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Taktikanpassning – en eftersträvansvärd förmåga 

De senaste åren har Försvarsmakten genomgått en stor förändring från invasionsförsvar till ett 
flexibelt insatsförsvar. I takt med denna förändring har även karaktären på de uppgifter som 
insatsförsvaret ställs inför ändrats. Ett exempel på detta är insatsen i Adenviken där hotet är i form av 
små snabba fartyg med mål och medel som sträcker sig utanför en reguljär styrkas.  
 
En av Sjökrigets grundregler är förmågan till taktikanpassning. Detta innebär att man drar 
erfarenheter från de attacker eller anfall som genomförs, tar lärdom av dessa och utefter denna 
lärdom tänker nytt för att nå framgång i nästa drabbning. Denna förmåga ses som extra 
eftersträvansvärd i dagens försvar då tempot i krigföringen och förvirringen ökat i samband med att 
hotet tenderar att bete sig asymmetriskt. 
 
Syftet med denna uppsats är att på ett övergripande plan undersöka förhållandet mellan den 
ledningsmetod och den ledarskapsmodell Försvarsmakten antagit och de koncept för krigföring 
försvaret förfogar över, dvs. ledningen och ledarskapets förhållande till taktiken. Det undergripande 
målet har varit att undersöka vad som förutsätter effektiv taktikanpassning och om de ledar- och 
ledarskapsmetoder Försvarsmakten antagit bidrar till en effektivare taktikanpassning. Detta är gjort 
utifrån två fallstudier från det andra slaget om Syrtenbukten 1942 och slaget om Latakia 1973. 
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Tactical adjustment – a desirable ability 

 
In the recent years, the Swedish Armed Forces have undergone a great change from the invasion 
oriented defence to a flexible operational defence. This change has also meant that the character of 
the missions given to the Navy has changed. One example is the effort in the Gulf of Aden where the 
threat is in the form of small fast ships with means and ends that extend beyond a regular part. 
 
One of the basic rules of naval warfare is the ability to adapt tactics. This means that you draw 
experience from the attack carried out, learn from these lessons, and along this new thinking to 
achieve success in the next battle. This ability is seen as additional desirable in contemporary warfare 
when the tempo and the confusion are increased when the threat tends to behave asymmetrically. 
 
The purpose of this paper is to globally examine the relationship between the management approach 
and the leadership model adopted by the Swedish Armed Forces and the concept of warfare that the 
Swedish Armed Forces possess, i.e. management and leadership relative to the tactics. The arrest in 
the case has been to explore what requires adaptation and effective tactics of the leadership and 
management practices adopted by the Swedish Armed Forces contribute to more effective tactics 
adjustment. This is done based on two case studies from the Second Battle of Sirte in 1942 and the 
Battle of Latakia in 1973. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: adaptation, tactics, mission-type tactics, Auftragstaktik, transformational leadership, 
navy 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Försvarsmakten har det senaste decenniet genomgått en stor förändring. Denna förändring har 

delvis berott på det Kalla krigets slut och förändringar i maktbalansen i omvärlden. Vad som 

tidigare var ett hot är inte längre ett hot idag. I samband med detta har tekniska system 

skrotats, nya förband bildats och ett flexibelt insatsförsvar formats. Inom ramen för detta har 

Marinen och Flottan fått nya uppgifter kopplat till insatsförsvaret. Dessa uppgifter relateras 

ofta till en irreguljär motståndare som beter sig asymmetriskt.  

 
Vid ändrade förutsättningar föranleds också en förändring av taktiken, sådana förutsättningar 

kan vara införandet av nya vapensystem, förändrade hotbilder mm. Detta kallas sammanfattat 

för taktikutveckling och sker kontinuerligt. En annan aspekt på just taktik och en av sjökrigets 

taktiska grundprinciper eller grundregler är förmågan till taktikanpassning. Med 

taktikanpassning menas en av erfarenheter och annan kunskap föranled förändring av 

taktiken. 1 

 

Förmågan till taktikanpassning och dess vikt kan förklaras med Israels agerande under Yom-

Kippurkriget 1973 då man trots underlägsen räckvidd på eget robotsystem kombinerade 

telekrigföring med ”antiroboteld” och avancerade fartygsmanövrar i hög fart för att gå 

vinnande ur sjöstriden.2  

 

I Försvarsmaktens doktriner beskrivs vad förmågan att driva krig, dvs. grunden för att 

Försvarsmakten ska kunna lösa tilldelade uppgifter, vilar på. Detta är ett antal faktorer som 

bildar stöttepelare för att bygga upp krigföringsförmågan och innefattar fysiska, konceptuella 

och moraliska faktorer. Med fysiska faktorer menas stridskrafter och personal, konceptuella 

står för doktriner och policys och moraliska innefattar ledarskap, vilja och värdegrund.3 

 

Försvarsmakten har en grund för agerande som kallas för manövertänkande och det är den 

uppfattning organisationen har för hur vilja och resurser skall användas för att lösa tilldelade 

                                                
1 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005) s. 106 
2 Smedberg Marco, Om Sjökriget – från Svensksund till smygteknik (Stockholm: Page One Pub 1996) s. 216 
3 Doktrin för Marina Operationer, 2005, s. 9 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14   
Jonas Löfgren  5 (40) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

uppgifter eller nå uppsatta mål.4 Denna uppfattning kan översättas till de doktriner som 

Försvarsmakten har författat, med doktrin menas: 

 

Ett formellt uttryck för den kunskap och de föreställningar som utgör den 

viktigaste grunden för verksamheten inom det militära försvaret.5 

1.2 Problemformulering 
Taktikanpassningen ses som en eftersträvansvärd förmåga, då det är en av sjökrigföringens 

grundregler6, för att inom ramen för manövertänkande kunna anpassa uppgjorda planer till 

snabbt ändrade lägen och oförutsedd händelseutveckling i syfte att kunna utnyttja gynnsamma 

lägen till egen fördel och således nå taktisk framgång. Med tanke på de senaste årens 

reformering av Försvarsmakten och förändrade uppgifter mer kopplat till en irreguljär 

motståndare skulle förmågan till taktikanpassning ses som extra eftersträvandsvärd i dagens 

insatta insatsförsvar.  

 

Hjälpmedlen för att vid snabbt ändrade lägen och oförutsedd händelseutveckling nå taktisk 

framgång är den teknik man förfogar över, genom kunskap om egna vapensystem och 

motståndarens har man en grund för att kunna förändra och förbättra taktiken.7 Detta skulle i 

sin tur kunna stå för de fysiska faktorer som krigföringsförmågan vilar på. Tekniken vi 

förfogar över är under ständig utveckling, något som är mer bestående är den mänskliga 

faktorn, de moraliska faktorerna, som krigföringsförmågan bygger på. Samspelet mellan 

teknik och taktik har redogjorts av bland andra Wayne P. Hughes och Christoffer Werner och 

i sin tur vid flera uppsatser på chefsprogrammet och officersprogrammet som inspirerar till 

detta problem. De slutsatser som dras i detta samspel är att de är så tätt sammanflätande att de 

inte kan åtskiljas.8  

 

Försvarsmakten har antagit en ledarskapsmodell som kallas utvecklande ledarskap som man 

också utbildar officerare i. Denna ledarskapsmodell sägs gå hand i hand med den 

ledningsteori som är en av förutsättningarna för manövertänkandet dvs. uppdragstaktiken. 

Ledning och ledarskap är de verktyg människan besitter över för att tolka information och 

                                                
4 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (Stockholm: Försvarsmakten, 2002) s. 81 
5 Ibid. s. 9 
6 Werner, 2002, s. 26 
7 Ibid. s. 87 
8 Hughes Wayne P, Fleet tactics and Coastal Combat (Annapolis: US Naval Institute 2000) s.23 
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fatta beslut på och genom. Vad innebär då taktikanpassning och hur förhåller sig de moraliska 

faktorer Försvarsmakten reglerat till förmågan att genomföra taktikanpassning? 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur begreppet ledarskap förhåller 

sig till taktiskt uppträdande. Då Försvarsmakten har antagit en ledarskapsmodell som kallas 

utvecklande ledarskap är det av högsta intresse att undersöka hur denna modell tillsammans 

med det taktiska uppträdandet ger chefer handlingsutrymme för effektiv taktikanpassning. 

 

 Vad förutsätter effektiv taktikanpassning? 

 Bidrar utvecklande ledarskap och uppdragstaktik till effektivare taktikanpassning? 

1.4 Avgränsningar 
De relevanta avgränsningar som kommer göras handlar inledningsvis om den marina arenan. 

Den marina arenan är komplex och krigföring sker i samtliga dimensioner (luft, yta samt 

under ytan) och därför avgränsas sjökrigföringen till att handla om ytfartyg. Det finns också 

flera typer av företag inom ramen för sjökrigföring baserat på sjökrigföringens övergripande 

syften vilket är att etablera, utöva och bestrida herravälde till sjöss.9 Dessa företag kan vara 

allt från blockad till mineringsföretag osv. Fokus kommer därför att ligga på den väpnade 

sjöstriden på ytan.  

 

 Då det finns mycket lite skrivet om svensk taktikanpassning kommer Royal Navys framgång 

under ett konvojföretag under andra världskriget 1942 samt Israels agerande under Yom-

Kippurkriget 1973 kommer användas för att påvisa taktikanpassningens roll.  

1.5 Tidigare forskning 
Mycket lite forskning finns att tillgå gällande hur begreppsparen taktik och ledarskap 

påverkar varandra. Den forskning som finns syftar ofta till att reda ut begreppen i 

frågeställningarna enskilt och inte deras inflytande på varandra. Forskningen kring 

utvecklande ledarskap och uppdragstaktik är i sin tur mycket omfattande. 

 

                                                
9 Werner, 2002, s. 43 
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1.6 Begreppsdefinitioner 
Vissa begrepp ses som extra viktiga och kommer att återkomma på fler ställen i uppsatsen. 

Dessa begrepp är av vikt att på ett tidigt stadium definiera.  

1.6.1 Ledning och Ledarskap 
Ledning och ledarskap är två begrepp som ofta blandas ihop. Chefer i Försvarsmakten utövar 

både ledarskap och ledning. Med ledning menas samordning av resurser och skapandet av en 

gemensam lägesbild. Man skulle kunna sammanfatta ledningen som en process som syftar till 

att lättare fatta beslut i en given situation men också för att hålla ihop en militärinsats för att 

ge största möjliga effekt.10 

 

Ledarskap är å andra sidan det inflytande en person har över en grupp människor och 

ledarskapets övergripande mål är att genom beslutsamhet och entusiasm få medarbetare att 

sträva mot samma mål.11 Chrisoffer Werner hävdar att sjökrigets särart, i och med syftet till 

att förstöra motståndarens resurser, sätter mycket högre krav på ledarskapet då en nyckel till 

framgång är att den underställde följer sin chef.12 

1.6.2 Tempo 
Ett viktigt begrepp när man talar om taktikanpassning och manöverkrigföring är tempo. 

Tempo är hastighet kopplat särskilt till rörelse (manöver är åtgärd för att åstadkomma önskad 

rörelseriktning och hastighet).13 Tempots koppling till beslutsfattningsprocessen kommer 

under arbetet fördjupas då hastighet inom ramen för beslutsfattande också ses som en viktig 

egenskap inom ramen för uppdragstaktiken.  

1.6.3 Taktik 
Att definiera taktik görs traditionellt genom att differentiera taktiken från strategin och 

operationskonsten. De militära ledningsnivåerna omfattar politisk-strategisk, militärstrategisk, 

operativ och taktisk ledningsnivå. Den taktiska nivån är den lägsta och är den gemensamma 

ledningsnivån för de förband som finns i Försvarsmakten. 

 

Taktik omfattar samordning av taktisk verksamhet inom enskilda slag och 

mindre operationer. På den taktiska nivån klarläggs målen utifrån de 

                                                
10 Doktrin för marina operationer, 2005, s. 43 
11 Yukl Gary, Leadership in Organizations, (New Jersey: Pearson Education 2006) s. 8 
12 Werner, 2002, s. 86 
13 http://www.ne.se/tempo/1519677 2010-05-05  
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överordnade operativa målen samt hur taktiska förband – enskilt eller med 

andra taktiska förband – skall utnyttjas och samordnas i olika operationer. Det 

är ytterst genom att stridskrafter uppnår taktiska avgöranden och mål på 

slagfältet som operativa och slutligen strategiska mål kan förverkligas. 14 

 
Det finns idag två uppdelningar inom taktiken. Detta är formell och tillämpad taktik. Formell 

taktik menas i ett västerländskt sammanhang regler och styrningar för enskilda fartygschefer 

eller förbandschefers hantering av fartyg och grupper av fartyg. Detta inkluderar ofta 

formeringar och grupperingar.15  

 

Tillämpad taktik är den taktik som chefer använder sig av i striden. Sammanfattat är det 

metoder och medel för att lösa den aktuella uppgiften och uppnå de taktiska målen som också 

fastställs i den tillämpade taktiken. 

1.6.4 Manöverteori 
Manöverteorin innebär grundläggande att en motståndare kan besegras utan att dess fysiska 

resurser behöver nedkämpas. Istället för fysiskt utplåna motståndaren syftar teorin till att göra 

motståndaren maktlös genom en bas av kunskap och förståelse i syfte att bryta ner 

motståndarens stridande förmåga.16 

 

I en stridssituation kan målet vara att bryta ned den andres moraliska och 

fysiska sammanhållning. Det yttersta målet är att påverka motståndarens vilja 

till fortsatt krigföring.17 

 

Detta görs genom att söka fördelaktiga positioner jämfört med motståndaren och slå mot 

dennes på förhand bedömda tyngdpunkt som i sin tur är beroende av ett antal avgörande 

punkter. Denna teori är tillämpbar på samtliga krigföringsnivåer och det kan finnas olika 

avgörande punkter beroende på vilken krigföringsnivå man befinner sig på. 18 

 

Det centrala i manöverteorin är att verka så att en systemchock inträffar. Denna chock 

kommer göra att motståndaren i sin tur försätts i ett chockliknande tillstånd och börjar handla 

                                                
14 Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 70 
15 http://www.foi.se/FOI/templates/Page____553.aspx 2010-05-06 
16 Doktrin för marina operationer, 2005, s. 51 
17 Ibid. s.51 
18 Ibid. s.51 
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ineffektivt. Om man tillämpar systemtänkande så är ett system i sig beroende av samordning 

för att kunna verka och funktionen bygger således på sammanhållningen.19 

 

För att åstadkomma detta tillämpas en så kallad indirekt metod. Man undviker med fysisk 

manöver konfrontation i områden där motståndaren är stark för att på ett systematiskt sätt 

istället utnyttja dennes svagheter. Vidare sker en förskjutning av styrkeförhållanden både 

fysiskt genom att en upplösning av motståndarens styrkor sker och dennes handlingsfrihet 

minskar och psykologiskt genom logisk oreda och känslan av förlorad handlingsfrihet.20 

 

När en identifiering av svaga och avgörande punkter har gjorts måste en kraftsamling ske mot 

dessa. De punkter som motståndaren är svag i eller inte förväntar sig angrepp gentemot kallas 

för motståndarens kritiska sårbarheter. Sist benämns behovet av initiativ.  

 

Stridens dynamik förändrar ständigt situationen och stridskrafterna måste 

därför genom flexibilitet och kreativitet kunna anpassa sig till nya 

händelseutvecklingar. En nödvändig förutsättning för att kunna utnyttja 

händelseutvecklingen till vår fördel är att ta, och om nödvändigt återta, 

initiativet.21 

 

Stora krav ställs på ett eget robust och flexibelt ledningssystem inom ramen för 

manöverteorin.  

 

Ständiga initiativ överallt och oväntade handlingar från egen sida är inte bara 

det mest effektiva sättet att nå verkan mot motståndaren, utan också ett effektivt 

skydd mot motståndarens åtgärder, genom att denne får svårare att förutse våra 

dispositioner och handlingar. Manövertänkande förutsätter en ledningsmetod 

som befrämjar detta agerande.22 

 

Denna ledningsmetod kallas för uppdragstaktik och är Försvarsmaktens officiellt antagna 

metod för ledning. 23 

                                                
19 Militärstrategisk doktrin, 2002, s.81 
20 Ibid, s. 82 
21 Ibid, s. 86 
22 Ibid, s. 89 
23 Doktrin för marina operationer, 2005, s. 95 
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1.7 Disposition 
Inledningskapitlet syftar till att definiera och tydligt förklara bakgrunden och syftet med 

skrivandet av denna uppsats. Här kommer även frågeställningarna redovisas.  

 

I kapitel två kommer de vetenskapliga metoder som används för att svara på de 

frågeställningar och problem som definierades i det första kapitlet och en källkritisk 

diskussion kommer att föras. 

 

Kapitel tre syftar till att redovisa de teorier som frågeställningarna bygger på. Dessa har 

brutits ner och innefattar beslutsfattande processer. Två teorier och modeller har valts 

gällande detta och dessa kommer att redovisas och slutligen sammanfattas där en rad 

indikatorer som kommer nyttjas i analysen senare under arbetet.  

 

Kapitel fyra innefattar två fallstudier där taktikanpassning har förekommit och visat sig gett 

framgång. Dessa är kopplade till Storbritannien och Royal Navys konvoj i Medelhavet under 

andra världskriget 1942 då man i klart underläge lyckades vinna en taktisk seger genom att få 

en överlägsen motståndare att ge upp. Det andra fallet av taktikanpassning är från 

oktoberkriget 1973 där israeliska flottan utarbetade en taktik och teknik gentemot en 

överlägsen motståndare vilket ledde till att man på ett mycket framgångsrikt sätt kunde 

besegra syrianska och egyptiska sjöstridskrafter trots underlägsenhet sett till numerär men 

delvis också vapenprestanda.  

 

I kapitel fem definieras Försvarsmaktens syn på ledning och ledarskap vilket relaterat till 

frågeställningarna är av vikt.  

 

I kapitel sex kommer en analys att ske och teorierna appliceras på fallen med taktisk 

anpassning och vävs samman med Försvarsmaktens syn på ledning och ledarskap. Kapitlet 

syftar till att svara på frågeställningarna. 

 

I Kapitel sju kommer en sammanfattning föras, de slutsatser som dragits redovisas och en 

avslutande diskussion föras och förslag på framtida forskning kommer redovisas. 
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2 Metod 

2.1 Vetenskaplig metod 
Inledningen av uppsatsen kommer att redovisa teorier gällande beslutsfattande processer. 

Dessa teorier har valts utifrån författarens hypotes kring att förmågan till taktisk anpassning 

föreligger en beslutsfattande process där någon form av lärdom måste dras för att kunna 

anpassa sig efter något. En hypotes är i sin tur antaganden begränsade i tid och rum och 

teorier är generella antaganden som är empiriskt prövbara som förstärks respektive försvagas 

vid empiriska undersökningar.24 Mina hypoteser härleds till de teorier som finns. Syftet med 

de teorier som används i uppsatsen är att underlätta analysen av de fall som studeras och inte 

pröva teoriernas giltighet. Med skapandet av analysverktyg som har sin grund i teorier skapas 

ett styrinstrument för undersökningen och analysen.25 

 

Syftet med uppsatsen är att delvis beskriva och redogöra för vad taktikanpassning är i syfte att 

skapa förståelse kring begreppet och svara på frågan vad som förutsätter effektivitet kopplat 

till begreppet. Detta kommer göras genom två fallstudier där varje enskilt fall kommer att 

studeras noggrant för att ta fram det som anses vara väsentligt i varje fall. Detta kallas för 

kvalitativ textanalys och ger förståelse.26 Detta blir i sin tur en sätt att klargöra 

tankestrukturerna bakom begreppet som de båda frågeställningarna innehåller dvs. 

taktikanpassning.  

 

Problemen med den kvalitativa textanalysen sett ur ett reliabilitetsperspektiv är valet av 

källor. Risker har identifierats då författaren kan tendera att använda material som är för 

ensidigt. Av vikt blir då en jämförelse av de fakta som anses vara centrala i återgivningen av 

fallen och sätta in dem i sammanhanget och begreppet taktikanpassning.27 

 

Inom ramen för fallstudien kommer komparation ske för att förklara företeelsen 

taktikanpassning. Syftet med detta, vilket innebär är att jämföra likheter och eventuella 

olikheter, är att kunna få en sammanfattad syn och mer generell definition på begreppet 

                                                
24 Esaiasson Peter; Gilljam Mikael; Oscarsson Henrik; Wängnerud Lena, Metodpraktikan – konsten att studera 
samhälle, individ och marknad (Stockholm: Norstedts Juridik 2009) s.40   
25 Ibid. s. 155   
26 Ibid. s. 237   
27 Hallenberg Jan; Ring Stefan; Rydén Birgitta; Åselius Gunnar, Om konsten att tänka, granska och skriva på ett 
vetenskapligt sätt (Stockholm: Försvarshögskolan 2006) s. 73 
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taktikanpassning. Två fall där taktisk anpassning har lett till framgång kommer att redogöras 

för. Fallstudiens motivering i min uppsats är att låta fallen representera verkligheten för att 

visa på hur taktisk anpassning som begrepp tar sig i utryck i verkligheten.28 

 

Valet av studiefallen kan ske på två olika sätt, antingen slumpmässigt eller genom strategiskt 

urval.29 Valet är baserat på de avgränsningar som anses vara relevanta och det ger mig ett 

tydligare urval. En viktig faktor att förhålla sig till är den tillgängliga litteraturen samt inom 

ramen för urvalet vad som kallas för framgångsfaktor. Valet på fall kommer således att bero 

på fall där framgång kan identifieras vilket i denna kontext är då man uppnår det taktiska 

målet. Det optimala vore om det fanns oändligt mycket fall gällande taktikanpassning och 

framgång för detta urval, verkligheten är givetvis inte sådan och därför ha fallen valts utifrån 

ett antal kriterier som kommer att göra det lättare att skapa en generell syn på begreppet 

utifrån den komparation som kommer att ske fallen emellan.  

 

De kriterier som jag har valt är först hur väldokumenterat det aktuella fallet i fråga är. 

Gällande dokumentation sätter det gränser tidsmässigt gällande vilken spridning det finns 

mellan händelserna. Vidare gäller det att förhålla sig till rätt krigföringsnivå, jag har inom 

ramen för mina frågeställningar valt den taktiska nivån som utgångspunkt och där sätter den 

en begränsning för typ av fall att studera. Det finns även ett kriterium som möjliggör 

generalisering och slutsatsdragning i en större kontext och det kallas för spridningskriteriet.30  

 

Ju större differens mellan fallen som finns desto mer belägg finns det för att dra generella 

slutsatser. Sett till de två fall som jag har med i undersökningen sker det ena under andra 

världskriget med huvudaktörer Storbritannien och Italien medan det andra sker under 1970-

talet mellan Israel och Syrien. Sättet striden bedrivs på är med kanoneld i det första fallet och 

huvudsak sjömålsrobot tillsammans med elektronisk krigföring i det senare. Valet av 

fallstudie för att svara på uppsatsens frågeställningar ökar i sig validiteten i och med formen 

av detaljstudier i respektive fall.31  

 

                                                
28 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur 2003) s. 33 
29 Esaiasson, 2009, s.23 
30 Ibid. s. 176 
31 Ejvegård, 2003, s. 73 
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I syfte att svara på den andra frågeställningen kommer avslutningsvis en kvalitativ 

redogörelse för begreppen utvecklande ledarskap och uppdragstaktik genomföras. Denna har i 

sig syftet att ta fram väsentliga indikatorer för bedrivande av de olika modellerna/metoderna 

med det övergripande syftet att skapa förståelse för begreppen. Avslutningsvis kommer dessa 

begrepp liksom hur begreppen ledning och ledarskap förhåller sig till varandra jämföras. 

2.2 Källkritik 
Källorna i denna uppsats kan delas in i flertalet kategorier:  
 

Gällande den litteratur som omfattar metodik används flertalet metodböcker och dessa 

jämförs för att utkristallisera och motivera uppsatsens metodologiska förhållningssätt. 

 

Det material som omfattar doktriner och annat material relaterat till Försvarsmakten är 

officiella och nyligen publicerade och uppfyller samtliga kriterier gällande äkthet, samtid, 

beroende, tendens och kontext. Detta material används för ett ändamål och det är att förmedla 

Försvarsmaktens bild och syn på metoder och modeller i syfte att svara på frågeställningarna 

då de är så kallade styrande dokument. Huruvida dessa fakta är vetenskapligt grundade är 

diskutabelt men i syfte att svara på frågeställningarna huruvida våra modeller och metoder för 

ledning och ledarskap bidrar till effektivare taktikanpassning fyller de sitt syfte genom att som 

primärkällor definiera synsättet som organisationen har på dessa modeller och metoder.  

 

Gällande litteratur som beskriver teorier om beslutsfattande processer så är det litteratur som 

är tydliga i sina källhänvisningar och är ofta skrivna under senare delen av 1900-talet och 

början på 2000-talet. Boken Direkt ledarskap har en central roll i detta tillsammans med 

boken Handbok i Manöverkrigföring. Dessa ses som sekundärkällor.  

 

När det gäller materialet som beskriver fallen är detta material värt att diskuteras. 

Sammanfattningsvis har jag försökt förhålla mig till åtminstone tre av varandra oberoende 

källor för varje fall i syfte att redogöra för vad som skedde för att uppfylla äkthet, oberoende 

och samtidighetskriteriet.32 Marco Smedbergs bok Om Sjökriget har ett slags övergripande 

förhållningssätt och man kan diskutera huruvida det är vetenskaplig litteratur med tanke på att 

den är skriven på ett sätt som skulle kunna ifrågasättas i vetenskapliga kretsar men redovisar 

samtidigt källor. Den övriga litteraturen är i fallet slaget om Syrtenbukten baserat på fyra 

                                                
32 Esaiasson, 2009, s. 317-321 
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källor som alla anses vara tillförlitliga då de källhänvisas ofta i sammanhang gällande detta 

slag i andra världskriget. Litteraturen är dock skriven under senare delen av 1900-talet och 

början av 2000-talet vilket gör att den får svårt att uppfylla samtidskriteriet.33 Sättet att 

komma runt detta är att använda sig av oberoende källor för att jämföra centrala fakta. 

 

I fallet om Latakia och Israels taktikanpassning har det varit mycket svårt att få fram källor 

för att beskriva händelserna. Här har inspiration och huvudkällan hämtats från en uppsats på 

Yrkesofficersprogrammet 06-09 gällande Israels sjötaktiska agerande under krigen 1967 och 

197334 där en av de betydande källorna varit Trevor N Dupuys Elusive Victory.  Denne 

historikers bakgrund är före detta överste i amerikanska armén och är en erkänd historiker35 

vilket tillsammans med de centrala fakta som presenteras i Om sjökriget inte gör äktheten 

tvivelaktig.  

 

För att beskriva ledningsmetoden uppdragstaktik har delvis Försvarsmaktens doktriner 

används men också boken Uppdragtaktik – en ledningsfilosofi i förändring. Denna bok är en 

samling av olika vetenskapliga texter som behandlar den svenska metoden, denna bok ses 

både som primär och sekundär källa då den syn Försvarsmakten har på uppdragstaktik kontra 

bakgrunden till varför Försvarsmakten har den synen förmedlas. I övrigt har boken Ledning i 

Krig av Martin van Creveld används i detta stycke. Denna bok är översatt av 

Försvarshögskolan och det förekommer självklart risker med att betydande fakta försvunnit i 

översättningen.  

 

Det utvecklande ledarskapet beskrivs genom boken Utvecklande ledarskap som är en av de 

verk som beskriver den svenska tolkningen av utvecklande ledarskap som har sitt ursprung ur 

Transformational leadership av Bernard M Bass. Ursprungsverket har använts till stöd vid de 

källhänvisningar som sker från Utvecklande ledarskap som i sig annars ses som primärkälla 

gällande den svenska ledarskapsmodellen. 

                                                
33 Hallenberg, 2006, s. 42 
34 Millevik Lina, Israels sjötaktiska agerande (C-uppsats Försvarshögskolan 2009) 
35 http://www.nytimes.com/1995/06/09/obituaries/trevor-n-dupuy-79-prolific-military-historian.html 2010-05-11 
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3 Teori 
För att underlätta analys kan teorier användas, dessa teorier underlättar i sin tur framtagandet 

av slutsatser och belyser även särskilda fenomen i de studerade fallen. 36 Frågeställningarna i 

uppsatsen bygger på beslutsfattande processer. Beslutsfattande är en kognitiv process som i 

sin tur leder till ett val av handling mellan flertalet alternativ och mynnar i slutändan ut i en 

handling. 

3.1 OODA-loopen 
Ett centralt begrepp i manöverkrigföringen i sig är ordet manöver. Med manöver menas:  

 

manö´ver, (manuell) åtgärd för att åstadkomma önskad rörelseriktning och 

hastighet (hos fordon m.m.); (överfört) åtgärd för att styra utvecklingen i önskad 

riktning.37 

 

Det finns med andra ord två värdeord i manöver där det ena är riktning och det andra är 

hastighet. Amerikanen William S Lind konstaterar i Handbok i manöverkrigföring att 

manöverkrigföring är en metod för att strida smart och för honom innebär ordet manöver mer 

än bara rörelse, det handlar om att ständigt vara snabbare än motståndaren.38 Han påvisar 

detta genom den så kallade OODA-loopen utvecklat av överste John Boyd. 

 

Boyd var överste i amerikanska flygvapnet och intresserade sig för varför amerikanska 

flygplan av typen F-86 kunde besegra det prestandamässigt överlägsna MIG-15 som 

Nordkorea förfogade över under Koreakriget. Den enda fördelen som det amerikanska 

flygplanet hade var en bubbelformad cockpit vilket innebar att piloten hade en mycket bra 

sikt, och kunde således skapa sig en uppfattning var motståndaren befann sig, samt att det 

kunde utföra enskilda manövrar mycket snabbare än MIG-planet.39 

 
Då de amerikanska piloterna enklare kunde se det andra planet utvecklade de en taktik som 

bestod av en serie manövrar som i sin tur tvingande MIG-planet möta upp detta med en egen 

serie manövrar. Således kunde de amerikanska piloterna tack vare att deras sikt var bättre 

                                                
36 Hallenberg, 2006, s. 25 
37 http://www.ne.se/man%C3%B6ver/1403719 2010-05-11 
38 Widén Jerker; Ångström Jan, Militärteorins grunder (Stockholm: Försvarsmakten 2004) s.189 
39 Lind William S, Handbok i manöverkrigföring – förkortad och kommenterad upplaga (Vällingby: 
Försvarshögskolan 2006) s. 16 
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möta upp motståndarplanet vid varje manöver för att snabbare skaffa sig själva en bättre 

position fram till eldöppnande.40 

 

Boyd utvecklade en modell där han fann att individers beteenden i krig kan uppfattas som 

cykler där man inledningsvis upptäcker något, för att sedan bedömer situationen och därefter 

beslutar om åtgärd och sist agerar. Dessa cykler upprepas kontinuerligt och den individ som 

kan ta sig igenom denna cykel snabbare än den andra får en stor fördel.41 

 

Ju fler gånger man går igenom denna beslutscykel snabbare än motståndaren desto svårare 

situationer försätts motståndaren i och dennes agerande blir alltmer obsolet vilket i Korea 

visades i den formen att motståndarpiloten drabbades av panik.  

 

Bild 1. Föreställer OODA-loopen 
Det första steget i OODA-loopen består av upptäckarfasen. Upptäckandet baseras på 

observationer gällande rådande omständigheter, information givet utifrån och den interaktion 

med omgivningen som sker. Denna process övergår i ett bedömande där utgången beror på 

kultur, arv, om det är ny information, tidigare erfarenheter och analys. Baserat på detta 

kommer ett beslut att fattas som kommer leda till ett agerande eller handling. Vid handlingen 

sker en direkt interaktion med omgivningen och processen startar om, viktigt här är dock att 

interaktionen med omgivningen (eller den uteblivna) kommer skapa återkoppling och 

feedback för att underlätta när processen börjar om, d.v.s. lärdom av det inträffade inför nästa 

beslut.  

                                                
40 Lind 2006 s. 16 
41 Widén, 2004, s.189 
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Enligt William S Lind så är det egentliga syftet med manöverkrigföringen att ta sig igenom 

denna beslutscykel snabbare än motståndaren. Lind ställer tre fundamentala krav för att lyckas 

med detta: 

 

För det första är det bara en decentraliserad led militär styrka som kan ta sig igenom 

beslutscykeln tillräckligt snabbt. Med detta menas att om observationer ska upp och ner i 

befälsordningen för beslut om åtgärder kommer det ta lång tid.42  

 
Vidare förutsätts acceptans för förvirring och oordning och att manöverkrigaren använder 

dessa faktorer till sin egen fördel. Slutligen får det inte finnas någon förutsägbarhet i taktiken. 

Finns det mönster kommer motståndaren att kunna vänta in agerandet och då kommer denne 

komma före i beslutscykeln. 43 

 

Det finns med andra ord ett antal kriterier för att framgångsrikt ligga steget före en 

motståndare. Dessa kriterier kommer användas som underlag för analys. 

 

 Tempo i beslutsfattande processer är av stor vikt 

 Decentraliserad ledning ökar tempot i beslutsfattandet 

 Acceptans för förvirring och oordning måste finnas 

 Initiativ, variation och nytänkande är av yttersta vikt 

3.2 Janis och Manns ideala modell 
Militärt beslutsfattande präglas av stress och att beslutsfattaren gör rationella överväganden 

och val. I boken direkt ledarskap redovisas en civil beslutsfattarmodell som bygger på 

amerikanen Irving Janis och australiensaren Leo Manns resonemang real life consequential 

decisions.44 

 

Anledningen till att föra in denna teori kring beslutsfattande processer är att den har ett 

ursprung i ett civilt förhållningssätt som är konsekvensbaserat ur den mån att den bygger på 

intresset av att de beslut som fattas får reella konsekvenser för människoliv. Detta gör den 

intressant ur militärt perspektiv samt kommer att underlätta analysen av taktikanpassningen 

och ledningen och ledarskapets förhållande till detta. 
                                                
42 Lind 2006, s. 18 
43 Widén, 2004, s. 190 
44 Larsson Gerry; Kallenberg Kjell, Direkt Ledarskap (Stockholm: Försvarshögskolan 2006) s. 254 
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Det första steget i denna modell är värdering och bedömning av situationen. Det finns ett antal 

nyckelfrågor som man som ledare bör fråga sig själv i varje steg och för detta steg är det 

vilken kontext man befinner sig i och om riskerna är låga om man fortsätter som förut eller 

om något måste förändras. Denna senare fråga kan medföra att ett ursprungligt beslut eller en 

plan måste ändras. Föreligger ett hot kommer den information som inhämtas under steget leda 

till en förändring.45 

 

Det andra steget handlar om att ställa sig frågan gällande vilka mål det är som ska uppfyllas. 

Troligtvis har ledaren ett övergripande och flera underordnade mål och konsekvenserna kan 

bli att människor dödas. Reflektion ses som en betydande del i detta steg då risken i den 

stressade situationen kan vara att den som fattar beslutet kan välja det mest lättillgängliga 

handlingsalternativet vilket kan få följder att betydelsefulla mål inte uppfylls.  

 

I ett tredje steg sker en överblick över handlingsalternativ i den givna situationen. Frågan man 

bör ställa sig där är om man bemödat sig tillräckligt för att finna olika handlingsalternativ. 

Detta sker utifrån mål och insikten om vad som måste göras. En grov värdering av 

handlingsalternativen är mycket viktig att göra och sortera bort dem som anses vara allt för 

uppenbart ineffektiva.  

  

Det fjärde steget syftar till att värdera dessa alternativ och deras för- respektive nackdelar. 

Detta redovisas i Direkt ledarskap som en tabell utifrån fyra aspekter.  

 

A) Vinster eller förluster gällande eget förband 

B) Vinster eller förluster vad gäller högre förbands förmåga till att lösa uppgiften 

C) Konsekvenser för självbild och självuppfattning 

D) Konsekvenser vad gäller gillande och ogillande46 

 

Vad som professor Gerry Larsson beskriver i hans tolkning ur militärt perspektiv av denna 

modell är att det i militära sammanhang inte handlar om att finna bra alternativ och förkasta 

de dåliga eller att välja det bästa alternativet. 

 
                                                
45 Larsson, 2006, s. 255 
46 Ibid. s. 257-259 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14   
Jonas Löfgren  19 (40) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

Det handlar om att finna, välja och genomföra det minst dåliga alternativet. 

Särskilt för den underlägsne i militär styrka föreligger sällan något bra 

alternativ.47 

 

Stress påverkar i detta steg så till den följd att det kan leda till irrationellt beteende och 

verklighetsförvrängningar då det blir klart att något hotfull håller på att hända. Tidsfaktorn 

gör då att man kan skjuta upp ett obehagligt beslut eller fatta ett onödigt förhastat beslut. 

Viktigt är att man dock är öppen för ny information vid detta steg i beslutsprocessen.48 

 

Innan tillkännagivandet av beslutet sker det femte steget och det syftar till att dra de 

försiktighetsåtgärder som krävs innan beslutet offentliggörs. Av stor vikt är att vara 

uppbackad med välgrundade argument men också att stå fast vid beslutet, framförallt för att 

behålla anseende och respekt som ledare, som kan möta ifrågasättande, framförallt om det är 

kontroversiellt.49 

 

I det sjätte och sista steget sker tillkännagivandet av beslutet. Processen kan här startas om 

beroende på omgivningens reaktion på beslutet.  

 

Denna beslutsprocess har sin grund i ett civilt förhållningssätt men är klart applicerbart i 

militär kontext då den syftar till beslut som kan få konsekvenser för människors liv.  

 

Vad som sammanfattningsvis ses som vikigt är stressen inverkan och betydelsen av reflektion. 

Gällande tidsaspekten ser man ett optimalt utnyttjande där man varken tar förhastade beslut 

eller inte tar beslut alls för uppgiften kan kännas övermäktig. Det är också viktigt med tydliga 

mål att koppla till gällande valet av handlingsalternativ.  

                                                
47 Larsson, 2006, s. 255 
48 Ibid. s. 260 
49 Ibid. s. 261 
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4 Taktikanpassning 
Detta stycke syftar till att förklara taktikanpassning som princip/grundregel.  

 
Taktisk anpassning är ett av de viktigare budskapen. Dra alltid erfarenheter av 

föregående attack eller anfall. Tag lärdom. Tänk nytt och asymmetriskt.50  

4.1 Principles of War 
Taktikanpassning ses som en sjökrigets grundregler, Principles of War. Dessa grundregler är 

framtagna ur århundraden av sjökrigföring och de erfarenheter som dragits. NATO:s modell 

för planering av operationer GOP (Guidelines for Operational Planing) har nästintill en direkt 

koppling till dessa grundregler. 51 

 

Dessa grundregler eller grundprinciper som de även kallas har länge varit omstridda. Att 

nämna dem som ett regelverk eller uppsättning riktlinjer ses av vissa som felaktigt då vissa 

står i direkt motsats till varandra52 

  

In war every problem, and every principle, is a duality53 

 
Jerker Widén och Jan Ångström för en diskussion en deras bok Militärteorins grunder 

gällande principerna. Där förhåller man sig praktiskt respektive teoretiskt till principerna och 

det praktiska problemet blir att väga principerna mot varandra då vissa står i motsats till 

varandra. Teoretiskt är problemet att principernas och reglernas räckvidd är oklar. Detta då 

det inte finns någon förklaring gällande sambandet med efterföljande av principerna och 

reglerna och vinst samt ignorerandet av principerna och förlust.54 

 

För sjökrigföringens grundregler ser dock Christopher Werner i den Blå boken, dessa regler 

som en checklista för förbandschefer att följa och tänka på även om de står i 

motsatsförhållande till varandra, att de symboliseras av ett fåtal ord och de härstammar från 

landkrigföringen och kanske inte helt stämmer överens.55  

 

                                                
50 Werner, 2002, s.26 
51 Ibid. s. 26 
52 Widén, 2004, s. 144 
53 Hughes, 2000, s. 170 
54 Widén, 2004, s. 144 
55 Werner, 2002, s. 26 
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Sammanfattningsvis kommer inte principerna användas för att förklara utgången som om det 

leder till framgång eller brist på detta. För detta krävs omfattande empiriska undersökningar 

för fastställandet att en vis regel eller princip alltid gäller. Principerna ska ses som en samling 

erfarenheter som behöver studeras noggrannare. Det är därför förmågan till taktikanpassning 

kommer att undersökas som företeelse i denna uppsats, en företeelse som kan bidra till 

framgång. 

4.2 Det andra slaget Syrtenbukten 1942 
Det andra slaget om Syrtenbukten var en sjöslag involverande en brittisk konvoj som anfölls 

av en överlägsen italiensk flotta i mars 1942 

 

Under början av andra världskriget var Malta en viktig del av Storbritanniens framgångsrika 

krigföring mot de italienska konvojerna som gick till och från Nordafrika. Detta ledde i sin tur 

att Malta i sig blev ett viktigt mål för italienskt och tyskt bombflyg i ett försök att isolera ön. 

Under våren 1942 förlorade Brittiska flottan initiativet i mittersta Medelhavet vilket gav 

Italien nästintill herravälde till sjöss.56 

4.2.1 Konvoj mot Malta 
Den 20 mars 1942 lämnade konvoj MW10 Alexandria med sikte på den viktiga flottbasen på 

Malta. Konvojen bestod av tre brittiska och ett norskt handelsfartyg. Till dessa skulle en 

brittisk luftvärnskryssare, sex jagare och jaktflyg för stå för närskyddet. Som fjärrskydd 

disponerade Amiralen Vians, som ledde operationen, tre lätta luftvärnskryssare, fyra större 

jagare och sex eskortjagare som skulle ansluta efter att ha bunkrat i Tobruk.57 

 

Amiral Vians delade in sina stridsfartyg i sex divisioner där de första fem bestod av jagarna 

och kryssarna och den sjätte av luftvärnskryssaren Carlisle och jagaren Avon Vale. Ifall 

konvojen skulle möta ett anfallsföretag skulle de fem första divisionerna avvika från konvojen 

och möta motståndaren medan den sjätte divisionen skulle lägga rökridåer i konvojens 

kölvatten för att avskärma den från motståndarens eldgivning. De fem första divisionerna 

skulle sedan fördröja fienden medan sjätte divisionen medföljde handelsfartygen till Malta.58  

 

                                                
56 Sadkovich James, The Italian Navy in World War II (Westport: Greenwood Press 1994) s. 219 
57 Smedberg, 1996, s. 220 
58 Woodman Richard, Malta Convoys 1940-1943 (London: Jack Murray Ltd 2000) s. 298 
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Tyskt flyg upptäckte konvojen tidigt och under natten mellan den 21 och 22 mars avseglade 

flertalet italienska fartyg, däribland ett slagskepp, från basen i Taranto vilket britterna 

uppfattade genom signalspaning och framskjuten spaning med ubåt.59 Efter lunchtid följande 

dag stötte man på motstånd och Amiral Vians beordrade genast genomförande av sin plan. 

Konvojen girade söderut och skyddades av de utlagda rökridåerna samtidigt som 

eskortstyrkan genomförde upprepade anfall genom rökridån och avfyrade artillerisalvor och 

torpeder för att sedan återvända till skyddet av röken.60  

 

Under sjöstriden utsattes konvojerna för tyskt flyganfall. Dessa var dock resultatlösa. Efter 

några timmars strid signalerade amiralen till högre chef att motståndaren hade blivit 

bortdriven vilket dock var fel och någon timme senare siktades italienska sjöstridskrafter på 

nytt. Britterna hade nu identifierat samtliga italienska fartyg och visste att de var klart 

underlägsna. Italienska flottan uppträdde dock försiktigt och försökte komma för om 

konvojen och, för dem, de besvärliga rökridåerna.61 Samtidigt som britterna trängdes söderut 

anföll britternas fem jagare och med hjälp av understöd från kryssarna splittrades den 

italienska eldgivningen vilket gjorde att jagarna kunde komma tillräckligt nära för att avlossa 

sammanlagt 28 torpeder. Ingen av dessa torpeder träffade men italienska flottan girade 

undan.62  

 
Italienarna gav slutligen upp och begav sig hemåt bland annat på grund att man saknade radar 

och i den tilltagande skymningen skulle man ha en klar nackdel för att genomföra strid i 

mörker. Fortsättningen på eskorten blev dock mindre lyckad då man utsattes för flyganfall 

och endast 5000 av de 26 000 ton man fraktade kom fram till Malta.63 

4.2.2 Taktikanpassning 
Detta slag ses allmänt som en stor taktisk seger för Royal Navy. Trots att konvojen 

misslyckades och detta fick negativa strategiska konsekvenser så är den anpassade taktik som 

britterna använde sig av ett exempel på hur man lyckas utmanövrera en överlägsen 

motståndare.  

 

                                                
59 Smedberg,1996, s. 220 
60 Greene Jack; Massignani Alessandro, The Naval War in the Mediterranean 1940-1943 (London: Chatam Pub. 
1998) s. 220 
61 Smedberg, 1996, s. 221 
62 Greene, 1998, s. 220 
63 Smedberg, 1996, s. 221 
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Exemplet visar sammanfattningsvis att stridskrafterna amiral Vian förfogade över kunde 

anpassa sin rörlighet och koncentreras till avgörande områden samt att de tillfällen som bjöds 

på utnyttjades vilket ledde till att italienska flottan gav upp.   

4.3 Oktoberkriget 1973 
1973 utspelades oktoberkriget eller yom-kippurkriget som vissa kallar det. Detta krig stod 

mellan ett antal arabiska stater under Egyptens och Syriens ledning på ena sidan och Israel på 

den andra sidan. Målet med kriget var att återta landområden som Israel ockuperat under 

sexdagarskriget 1967.64 

 

Slaget vid Latakia är det första sjöslaget i historien där sjömålsrobotar kom att användas. Det 

var aldrig avgörande för utgången av oktoberkriget. De strategiska och operativa målen för 

israeliska flottan var att slå mot motståndarens svaghet och att hålla sjöfronten. Med ett 

handlingssätt som kan beskrivas som defensiv med offensiv taktik kunde Israel tillämpa en 

modern typ av Fleet in being.65 

 

Sexdagarskriget 1967 hade lett till att Israel fått en längre kuststräcka att skydda. Detta ledde 

till att man gjorde en hotbedömning gällande arabländernas möjligheter att påverka längs den 

nya kuststräckan. Denna bedömning ledde till anskaffandet av snabba och lättmanövrerade 

robotbåtar av Saar-klass. Dessa båtar deplacerade ca 240 ton och hade en hastighet på 40 

knop. Huvudbestyckningen bestod av sjömålsrobot typ Gabriel som var en egenproducerad 

robot.66 

 

Egypterna och syrierna förfogade i sin tur över ett antal robotbåtar bestyckade med den 

sovjetiska sjömålsroboten kallad STYX som jämfört med den israeliska roboten hade en 

avsevärt mycket bättre räckvidd (ca 40 km medan Gabriel hade en räckvidd om ca 20 km).67 

 

Mot bakgrund av detta hade israelerna skapat en trestegstaktik där man inledningsvis gjort en 

uppskattning om motståndarsidans tekniska kapacitet och mot bakgrund för egen teknisk 

kapacitet tog man fram en taktik. Det första kriteriet för framgång var att upptäckt av 

motståndaren skulle ske så tidigt som det bara var möjligt. Då STYX-roboten hade en sådan 

                                                
64 http://www.ne.se/oktoberkriget 2010-05-12 
65 Werner, 2002, s. 99 
66 Dupuy Trevor N, Elusive victory: The Arab-Israel Wars 1947-1974 (Fairfax: Hero Books 1984) s. 368  
67 Smedberg, 1996, s.216 
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enormt mycket längre räckvidd än Gabriel medförde detta lång flygtid vilket gjorde 

möjligheterna till tidig upptäckt relativt stor.  

 

Därefter utarbetade man en serie undanmanövrar i syfte att skapa egenskydd men samtidigt 

minska avståndet till motståndaren. Denna andra fas i trestegstaktiken var komplicerad p.g.a. 

att den förlitade sig på telekrigföring i kombination med antiroboteld. Med telekrigföring 

menas utnyttjandet av det elektromagnetiska spektrumet.68 Detta kan vara t.ex. signalspaning 

för att upptäcka en inkommande robot. 

 

Slutligen skulle avståndet vara så litet så man kunde avfyra egna robotar och fortsätta 

avståndsminskningen till man kunde sätta in artillerield och sätta motståndaren ur stridbart 

skick.69 

4.3.1 Latakia 
Den 6 oktober 1973 bröt yom-kippurkriget ut genom att Egypten gick över Suezkanalen i 

söder och Syrien i norr mot Golanhöjderna. Anfallet var samordnat med Irak och Jordanien 

som understödde. Detta anfall skedde mitt under den judiska högtiden Yom Kippur och 

anledningen var att den israeliska militären troligtvis skulle bli tagna på sängen.70 

 

Samma dag som krigsutbrottet ombaserade ett antal robotbåtar från israeliska flottan från 

Haifa med kurs mot Latakia i norr varpå man upptäckte en syriansk torpedbåt. Denna besköts 

med artillerield samtidigt som man fick indikationer på en annan syriansk styrka öster om den 

aktuella positionen. Israelerna gick således närmare kusten och klassificerade en syriansk 

minsvepare och ungefär samtidigt fick man indikationer på inkommande roboteld från 

sydost.71 

 

Man prövade nu taktiken med undanmanövrar och ingen av de inkommande STYX-robotarna 

träffade sina mål. Avståndet minskades samtidigt och minsveparen sänktes senare. Då 

minsveparen inte hade avfyrat missilerna satte sig delar av robotbåtstyrkan kurs och fart mot 

den position där robotarna avfyrades varpå ytterligare indikationer på inkommande roboteld 

                                                
68 HTk Maritima Arenan (Försvarsmakten 2006) s. 37 
69 Smedberg, 1996, s. 216 
70 Smedberg Marco, Om stridens grunder – från Waterloo till kryssningsrobotar (Stockholm: Page One Pub 
1994) s. 150 
71 Dupuy, 1984, s. 559 
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fick båtarna att genomföra undanmanövrar med lyckade resultat. När avståndet var minskat 

till eget skjutavstånd avfyrades robotar mot de syrianska fartygen med lyckat resultat.72 

 

Denna taktik upprepades senare under kriget i en drabbning med egyptiska robotbåtar. Även 

där lyckades israelerna med taktiken och senare uppträde egyptiska och syrianska flottan 

passivt.73 

4.3.2 Taktikanpassning 
Fallet med Latakia visar på behovet att analyser av egen och motståndarens taktiska 

uppträdande samt tekniska kvalitéer genomförs. Detta gjorde israeliska flottan och utvecklade 

en taktik baserat på de kunskaper man förvärvat framförallt om de tekniska systemen och 

kunde vända en klar nackdel till fördel.  

 

Konceptet man arbetade fram byggde på den manöver som tillät fartygen att komma inom 

skjutavstånd samtidigt som elektromagnetiska skyddssystem och samtidiga undanmanövrar 

skapade skydd. 

4.4 Sammanfattning taktikanpassning 
Ska man sammanfatta dessa två fall för att bena ut vad taktikanpassning innebär så är det 

vissa indikatorer på vad taktikanpassning är som man kommer fram till 

 

För det första handlar det om att ha goda kunskaper om egen samt motståndarens tekniska och 

moraliska status. Det är vidare av stor vikt att utnyttja gynnsamma tillfällen i de taktiska 

situationer man befinner sig i för att kunna kraftsamla när de gynnsamma tillfällena dyker 

upp. Att kunna kraftsamla eller snarare koncentreras ställer i sig tekniska krav som syftar på 

rörlighet och flexibilitet men också vikten av att som chef kunna ta initiativ och ha 

handlingsfrihet. Uppföljning och analys ses också som två viktiga förmågor att besitta. Detta 

gör att anpassningen kommer gå snabbare och effektivare vid nästa drabbning. Det måste 

finnas en handlingsfrihet för att kunna genomföra denna taktiska anpassning som sker och 

detta ställer krav på självständigt och beslutsamt agerande.  

                                                
72 Smedberg Marco, 1996, s. 217 
73 Ibid. s. 217 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14   
Jonas Löfgren  26 (40) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

5 Ledning och Ledarskap 
Hur är då synen på ledning och ledarskap i Försvarsmakten? Ledning och ledarskap är de 

hjälpmedel vi förfogar över för att kunna fatta beslut. Försvarsmakten har genom doktriner 

och andra publikationer uttryckt grunden för hur verksamheten inom det militära försvaret ska 

verka. Dessa grunder bygger på kunskap och föreställningar. Inom ramen för detta har man 

definierat modeller för ledning och ledarskap.74 

 

Följande avsnitt syftar således till att förklara dessa modeller och metoder. 

5.1 Ledning 
Ledningens karaktär påverkas mycket av vilken krigföringsnivå den har att verka på. 

Strategiska nivån präglas av långsiktiga beslut. På operativ nivå präglas karaktären av 

samordning av stridskrafter för att kunna tillgodose strategiska mål. Den taktiska nivån 

inriktar sig på att kunna nyttja de resurser som finns tillgängliga på stridsfältet. Med detta 

följer att ju närmare taktisk nivå man kommer desto kortare blir tidsperspektivet.75 

 

I boken Command in War redogör Martin van Creveld vad kärnan i all ledning är och det är 

strävan efter visshet kopplat till motståndarens planer, beredskap, miljön fienden verkar i samt 

tillståndet hos egna resurser. Visshet är för van Creveld en produkt av mängden information 

som finns tillgänglig för beslutsfattande och naturen hos uppdraget som ska utföras. Van 

Creveld för en intressant diskussion gällande teknikens roll i det hela. Sedan begynnelsen har 

strävan efter att skaffa sig mer och mer avancerade ledningssystem haft en viktig roll i 

teknikutvecklingen. 76 

 

I samband med att tekniken blir mer avancerad desto tydligare måste det bli för människan att 

det finns gränser för hur mycket information en människa kan ta in och ledningssystem kan 

bara i begränsad omfattning hjälpa för att överbrygga denna problematik.77 I slutändan är det 

en människa som ska fatta besluten och då vävs ledarskapet in i ledningen. Det finns element i 

krig som framtvingar känslor hos människor som rädsla och vrede vilken kan ge 

konsekvensen irrationellt agerande. Det eviga dilemmat är också desto mer information som 

                                                
74 Doktrin för Marina Operationer, 2005, s.94-95 
75 Widén, 2004, s. 100 
76 Creveld Martin van, Ledning i Krig (Stockholm: Försvarshögskolan 2003) s. 205 
77 Widén, 2004, s. 101 
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görs tillgänglig, desto längre tid tar det att behandla den och analysera den i syfte att reda ut 

vad som är relevant respektive irrelevant.78 

 

Enligt Van Creveld så är det ovissheten som råder som i sin tur har varit en viktig eller 

närmare central faktor i utformandet av ledningssystem. Graden av ett mänskligt element i ett 

ledningssystem ses som proportionellt mot graden av osäkerhet. Sett till detta kan man se att 

ju fler mänskliga element ett ledningssystem innehåller än tekniska desto mer osäkerhet 

genereras.79 

 

För att hantera ovisshet förs ett resonemang gällande centralisering och decentralisering. 

Detta ska då inte ses som motsatser utan sammanflätande. I en uppdragsbaserad 

ledningsfilosofi ställer högre chefer minimalistiska mål och lämnar så mycket som möjligt 

gällande hur man når fram till målen till sina underställda chefer. Detta har genom historien 

visat sig framgångsrikt när underställda får stort spelrum. 

 
I uppdragstaktiken ställer chefer uppgift samt tilldelar resurser och 

handlingsregler, men lämnar så mycket som möjligt av genomförandet åt sina 

underlydande80 

 

Uppdragstaktiken ses som en övergripande metod och en ledningsmetod där hög 

handlingsberedskap att agera och villighet till att ta ansvar är ledord.81  

5.1.1 Uppdragstaktik 
För att förklara uppdragstaktiken är det av vikt att reda ut begreppen ledningsfilosofi och 

ledningsmetod.  

 

Med metod menas ett tillvägagångssätt för att planmässigt uppnå ett visst resultat82 och 

filosofi är ett rationellt försök att förklara någonting.83 Lars Karlsson diskuterar i kapitlet 

Uppdragstaktik som filosofi i boken Uppdragstaktik – en ledningsfilosofi i förändring om de 

båda begreppen och förhållandet emellan dem. Uppdragstaktiken härrör ur tyskans 
                                                
78 Creveld, 2003, s. 207 
79 Widén, 2004, s. 103 
80 Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 90 
81 Cedergren Anders; Mattsson Peter A, Uppdragstaktik – en ledningsfilosofi i förändring (Stockholm: 
Försvarshögskolan 2003) s. 5 
82 http://www.ne.se/metod 2010-05-29 
83 http://www.ne.se/filosofi 2010-05-29 
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Auftragstaktik som var tyska krigsmaktens livsåskådning gentemot kriget och dess natur.84 

Med detta menas att det sträckte sig över begreppen filosofi och metod.  

 

Försvarsmakten har definierat uppdragstaktik som en metod för ledning enligt 

Militärstrategisk doktrin och då är det ett tillvägagångssätt för att uppnå ett visst resultat 

vilket i detta fall skulle kunna vara effektiv manöverkrigföring och således framgång i en 

taktisk, operativ eller strategisk kontext.  

 

Centralt för uppdragstaktiken är att handla i chefens anda. Detta sker genom en tydlig 

orientering om det övergripande målet och att man lämnar så mycket till den som ska 

genomföra lösandet att själv bestämma för hur det ska lösas.85 Detta förutsätter vissa kriterier 

som de underställda ska besitta. Ansvarstagande ses som ett viktigt kriterium. Det är viktigt 

att mottagaren av en order ställer sig frågan: 

 

Vad kan jag och mitt förband göra för att hjälpa chefen att uppnå syftet med sin 

plan?86 

 

Då filosofin bakom metoden uppdragstaktik bygger på ömsesidigt förtroende är det av stor 

vikt att uppgiftsdisciplin råder, friheten som underställda chefer ges får med andra ord inte 

missbrukas. För ömsesidigt förtroende måste en gemensam syn på ledning och taktik finnas 

samt en ömsedig respekt för varandras (chefen och dennes underställdes) förmåga och 

duglighet. Ett medel för gemensam syn på ledning och taktik är doktriner som syftar till att 

just ge en gemensam syn och vägledning för beslutsfattande men också genom utbildning.87 

 

Handlingsfrihet gällande resurser och mental förmåga är också viktiga kriterier som måste 

uppnås. Finns det inga resurser att tillgå saknas givetvis handlingsfriheten och gällande 

mental förmåga nämns: 

 

Emellanåt krävs också mental flexibilitet för att i en ny situation snabbt kunna 

utnyttja tillfället eller avvärja hotet.88  

                                                
84 Cedergren, 2003, s.168 
85 Ibid. s.157 
86 Ibid. s.254 
87 Ibid. s.14 
88 Ibid. s.256 
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För att återkoppla till begreppet duglighet och ömsesidig respekt blir en hög utbildningsnivå 

ett viktigt kriterium för effektiv uppdragstaktik. Med detta ses generellt att man ska ha 

förståelse för högre nivåer av beslutsfattande för att i sin tur förstå högre chefs intentioner. 

Detta sker exempelvis på officersutbildningen i Försvarsmakten då utbildningen i 

krigsvetenskap (som är huvudämnet på officersprogrammet) ofta sker på nivåer över vad man 

som nyexaminerad officer kommer verka inom.89 

  

Saknas professionalitet på låg nivå föreligger stor risk att beslutsnivån hamnar 

högt upp i hierarkien och därmed långt ifrån händelsernas centrum. 

Fjärrstyrning av snabba och komplicerade händelseförlopp resulterar ofta i lågt 

tempo och otillräcklig precision.90 

5.1.2 Sammanfattning 
Uppdragstaktiken som ledningsmetod i Försvarsmakten innebär således att chefen ställer en 

uppgift, tilldelar resurser och ger därefter den underställda chef som ska lösa uppgiften frihet 

att välja hur den ska lösas. Det finns dock situationer som kräver en mer detaljerad form av 

styrning och detta är främst vid samordning av resurser men i främsta hand motverkas detta 

genom en god lägesuppfattning (vilket kan ges genom ledningssystem) och ett tydligt syfte 

med det aktuella uppdraget.91 

 

Uppdragstaktiken bygger i sig på ett klimat som främjar till initiativtagande, ett ömsesidigt 

förtroende mellan chefer och underställda. Individer ska ha god disciplin och vara 

välutbildade i syfte att vara flexibla och förstå övergripande mål vilket är centralt inom 

uppdragstaktiken 

 

De effekter som uppdragstaktiken ger sammanfattas enligt följande: 

 

Tidsvinster kommer att uppstå och därav kommer ett tempoöverläge gentemot motståndaren 

erhållas. Desto högre skillnad i tempo ena sidan har desto troligare är att motståndarens 

handlingar till slut bli irrelevanta och man kommer således att uppnå dominans på slagfältet. I 

och med den goda utbildningsnivån och de väldefinierade målen och syftet med uppdraget 
                                                
89 http://www.fhs.se/sv/Utbildning/Officersprogrammet/Hur-ar-utbildningen-upplagd/ 2010-05-29 
90 Cedergren, 2003, s. 16 
91 Doktrin för marina operationer, 2005, s. 95 
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samt decentraliseringen av ledningen kommer en redundans att finnas, det kommer således att 

finnas en större möjlighet att verka i det kaos som uppstår i stridssituationer. Initiativrikedom 

kommer vara avgörande för att utnyttja de tillfällen som bjuds på och slutligen är det 

människan som ställs i centrum genom att just uppmuntra till initiativ stimuleras engagemang 

och helhetssyn.92 

5.2 Ledarskap 

3.2.1 Bakgrund 
Försvarsmakten har officiellt antagit utvecklande ledarskap som sin ledarskapsmodell. Denna 

modell kännetecknas med ett antal faktorer eller önskvärda kompetenser som i sin tur är 

uppdelade i delfaktorer.93 Modellen bygger på Bernard M. Bass modell som kallas för 

Transformational Leadership med de fundamentala skillnaderna i synen på värdegrund och 

begreppet karismatisk ledare. Det utvecklande ledarskapets kännetecknas av att det utmärks 

av föredömligt handlande, karakteriseras av personlig omtanke och är inspirerande.94 

 

För ett framgångsrikt ledarskap finns även ett antal önskvärda kompetenser som en ledare bör 

besitta. Detta är fackkompetens, chefskompetens, social kompetens och förmåga att hantera 

stress.95 Det finns även ett förhållningssätt att se på ledarskap som kallas Three Skill 

Approach och sammanfattar tre önskvärda kompetenser som innefattar teknisk, social och 

konceptuell kompetens.96 

 

Sammanfattningsvis finns önskvärdhet om kompetens gällande professionen. Att ha kunskap 

om sitt område är förutsättningar för att kunna leda andra.97 Northouse ser dock denna 

kompetens som betydligt viktigare på lägre nivåer än de högre.98 Kompetens som chef är 

också en önskvärd kompetens sett ur förmågan att kunna lyfta blicken och sätta sin egen 

organisation i ett större sammanhang dvs. förmåga till fågelperspektiv. Social kompetens kan 

ses som chefens verktyg att skapa en atmosfär av tillit där medarbetare känner sig bekväma, 

säkra och involverande i planeringsprocesser som påverkar dem.99 

                                                
92 Cedergren, 2003, s. 16 
93 Larsson, 2006, s. 41 
94 Ibid. s.45 
95 Ibid. s. 45 
96 Northouse Peter G, Leadership – Theory and practice (Thousand Oaks: Sage Pub Inc. 2007) s. 40 
97 Larsson, 2006, s. 42 
98 Northouse, 2007, s. 40 
99 Northouse, 2007, s. 41 
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3.2.2 Komponenter 
En chef som utövar utvecklande ledarskap kommer att verka som ett föredöme gentemot sin 

underställda personal. Som chef kan man komma att bli pålitlig, respekterad och beundrad. 

Detta bryts i sin tur ner till viktiga delfaktorer när det gäller att verka som ett föredöme.100 

 
För det första underlättar en gemensam värdegrund. En värdegrund ger uttryck för 

humanistiska värderingar och ställer krav på etik och moral. Värdegrunden kan ses som 

organisationen Försvarsmaktens men även landet Sveriges etiska grundvalar. Den andra 

delfaktorn förebild, handlar om att ord och handlingar talar samma språk. För att vara en 

förebild är det också viktigt att vara modig och kunna leda i svåra situationer. Den tredje 

delfaktorn gällande föredöme handlar om ansvar. Att man som ledare tar ansvar för att inom 

ramen för organisationens mål och verksamhet lösa tilldelade uppgifter och att man tar ansvar 

för sina medarbetare.101 En ledare som är ett föredöme kommer få respekt för sina 

medarbetare.102  

 

En annan viktig delfaktor är personlig omtanke. Att uppmärksamma varje enskild 

medarbetare och deras behov gällande utbildning och handledning är av vikt. Detta får sitt 

praktiska uttryck när uppmuntring om individuell vidareutveckling finns.103 Att som ledare 

kunna förhålla sig till medarbetare på ett personligt plan och intressera sig för dem på ett 

professionellt men även på ett personligt sätt ses som en förutsättning för utvecklande 

ledarskap.104 

 

Den tredje delfaktorn är att kunna inspirera och motivera sina medarbetare. Detta får sitt 

uttryck i att man ger mening och utmaning till arbetet men också att man involverar 

medarbetarna.105 

 

Dessa komponenter ska ses som önskvärda för effektivt ledarskap och är något som byggs 

från grunden och kanske inte alltid är applicerbart i en stridssituation. En viktig faktor som 

måste vägas in är den om stress. Tidigare har tidsaspekter behandlats i denna uppsats. 

Definitionen av stress är: 

                                                
100 Bass Bernard M, Transformational Leadership (New Jersey: Lawrence Erlbaum Ass Inc. 1998) s. 5 
101 Larsson, 2006, s. 45 
102 Bass, 1998, s. 5 
103 Ibid. s. 6 
104 Larsson, 2006, s. 46 
105 Bass, 1998, s. 5 
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stress, inom fysiologi och psykologi anpassningsreaktioner som i människans 

och andra djurs organsystem utlöses av fysiska och mentala påfrestningar, 

stressorer, som individen har begränsad möjlighet att påverka.106 

 
Fysiska och mentala påfrestningar torde vara givet i stridssituationer. Hur detta påverkar 

ledarskap finns det mycket forskning på. En grupp som utsätts för stress kan bli paralyserad 

och hamna i ett ineffektivt arbetssätt. Trots att det i stressade situationer kommer att finnas en 

press från gruppen gällande snabbt agerande kommer en ledare som utövar ett utvecklande 

ledarskap undvika förhastade beslut utan troligare analysera alternativen för handling för 

bästa resultat.107 

 

En önskvärd förutsättning för ett gott ledarskap är förmåga att ta in ny 

information även i pressade lägen, att kunna överblicka diffusa och oklara 

situationer och fatta välavvägda beslut även om underlaget är knapphändigt.108 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det utvecklande ledarskapet fokuserar på välavvägda 

beslut framför förhastade och vikten av reflektion är att understryka.  

                                                
106 http://www.ne.se/stress 2010-05-19 
107 Bass, 1998, s. 33 
108 Larsson, 2006, s. 43 
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6 Analys 
Detta kapitel syftar till att svara på frågeställningarna utifrån de teorier som finns gällande 

beslutsfattande processer. 

 
analy´s, verklig eller tänkt uppdelning av något i dess olika beståndsdelar; 

grundlig, uppdelande undersökning.109 

6.1 Taktikanpassning 
Taktikanpassningen har visats genom två fallstudier. Inom ramen för erfarenheterna för dessa 

fall kan man utkristallisera viktiga komponenter och förutsättningar för framgång. Inom 

ekonomin används begreppet effektivitet som förhållandet mellan investering i en verksamhet 

och verksamhetens resultat dvs. en grad av måluppfyllelse i förhållande till användningen av 

resurser.110 

 

Måluppfyllelse innebär i detta fall framgång i den taktiska situationen vilket har 

sammanfattats inom ramen för manöverteorin vilket är att bryta motståndarens vilja till 

fortsatt strid vilket alltid är det övergripande målet på såväl taktisk, operativ och strategisk 

nivå. 

 

Båda fallen av taktikanpassning visar en numerärt underlägsen motståndare som tar till 

åtgärder för att nå framgång. De lärdomar som dras från de aktuella fallen syftar inledningsvis 

till goda underrättelser gällande motståndarens tekniska kvalitéer gällande vapenprestanda, 

elektroniska åtgärder och motåtgärder. Det visar också på vikten av god teknisk kunskap 

gällande egna tekniska system. Fallet teknik och taktik har många gånger redogjorts för och 

de är så tätt sammanflätade att de inte kan separeras.  

 

Underrättelser och analys av motståndarsidans taktiska agerande är också av vikt för att på 

förhand ha handlingsberedskap för att kunna agera. Det finns ett långsiktigt och kortsiktigt 

perspektiv på taktikanpassningen. Tiden i detta fall kan vara ur ett långsiktigt perspektiv den 

tid som finns emellan två slag utkämpas och på det kortsiktiga planet i och under 

stridssituationen. Vikten av analys är dock understruken, det är endast genom den man kan 

optimalt anpassa sig taktik då den kommer stå i relation till motståndarens.  

                                                
109 http://www.ne.se/analys/1063555 2010-06-01 
110 http://www.ne.se/effektivitet 2010-06-01 
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I stridssituationen kommer förmågan till initiativ vara av yttersta vikt. För att kunna 

taktikanpassa, ur både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv, gäller det att självständigt och 

beslutsamt agera för att kunna ändra inriktning för verksamheten. Förmågan till initiativ är 

något som främjas genom ledning och ledarskapsmodeller och ett förhållningssätt är att sträva 

efter handlingsutrymme för underställda chefer. Detta går väl hand i hand med att skapa en 

atmosfär som tillåter initiativrikedom. Initiativ måste komma i situationer som ses som 

gynnsamma tillfällen och agerandet måste komma inom en tidsram som troligtvis är mycket 

liten. 

 

Vid dessa gynnsamma tillfällen säger fallen att kraftsamling har varit medlet för framgång. 

För att kraftsamla och koncentrera ställs sin tur krav på flexibilitet och rörlighet som 

förmågor.  

 

Varje agerande föregås av en beslutsfattande process. Sett till OODA-loopen och Janis och 

Manns ideala modell och de kriterier som ställs för att nå framgång kan man direkt översätta 

OODA-loopens kriterier där tempo, decentraliserad ledning, acceptans för oordning och 

vikten av initiativtagande kommer att innebära att man hamnar steget före motståndare vilket 

har visat sig i fallen just varit fallet. Israeliska flottans och Royal Navys agerande har grundats 

i initiativtagande varpå man kraftsamlar mot särskilda punkter genom rörlighet, flexibilitet 

och tempo. Motståndarens agerande har i sin tur blivit att man trots numerär överlägsenhet 

agerar på ett kaosartat sätt och flyr eller tillämpar återhållsamhet. Med andra ord kan man 

tillämpa teorin om snabba beslutscykler på taktikanpassningen som en metod för effektivitet. 

 

Mellan det fjärde och första steget i OODA-loopen sker en process som beskrivs som 

feedback. Då man i det fjärde steget har agerat sker en interaktion med omgivningen 

(alternativt uteblir reaktioner) och upptäckarfasen börjar om. Omgivningens reaktioner på 

agerandet kommer att leda till en återkoppling som påverkar upptäckarfasen t.ex. baserat på 

hur motståndaren handlade gentemot agerandet. Det är denna återkoppling som är en viktig 

del i grunden för effektiv taktikanpassning. Det är genom denna återkoppling 

taktikanpassning kan ske. 
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Sett till Janis och Manns ideala modell vars viktiga budskap är analyserande av situationen 

och ett optimalt utnyttjande av gällande tidsaspekten kommer dessa teorier också vara 

tillämpade på taktikanpassning. Vikten av analys är centralt i taktikanpassning för det är 

genom förståelse om egna och motståndarens konceptuella, tekniska och moraliska status 

samt agerande man kan anpassa sig och det till det bättre. Stressens inverkan och betydelsen 

av eftertänksamhet inom ramen för effektivt beslutsfattande kopplat till tempo är en 

svåravvägd förmåga som ställer stora krav på ledaren vilket god utbildning och erfarenhet kan 

förebygga. 

6.2 Svenska metoder och modeller 
Sett till de metoder och modeller Försvarsmakten har officiellt antagit för hur vi ska utöva 

ledarskap och ledning kan man då utifrån ovanställda analys och utifrån teorierna om 

beslutsfattande processer säga att de skulle bidra till effektivare taktikanpassning? 

 

Utvecklande ledarskap och uppdragstaktik är två begrepp som är beroende av varandra. 

Uppdragstaktiken är en nödvändighet för att kunna bedriva manöverkrigföring och 

utvecklande ledarskap är en nödvändighet för att tillämpa uppdragstaktik. Förhållandet 

ledning och ledarskap är således varandras nödvändigheter. Utvecklande ledarskap syftar till 

att få alla medarbetare att sträva mot samma mål, få medarbetare känna delaktighet för 

lösande av uppgiften och modellen förespråkar således ansvarstagande. Denna syn på 

ledarskap gör att man skapar en kultur i organisationen som vilar på uppdragstaktikens 

grundelement vilket är uppmaning till initiativtagande, förtroende för varandra, flexibilitet 

och förståelsen för övergripande mål och syften. 

 

Ledningsmetoden Uppdragstaktik är i sin tur en modell som bygger på handlingsfrihet 

kopplat till att uppnå uppsatta mål och syften med ett företag. Sett till beslutsfattande 

processer kommer uppdragstaktiken i sin tur att innebära att beslutscyklerna blir snabbare i 

och med den decentralisering som finns. När beslutsfattandet hamnar på en lägre nivå 

kommer besluten komma betydligt snabbare vilket är en viktig förutsättning i 

taktikanpassning. Uppdragstaktiken bidrar därmed till effektivare taktikanpassning 
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7 Avslutning 

7.1 Slutsatser 
Taktikanpassning är en återkopplande princip som bygger på den erfarenhet man kontinuerligt 

bygger upp. Vikten ligger i att ta lärdom från ett agerande och utifrån den lärdomen analysera 

och tänka nytt för att ligga steget före motståndaren. 

 

Effektiv taktikanpassning förutsätter en god analys av egen och motståndarens prestanda 

kopplat till teknik, koncept för krigföring samt egen och motståndarens moraliska status. 

Vidare förutsätts initiativtagande och tempo i syfte att ta till vara på gynnsamma lägen för att 

nå framgång och i dessa lägen kraftsamla. Detta förutsätter i sin tur handlingsfrihet, 

decentraliserad ledning och rörlighet och flexibilitet. 

 

Utvecklande ledarskap skapar ett klimat som är optimalt för ledningsmetoden uppdragstaktik. 

Den bygger på ledarskapets definition, dvs. det inflytande en person har över en grupp 

människor, och får alla medarbetare i en organisation att känna sig delaktiga föra att sträva 

mot samma mål vilket i sin tur är uppdragstaktikens kärna, hur man kan bidra till att hjälpa sin 

överordnade chef att nå syftet med dennes plan och det mål som är uppsatt för operationen.  

 

Utvecklande ledarskap och uppdragstaktik bidrar till effektiv taktikanpassning som så att det 

är metoder för decentraliserad ledning och bygger på initiativtagande, ansvar och 

handlingsfrihet vilket i sig är förutsättningar för effektiv taktikanpassning.  

7.2 Diskussion 
Denna uppsats har svarat på frågeställningar gällande taktikanpassningen som taktisk 

grundregel och kopplat detta till hur Försvarsmaktens metoder för att utöva ledning och 

ledarskap bidrar till att göra denna förmåga ännu effektivare. Detta har påvisats med hjälp av 

två teorier kring hur beslut fattas. 

 

Varför finns då intresset av hur Försvarsmaktens metoder bidrar till denna förmåga? Inom 

ramen för insatsförsvaret och den mängd uppgifter Försvarsmakten idag har anser jag som 

författare av denna uppsats att förmågan till att bedriva taktisk anpassning är mer aktuell än 

någonsin. Under Kalla kriget pratade man om Fleet in being som en liten sjöstats medel för att 

undvika en numerärt överlägsen motståndare. I de insatser flottan idag genomför som till 
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exempel den i Adenviken är styrkeförhållandena de motsatta och man tränas mot en irreguljär 

motståndare som rör sig mycket snabbt och har målsättningar med sina handlingar som inte 

alls är desamma som vi, dvs. bryta upp vår vilja till strid utan den kan vara kopplad till 

lokalbefolkningens inställning mot främmande militär styrka eller ha en ekonomisk grund. 

Förmågan till taktikanpassning blir därför mer aktuell än någonsin anser jag. 

 

Kanske kan korvett typ Visby ses som en plattform som ska underlätta förmågan 

taktikanpassning i och med de mångsidiga tekniska förmågor detta fartyg ska besitta när det 

är färdigställt. Dock kommer ett tekniskt system aldrig ta ifrån människan de förmågor som 

krävs för att just kunna taktikanpassa i syfte att nå maritim framgång som förmågan till 

initiativ, tempo och välgrundade analyser av egen och motståndarens materiel och moraliska 

status. 

  

Det övergripande målet med uppsatsen var att skapa sig en uppfattning om hur ledarskapet, 

som en del i de moraliska faktorer Försvarsmakten baserar sin krigföringsförmåga på, 

förhåller sig till de konceptuella faktorerna. Det talar sig tydliga språk att dessa är av varandra 

beroende faktorer och inte kan skiljas åt. Koncepten är hjälpmedlen för att säkerställa en 

gemensam syn på vad som ska göras och på ett ungefär hur det ska göras men det är i 

slutändan människan som tar besluten om åtgärd och som sätter begränsningar.  

7.3 Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är som beskrivits i inledningskapitlet: 

 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur begreppet 

ledarskap förhåller sig till taktiskt uppträdande. Då Försvarsmakten har antagit 

en ledarskapsmodell som kallas utvecklande ledarskap är det av högsta intresse 

att undersöka hur denna modell tillsammans med det taktiska uppträdandet ger 

chefer handlingsutrymme för effektiv taktikanpassning 

 

För att uppfylla syftet med uppsatsen valdes i sin tur en metod där två frågeställningar ska 

besvaras. Den första frågeställningen syftar till att reda ut begreppet taktikanpassning och vad 

som förutsätter effektivitet kopplat till begreppet. Mot bakgrund av detta har två teorier om 

beslutsfattande processer valts, vilket av anses vara relevant för att underlätta analys. Därefter 

har en fallstudie genomförts omfattande två fall där taktikanpassning varit en del i medlet för 
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taktisk framgång. Dessa fall, det ena från andra världskriget och slaget om Syrtenbukten och 

det andra från oktoberkriget 1973 och slaget om Latakia, visar på den inledande betydelsen 

för goda analyser gällande egen och motståndarens tekniska samt konceptuella förmåga. 

Vidare visar fallstudierna på behovet av initiativ, kraftsamling och tempo för att effektivt 

kunna taktikanpassa.  

 

Därefter har de metoder och modeller som Försvarsmakten idag har antagit redogjorts för. 

Ledningsmetoden uppdragstaktik kännetecknas av ett klimat som främjar till initiativtagande, 

ett ömsesidigt förtroende mellan chefer/underställda och där är utvecklande ledarskap är 

modellen för att skapa detta klimat. 

 

Kopplat till de teorier som använts om beslutsfattande processer, OODA-loopen som 

kännetecknas av tempo, decentraliserad ledning, acceptans för förvirring och oordning samt 

initiativ, variation och nytänkande, och Janis och Manns ideala modell som kännetecknas av 

behovet att reflektion och stressens påverkan på beslutsfattandet, har en analys skett för att 

svara på frågeställningarna.  

7.4 Förslag på fortsatt forskning 
Kopplat till hur ledarskapet förhåller sig till taktiken finns det enormt många frågor att forska 

vid. En intressant fråga gällande hur stor del en enskild chef genom dennes ledarskap 

påverkar utformandet av taktiken. Kan man således mer noggrant se den enskilde människans 

förhållande till taktiken.  

 

En studie med en kvantitativ ansats skulle kunna svara hur vanligt det är att uppgjorda planer 

och taktiska lösningar måste anpassas för ändrade lägen och hotbilder i syfte att reda ut 

taktikanpassningens roll och vikt baserat på ett större material.  

 

Vad som också anses vara intressant är varför förmågan till taktikanpassning inte nämns i 

någon av de andra arenornas grundprinciper/regler och således göra en liknande studie i syfte 

att utröna varför den endast ses som eftersträvansvärd i sjökriget. På markarenan talar man om 

Three block war som de komplexa utmaningar man ställs inför i modern krigföring. I ena 

stunden löser man stridsuppgifter, den andra fredsbevarande och i den sista ger man 

humanitärt stöd och inom ramen för detta borde förmågan till snabb taktikanpassning 

verkligen ha betydelse.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14   
Jonas Löfgren  39 (40) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

Litteraturförteckning 

Litteratur 
Bass Bernard M (1998) Transformational Leadership, New Jersey: Lawrence Erlbaum Ass 
Inc. 
 
Cedergren Anders; Mattsson Peter A (2003) Uppdragstaktik – en ledningsfilosofi i förändring 
Stockholm; Försvarshögskolan  
 
Creveld Martin van (2003), Ledning i Krig, Stockholm: Försvarshögskolan.  
 
Dupuy Trevor N (1984), Elusive victory: The Arab-Israel Wars 1947-1974, Fairfax: Hero 
Books  
 
Ejvegård Rolf (2003), Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur 
 
Esaiasson Peter; Gilljam Mikael; Oscarsson Henrik; Wängnerud Lena (2009), 
Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad, Stockholm: Norstedts 
Juridik  
 
Greene Jack; Massignani Alessandro (1998), The Naval War in the Mediterranean 1940-
1943, London: Chatam Pub.  
 
Hallenberg Jan; Ring Stefan; Rydén Birgitta; Åselius Gunnar (2006), Om konsten att tänka, 
granska och skriva på ett vetenskapligt sätt, Stockholm: Försvarshögskolan  
 
Hughes Wayne P (2000), Fleet tactics and Coastal Combat, Annapolis: US Naval Institute  
 
Larsson Gerry; Kallenberg Kjell (2006), Direkt Ledarskap, Stockholm: Försvarshögskolan 
 
Lind William S (2006), Handbok i manöverkrigföring – förkortad och kommenterad upplaga,  
Stockholm: Försvarshögskolan 2006 
 
Sadkovich James (1994), The Italian Navy in World War II, Westport: Greenwood Press 
 
Smedberg Marco (1996), Om Sjökriget – från Svensksund till smygteknik, Stockholm: Page 
One Pub.  
 
Smedberg Marco (1994), Om stridens grunder – från Waterloo till kryssningsrobotar, 
Stockholm: Page One Pub  
 
Werner Christoffer (2002), Den blå boken, Stockholm: Försvarshögskolan  
 
Widén Jerker; Ångström Jan (2004), Militärteorins grunder, Stockholm: Försvarsmakten  
 
Woodman Richard (2000), Malta Convoys 1940-1943, London: Jack Murray Ltd  
 
Yukl Gary (2006), Leadership in Organizations, New Jersey: Pearson Education  
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14   
Jonas Löfgren  40 (40) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

 

Andra tryckta källor 
Försvarsmakten (2005), Doktrin för marina operationer, Stockholm: Försvarsmakten 
 
Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin, Stockholm: Försvarsmakten 
 
Försvarsmakten (2006), HTk Maritima Arenan Försvarsmakten  
 
Millevik Lina (2009), Israels sjötaktiska agerande, C-uppsats Försvarshögskolan 

 Internetkällor 
 
Försvarshögskolan 
 
http://www.fhs.se/sv/Utbildning/Officersprogrammet/Hur-ar-utbildningen-upplagd/ 2010-05-29 
 
Nationalencyklopedin 
 
http://www.ne.se/analys/1063555 2010-06-01 
 
http://www.ne.se/effektivitet 2010-06-01 
 
http://www.ne.se/filosofi 2010-05-29 
 
http://www.ne.se/man%C3%B6ver/1403719 2010-05-11 
 
http://www.ne.se/metod 2010-05-29 
 
http://www.ne.se/oktoberkriget 2010-05-12 
 
http://www.ne.se/stress 2010-05-19 
 
http://www.ne.se/tempo/1519677 2010-05-05 
 
New York Times 
 
http://www.nytimes.com/1995/06/09/obituaries/trevor-n-dupuy-79-prolific-military-
historian.html 2010-05-11 
 
Totalförsvarets forskningsinstitut 
 
http://www.foi.se/FOI/templates/Page____553.aspx 2010-05-06 
 
 
 
 
 


