större än vad samma mängd ammunition 
skulle ha givit för effekt om den levererades direkt mot till exempel frontlinjens markförband. 
Indirekt  metod  kan  även  användas  defensivt.  Genom  att  vi  hotar  en  motståndare  med 
verkansförband  i  form av  till  exempel  jaktflyg  eller  luftvärn  tvingas  denne  att  ta  detta  i 
beaktande i sin offensiva planering.29

Kraftsamling
Kraftsamling kan ske till syfte och uppgift samt till tid och rum. När kraftsamling sker mot en 
specifik uppgift och syfte fokuseras insatsernas effekter mot dessa, för att påverka en hos 
fienden identifierad sårbarhet eller tyngdpunkt. Inom detta sker även kraftsamling i tid och 
rum, där flygstridskrafterna koncentreras till lösandet av en given uppgift. På detta sätt blir det 
möjligt  att  besegra  en  motståndare  med  en  totalt  sett  större  numerär.  I  och  med 
flygstridskrafternas  höga  flexibilitet  och  höga  operationella  tempo  kan  de  snabbt  skifta 
kraftsamlingsrikting.30    

Överraskning
Överraskning uppnås genom att motståndaren påverkas på en oväntad plats, under en oväntad 
tid eller på ett oväntat sätt. Genom att överraska motståndaren sätts denne ur balans, vilket 
kan  medföra  att  effekterna  av  insatsen  förstärks.  Genom överraskning  kan  initiativet  tas 
genom att motståndaren tvingas reagera på våra styrkors oväntade agerande. Flygstridskrafter 
är  väl  lämpade för  överraskning tack  vare  dess  fart,  räckvidd och det  faktum att  de inte 
hindras av geografiska faktorer.31 

27 DLuftO (2005) Sid 82
28 DLuftO (2005) Sid 83
29 DLuftO (2005) Sid 86
30 DLuftO (2005) Sid 87
31 DLuftO (2005) Sid 89
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Initiativ, tempo och tidsanpassning
Dessa  tre  ledord  har  ett  gemensamt  mål,  att  skapa  ett  högt  operationstempo.  Ett  högt 
operationstempo  ger  våra  flygstridskrafter  möjlighet  att  komma  innanför  en  motståndares 
beslutscykel,  vilket  i  sin tur tvingar denne att  agera reagera under press, vilket är  till  vår 
fördel.32

Stridsekonomi
För att uppnå stridsekonomi krävs balans i följande frågor; Balans mellan uppgifter, balans 
mellan  offensiv  och  defensiv  samt  balans  mellan  insatsprinciper.  Flygstridskrafternas 
flexibilitet och mångsidighet innebär att de kommer kunna nyttja för en mängd olika uppgifter 
och syften,  samt på taktisk,  operativ samt strategisk nivå. Detta innebär att  efterfrågan av 
flygstridskrafterna  kommer  överstiga  utbudet,  och  en  prioritering  måste  genomföras. 
Flygstridskrafterna är till sin natur offensiva, men en alltför stark offensiv mot en kvalificerad 
motståndare kan snabbt gå ut över stridsekonomin. Genom att ta hänsyn till motståndarens 
förmåga att verka mot oss kan en god balans mellan offensiv och defensiv uppnås. Slutligen 
krävs en balans mellan insatsprinciper. Dessa kan i vissa situationer stå i motsatsförhållande 
mot varandra, till exempel kan en stark kraftsamling göra det svårt att uppnå överraskning, då 
en stor  mängd  förband kan tilldra  sig  motståndarens  uppmärksamhet.  På samma sätt  den 
centrala ledningen som förordas i den dynamiska ledningen verka i konflikt med initiativ, då 
de lägre chefer som kan se möjligheter på fältet eller i luften inte har befogenhet att agera på 
dem. En balans mellan insatsprinciperna krävs för att uppnå bästa resultat med lägsta möjliga 
förlustrisk.  Uppgifter,  offensiv  eller  defensiv  samt  insatsprinciperna  ska  tillämpas  med 
omdöme  och  med  anpassning  efter  varje  given  situation,  detta  kommer  medge  god 
stridsekonomi.33    

Enkelhet
En  krigs-  eller  krissituation  präglas  av  komplexitet.  Läget  präglas  av  osäkerhet,  snabba 
förlopp,  tempoväxlingar,  oförutsägbara  händelser  samt  stora  mentala  påfrestningar  för 
samtliga aktörer. Vid sidan av detta är militära operationer ofta komplexa till sin natur. Detta 
innebär att friktioner uppstår och även det som i fredstid skulle vara enkelt kan bli svårt. För 
att uppnå uppställda mål bör alltså all planering och genomförande präglas av enkelhet. Detta 
görs genom att inte bygga operationer kring olika moment som måste synkroniseras samt att 
tydlighet genomsyrar de order som ges.34  

2.1.5 Slutsats kring nyttjandet av flygstridskrafter
Doktrinens olika delar ger en insikt i vilka tankar som ligger bakom de förhållningssätt som 
doktrinen  förordar,  samt  en  välbehövligt  fastställande  av  centrala  begrepp.  Doktrinen  ger 
härmed ett stöd till chefer genom att enat förhållningsätt samt en gemensam begreppsapparat. 
De delar i doktrinen som på tydligast  sätt  beskriver HUR en chef ska nyttja  sitt flygande 
förband är avsnittet om manövertänkandet samt de ovan beskrivna insatsprinciperna. Att som 
chef erhålla stöd vid organisation av ett flygvapen i fredstid samt klassificering av operationer 
är viktigt, att vid planering och genomförande av operationer erhålla stöd är essentiellt. En 
doktrin som misslyckas med det sistnämnda får betraktas som irrelevant.

32 DLuftO (2005) Sid 90
33 DLuftO (2005) Sid 90
34 DLuftO (2005) Sid 94
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2.2 Empiri: Intervjuer
Nedan återges de frågor som ställdes i intervjuerna, följt av de svar som respondenterna gav. 
Av de fyra tillfrågade svarade tre. Efter varje svar, som återges i obearbetad form, följer en 
kortfattad kommentar. Se bilaga 1 för förklaring av begrepp och förkortningar.
 
1. Nämn tre faktorer/principer som du upplevde centrala under ditt arbete med insatsförband.  
Dessa faktorer/principer behöver inte finnas beskrivna i doktrinen:

Respondent 1: ”Ledarskap. Förmågan att kunna leda förbandet genom ett aktivt deltagande i 
verksamheten.  Alltid  motivera  alla  beslut  och  stå  upp  för  dessa  (skyll  inte  på  andra  i 
organisationen)

 Tydliga mål: Sätta upp tydliga mål, både för hur verksamheten skall bedrivas och vad som 
ska uppnås. Dessa mål måste vara spårbara och accepterade av alla.
  
Följ styrdokument: De dokument som finns skall ligga till grund för hur verksamheten bedrivs 
(DLO,  TOEM,  Krigsförbandsplaner,  TTP,  VU,  Utbildningsreglemente  JAS  39,  FOM, 
Normerande hotbild etc.)”

Respondent 2: ”Minimalism: alla förmågor ska kunnas, men med i princip obefintligt djup. 

Singlekompetens: det fanns ingen redundans avseende någon befattning. I princip samtliga 
individer var att  betrakta  som nyckelpersonal.  Förbandet var extremt känsligt  för förluster 
samt svårt att skifta tempo med.

Tvärkunskap: COS skall även leda röjning av OXA. DC ska även släcka bränder. C MSE ska 
även leda PAR- team efter granatbeskjutning. Detta sätt att organisera var tvingande genom 
högre chefs ramar, men förödande ur ett operativt perspektiv.

Som  du  märker  är  samtliga  tre  av  negativ  karaktär  kopplat  till  förbandets  uteffekt  i 
huvuduppgiften dvs. att få stridsflyg i luften. Det var tyvärr så jag upplevde det. Genomförda 
flygföretag under vår validering fick bra-mycket bra betyg, men vi var enormt fragmenterade 
i alla övriga frågor.”

Respondent 3: ”Enkelhet, uppdragstaktik, samverkan” 

Kommentar:  Respondenterna  angav sammanlagt  nio stycken  faktorer.  Av dessa  hämtades 
endast en princip ur doktrinens insatsprinciper; enkelhet. Uppdragstaktik nämns som princip, 
ett begrepp som även det är centralt i doktrinen. Övriga principer/faktorerna var andra typer 
begrepp. 

2.  Har  du  på  något  sätt  hämtat  stöd  ur  Doktrinträdet  (Militärteorins  grunder,  
Militärstrategisk doktrin,  Doktrin för luftoperationer)? I  så fall  vilken och hur? Motivera  
gärna ditt svar.

Respondent  1:  ”Jag  har  utgått  från  Doktrinerna  när  jag  ställt  upp  målsättningarna  för 
verksamhetens bedrivande. Beskrivningen av uppdragstyper i DLO har använts i många olika 
presentationer och målbeskrivningar.”
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Respondent 2: ”Nej.”

Respondent 3: ”DLO avseende uppdelning av förmågor samt begrepp/definitioner. I övrigt 
hämtas  huvuddelen  av  det  doktrinära  språkvalet  samt  organisatoriska  frågor  ur  NATO 
doktrinhierarki. Vi löser i princip allt med utgångspunkt från ATP, AJP med mera. Genom att  
vi anpassar oss efter NATO så tappar vi vissa centrala begrepp vilka legat till grund för vår 
nationella  prägel.  DC  har  inte  samma  frihet  i  NATO-  strukturen  utan  den  centrala 
ledningen/kontrollen når längre ut.” 

Kommentar:  Det  framgår  av  respondenternas  svar  att  de  använder  doktrinen  i  begränsad 
utsträckning i sin roll i divisionsledning. Två av tre anger att det hämtar stöd ur doktrinen när 
det  gäller  uppdelning  av  förmågor,  uppsättning  av  målsättningar  samt  beskrivning  av 
uppdragstyper.  Den  gemensamma  nämnaren  i  detta  är  att  de  svarande  använder  den 
begreppsapparat som doktrinen erbjuder. En av de tillfrågade anger att han aldrig har hämtat 
stöd ur doktrinen.  Ingen anger att  de hämtat  stöd i doktrinerna när det gäller  det faktiska 
nyttjandet av flygstridskrafter.
 
3.  På en skala från 0 (noll)  till  10 (tio),  där 0= helt  irrelevant och 10= högst relevant,  
värdera hur relevanta dessa principer har varit för dig under arbetet med insatsförband.

Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3
Dynamisk ledning 8 5 10  (har  krävts  främst  avseende 

prod-organisationens  dåliga 
förmåga  att  dialogisera  med 
insatsorganisationen)

Indirekt metod 6 2 0 (finns  inget  handlingsutrymme 
som DC) 

Kraftsamling 6 4 0 (finns  inget  handlingsutrymme 
som DC) 

Överraskning 6 0 0 (finns  inget  handlingsutrymme 
som DC) 

Initiativ, Tempo & 
Tidsanpassning

8 2 0 (finns  inget  handlingsutrymme 
som DC) 

Stridsekonomi 8 8 10  (tvingande  i  den 
minimalistiska/anorektiska 
organisationen) 

Enkelhet 9 6 10  (tvingande  i  den 
minimalistiska/anorektiska 
organisationen) 

Kommentar:  Ur  tabellen  framgår  att  respondenterna  har  använd  skalan  på  olika  sätt,  där 
respondent 1 har en syn där samtliga principer har ett relativt högt värde, respondent 3 följer  
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ett  betydligt  mer  polariserat  mönster.  Om  hänsyn  tas  till  värderingen  inom  ramen  för 
spridningen  hos  respektive  respondent  framgår  att  Indirekt  metod,  Kraftsamling  samt 
Överraskning överlag bedöms till låg relevans. Gemensamt för dessa principer är att de är av 
operationskonst-karaktär. Dessa principer är begrepp som ofta används vid beskrivande av en 
lyckad operation,  då fokus ligger  på det  som sker  på slagfältet.  Under  genomförandet  av 
operationer verkar principer som Stridsekonomi och Enkelhet bedömas till  högre relevans, 
dessa är i motsats till det ovan nämnda av mer logistisk- och friktionsminskande karaktär.

4. Har du vid något beslutstillfälle eller dylikt hämtat stöd ur någon av flygstridskrafternas  
insatsprinciper? (Dynamisk ledning,  Indirekt metod, Kraftsamling,  Överraskning, Initiativ,  
tempo och tidsanpassning, Stridsekonomi samt Enkelhet)

Respondent 1: ”Inte direkt från insatsprinciperna, men de ligger som en grund för många 
taktiska  och  stridstekniska  dokument  som  jag  använt  som  beslutsstöd.  (FOM,  TTP, 
Utbildningsreglemente etc.)”

Respondent  2: ”Kraftsamling  och  stridsekonomi  då  förbandet  var  en  begränsad  resurs. 
Enkelhet  många  gånger  då  vi  främst  var  till  för  understöd  av  markförband  och 
samverkansmetoderna inte var tillräckligt utmejslade.” 

Respondent 3: ”NEJ. Som DC följer jag ATO och högre chefs vilja. Det finns inte något 
direkt  handlingsutrymme avseende hur flygstridskrafterna  disponeras över dygnet.  Det jag 
kan göra är att skapa en jämn slitkurva på personalen samt att se till att det hela tiden finns rätt 
personal på plats. Som pilot/RC/GC nyttjar jag de beskrivna principerna i samtliga faser av ett 
flygpass oavsett roll.” 

Kommentar:  Två  av  respondenterna  ser  insatsprinciperna  återspeglas  på  taktiska  och 
stridstekniska nivåer. I två av svaren framgår även vikten att  nyttja  de resurser som finns 
tillgängliga på ett klokt sätt. Endast en respondent anger att denne använt insatsprinciperna 
vid beslutstillfällen, men då framförallt på ett resurshållnings- och friktionsminskande sätt. 

5.  På  vilket  sätt,  om något,  speglas  doktrinerna  i  de  reglementen  som styr  den  dagliga  
verksamheten? 

Respondent 1: ”I TTP kan man hitta många kopplingar till DLO te.x
 - indirekt metod beskrivs i BVR-strid
 - Överraskning genom användande av EWS
 - Tidsanpassning i beskrivning av CAS”

Respondent 2: ”Man kan väl med god vilja skönja doktrinära begrepp i det vi övar i dag. 
Dock tror jag det finns en ganska stor diskrepans i detta om man talar om flygstridskrafter 
(mer spegling) eller luftstridskrafter (lite spegling). Vad jag menar är att det doktrinära tänket 
återspeglas  mer  i  verksamheten  hos våra stridsflygdivisioner  medan markpersonalen  (våra 
tekniker, markförsvarare, flygstridsledare etc) ligger på en lägre nivå av spegling.”  

Respondent 3: ”De finns hela tiden med i flygtjänsten. Jag ser dock väldigt lite av det i rollen 
som chef. De principer som förordas, ex uppdragstaktik, är helt omöjliga eftersom högre chef 
väljer att centralisera och toppstyra i allt högre grad. Vi är på väg mot en organisation där 
lägre chefer, ex DC, har mycket begränsade möjligheter att verkligen leda/styra sitt förband.” 
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Kommentar: I dessa svar kan man se mönstret att respondenterna ser vissa doktrinära begrepp 
i  den  dagliga  verksamheten.  Två  av  dem  ser  dem  framförallt  i  flygtjänsten,  den  tredje 
framhåller att doktrinen med vilja går att skönja i den dagliga verksamheten.  

6. Vad, om något, saknar du i doktrinen?

Respondent 1:” En mer frekvent uppdatering av dokumentet”

Respondent  2:  ”Understöd  av  markförband  har  stort  fokus  i  dag,  jag  tror  inte  att  det 
återspeglas i doktrinerna. Sen är det ju en annan fråga om vi skall pyssla med detta i Sverige 
eller satsa på mer indirekta metoder.”

Respondent  3: ”DLO:  En  uppdatering  och  översyn  av  begrepp/förmågor.  Ett  tydligare 
ställningstagande avseende vilka förmågor som ska prioriteras och inte en utsmetning, dvs en 
tydlig prioritering.” 

Kommentar: En uppdatering av doktrinen önskas av två respondenter. 

 7. Övriga tankar kring doktrinen och dess relevans i det dagliga arbetet:

Respondent 1:  ”En doktrin kommer aldrig att  vara styrande för det direkta arbetet  på en 
stridsflygdivision. Den ska dock (och gör också förhoppningsvis så) ligga till grund för de 
taktiska och stridstekniska styrdokument som styr upp verksamheten.
Jag  kan  ibland  sakna  fotnoter  mot  den  direkta  kopplingen  till  DLO  i  de  taktiska  och 
stridstekniska  dokument  som  används  (TOEM,  Krigsförbandsplaner,  TTP,  ATP,  VU, 
Utbildningsreglemente JAS 39, FOM, Normerande hotbild etc.)”

Respondent 2: ”Det är viktigt  att  det finns en doktrin.  Ur denna måste det växa fram en 
målbild för luftstridskrafterna som sedan bryts ner i flera underliggande nivåer. Denna röda 
tråd finns inte i dag och det är riktigt illa.”

Respondent 3: ”Den skulle kunna vara tydligare avseende chefens vilja samt berätta mer om 
hur  vi  (Sverige)  gör.  Då  skulle  chefer  lättare  kunna  agera  i  chefens  anda  och  enskild 
soldat/pilot veta bättre varför vi gör som vi gör. Då hade doktrinen fått en naturligare roll i det 
dagliga arbetet. När DC skriver sina verksamhetsplaner (cdrs intent) så kan han hänvisa till 
doktrinen. Det går bara i vissa fragment just nu.” 

Kommentar: Två av respondenterna poängterar det faktum att doktrinen inte kommer verka 
som ett direkt styrande dokument på en division. Båda önskar dock att kopplingen mellan 
doktrin och andra styrande dokument skulle vara tydligare.
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2.3 Analys 

2.3.1 Teori mot Empiri
Nedan följer en analys av insamlat underlag. Av den insamlade empirin dras slutsatser. Det 
bör här nämnas att det empiriska underlag som här behandlas är något tunt. Den målgrupp 
som valdes ut för undersökning består av fyra individer, och av dem svarade endast tre. De 
slutsatser som härvid dras ur empirin är att tolka som indikationer på vissa företeelser, och 
kan därmed verka som incitament till vidare forskning. 

I  doktrinen  framhävs  uppdragstaktik  som  övergripande  ledningsfilosofi.  Insatsprincipen 
Dynamisk  ledning  framhäver  att  flygstridskrafterna  kan  behöva  styras  centralt.  Samtidigt 
anges i insatsprincipen Initiativ, tempo och tidsanpassning att ett stort mått av uppdragstaktik 
på förbandsnivå  är  att  föredra då detta  medger  ett  högt  operationstempo.  Respondenterna 
anger  i  flera  svar  att  deras  handlingsfrihet  är  begränsad  i  rollen  som 
divisionschef/ställföreträdande  divisionschef.  Då handlingsfrihet  är  en förutsättning  för  ett 
högt operationstempo är detta en brist. Doktrinen är i detta avseende inte entydig, en balans 
mellan uppdragstaktik och kommandostyrning förespråkas, vilket leder till att på denna punkt 
är det komplicerat att dra någon slutsats. Uppdragstaktiken tycks vara ett medel som används 
inom divisionen, kommandostyrning tycks vara det gällande ledarskapsfilosofin från högre 
chef.  Detta  kan  med  viss  vilja  tolkas  som  att  dynamisk  ledning  är  implementerad  i 
Flygvapnet.  Respondenterna  tycks  dock  uppleva  att  verksamheten  toppstyrs  i  en  för  hög 
utsträckning.

Det framkommer på flera håll i de intervjuades svar att doktrinen används som stöd när det 
gäller begreppsapparat och definitioner. Doktrinen fyller härmed ett syfte, att lyfta fram ett 
gemensamt språk som medger att vissa för Flygvapnet centrala företeelser kan diskuteras på 
ett adekvat sätt.

De insatsprinciper som enligt doktrinen ska styra nyttjandet av flygstridskrafter bedöms av 
respondenterna  som förhållandevis  irrelevanta.  De angav många andra principer  som inte 
omnämns i doktrinen när de ombads ange vilka principer/faktorer som var utmärkande för 
arbetet på insatsdivision. Där respondenterna angett att de använder doktrinens insatsprinciper 
är det ofta i ett resurshanteringsperspektiv. Många av insatsprinciperna syftar till att stödja en 
operation  på  ”slagfältet”,  en  slutsats  som  dras  ur  det  faktum  att  i  beskrivningarna  av 
insatsprinciperna  indirekt  metod,  överraskning  och  Initiativ,  tempo  och  tidsanpassning 
beskrivs  principen  i  förhållande  till  en  motståndare.  Insatsprinciperna  tycks  inte  nyttjas  i 
någon vidare utsträckning för att forma framgångsrika operationer på den undersökta nivån.

En  faktor  som  ständigt  återkommer  i  respondenternas  svar  är  det  faktum  att 
divisionsledningen på en insatsdivision inte själva har handlingsfrihet med sin division. Två 
faktorer framhävs som bakomliggande; en mer och mer toppstyrd svensk organisation samt 
det  faktum  att  insatser  ofta  görs  under  NATO-flagg,  där  ledningen  sker  centralt.  Att 
underställas en ny ledning som kan utgöras av representanter från ett annat land, är med tanke 
på kulturella och strukturella skillnader, inte friktionsfritt. Då doktrinen i stort erbjuder stöd 
för  en  beslutande  chef  uteblir  följaktligen  stödet  till  divisionsledningen,  som  enligt 
ovanstående faktorer är mer av förmedlande karaktär. Vikten av att stödja en chef då denna 
ställs att understödja andra arenor och/eller underställs ett annat lands flygvapen är stor.
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I en internationell insats av den typen vi övar för idag är understöd av markförband i fokus. 
Den  motståndare  vi  kan  tänkas  möta  förfogar  sällan  över  egna  flygstridskrafter  eller 
nämnvärd  luftvärnskapacitet,  stor  del  av  resurserna  kan  därför  riktas  mot  understöd  av 
markförband.  I  svaren lyfts  detta  fram,  men även det  faktum att  doktrinen inte  behandlar 
direkt  markunderstöd  (CAS)  på  något  utförligt  sätt.  Insatsprincipen  dynamisk  ledning 
behandlar vikten av samordning, men då framförallt inom flygstridskrafterna. Då understöd 
till  markförband  kräver  en  extremt  hög  grad  av  samordning,  samt  är  centralt  i  den 
internationella verksamheten, är detta en brist i doktrinen. 

Respondenterna gör det på flera sätt tydligt att de inte använder doktrinen som direkt stöd i 
arbetet på division. Det blir tydligt att doktrinen inte upplevs vara anpassad för den nivån. Ett 
faktum som tycks bidra till  detta är att det saknas ett tydligt  samband mellan doktrin och 
övriga dokument. En respondent uttrycker detta genom avsaknaden av en röd tråd, en annan 
genom avsaknaden av fotnoter,  hänvisningar  i  reglementen till  doktrinen.  Att dokumenten 
som finns  inte  är  på  ett  tydligt  sätt  sammanlänkade  är  en  brist.  Doktrinen  skulle  kunna 
upplevas som mer behjälplig om den var tätare sammanlänkad med övriga dokument. 

En  faktor  som lyfts  fram som en  brist  i  doktrinerna  är  en  prioritering  av  förmågor  och 
uppgifter.  Då dagens flygvapen med dess befintliga resurser inte  kommer kunna lösa alla 
uppgifter eller bidra med alla förmågor samtidigt kommer en avvägning behöva genomföras. I 
doktrinen förkommer väldigt få värderingar där vissa faktorer bedöms som viktigare eller mer 
önskvärda  för  Flygvapnet  att  beakta.  Insatsprinciperna  kan  i  vissa  situationer  stå  som 
motsatser, då fokusering vid en princip vid ett givet tillfälle skulle omöjliggöra någon annan 
princip  i  samma  tillfälle.  Detta  faktum  anges  förvisso  i  doktrinen.  Detta  förändrar  inte 
faktumet att  en chef som inför  ett  beslutstillfälle  känner osäkerhet  inte  kan vända sig till 
doktrinen för svar. Doktrinen anger att prioritering mellan insatsprinciperna ska göras baserat 
på  omdöme  och  en  djup  analys  av  varje  situation.  Den  osäkra  chefen  blir  därmed  åter 
hänvisad tillbaka till sig själv när hon/han söker stöd i doktrinen.    

2.3.2 Slutsats
För att sammanfatta analysen av det inhämtade materialet;  Doktrinens innehåll  återspeglas 
endast till en begränsad del i den verksamhet som genomförs på en stridsflygsdivision som 
inriktar  sig  på  internationella  uppdrag.  Doktrinen  används  som stöd  till  skapandet  till  en 
gemensam begreppsapparat,  vilket medger att Flygvapnets personal kan tala samma språk. 
Det förhållningsätt som tydligast beskriver nyttjandet av flygstridskrafter i doktrinhierarkin är 
manövertänkandet och insatsprinciperna. Dessa återspeglas till begränsad del i verksamheten. 
Manövertänkandet och dess uppdragstaktik hindras på den undersökta nivån av det faktum att 
divisionsledningen inte har handlingsfrihet med sin division. Insatsen leds istället centralt, av 
svensk eller  utländsk högre chef.  Insatsprinciperna är generellt  formulerade  vilket  gör det 
svårt  att  verifiera  eller  falsifiera  påståendet  att  de  erbjuder  stöd  för  verksamheten.  Att 
konkludera att doktrinen utgör ett stöd för verksamheten på grund utav att det går att skönja 
insatsprinciperna  blir  därav  svårt.  Insatsprinciperna  går  med vilja  att  hitta  i  princip  i  alla 
skeden. Ett tydligt samband mellan doktrinen och övriga styrande dokument saknas, vilket är 
en  brist.  Det  abstrakta  sätt  doktrinen  är  skriven  på  gör  det  möjligt  att  tolka  in  den  i  all 
verksamhet. Doktrinens abstrakta karaktär gör att den inte heller erbjuder specifikt stöd för 
internationella insatser och de speciella krav som där ställs.   
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2.4 Resultat 
Doktrinen i dess nuvarande form anger att den ska vara ett stöd för all försvarsplanering. I 
detta skall även stöd för insats- och övningsverksamhet, samt system- och förbandsutveckling 
ingå.

I doktrinen framgår att flygstridskrafterna skall nyttja manövertänkandet och uppdragstaktik 
samt  användas  enligt  insatsprinciperna  Dynamisk ledning,  Indirekt  metod,  Kraftsamling,  
Överraskning, Initiativ, tempo och tidsanpassning, Stridsekonomi samt Enkelhet.

I Flygvapnet används till stor del central styrning, vilket försvårar uppdragstaktik och därmed 
manöverkrigföring.  Insatsprinciperna  går  att  skönja  i  verksamheten,  men  till  begränsad 
omfattning. Doktrinens begreppsapparat är i stort implementerad.

Den undersökta nivån i Flygvapnet upplever ett svagt stöd av doktrinen. Detta beror på att 
utformandet av operationer sker på en högre nivå, men också på att doktrinen inte fokuserar 
på internationella insatser och de speciella förutsättningar som där råder. 
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3. Diskussion av resultat

3.1 Diskussion
Den genomförda undersökningen riktar in sig på divisionsledning. I svaren som anges kan det 
utläsas att doktrinens förhållningssätt återspeglas på lägre nivå, det vill säga i flygtjänsten, 
samt  skulle  kunna  återspeglas  på  högre  nivå,  det  vill  säga  den  högsta  ledningen  i 
Flygvapnet/ledande  organisation  i  internationell  miljö.  Det  framkommer  att 
divisionsledningen  är  mer  av  förmedlande  karaktär,  en  nivå  i  hierarkin  som  förmedlar 
uppgifter  samt  tillser  att  förbandet  löser dem med högsta  möjliga uthållighet.  Resultatet  i 
denna undersökning kan på grund av detta ifrågasättas. För att svara på frågeställningen på ett 
för hela Flygvapnet tillfredsställande sätt behöver fokusgruppen utökas till att omfatta större 
del av hierarkin. I allmänhet behöver även antalet  respondenter utökas. Detta för att få en 
bredare empirisk grund och därigenom kunna dra mer korrekta slutsatser. 

Divisionsledningen  tycks  enligt  undersökningen  inte  ha  handlingsfrihet  med  sin  division. 
Detta är enligt manövertänkandet och uppdragstaktiken en stor brist. I dagens till numerären 
sett lilla flygvapen kan detta vara naturligt,  då den högsta chefen endast har få enheter att 
hantera. Detta medger en hög grad av central ledning. Huruvida detta är lämpligt är en fråga 
för vidare forskning. En aspekt på detta är även att i en internationell miljö löser Flygvapnet  
en i stort understödjande uppgift. I ett scenario likt den de svenska förbanden deltar i idag, till  
exempel International Security Assistance Force i Afghanistan, löser flygvapenenheter sällan 
egna uppgifter. Teorier kring luftkriget har inte sällan kretsat kring ett Flygvapen som med en 
egen agenda löser egna uppgifter. Doktrinen är till del skriven för ett sådant flygvapen, ett 
flygvapen som i invasionsförsvaret själv skulle hitta fiendens sårbarheter och slå mot dem. Att 
istället  i  stort  understödja övriga arenors verksamhet  ställer  andra krav på organisationen. 
Detta behandlas inte uttryckligen i doktrinen. 

Flygvapnet skiljer sig från de övriga arenornas stridskrafter på det sätt att det organisatoriskt 
är  relativt  kort  mellan  högsta  och  lägsta  nivån,  som illustration  5  visar.  Trots  detta  har 
Flygvapnet att förhålla sig till samma mängd styrdokument som de övriga arenorna. Effekten 
av detta blir att en begränsad personalstyrka har en stor mängd dokument att förhålla sig till.  
Mängden styrdokument är mer lämpat för ett Flygvapen från förr där antalet divisioner var 
många gånger fler än dagens fyra. Risken att dokument idag faller mellan stolarna är idag 
större än förr, då det är svårt att passa in de olika dokumenten till olika nivåer i Flygvapnet. 
Doktrinen anger inte vilken nivå den syftar till,  men klart  är att  den idag inte har en helt 
självklar roll på divisionsnivå. Frågan som föds ur detta blir huruvida doktrinen inte borde 
stödja verksamheten på dagens få divisioner på ett tydligare sätt.

Illustration 5: Jämförelse med övriga arenor. Källa DLuftO 
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En annan brist som framkommer är det faktum att  doktrinen inte ger stöd till  beslut eller 
värdering av olika faktorer/principer.  Härvid är  frågan om doktrinen  bör  fylla  denna roll. 
Doktrinen utger sig för att erbjuda stöd i all form av planering. Chefer finner dock inget direkt 
stöd för beslut i doktrinen, doktrinen svarar inte direkt på några frågor. En annan infallsvinkel 
är  det  faktum att  redan  då  chefen  i  fråga  börjar  resonera  kring  begrepp  som återfinns  i 
doktrinen, till exempel insatsprinciperna, kommer denne att tvingas tänka i abstrakta banor 
kring uppgiften och dess lösande. Kanske har doktrinen redan där fyllt ett viktigt syfte, att 
tvinga chefer på alla nivåer att på ett konceptuellt plan resonera kring genomförandet av en 
operation.  Då  chefen  ställs  inför  insatsprinciperna  sätts  tankeprocesser  igång,  och 
tankeprocessen tvingas att bli konkret. Doktrinen tvingar därför in intellektet i en process som 
annars skulle kunna tänkas styras av mer basala funktioner. Doktrinen blir ur detta perspektiv 
en verktygslåda där instrument finns som hjälper chefen att själv konstruera svaret på sin 
tidigare ställda fråga.  

3.2 Erfarenheter
Att  använda  intervju  som  metod  är  inte  okomplicerat.  Av  det  sätt  som  jag  i  denna 
undersökning använde denna metod har jag dragit följande lärdomar;

För att på ett statistiskt tillfredställande sätt genomföra en undersökning av denna sort bör 
antalet respondenter vara större än i ovan gjorda undersökning. Detta ställdes i detta fall mot 
det faktum att endast ett litet antal personer stämde överens med den efterfrågade profilen.  

Valet av grupp som intervjuas är av största vikt. Innan undersökningen genomförs bör stort 
fokus läggas på att välja grupp. Detta för att på alla sätt täcka in alla nivåer och funktioner  
vars svar kan tänkas leda till besvarandet av undersökningens fråga. 

Då respondenterna ombeds gradera en företeelse enligt en skala bör detta göras på ett mycket 
tydligt  sätt.  Baserat  på  det  underlag  som i  ovan  genomförda  undersökning  inhämtades  i 
intervjufråga 3 (Se Bilaga 2) bör en sådan skala vara tydligt utformad. Detta för att undvika 
att respondenterna tolkar skalan på olika sätt. 

3.3 Behov av ny forskning
För  att  vidare  undersöka  huruvida  Doktrinhierarkin  är  relevant  för  dagens  flygvapen 
föreligger det ett behov att djupare undersöka denna uppsats frågeställning. Detta bör göras på 
bredare grunder, med en fokusgrupp som innefattar fler individer på flera olika nivåer. Där 
denna undersökning svarar på frågan om divisionsledning finner stöd i doktrinen skulle en 
djupare undersökning kunna svara upp för Flygvapnets ledning i stort. 

Dynamisk  ledning  är  en  av  Flygvapnets  insatsprinciper.  Denna princip  belyser  vikten  av 
balans mellan uppdragstaktik och central ledning. I denna undersökning har det framkommit 
att central styrning tycks vara dominerande i dagens Flygvapen. En obalans tycks råda. Ett  
internationellt scenario präglas ofta av komplexitet, där en fiende inte är enkel att identifiera, 
varken på ett konceptuellt eller fysiskt plan. Då en enskild pilots agerade kan få strategiska 
konsekvenser kan högre chef tänkas vara motvillig att låta uppdragstaktiken vara gällande. 
Chefen kan i detta läge endast delegera uppgifter och inte ansvar, vilket skulle kunna tänkas 
få till följd att högre chef hellre kommandostyr verksamheten och på det sättet själv behåller 
kontroll över det som händer. Detta fenomen bör undersökas vidare. Kan det bero på en allt  
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tydligare anpassning till NATO-doktriner, eller kan det ha och göra med att ansvarsfrågan gör 
det svårt att tillämpa uppdragstaktik i ett lågintensivt scenario?
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4. Avslutande sammanfattning
Jag har genom en litteraturstudie tagit fram på vilket sätt DLuftO anger att flygstridskrafter 
skall nyttjas.  I doktrinen framgår att flygstridskrafterna skall nyttja manövertänkandet,  och 
därmed uppdragstaktik,  samt användas enligt  insatsprinciperna  Dynamisk ledning, Indirekt  
metod, Kraftsamling, Överraskning, Initiativ, tempo och tidsanpassning, Stridsekonomi samt 
Enkelhet.

Jag  har  intervjuat  ledningen  på  SE  01  och  SE  02  för  att  undersöka  doktrinens  roll  i 
verksamheten, samt genomfört en  komparativ analys mellan verkligheten och doktrinen. Ur 
det inhämtade underlaget framgår det att Flygvapnet idag till stor del nyttjar central styrning, 
vilket  försvårar  uppdragstaktik  och  därmed  manöverkrigföring.  Insatsprinciperna  går  att 
skönja i verksamheten,  men i  begränsad omfattning.  Doktrinens begreppsapparat är i  stort 
implementerad.

Genom analysen har jag kunnat dra slutsatsen att DLuftO till begränsad del erbjuder stöd för 
divisionsledning i det moderna insatsförsvaret. Detta beror på att utformandet av operationer 
sker på en högre nivå, men också på att doktrinen inte fokuserar på internationella insatser 
och de speciella förutsättningar som där råder. 

På grund utav att det empiriska underlaget är tunt bör dessa slutsatser tolkas som indikationer 
snarare än fakta. För att med säkerhet kunna dra slutsatser krävs vidare forskning på ämnet.
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Bilaga 1 – Nomenklatur
AJP= Allied Joint Publication

ATP= Allied Tactical Publication

ATO= Air Tasking Order

BVR= Beyond Visual Range (Beskriver stridsavstånd i luftstrid)

CAS= Close Air Support – Direkt luftunderstöd

COS= Chief of Staff

DC= Divisionschef

DGemO= Doktrin för gemensamma operationer

DLuftO/DLO = Doktrin för luftoperationer

EAW= Expeditionary Air Wing

EWS= Electronic Warfare System

FOM= Flygoperativ Manual

GC= Gruppchef (~4 fpl)

HKP= Helikopter

JAS= Jakt Attack Spaning

MSE= Mission Support Element 

OXA= Oexploderad ammunition 

PAR= Post Attack Reconnaissance

RC= Rotechef (2 fpl)

SE = Stridsflygenhet 

TOEM= Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning

TP= Transport

TTP= Techniques, Tactics and Procedures (Insatsdivisionernas taktiska reglemente)



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-13 FHS beteckning XXX/X:X
Sid 30(30)

Bilaga 2 - Intervjufrågor 
Namn:

Befattning på insatsförband (SE 0x):
Nuvarande befattning: 

1. Nämn tre faktorer/principer som du upplevde centrala under ditt arbete med insatsförband. 
Dessa faktorer/principer behöver inte finnas beskrivna i doktrinen:

2. Har du på något sätt hämtat stöd ur Doktrinträdet (Militärteorins grunder, Militärstrategisk 
doktrin, Doktrin för luftoperationer)? I så fall vilken och hur? Motivera gärna ditt svar.

3.  På en skala från 0 (noll) till 10 (tio), där 0= helt irrelevant och 10= högst relevant, värdera 
hur relevanta dessa principer har varit för dig under arbetet med insatsförband.

Dynamisk ledning
Indirekt metod
Kraftsamling
Överraskning
Initiativ, tempo och tidsanpassning
Stridsekonomi
Enkelhet

4. Har du vid något beslutstillfälle eller dylikt hämtat stöd ur någon av flygstridskrafternas 
insatsprinciper?  (Dynamisk  ledning,  Indirekt  metod,  Kraftsamling,  Överraskning,  Initiativ,  
tempo och tidsanpassning, Stridsekonomi samt Enkelhet)

5.  På  vilket  sätt,  om något,  speglas  doktrinerna  i  de  reglementen  som  styr  den  dagliga 
verksamheten? 

6. Vad, om något, saknar du i doktrinen?

7. Övriga tankar kring doktrinen och dess relevans i det dagliga arbetet:
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