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Uppdragstaktik- Att leva som vi lär 
Uppdragstaktiken har under många år varit den ledande ledningsfilosofin i Försvarsmakten. 
En ledningsfilosofi som vår Militärstrategiska doktrin från 2002 säger att vi ska tillämpa och 
som många av oss officerare, på olika nivåer anser sig tillämpa. Min erfarenhet från 
Försvarsmakten visar att vi inte alla gånger har uppdragstaktik i fokus och min hypotes har 
varit att vi inte lever som vi lär. Detta måste bero på någonting och syftet med uppsatsen är 
att undersöka huruvida det svenska sättet att tolka uppdragstaktik måste omformuleras och 
inom vilka ämnen uppdragstaktik ska utbildas i med hänsyn till andra förändringar som skett 
inom den svenska Försvarsmakten avseende teknikutveckling, nya uppgifter, 
omstruktureringar, tillkomsten av olika doktriner etc. 

 Inom ramen för uppgiften har följande frågor besvarats: 

– Vad har den svenske officeren för utbildning/skolning avseende uppdragstaktik? 

– Hur tolkar den svenske officeren uppdragstaktik? 

– Hur tillämpar den svenske officeren uppdragstaktik? 

Resultatet visar enligt respondenterna på en samstämmig syn att det behövs både 
klargöranden och ändringar inom den militära utbildningen för att den svenske officeren 
skall kunna förstå och tillämpa uppdragstaktik på ett optimalt sätt 

 

Nyckelord: Uppdragstaktik, ledning, svensk militär doktrin 
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Mission type order –To practise what we preach 
Mission type-orders have for many decades been the main command philosophy in the 
Swedish Defence Forces. A philosophy that our military doctrine from 2002 states that 
we should apply, and also many of the Swedish officers declares that they do to. 

My experience from the Swedish Defence Forces shows that we do not always have 
mission type- orders in focus, and my hypothesis is that we do not always practise 
what we preach. 

This must have a reason and the purpose and aim of this essay is to examine if the 
Swedish way of interpreting mission type - orders has to be reformulated and within 
what subjects should we educate to understand and to be able to perform mission type 
-orders, considering all the changes in technological development, new tasks, 
restructuring, new doctrines that the Defence Forces has gone through.  

To try to reach my purpose of this essay following questions have been examined and 
answered. 

– What kind of education does the Swedish officer have considering mission 
type -orders? 

– How does the Swedish officer interpret mission type- orders? 

– How does the Swedish officer apply mission type- orders? 

The result shows that there is unanimous agreement on the need for changes in both 
clarifying the meaning of mission type - orders and changing the way in which we 
train the application of them, so that the Swedish officer can use and apply mission 
type- orders in an optimal way. 

Keywords:  Mission type- orders, command, Swedish military doctrine 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Uppdragstaktik har så länge jag varit verksam officer i Försvarsmakten (sedan 1987) 
varit den dominerande ledningsfiolsofin/metoden, åtminstone är det den som har lyfts 
fram i motsats till kommandostyrning, och belysts som det mest optimala sättet att 
leda. Detta har gjorts på alla skolor. Vi, (med vi avses Försvarsmakten)påstår i 
allmänhet ofta att vi använder oss av uppdragstaktik och Ja, det gör vi, men frågan är 
om vi gör det på ett ”rätt” och på ett optimalt sätt, och har vi verkligen förstått vad 
uppdragstaktik egentligen är och dess innebörd? Varför ifrågasätter jag nu detta? 
Under mina 17 år som officer i armén, med bl.a. erfarenheter från tre 
utlandsmissioner och ett flertal internationella kursen har jag ofta hört kollegor och 
lärare prata om uppdragstaktik. Den har oftast nämnts i samband med 
taktikutbildning men aldrig i ledarskapssammanhang. Den benämns som en 
ledningsmetod i den svenska militärstrategiska doktrinen1. Det som jag anser vara 
märkligt och även en brist, är att uppdragstaktiken endast lärs ut inom ramen för 
taktik, då ett utövande av uppdragstaktik kräver mycket av både chef och direkt 
underlydande chefer (DUC). Min erfarenhet från tidigare militära utbildningar är att 
uppdragstaktik endast diskuterats teoretiskt men ytterst sällan ”medvetet” eller 
praktiskt utövats i utbildningen. 

Det finns exempel på chefer vid utlandsstyrkor som sagt att det är fel på faxar och 
övriga kommunikationer när det getts order från Sverige som ogillats. Det sker 
förmodligen dagligen på våra förband och utlandsstyrkor att vi struntar i högre chefs 
order och gör det ”som vi alltid gjort, eller det vi känner för” med bl.a. hänvisningar 
som; att chefen inte har koll, vi gör som vi alltid gjort. Varför händer detta? Är det 
enbart så enkelt att man på ”fältet” uppfattar sig ha en bättre koll på läget och därmed 
bedömer att vissa order är helt olämpliga? Uppdragstaktik medger ju att man kan 
göra avvikelser från ”ramarna” om situationen kräver det. Är inte definitionen på 
uppdragstaktik tillräckligt tydlig, litar vi inte på våra högre chefer, att ramarna de gett 
är tillräckligt bra, eller är våra DUC för självsäkra och framåt så att dom anser sig 
veta och kunna lösa allt utan styrningar? Eller är det helt enkelt ett tecken på dålig 
disciplin i Försvarsmakten? Vari ligger problemet? Är det ett problem? Att notera är 
också att vi i vissa av våra skrifter kallar uppdragstaktik för metod2 och i andra kallar 
vi det för filosofi.3 

När vi säger att uppdragstaktiken är så fenomenal refererar vi oftast till historiska slag 
och krig som utkämpats av andra nationer och arméer, och inte till vår egen erfarenhet. 
Därför är det angeläget att undersöka vad för utbildning den svenske officeren har och 
hur han/hon egentligen ser på och tolkar uppdragstaktik. 

Av de faktorer som påverkar ledningen utgör chefen vanligen den viktigaste. 
Ytterligare faktorer som påverkar ledningen är doktriner, stabers organisation och 

                                                 
1 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, (Stockholm: Elander Gotab AB, 2002), s. 90 
2 Ibid., s.90 
3 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer- 2004, s. 31 
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kommunikationsteknik.4 Ett ledningssystem måste ses i sitt sammanhang. Eftersom 
olika länders stridskrafter ofta leds utifrån olika sätt att se på krig och strid måste 
ledningen studeras inom den ram den skall verka i.5 Det finns många påståenden som 
dessa två ovan, skrivna av svenska militärer, militära forskare och lärare etc. 
Uppdragstaktiken är den ledningsfilosofi som den svenska Försvarsmakten främst 
säger sig nyttja, men i den moderna officersutbildningen, och här avser jag 15 år 
tillbaka i tiden, (1990-2005) utbildas det inte i militär ledning med uppdragstaktik som 
fokus. Vi har anammat många doktriner från utlandet, men är de alla gånger anpassade 
till de svenska förhållanden som råder?6 Uppdragstaktikens formulering har varit 
likadan 19797, det har utvecklats nya doktriner8, tekniken har utvecklats, men 
utvecklingen av själva utbildningen och hur man tillämpar uppdragstaktiken i 
praktiken, har mer eller mindre stått still, eller har den kanske till och med blivit 
sämre? 

1.2 Syfte och frågeställning 
Med hänsyn till alla förändringar som skett inom den svenska Försvarsmakten 
avseende teknikutveckling, nya uppgifter, omstrukturering, tillkomsten av olika 
doktriner med mera, kontra att utbildningen ”stått still” när det gäller uppdragstaktik, 
vill jag undersöka huruvida det svenska sättet att tolka uppdragstaktiken måste 
omformuleras, och inom vilket ämne/ämnen utbildningen avseende uppdragstaktik 
skall bedrivas.  

För att uppnå syftet med mitt arbete skall följande frågor besvaras: 

– Vad har den svenske officeren för utbildning/skolning avseende uppdragstaktik? 

– Hur tolkar den svenske officeren uppdragstaktik? 

– Hur tillämpar den svenske officeren uppdragstaktik? 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas till att endast studera uppdragstaktiken ur ett svenskt perspektiv 
och hur den tolkas och tillämpas av svenska officerare. Den kommer vidare att endast 
avhandla vår syn och utbildning av uppdragstaktiken de 15 senaste åren. 
Uppdragstaktiken kommer endast att behandlas från ett allmänt synsätt och eventuella 
skillnader mellan truppslag eller försvarsgren kommer således inte att behandlas.  

1.4 Teori  
I undersökningen används uppdragstaktik som teoretisk utgångspunkt. Det kan i 
sammanhanget diskuteras huruvida uppdragstaktiken är en teori i sig eller om den 
faller inom ramen för manöverteorin och manövertänkandet. Då det finns många 
delade meningar men ingen klar samsyn om detta inom Försvarsmakten så avser jag 
att behandla uppdragstaktik som en egen teori. Dock för att underlätta för läsare utan 

                                                 
4 Smedberg, Marco, Militär ledning, Från napoleonkrigen till Bosnienkrigen (Wallin och Dahlbom 
2001), s. 16 
5 Ibid., s.16 
6 Rekkedal, Nils Marius, Modern krigskonst,Militärmakt i förändring, (Elander Gotab2003)s. 427 
7 Chefen för armén, Armetaktik, del 2,1979, det är första gången som uppdragstaktik nämns som term i 
våra svenska reglementen. Jag har i min undersökning gått tillbaka och studerat våra reglementen från 
slutet 1800- tal fram till dagens reglementen. 
8 Doktrin för markoperationer-2004, Doktrin för gemensamma operationer etc. 
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militär bakgrund och kunskap i manöverteori kommer en kort beskrivning av 
manövertänkande att ges under centrala begrepp. Utgångspunkten i denna uppsats är 
bland annat att värdera hur den svenske officeren förhåller sig och tolkar de 
egenskaper och krav som teorin runt uppdragstaktik kräver. 

1.5 Tidigare forskning 
Det finns hyllmeter skrivet om uppdragstaktik och olika tolkningar avseende ämnet. 
Huvuddelen av materialet är dock med utländsk härkomst och inte sett ur ett ”svenskt 
perspektiv”. Trots den internationella dominansen så tycker jag mig se en tendens till 
ett ökat intresse att ur svenskt perspektiv försöka beskriva och förklara uppdragstaktik. 
Om detta vittnar bland annat skrifter som, Uppdragstaktik, En ledningsfilosofi i 
förändring9, en essä samling av olika författare som utgetts på Försvarshögskolan. Jag 
tycker att detta är positivt då vi behöver skapa oss en egen bild av hur 
uppdragstaktiken skall implementeras och utövas just efter våra svenska 
förutsättningar och möjligheter. Även många tidigare elever på Försvarshögskolan har 
i sina c-uppsatser valt att skriva om uppdragstaktik. 

Det som jag saknar är dock en ren undersökning av huruvida vi verkligen tillämpar 
uppdragstaktiken och hur vi utbildar våra soldater och officerare utifrån denna 
ledningsfilosofi/metod.  En som försökt att just svara på frågor som dessa är Mj 
Christer Carlsson Amf 1, som genom sin uppsats under chefsprogrammet 2002-04 
bland annat undersökt hur vi utbildar våra officerare inom ämnet uppdragstaktik.10 En 
viktig undersökning och ett första steg till att se hur det  egentligen förhåller sig i 
verkligheten. 

1.6 Centrala begrepp 
Syftet med detta stycke är att jag vill definiera begreppet uppdragstaktik så som den 
definieras i vår doktrin samt att även definiera andra begrepp som ofta kopplas till 
uppdragstaktik. 

Uppdragstaktik 11: 
I uppdragstaktiken ställer chefer uppgifter samt tilldelar resurser och handlingsregler 
men lämnar så mycket som möjligt av genomförandet åt sina underlydande. 
Samordningen säkerställs genom att chefens vilja samt uppdragets syfte och innebörd 
tydligt förmedlas. Uppdragstaktiken förutsätter en ledningsfilosofi som präglas av 
initiativkraft, självständigt beslutfattande, individuellt ansvarstagande och ömsesidigt 
förtroende mellan chefer och personal. Uppdragstaktiken kräver vidare hög 
utbildningsnivå och god disciplin. Varje chef skall uppmuntra och ge utrymme för 
underställda chefers och övrig underlydandes agerande.  

Förmåga att agera under kaotiska förhållanden ökar möjligheterna att uppnå 
ledningsöverläge. Att i sådana situationer invänta säkert beslutsunderlag kan leda till 
att initiativet går förlorat. Decentraliserad ledning befrämjar därför decentraliserad 
ledning. Manövertänkandet anmodar ett högt tempo. Detta förutsätter att chefer på alla 
nivåer kan utnyttja uppkomna möjligheter och kritiska sårbarheter. Det är också 
nödvändigt att kunna lösa oförutsedda problem och säkerställa att verksamheten 
                                                 
9 Red, Cedergren, Anders, Mattson Peter, FHS, KVI, 2003-05-27 
10 Carlsson, Christer, Uppdragstaktik och det svenska officersutbildningssystemet, C-uppsats, FHS 
beteckning 19100:2055 
11  Militärstrategisk doktrin 2002, s. 90-92 
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fortsätter trots att det tillfälligt uppstår friktioner eller brist på information och order. 
Decentraliserad beslutanderätt medför vidare att organisationens resurser och olika 
kompetenser kan utnyttjas mer effektivt. 

Inom ramen för uppdragstaktik kan detaljerad styrning temporärt behöva tillämpas. De 
situationer då detaljerad styrning från högre nivåer förbättrar samordningen är dock få 
och skall vägas mot den överlägsna flexibilitet som följer av en konsekvent tillämning 
av uppdragstaktik. 

En viktig egenskap i uppdragstaktiken är att uppgifterna inte löses på samma sätt varje 
gång eftersom det är upp till varje mottagare att finna vägen till målet. Detta stödjer 
vår strävan efter kreativa och oväntade inslag i krigföringen. 

Uppdragstaktik innebär att chefer på alla nivåer måste acceptera en viss dynamik i 
tillvägagångssätt under genomförande. De som utför en uppgift har samtidigt ett 
ansvar att snabbt och efter egna förutsättningar lösa problem, exempelvis när de stöter 
på situationer som ordergivaren inte har kunnat förutse. 

 

Manövertänkande12: Grunden för Försvarsmaktens agerande är manövertänkande. 
Manövertänkande är Försvarsmaktens uppfattning om hur vilja och resurser på bästa 
sätt skall används för att uppnå uppsatta mål i en konflikt eller en annan situation där 
militära medel används.  

Idéerna i manövertänkande är giltiga på samtliga krigförings- och konfliktnivåer. Här 
beskrivs manövertänkande främst utifrån en konflikt med väpnad strid. De principer 
och begrepp som framhävs är dock generella och kan därför tillämpas även i andra 
situationer. 

Manövertänkandet syftar till att uppnå avgöranden genom att åstadkomma 
systemchock.13 Grunden för manövertänkande är att: 

• Tillämpa den indirekta metoden14 och utnyttja kritiska sårbarheter, 

• Ständigt sträva efter initiativet, vilket underlättas av uppdragstaktik. 

 

Ledning: 
Kan definieras som en funktion som måste utövas i stort sett hela tiden för att en armé 
ska kunna existera och användas. Behovet av ledning uppstår på grund av, och varierar 
dessutom med komplexiteten och uppdelningen hos en armé. En armé som består av 
en man behöver ingen ledning, men så fort en styrka, oavsett storlek, ska delas in i 
mindre underenheter blir dock problemet att tilldela varje enhet ett visst uppdrag, och 
se till att samordningen mellan alla enheter fungerar, mycket större. 15 

                                                 
12 Militärstrategisk doktrin 2002, s.81 
13 Ibid., s. 81, Systemchock är en utveckling av den ryska idén om operativ chock, Udar. Udar betyder 
närmast slag, anfall eller stöt och kom i deras operationskonst att avse att man genom ett (enda) ledande 
slag skulle försätta motståndaren ur stridbart skick.  
14 Inte konfrontera där motståndarens är stark utan gå mot hans svagare delar 
15  van Crefeld, Martin, Ledning i krig, (Elanders Gotab AB, Vällingby 2003) s. 8-9 
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Ett annat sätt att definiera ledning är att se det ur ett klassiskt perspektiv och utgå från 
organisationsteorin där man talar om ledningens fem huvudfunktioner; Planning, 
organizing, commanding, co-operation and controlling.16 

Inom den svenska Försvarsmakten talar man om ledning som planering, 
genomförande och uppföljning.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Lagerlöf, Johan, Pallin, Krister, Högre 2, Doktrin ledning, FOA- R 98-00875-505- SE, s.40 
17 Ibid., s. 41 
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2. METOD 

2.1 Inledning 
Inledningsvis har jag genomfört en kort process- spårning där avsikten har varit att 
försöka beskriva och spåra uppdragstaktikens historiska bakgrund, hur och varför den 
uppstod, när den kom till Sverige, och hur den tillämpats av svenskarna. Detta har jag 
ansett som en viktig del i undersökningen för att försöka förstå eventuella resultat som 
kan kopplas eller kan förklaras med en lång historisk tradition vad avser nyttjandet av 
uppdragstaktik, samt för att ge läsarna en bakgrund till uppdragstaktikens uppkomst. 

För att nå syftet med uppsatsen har jag försökt svara på tre frågeställningar,  

– Vad har den svenske officeren för utbildning/skola avseende uppdragstaktik?  

–  Hur tolkar den svenske officeren uppdragstaktik? 

–  Hur tillämpar den svenske officeren uppdragstaktik? 

För att svara på dessa frågor har jag använt tre metoder. 

2.2 Scenariometod 
Först har undersökningsdeltagarna fått ett scenario där dom har fått agera utifrån olika 
chefsnivåer, och fatta beslut. Undersökningsdeltagarna har inte i förväg fått veta syftet 
med scenariot, eller vad det avser att undersöka, för att inte medvetet/omedvetet 
handla och/eller låsa sina tankar. Syftet med scenariot har varit att undersöka om vi 
”påstår att vi tillämpar uppdragstaktik och sedan handlar på ett annat sätt”. Med detta 
har jag haft som avsikt att försöka påvisa att vi påstår oss tillämpa uppdragstaktik och 
när det sedan kommer till det praktiska agerandet så gör vi det inte. Scenariet är delvis 
fiktivt och delvis skarpt, taget från min egen erfarenhet från en FN-tjänst i Mellan 
Östern. Det finns två stycken scenarier, en för kompanichefsnivå och en för 
bataljonschefsnivå. Scenarierna är identiskt lika med endast några detaljer som skiljer 
för att kunna anpassas till respektive chefsnivå. 

Det som jag i första hand haft som indikator på båda scenarierna är att jag vill att 
undersökningsdeltagarna skall ha fattat beslut om fortsatt minklarering, med 
motivering att man handlar enligt högre chefs vilja, då det framgår i kompanichefs- 
scenariot, att det är hans order och vilja. På bataljonschefsnivån har motsvarigheten 
varit att man följer den sedvanerätten som FN-mandatet medger. Om man valt att 
fortsätta minklarera med motiveringen att man gör det inom ramen för högre chefs 
vilja har jag tolkat detta som att man tillämpat uppdragstaktik. Detta beslut har sedan 
vidare följts upp i enkätundersökningen och i samtalsintervjuerna där några av 
undersökningsdeltagarna har haft möjlighet att vidareutveckla och även diskutera sitt 
beslut.  

Denna metod finns inte vedertagen i någon metodhandbok utan det är författarens 
egna försök och test av en annorlunda metod. Denna metod hoppas jag kunna bidra 
med att försöka belysa ett ”praktiskt handlande”, i ett försök att svara på frågorna både 
teoretiskt och genom ett praktiskt handlande. Allt detta i syfte att försöka få så bra och 
brett underlag, samt även för att försöka hitta ytterligare en dimension eller faktor som 
möjligt kan hjälpa till att svara på mina frågor.  
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Då detta inte finns som en metod skulle jag vilja att man såg det som en stor öppen 
fråga, där undersökningsdeltagarna fått skriva ner det han/hon vill ha sagt och i det här 
fallet gjort. 

Scenariot finns med som bilaga till uppsatsen. 

2.3 Enkätundersökning 
Efter scenariot har undersökningsdeltagarna enskilt fått svara på en enkät bestående av 
43 stycken frågor. För att svara på frågorna har eVal valts som instrument18. 
Instrumentet medger avancerad resultatsvärdering då man kan välja att filtrera, skära 
och få olika sammanställningar för att åskådliggöra resultat. 

Vissa av frågorna i enkäten kan ibland tyckas snarlika, och det har varit en medveten 
tanke från min sida för att försöka få undersökningsdeltagarna att vara mer 
eftertänksamma innan man avger sina svar. Frågorna har komponerats ihop av mig 
utifrån den kunskap och tolkning som jag har av ämnet samt utifrån dom olika 
frågeställningar som jag själv har avseende ämnet. 

Frågorna som ställts belyser bland annat undersökningsdeltagarnas utbildning, 
tolkning, tillämpning, erfarenhet etc. av uppdragstaktik, samt huruvida de i scenariot 
ansåg sig ha handlat inom ramen för uppdragstaktik. I enkäten har det även funnits 
utrymme att ge egna kommentarer till nästan varje fråga. Vissa av frågorna är ställda 
med särskilda syften. Syftet med dessa frågor presenteras i undersöknings kapitlet där 
de redovisas djupare. Frågorna finns med som bilaga i uppsatsen, dock inte 
undersökningsdeltagarnas svar, då det i vissa fall går att identifiera personer och detta 
strider då emot konfidentialitetskravet och etiska regler. 

Svaren och resultatet av frågorna har jag kunnat läsa av statistiskt med siffror och 
stapeldiagram och även genom undersökningsdeltagarnas egna kommentarer. Detta 
har jag sedan sammanställt och analyserat. Denna sammanställning bygger dels på 
statistik och resultat av undersökningsdeltagarnas kommentarer. Sammanställningen, 
analysen och slutsatserna av resultatet har sedan bland annat legat som grund för 
samtalsintervjuerna som har kunnat ge ytterligare kunskap om dessa resultat. 

2.4 Samtalsintervjuer 
Inledningsvis genomfördes 5 stycken individuella samtalsintervjuer. Efter resultatet av 
dessa fem intervjuer genomfördes ytterligare tre intervjuer där jag efteråt ansåg att jag 
nått teoretisk mättnad, det vill säga att jag trots ytterligare intervjuer inte längre fann 
några nya svarskategorier. Sammanlagt har det alltså blivit 8 stycken intervjuer. Syftet 
med intervjuerna har främst varit att; 

 

– Minimera eventuella missförstånd av frågorna och scenariot 

– Täcka upp de områden som inte scenariot eller frågorna kunnat ge svar på, 
samt för att kunna resonera djupare kring frågorna och enkäten 

– Diskutera resultatet från scenariet och frågeenkäten 

– Belysa ämnet från ytterligare en synvinkel, där respondenten mera fritt får 
berätta och delge sin syn runt och omkring ämnet. 

                                                 
18 Databaserat evalueringssystem, för vidare information hänvisas till Luvit AB, Lund 
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2.5 Avslutning 
Utifrån deltagarnas agerande i scenariet kopplat till vad eVal sammanställningen gett, 
och slutligen resultatet från samtalsintervjuerna så har jag analyserat allt material, 
dragit slutsatser och försökt svara på mina frågeställningar. Mina avslutande 
diskussioner och mitt slutliga resultat har jag sedan diskuterat med några 
undersökningsdeltagare för att försöka verifiera eller falsifiera mitt resultat. 

Jag har valt att använda mig av dessa tre olika metoderna i syfte att i så stor 
utsträckning som möjligt försöka få svar på mina frågor utifrån flera olika vinklar och 
aspekter. Dessa tre metoder har också haft ett syfte att försöka ”triangulera” 
problemställningen så att så lite som möjligt lämnas obesvarat eller missas på grund av 
dåligt formulerade frågor, missförstånd etc.  

Det senare har jag även försökt minimera genom ett ”för- försök”, där fem personer 
har fått agera inom ramen för scenariot samt genomfört enkätundersökningen i syfte 
att testa mitt upplägg och instrument för denna mätning. 

2.6 Val av urvalsgrupp 
Undersökningen baseras på tre kategorier av officerare; bataljonschefer och högre, 
officerare som tjänstgjort som plutons/kompanichefer och andra motsvarande nivåer i 
internationell verksamhet, och slutligen officerare med erfarenhet från SSG19. 
Samtliga officerare har i regel minst 15 års erfarenhet av yrket. Officerarnas grader 
varierar från löjtnant upp till överste 1. 

Motiveringen till urvalet är att dessa officerare med sin långa erfarenhet inom yrket, 
och erfarenhet från både fredsverksamhet och internationell tjänstgöring kan belysa 
officersyrket och chefsrollen ur fler vinklar och nivåer och kan härmed också bidra till 
att ge en bredare tolkning om huruvida uppdragstaktiken tillämpas, och på vilket sätt. 

Hade jag valt en yngre grupp officerare tror jag att vissa viktiga delar i 
undersökningen hade gått förlorad, bland annat den långa erfarenheten av eventuell 
tillämpning av uppdragstaktik och även möjligheten att se om tolkningen och, eller 
utbildningen har förändrats under den tidsperiod jag har avgränsat mig till.  

Officerarna kommer från samtliga av våra försvarsgrenar, dock med tonvikt på armén. 
Att det är tonvikt på armén förklaras genom att det i huvudsak är våra arméförband 
som deltagit i internationell tjänst.  

2.7 Material 
Huvuddelen av materialet härstammar från de frågor och de svar som jag erhållit från 
scenariot, mina enkätfrågor samt mina samtalsintervjuer. Materialet är 
sammanställningar gjorda av mig utifrån syftet med uppsatsen. Materialet finns 
förvarat hos författaren samt delar av det finns med i bilagor till denna uppsats. Övrigt 
material har i första hand varit den litteratur som FHS (försvarshögskolan) använder i 
sin utbildning och gamla reglementen. 

2.8 Etiska överväganden 
Samtliga respondenter har innan sitt deltagande informerats skriftligen och vid 
samtalsintervjuerna även muntligen om syftet med uppsatsen, samt att man deltar i 

                                                 
19 Särskilda skyddsgruppen, (svenskt elitförband) 
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undersökningen med full anonymitet. Endast samtalsintervjuerna avslöjar 
vederbörandes identitet. Huvuddelen av deltagarna har ändå valt att vid 
scenariomomentet via e-post skicka in sina svar, vilket gör en identifiering möjlig. Vid 
samtalsintervjuerna har några deltagare medgivit att författaren även får citera och 
namnge dom i uppsatsen. Författaren har dock valt att inte göra det för att eliminera 
risken att materialet inte skall missbrukas och eventuellt användas emot 
respondenterna nu eller i framtiden.  

2.9 Validering, reliabilitet och källkritik 
Undersökningsmetoderna har inledningsvis testats på en försöksgrupp innan den 
genomförts på utvalda respondenter, vilket medfört att författaren tidigt haft möjlighet 
att ändra på frågeställningar och annat som annars skulle kunna ha misstolkats. Det har 
dock inte uppstått behov att genomföra några ändringar. Resultatet från 
försöksgruppen och respondenterna är i huvudsak detsamma vilket jag anser ger 
metoderna hög reliabilitet. Validiteten kan vara problematisk i undersökningen på 
grund av att resultatet av undersökningen kan påverkas av min egen tolkning av 
begreppet uppdragstaktik.  Detta har jag försökt undvika genom att respondenterna har 
fått kommentera frågorna samt att vid samtalsintervjuerna så har jag och 
respondenterna gemensamt resonerat om olika definitioner så att frågorna inte enbart 
styrs av min uppfattning om uppdragstaktik. Jag har vidare med en blandning av dom 
tre olika metoderna försöka att få samma svar på mina frågor. När resultatet av 
undersökningen varit klar har fyra stycken av undersökningsdeltagarna fått ta del av 
slutresultatet och då haft möjlighet att verifiera eller falsifiera resultatet. Ingen av dom 
fyra har valt att falsifiera det. Vidare har fem oberoende av varandra individer som 
inte deltagit i undersökningen fått ta del av undersökningsresultatet och även här haft 
möjlighet att verifiera eller falsifiera resultatet. Dessa fem individer har samtliga varit 
militärer med olika grad och bakgrund. Inte heller här har någon valt att falsifiera 
resultatet.  Jag anser att med dom tre olika metoderna, scenariot, enkäten och 
samtalsintervjuerna och slutligen där några undersökningsdeltagare har fått falsifiera 
eller verifiera resultatet, så har undersökningsinstrumenten och metoden en god 
reliabilitet. 

Undersökningsdeltagarna är relativt få, 32 stycken och man kan kanske ifrågasätta 
generaliserbarheten då det är så få respondenter samtidigt som den ”yngre” delen av 
officerskåren inte undersöks. Hade jag valt att undersöka en yngre krets av officerare 
så hade det varit svårare att få svar på alla mina frågor då dom ännu inte hunnit få 
erfarenhet och innehaft vissa befattningar. Undersökningen skulle självklart få en 
större tyngd om man undersökte hela befälskedjan från värnpliktig till högste chef, 
samt en större grupp.  

 Jag tror ändå att dom 32 utvalda är ett representativt urval för den svenske officerens 
utbildning i, uppfattningen om, och förmåga avseende, uppdragstaktik då det finns 
representation från löjtnants grad upp till överste 1. 

Det finns alltid en viss risk med att författarens egen kunskap och erfarenhet kopplat 
till författarens uppfattning och tolkningen avseende ämnet och tillämpningen, kan 
låsa och leda resultatet i en viss riktning. Jag har under hela arbetet försökt vara 
medveten om ovanstående risk och strävat efter att bibehålla objektiviteten. Jag tycker 
dock att det finns främst tre saker som ändå ger materialet trovärdighet. 

– Enkäten görs från undersökningsdeltagarnas egna datorer, och författaren har 
inte kunnat påverka respondenternas tankar eller heller ändra inskickat resultat 
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– ”Som man frågar får man svar” - detta har försökts kompenseras bland annat 
med att respondenterna har fått möjligheter att kommentera frågorna i enkäten, 
dels skriftligt och dels muntligt vid samtalsintervjuerna. Den sistnämnda 
möjligheten har endast delgetts åtta stycken. 

– Jag har gett några undersökningsdeltagare möjlighet att ha synpunkter och 
även möjlighet att verifiera eller falsifiera slutresultatet.  

– Undersökningen är gjord på en testgrupp innan 
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3. HISTORISK BAKGRUND TILL UPPDRAGSTAKTIK 

3.1 Inledning 
Syftet med detta kapitel är att genom historien visa att uppdragstaktik och dess filosofi 
inte på något sätt är ett nytt fenomen, utan den kan härledas långt tillbaka i tiden. Och 
genom att göra en historisk tillbakablick vill jag försöka visa hur djupt förankrad 
uppdragstaktiken är. 

3.2 Historik, när och varför 
Många skrifter talar om ledning och uppdragstaktik som ett gammalt fenomen och 
uttryck som att problematiken med att leda är lika gammalt som kriget självt. En 
hövding på stenåldern var också tvungen att ta fram en optimal organisation samt hitta 
metoder och lösningar för att kunna leda sina styrkor20 Uppdragstaktik som fenomen 
är som sagt inget nytt och dess innebörd kan ur svensk hänseende härledas tillbaka till 
vikingatiden där uppdragstaktiken kan sägas vara upphängd på det sociala, närheten 
mellan individerna och de nära relationerna mellan dessa. Hövdingen för ett långskepp 
och dess besättning var alla släkt och vänner från samma by.21 Chefen/cheferna var en 
del av gemenskapen och det fanns mycket starka band mellan individerna.22 
Hövdingen och hans följe var en autonom del och kunde inte styras genom ”blind 
lydnad”. Vid större raider eller företag underordnade sig denne en större hövding 
frivilligt. Detta förhållande gjorde att ledning kunde utövas med uppdrag och 
individuell initiativförmåga kunde uppmuntras, då lojaliteten inom systemet var 
mycket stark.23 Om man utifrån ovan väljer att dra slutsatser att vi i Sverige redan 
under vikingatiden anammade uppdragstaktik upplåter jag vidare till varje enskild 
läsare att bedöma, men helt klart är att fenomenet funnits länge i den svenska kulturen. 

Om man tittar tillbaka på den Karolinska krigsmakten kan man finna en armétaktik 
som innehöll ett ökat moment av manövertänkande så till vida att rörligheten, 
överraskningen, tyngden i anfallet och eldkraften var det centrala i uppträdandet och 
därmed gav ökad möjlighet att slå en överraskad och ibland även en överlägsen 
fiende.24 Under denna period kan man dock inte spåra någon form av uppdragstaktik, 
utan tvärtom var förbandens rörelser strikt samordnade och befälssystemet strängt 
hierarkiskt med klart angivna ansvarsområden för olika befattningshavare.25 Det kan 
dock vidare konstateras att Karl XII i sin ledning av karolinerna använde 
decentraliserad ledning.26 

Det finns också andra uppgifter som gör gällanden att tillkomsten av uppdragstaktik 
skedde under en period av nytänkande och filosofisk påverkan från upplysningstiden 

                                                 
20  van Crefeld, M, 2003, s. 5 
21 Baudin, Arne, ”Traditionellt svenskt manövertänkande och uppdragsbaserad ledning”, Red Claesson, 
Michael, Ericson, Lars, Mattson, Peter A, Manövertänkande, Essäer kring teori och praktisk 
tillämpning, (Försvarshögskolan, Stockholm, 2001-10-16), s. 241 
22 Ibid., s.244 
23Ibid., s.244 
24 Ericson, Lars, ”Manövertänkandet i Sverige före 1940-några historiska nedslag”, Red Claesson, 
Michael, Ericson, Lars, Mattson,Peter A, Manövertänkande, Essäer kring teori och praktisk 
tillämpning, (Försvarshögskolan, Stockholm, 2001-10-16), s. 232 
25 Ibid., s. 232 
26 Carlsson, C, C-uppsats, s. 13 
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fram till romantiken (omkring 1750-1850-talet).27  I dåtida skrifter kunde man bland 
annat läsa följande: 

Vi (den tyska armén) har ingen nytta av soldater utan egen vilja och som lyder 
sina befäl ovillkorligt. Vi behöver män med självförtroende som nyttjar all sin 
intelligens och personliga drivkraft i enlighet med de högre befälhavarnas 
avsikter.28  

Citatet ovan är ganska intressant då man även i vissa skrifter kan läsa och tolka att den 
tyska eller rättare sagt den preussiska armén tvärtom inte alls hade så god 
människosyn som man vill göra gällande, disciplinen var järnhård och man hade en 
strikt hierarkisk struktur. Vidare finns uppfattningar att den tyska armén inte heller var 
så professionell som dess rykte säger. Snarare gör vissa teoretiker gällande att tyskarna 
saknade militär ”talang” och både svenskar, spanjorer, turkar med mera var mer 
talangfulla än tyskarna. Detta i alla fall innan år 1750.29  

Egentligen var Auftragstaktik en tanke som nydanades av Scharnhorst och som 
utvecklades av hans efterträdare och som till sist fullbordades av von Moltke. 
Generalstabskåren skapade Auftragstaktik.30 Scharnhorst ansåg tidigt att det måste ske 
en radikal förändring i den tyska armén och att man var tvungen att bygga upp en helt 
ny armé för att i framtiden vara framgångsrik och möta ett framtida franskt hot. 
Scharnhorst ansåg att denna förändring och omorganisation måste vara av den 
fundamentalistiska sorten och inte bara av det ”kosmetiska” slaget.31  

När Auftragstaktik egentligen introducerades och skriftligt omnämndes i Preussen –
Tyskland är oklart. Det finns uppgifter som säger att det kan vara år 1872 då den fick 
en officiel skrivning av von Moltke d.ä. i det nya taktiska reglementet för tyska armén. 
Andra uppfattningar är att den kan ha varit så tidigt som under amerikanska 
frihetskriget då tyska officerare var militära rådgivare åt George Washington 1732-
1799 och där man fått idéer och influenser av kriget.  Andra menar på att man kan 
spåra uppdragstaktiken till ett preussiskt exercisreglemente från 1806 där man bland 
annat kan läsa följande.32   

”Detaljerade och långa order skall ej ges före en drabbning. Överbefälhavaren gör 
en bedömning av terrängen om det är möjligt, om tiden medger ger han 
divisionscheferna sedan den övergripande idén med striden i några få beskrivningar, 
och visar dem dispositionen av styrkorna i terrängen på grov skiss. Hur detta skall ske 
är divisionschefernas ansvar, för det är det snabbaste sättet. Överbefälhavaren kan 
inte vara överallt. Han måste hela tiden ha en övergripande blick i sitt sinne och 
handla efter detta, huvudsakligen genom att använda sina reserver på ett sunt sätt.” 

Jag anser att man i Scharnhorst tidiga reformförsök kan skönja en vilja till att försöka 
skapa självständiga chefer och ledare. Om detta skriver bland annat Dupuy; 
”Scharnhorst believed that the General Staff should not interfere with the 

                                                 
27 Mattsson, Peter,” Upplysning,romantik och Auftragstaktik”, Red.Cedergren,Anders, Mattson, Peter 
A, Uppdragstaktik En ledningsfilosofi i förändring, ( Elanders & Gotab A, Vällingby 2003),  s.20 
28 Ibid., s. 21 
29 Dupuy, T,N, A Genius For War,(printed in the United States of America, Eight printing, May 
1997),s.8 
30 Mattsson, 2003, s. 19 
31 Dupuy, 1997, s.20 
32 Mattsson, 2003, s.38-40 
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performance of lower echelons off staff of command, when these subordinate echelons 
were functioning efficiently and effectively”.33 

Detta förtroende för den enskilde var ett led i den goda människosyn som den 
preussiska armén genomlyste och där initiativkraft, ansvar och mod skulle 
uppmuntras.34 Auftragstaktik tillämpades av tyskarna med stor framgång under krigen 
mot Österrike (1866) och mot Frankrike (1870-1871) och blev härefter en del av den 
nya doktrinen och skulle tillämpas av alla officerare i armén.35 En uppfattning om 
Auftragstaktikens uppkomst gör gällande att den skapades för att det uppstod ett 
ledningsvakuum mellan taktisk och strategisk nivå. 36 Moltke d.ä. sades skämmas över 
den förvirring som rått på slagfältet vid Köninggrätz efter den österrikiska reträtten. 
Moltke skapade därför en operativ ledningsstruktur för att kunna hantera de olika 
utspridda arméerna. Ha ansåg att det krävdes disciplin och initiativtagande på alla 
ledningsnivåer.37 

Efter en framgångsrik tillämpning fick Auftragstaktik efter von Moltkes frånfälle 
(1815-1898) en nedåtgående trend. Anledningen tros bero på den kamp mellan 
vapengrenar, truppslag och taktiker som uppstod. Seg tradition och konservatism stod 
och konkurrerade mot teknisk och organisatorisk revolution. Vidare hade den tyska 
generalstabskåren, som var den institution som skapat Auftragstaktik börjat frångå sin 
breda humanistiska bildningstradition och både kompletterat, och ibland ersatt den 
med en ökad satsning på teknologi och naturvetenskap. Detta sammanföll även med 
det tyska kejsardömets världsmaktsambitioner. Andra orsaker till förändringen tros 
vara den preussiska konservativa makteliten av junkrar och högre statstjänstemän som 
kände sig hotade av den framväxande borgerligheten och de visade en stark kritik mot 
arméreformerna. Auftragstaktik möttes även av skepsis av konservativa officerare, 
aristokrater och högre tjänstemän som ansåg att den försvårade disciplinen. Denna nya 
taktik ansågs rentav som ett stort hot mot den militära hierarkin och den preussisk-
tyska statens ordning och existens.38 

Efter den snabba teknikutvecklingen med bland annat järnvägar, kanaler, telegrafer, 
tändnålsgevär etc. uppstod ett behov att ändra den militära  taktiken. Denna nya taktik 
skulle främst vila på naturvetenskapliga grunder där man skulle styra mer detaljerat 
och med order, tvärtemot uppdragstaktik. Denna förändring kom att reducera de 
operativa och taktiska fördelar som tidigare hade utvecklats. Den nya taktiken gav inte 
utrymme för officerare och soldater att tänka självständigt och att genomföra taktisk 
situationsanpassning.39 Dom stora förlusterna som tyskarna hade under första 
världskriget talar sitt tydliga språk och bekräftar den felaktiga taktik man använde. 

Efter första världskriget tvingades tyskarna att analysera vad som gått fel och vad som 
måste förändras. Auftragstaktik fick åter igen en ökad betydelse under 1920-talet då 
von Seeckt skapade den nya tyska armén Reichwehr, som efter freden endast fick 
bestå av 100 000 man, med ett begränsat artilleri och med totalförbud av offensiva 
vapen som flyg, stridsvagnar och krigsfartyg. Seeckt gjorde bedömningar och insåg 
snart att ett framtida krig måste vara rörligt, snabbt och effektivt, på grund av 
                                                 
33 Dupuy, 1997,s. 47 
34 Mattsson, 2003, s. 38 
35 Dupuy,1997, s. 116 
36 Ibid., s. 46 
37 Ibid., s.91 
38 Mattsson, 2003, s. 42 
39 Ibid., s. 41-42 
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Tysklands geostrategiska läge. Man återinförde Auftragstaktik för att bli en av de 
viktigaste faktorerna för de operativa och taktiska framgångarna.40 

Under andra världskriget tillämpades åter Auftragstaktik, på taktisk nivå, offensivt 
och defensivt mycket framgångsrikt. Varför man ändå förlorade båda krigen hänvisas 
till bristen på strategisk och politisk förmåga.41    

3.3 Sverige och uppdragstaktiken 
Olika krigsmakter har olika syn på sina soldater och vilken roll de spelar när det gäller 
att vinna ett slag/krig. En syn är att soldaterna är chefens medel, och utgången av ett 
slag bestäms hur chefen nyttjar dessa medel som skall lyda chefen blint. En annan syn 
är att det egentligen är de enskilda soldaterna som genom sin kreativitet och sitt mod 
vinner slagen åt chefen, och att chefen på sin höjd kan skapa förutsättningar för detta. 
Vilken syn man har bestämmer vilket ledningskoncept man väljer.42  Det har varit 
naturligt för Sverige i modern tid att välja uppdragstaktiken, inte minst beroende på 
det faktum att vi har en värnpliktsarmé, där de enskilda soldaterna och officerarna har 
både rik och erfaren civil kompetens.43 Det finns dock ingen direkt dokumentation 
varför uppdragstaktiken har blivit den svenska ledningsfilosofin.44 

Oavsett vad man kan tycka om att redan vikingarna tillämpade grunderna för 
uppdragstaktik, så implementerades den mera officiellt som modell i svenska FM på 
1930-talet.45 Och redan då den kom som modell så fanns det tecken på att 
uppdragstaktiken i sig inte var något nytt. Om detta vittnar nedan utdrag ur ett svenskt 
reglemente. 

”Hvarje befälhafvares uppträdande bör utmärkas af själfverksamhet. Där man vant 
sig att först afvakta befallningar innan man gör eller beslutar sig för något, där 
kommer stridsledningens i sin helhet ej att uppfylla sin uppgift. Ett misstag i fråga om 
val af medel eller vid fattande af beslut verkar i allmänhet mindre skadligt än 
obeslutsamhet eller uraktalåtenhet att handla. Själfverksamheten får dock icke leda 
till godtyckliga handlingar, utan skall göra sig gällande i den högre ledningens 
intresse och syfte”.46  

Det finns ett flertal svenska reglementen som vittnar om liknade texter som ovan. Jag 
tycker att det är intressant att jämföra vissa av dessa texter då jag finner att innehållet i 
sig kan tyckas samma men man kan ändå skönja nyansskillnader. Som ett exempel vill 
jag använda ovan text från 1895 och jämföra den med ett utdrag från ett reglemente 
1952. 

”Uppgift bör ställas så att initiativförmåga och handlingskraft komma till sin rätt. 
Underlydande böra ges så stor frihet vid uppgiftens lösande, som är möjlig med hänsyn 
till läge, planmässig användning av tillgängliga medel och vederbörandes 
kvalifikationer. Order skall åtlydas noggrant. Endast om läget ändrats så att åtlydnad 
av givna bestämmelser icke längre främjar högre chefs stridsavsikt, skall underlydande 

                                                 
40 Mattsson, 2003, s. 42 
41 Ibid., s. 45 
42 Brehmer, Berndt, Uppdragstaktik en ledningsfilosofi i förändring, förord,  
43  Ibid 
44 Cedergren, Anders och Mattson, Peter, Uppdragstaktiken en ledningsfilosofi i förändring, 
introduktion, s. v 
45 Larsson, Gerry och Kallenberg, Kjell, Direkt ledarskap, (Fälth & Hässler, Värnamo 2003) s.150 
46 Exercisreglemente för infanteriet, Anno 1895, s.143 
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”i trängande fall på eget ansvar göra nödvändiga avvikelser. Rapport skall avges 
snarast. Chef skall förvissa sig om att order fullgöres på avsett sätt.”47 

Trots att det skiljer över 50 år mellan dessa reglementen så kan man få en uppfattning 
att det nyare reglementet är mer strikt, och att det endast i undantagsfall är tillåtet att 
agera, medan det i det gamla snarare är en felaktighet att inte agera. Nästa 
arméreglemente som kommer ut är 1963-års Arméreglemente, där man ytterligare kan 
se att man vill uppmuntra till initiativ, dock kan det i vissa stycken ändå bli lite 
motsägelsefullt och lite tvetydigt. Inte heller i detta reglemente används ännu termen 
uppdragstaktik. Här kan man bland annat läsa följande: 

”Chef skall visa förtroende för sina underlydande. Han skall följa deras verksamhet i 
syfte att stödja och hjälpa. Han bör uppmuntra underlydandes initiativ och stärka 
deras självkänsla. Detta gör han genom att ge dem största möjliga handlingsfrihet 
inom gränsen för deras förmåga.”48 

”Uppgift skall ställas så, att förbandet bedöms kunna lösa den med egna och 
tilldelade resurser. För högt ställda krav minskar förtroendet till ledningen och 
tilltron till den egna förmågan. Detta kan medföra allvarliga bakslag. Ett förband bör 
icke få så många deluppgifter. Det väsentliga kan då undanskymmas. Har chef icke 
fått uppgift, skall han ta sig uppgift inom ramen för närmast högre chefs beslut i stort. 
Denne orienteras snarast om tagen uppgift.” 49 

”Order skall vara klar och otvedtydig. Den skall ange uppgift till underställd chef och 
innehålla det- men endast det- som är nödvändigt för att denne skall kunna lösa 
uppgiften. Chef får icke genom obestämda uttryck lämna åt sina underställda chefer 
att fatta beslut, för vilka han själv har att ta ansvaret.”50 

Det finns ett flertal avsnitt i reglementet som säger en sak men som på ett annat ställe 
kan tolkas annorlunda. I ovan exempel kan man se att ett stycke uppmuntrar till 
initiativ och att underlydande tar ansvar, samtidigt som man i ett annat säger att det får 
inte bli mer information än nödvändigt och att chefen inte ska lämna till underställda 
att fatta beslut. En chef har ju alltid ansvaret oavsett vad. Mitt påstående är givetvis en 
tolkningsfråga hur man väljer att läsa det som skrivs. 

Det som jag finner intressant och anmärkningsvärt är att begreppet Auftragstaktik har 
funnits relativt länge, och enligt uppgifter anammade vi i Sverige modellen runt 30-
talet, men det är först i 1979- års arméreglemente51 som begreppet uppdragstaktik för 
första gången nämns som term och i den tappning som vi känner igen den idag. Även 
om många är överens om att vi ändå tidigt försökt anamma och tillämpa 
uppdragstaktiken, så kan man ju ställa sig frågan varför inte själva begreppet 
användes?  

I 1979-års upplaga finns uppdragstaktiken beskrivet detaljerat på en hel sida och det 
märkliga är att när nästa utgåva kommer ut (AR 2, 1982)52 så är den enbart beskriven 
på knappt en halv sida och inte lika ingående. När så nästa utgåva kommer ut (AR 2, 
Taktik1994) så kan man åter finna en mer detaljerad beskrivning av uppdragstaktiken. 
Denna mer detaljerade beskrivning fortsätter och har även utvecklats i Doktrin för 
markoperationer 2004.53 Det kan kanske tyckas oviktigt om vilken upplösningsgrad 

                                                 
47 Arméreglemente II, 1952, s.45 
48 Arméreglemente II, del II, 1963, kapitel 2: 3 
49 Ibid., kapitel 2: 22 
50 Ibid., kapitel 2: 43 
51 TR 80, Taktiska riktlinjer för arméförbandens uppträdande i 1980-talets stridsmiljö, kapitel 7: 21-26 
52 Arméreglemente 2, 1982,kapitel 3:26-28 
53 Doktrin för markoperationer, 2004, s.31 
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man använt vid beskrivningen av uppdragstaktik, men jag anser att det är av yttersta 
vikt vid mitt fortsatta försök att analysera hur den svenske officeren tolkar det, då det 
delvis kan bero på vilka reglementen man använt som stöd, eller under vilken period 
vederbörande har fått sin utbildning. 

Oavsett vilka tidpunkter som gäller vid införande av uppdragstaktiken och vad 
reglementena säger så har vi i Sverige en mentalitet och en historia som gör att det ter 
sig naturligt med uppdragstaktik. Vi har en gammal tradition som säger att alla fria 
män har rätt men även en skyldighet, att vara delaktiga vid beslut, ett svenskt 
förhållningssätt mellan ledare och de ledda vid tinget där lagar bestämdes och beslut 
fattades av alla närvarande och på sätt blev gällande för alla.54 Någon gång under den 
svenska statsbyggnadsprocessen uppstod ett ursprung och en grund till en svensk form 
och vilja till uppdragstaktik. Folket skulle enas och motiveras att verka mot ett 
gemensamt mål. Motivationen innebar att man skulle delta frivilligt i allt, så även i 
krig, även om det innebar en risk för livet.55 

Den utspridning som vårt folk dessutom hade krävde att man slog sig samman för att 
kunna skydda och värna om sig och sin byggd. Alla var tvungna att vara delaktiga och 
på sätt uppstod en social tillhörighet i de militära formationer som etablerades. Den 
svenska modellen med landskapsregementen blev en fortsättning på denna lokala 
uppbyggnad av förband.56 Att denna gemenskap fortfarande står sig än i våra dagar, 
vittnar kampen om att försvara sina lokala militära förband vid nedskärningar. Att leda 
enligt uppdragstaktikens grundvärden är således en lika stor militär som civil tradition 
som står sig både militärt och civilt i våra dagar. Civilt kan jämföras med den styrning 
som idag används av Sveriges Riksdag, uppdragsstyrning till myndigheter och 
lagstiftningen till samhället.57 Det svenska militära skolsystemet har dessutom sedan 
sin framväxt på 1800-talet haft en stark bindning till det civila utbildningssystemet.58 

3.4 Svensken som soldat 
Vår historia och många skrifter gör gällande att Sverige tidigt visat tecken på att 
uppdragstaktik inte är något nytt vare sig militärt eller civilt. Med detta i bakhuvudet 
skulle jag vilja ur ett kortare historiskt perspektiv försöka ge en bild om hur svensken 
är som soldat. Då jag inte funnit något som tidigt dokumenterar den svenska soldaten, 
utan snarare sägner om till exempel vikingarnas mod, så utgår jag från den 
dokumentation som finns om svenska Finlandsfrivilliga under andra världskriget. Jag 
tycker att det är viktigt att försöka få en tidig bild av den svenska soldaten och 
officeren då det är dom som har lagt grunden till hur vi till viss del agerar i vår soldat 
och officersroll än idag.  Om vi fortfarande har våra förfäders drag är av intresse då 
det kan hjälpa till att analysera vissa av våra militäriska karaktärsdrag och kanske även 
vår syn och vårt förhållande till uppdragstaktiken. 

Boken, Befäl i fält 1968 ger en intressant skildring av den svenske soldaten, där han 
beskrivs undantagslöst som en tapper karl, men hans fysiska mod är oftast större än 
hans moraliska. Han vågar trotsa fiendens eld, men han fruktar kamraternas kritik. 
Han uppträder hellre en smula Ofältmässigt än riskerar att bli föremål för en spefull 
                                                 
54 Carlsson, C, C-uppsats s.17 
55 Ibid., s. 17 
56 Ibid., s. 18 
57 Tirud, Ove, ”Svensk Tradition- svensk krigskonst”, Red. Cedergren, Anders, Mattson, Peter A, 
Uppdragstaktik En ledningsfilosofi i förändring, (Elanders & Gotab AB Vällingby, 2003 )s. 87 
58 Ibid., s. 88 
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anmärkning. Vidare beskrivningar är att om inget händer som kan ge utlopp åt 
soldatens handlingslust, så blir det en hop missnöjda intrigerande individer. Svensken 
beskrivs vidare som att han vill ha saklig upplysning och vill vara invigd i varför och 
hur militära aktioner skall utföras. Får soldaten den informationen har de en god 
förmåga att ta initiativ och att göra rätt insatser i överraskande lägen. Man beskriver 
även att den svenske soldaten är bättre på anfallsstrid än försvarsstrid då han i det 
senare tenderar till att ha nära till självuppgivelse. Man kan kanske inte dra alltför 
stora slutsatser av det sistnämnda, men en förklaring kan vara att vår mentalitet och 
vårt sinne, ”kräver” och gör att vi fungerar bäst när vi får ta initiativ. Andra tendenser 
som svensken har är att han vid medgång har lätt att bli nonchalant och ta för stora 
risker. Den svenska soldaten är svår att göra med i lugna lägen –eller då det bär emot 
ordentligt. Då blir han otålig, kverulantisk och maskar. Trots detta behåller svensken 
självaktningen och ett skickligt befäl kan utnyttja detta. Avslutningsvis sägs att 
svensken gör gärna, vad han begriper, och att han underordnar sig gärna dugligt befäl. 
Han behöver fast disciplin, som ger spelrum för hans inneboende individualism och 
strävan efter aktivitet. En bild av en svensk soldat som aktiv, självständig, för kritik 
känslig man med en viss ovilja mot att fungera under oklara och monotona 
förhållanden.59 

Att dra några långtgående slutsatser utifrån ovan beskrivning är ju självklart vanskligt. 
Dessa var kanske soldater ”av sin tid”, samtidigt som de skulle kunna passa in på 
vilken soldat som helst, svensk som utländsk, även i våra dagar. Jag tycker ändå att det 
ger en bild av en svensk soldat, som även jag fortfarande kan känna igen från mina 
utlandsmissioner, en soldat, som fungerar som bäst när han vet; uppgiftens innebörd, 
syfte, målet, får ta initiativ och ges stort förtroende. Allt ovan viktiga kriterier i 
uppdragstaktiken.  

Att ovan beskrivning av den svenska soldaten till stor del stämmer har jag fått 
bekräftat från två stycken Finlandsfrivilliga, en överste och en kapten. 60 Båda 
tjänstgjorde i Finland under både vinterkriget såväl som fortsättningskriget. Vidare 
berättar dom om den dåliga disciplinen som förekom samt att det var vanligt att man 
inte lydde order avseende ordning reda och annat som ansågs föga intressant. När det 
däremot gällde lyda order vid strid var det inga problem med disciplinen. Det som jag 
finner ytterst intressant är vår diskussion om uppdragstaktik. Ingen av dom har 
någonsin hört uttrycket, inte heller beskrivningen av dess innehåll är bekant. Detta i 
sin tur är motsägelsefullt mot historiens påståenden att uppdragstaktik skall vara något 
som vi svenskar är välbekanta med. En vän av ordningen kan ju tycka att två källor 
inte är tillräckligt för att underbygga ett påstående att vi inte alls kände till 
uppdragstaktiken så tidigt som vi påstått. Men, det som också är anmärkningsvärt är 
att båda dessa gentlemän är officerare och genomfört skolor där man studerat både 
militärhistoria och ledarskap. För att ytterligare försöka få belägg för huruvida 
uppdragstaktiken de facto existerade eller inte under denna period så frågade jag 
ytterligare några Finlandsfrivilliga om saken. Inte heller de hade hört talas om 
uppdragstaktik eller kände igen dess innebörd. Att man inte kände till uttrycket 
uppdragstaktik kanske inte är så konstigt med tanke på att det är först i 1979-år 
reglemente som det första gången nämns som uttryck, men att inte känna igen 

                                                 
59 Tirud, 2003, s. 24-26 
60 Jag är klubbmästare för Finlandsfrivilligas minnesförening och detta är från intervjuer och samtal som 
jag har gjort med några av medlemmarna. 
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innebörden och andemeningen av uppdragstaktik måste ses som något 
anmärkningsvärt, då det klart och tydligt nämns i många av våra gamla reglementen.  

3.5 Sammanfattning och kommentarer 
Vem som egentligen var först med uppdragstaktiken är nog ganska svårt att bevisa, 
klart kan nog sägas att tyskarna var dominerande avseende implementeringen runt 17-
1800-talet. Vi har ju även i Sverige en tradition av många krigare som varit kända och 
erkända, och som gett influenser till andra, just för sin krigskonst. Detta glömmer vi 
många gånger bort. I dessa dagar var det dessutom vanligt att officerare runt om i 
Europa tjänstgjorde och utbildade sig i varandras arméer. Att uppdragstaktiken som 
fenomen funnits tidigt, tror jag också man med säkerhet kan säga, om detta vittnar 
även många av våra gamla reglementen. Vad det sen kallades eller vem som 
egentligen är upphovsman, kan egentligen vara ganska egalt.  

Uppdragstaktiken i Sverige i dagens läge är ett ”hett ämne”. Jag tror att en av 
anledningarna just är att den har en sån långt tradition, även om man säger att den först 
på allvar kom till Sverige under 30-talet. Det diskuteras i svenska FM om 
uppdragstaktik är en metod eller en filosofi. Många förespråkare kanske skulle vilja 
hävda att det är en filosofi på grund av att den just har överlevt så länge. Metoder har 
en tendens att vara kortvariga medan filosofier i regel överlever längre. Det är nästan 
som en tro, en militär religion. 

Det som också kan finnas intressant är, hur uppdragstaktiken i bland annat Tyskland 
emellanåt försvunnit ut ur bilden för att återkomma med större kraft. Detta inträffar 
dessutom med rätt kort intervall, från slutet av 1890-talet till att återvända efter första 
världskriget. Jämför detta med Sverige där uppdragstaktiken har funnits där under hela 
tiden utan att man ifrågasatt, eller gjort någon ändring i dess innehåll, under någon 
gång. Hur förklarar man detta?  I tyskarnas fall kan man kanske hitta förklaringar i att 
man var inblandad i ett flertal krig, parallellt skedde teknikutvecklingar som man var 
tvungen att ta hänsyn till. Under den tiden kunde starka personligheter dessutom få 
ganska stor genomslagskraft och därmed även genomföra stora förändringar. Det 
kanske även berodde på att uppdragstaktiken i slutet av 1800-talet fortfarande var i sin 
linda? 

Sverige däremot, som inte har varit i krig på över 200 år, har inte haft någon anledning 
att egentligen tvivla, då man inte har erfarenhet från något modernt krig om vi bortser 
från de internationella insatser och operationer vi deltagit i under kalla kriget och 
framåt. Det ”gamla” gäller till något annat bevisas. Det har heller inte hänt något 
dramatiskt som gjort att vi måste ifrågasätta vår goda människosyn som vi har 
gentemot våra soldater och officerare. Vi kanske har känt att det historiska och 
gemensamma band som våra förfäder en gång skapade med Europa, och då framförallt 
med tyska armén står sig ända in i dag, och att deras erfarenheter, och sätt att leda 
likväl fortfarande går hem hos oss?  Uppdragstaktiken kanske är så djupt förankrad i 
oss att vi känner att en förändring i den vore lika stark som att byta religion.  

Man kan bland annat i vissa skrifter läsa; ”Det har varit naturligt för Sverige i modern 
tid att välja uppdragstaktiken” .61 Detta påstående kan tyckas lite motsägelsefullt då 
ett begrepp som modern tid kan betyda så olika beroende på situation. Det kan ge 
signaler som trots att vår historia ger oss uppfattningen och tecken på att 
                                                 
61 Brehmer, Berndt, Uppdragstaktik en ledningsfilosofi i förändring, förord 
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uppdragstaktik är en gammal företeelse så är det först på ”senare” tid som vi verkligen 
tillämpat den. Jag vill i detta sammanhang åter koppla det till det anmärkningsvärda att 
vi talar om att uppdragstaktiken kom till Sverige under 1930-talet, men det är först i 
1979-års arméreglemente som man första gången nämner termen uppdragstaktik. Det 
är vidare anmärkningsvärt att vare sig våra svenska soldater eller officerare tycks 
tillämpa eller känna igen fenomenet uppdragstaktik under andra världskriget. En snabb 
slutsats man kan lockas dra är att uppdragstaktiken var svår att anamma och tillämpa 
redan under 1940-50 talet. 

Några funderingar om varför det förhåller sig så kan tyckas långsökt, men det kan 
kanske bero på att det först blev ”rumsrent” i slutet av 1970-talet. Med detta påstående 
tar sig författaren frihet att spekulera, att under perioden före, under och efter andra 
världskriget var det inte helt politiskt korrekt att anamma något som hade en stark 
koppling till den tyska armén och Tredje riket. Det finns ingenstans dokumenterat 
varför Sverige på tidigt stadium anammat uppdragstaktiken, men författarens egna 
funderingar omkring detta skulle på ett mycket enkelt lekmannamässigt vis, utan några 
vetenskapliga belägg kunna kopplas till Jomini och Clausewitz. 

Jomini hade en mer matematisk och mekanisk syn på krigets förande jämfört med 
Clausewitz som talade om krigets dimma och friktioner. Om man utgår från 
Clausewitz syn, så måste denna friktion på något sätt underlättas och skingras, och ett 
sätt är då att ge större ansvar och frihet till den enskilde. Utgår man däremot ur ett 
Joministiskt perspektiv där man nästan kan likställa kriget med en ekvation, med en 
logisk följd för att lösa uppgiften, så räcker det med en ”matematiker” som räknar. 
Varför har vi då valt Clausewitz syn, är helt enkelt av den enkla anledning att vår 
närhet var större till Tyskland under den tiden. Vidare så var vi under denna tid en 
krigarnation som av egen erfarenhet kunde bekräfta Clausewitz teorier. Detta var helt 
enkelt ett dåtida naturligt val, som levt kvar, och som enbart inte kan relateras till att vi 
på något sätt hade bättre människosyn än någon annan.  
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4. UNDERSÖKNING 

4.1 Inledning 
I det följande kapitlet presenteras det empiriska material som ligger till grund för 
uppsatsen. Inledningsvis presenteras resultatet av scenariot, därefter presenteras 
resultatet av enkäten, där frågeställningarna presenteras i vissa fall enskilt genom en 
presentation av resultatet och en diskussion kring denna, i övrigt presenteras frågorna 
som sammanställd text under fråge- rubrikerna. Inbakat under rubrikerna ligger även 
resultatet av samtalsintervjuerna. Varje avsnitt kommer att avslutas med en 
sammanfattning av undersökningsresultatet.  

4.2 Scenariot allmänt 
Scenarierna har som syfte att undersöka om deltagarna tenderar att säga en sak men 
agerar helt annorlunda. I det här fallet, att man anser sig tillämpa uppdragstaktik och 
sedan handla på ett annat sätt. Ett sådant här test, med det jag vill försöka påvisa, hade 
ju självklart varit bäst om det gått att genomföra praktiskt, där man känner av 
stämningar och har personkännedom och man har möjligheter att fråga när det råder 
oklarheter etc. Jag tror ändå att resultatet av scenarierna kan ge en viss fingervisning 
om hur officeren resonerar, och skulle ha agerat även praktiskt. 

För att förstå mina tankegångar och resonemang så underlättar det för läsaren om man 
läser scenariet först, som finns med som en bilaga längst bak i uppsatsen. Som det 
inledningsvis nämnts så är scenariot delvis fiktivt och delvis taget från ett skarpt läge 
under min vistelse i Mellanöstern. Det finns två scenarier, ett för kompanichefsskiktet 
och ett för bataljonschefsskiktet. Dom är snarlika och endast vissa detaljer skiljer dom 
åt för att försöka belysa problemet/problemen på de olika chefsnivåerna.  

I scenariet för kompanicheferna vill jag ha fram beslutet att man fortsätter att 
minklarera, då högre chef gett order om att - ”tidigare order gäller, vi fortsätter att 
klarera”. I scenariet för bataljonschef vill jag även här få fram beslutet att man 
fortsätter att klarera. I detta scenario är det svårare då det inte finns en högre chef som 
tydligt redogör för sin vilja, samt att det är fler arenor att ta hänsyn till. Men här vill 
jag ändå att man ska ta hänsyn till högre politisk nivå. 

4.3 Scenario kompanichef 
Av de tillfrågade beslöt 60 procent att ge order om fortsatt minklarering och 40 
procent ansåg att man skulle avstå. 90 procent ansåg sig dessutom att handla inom 
ramen för uppdragstaktik. Siffrorna kan inledningsvis tyckas positiva då de pekar åt 
det resultat jag önskar få fram. Nästan samtliga deltagande ansåg sig ha handlat inom 
uppdragstaktiken oavsett om man gav order om att fortsätta minklarera eller inte. 

 Det som sedan är intressant är att nästan samtliga som svarat på scenariot har haft 
behov av att motivera sitt beslut, och trots att nästan 90 procent svarar att man handlat 
inom ramen för högre chefs order har man inte angivet det som motiv vid beslutet för 
eller emot klarering. Motiven man angav oavsett vilken order man gett hänför sig i 
stort sett till ledarskapshänseenden, där stor vikt lagts vid vad man anser om den 
norske chefen samt säkerheten. 

Här följer några exempel på kommentarer; 
- ”Jag klarar ut för CMT (chef mine clear teamet) att det är jag och C SWEBAT som är 

hans chef och inte C NORBAT. (klarerar inte)” 
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- ”Jag tar inga risker, säkerheten går först därför avstår jag från minklarering” 

- ”C NORBAT ska inte äventyra vår säkerhet (ingen klarering)” 

- ”Syftet med verksamheten är att upprätthålla egen färdighet inom ammunitions och 
minröjning.  (klarerar)” 

- ”Vi ska minklarera men vi kräver då bevakning av MCT ur de norska styrkorna” 

- ”Ja, vi klarerar för i längden kan lokala befälhavares förtäckta hot leda till att 
UNIFIL: s enheter backar, undergräver FN: s auktoritet och ställning i längden. Som 
kompanichef måste dock enhetens säkerhet garanteras i möjligaste mån. Order: 
Genomför övnings -minröjning i ruta X i syfte att möjliggöra egen patrullering och 
samt underhållstransporter.” 

För att ytterligare försöka förstå deltagarnas resonemang diskuterades besluten i 
samtalsintervjuerna. Vid jämförelse av två intervjuer där en deltagare valt att klarera 
och en valde det motsatta så inträffar det intressanta att båda inledningsvis ansåg sig 
ha handlat inom uppdragstaktiken och i chefens anda, men där båda sedan ändrade sig 
och sade sig egentligen inte haft någon som helst tanke på vad chefens vilja egentligen 
var.  

Båda hade låst på säkerhetsaspekten som man ansåg vara det viktigaste. Den ena ansåg 
vidare att den norske bataljonschefen var ett större hot än israelerna eftersom han 
kunde tendera till att piska upp en hätsk stämning. Intervjuerna tenderade mer och mer 
att lämna själva scenariot och båda drog erfarenheter från egna skarpa och liknande 
incidenter. En påstod att; ”det viktigaste var att ens DUC och soldater skulle känna att man som 
närmaste chef inte skulle äventyra deras hälsa och säkerhet och att man förväntades alltid ta soldatens 
‘parti’ framför högre chef som många gånger kunde ses som en yttre fiende”. 

En berättade vidare om en incident som hänt utomlands där han rentav struntade i 
högre chefs order för att han visste att han i förlängningen skulle få en gynnsammare 
ställning och anseende hos sina soldater. 

Jag fann detta ytterst intressant och frågade om det i vissa trängda situationer är lättare 
med centraliserad styrning än uppdragstaktik för att underlätta för chefen genom att 
tvinga honom/henne till beslut och därmed slipper man ta hänsyn till personliga 
”känslor” för sina DUC. Med det anspelade jag på om det kunde vara så att 
uppdragstaktik ibland kunde bli en hämmande faktor, just på grund av att man ur 
ledarskaps -synpunkt måste beakta var man ”vinner” mest poäng och för att man är 
”för” samtränade och det i sin tur ibland kan bli en hämmande faktor. Speciellt där 
beslut tas som kan innebära en hög riskfaktor. 

Detta var en hypotes som båda kunde hålla med skulle kunna inträffa. I intervjun 
hävdade båda vidare att; ”det är naturligt att vi säger en sak och gör en annan då vi inte tillåts att 
agera fullt ut och att vi gör olika saker i fredstid och krigstid”. Med det senare avses främst 
internationell tjänst. ”Högre chefer tenderar till att vara mer rädda om sitt anseende 
utomlands än här hemma, därför ges inte samma frihet att agera och chefer tenderar 
till att nyttja kommandostyrning i högre utsträckning.” 

Resultatet visar också att trots att uppdragstaktik är känt för att ha framtagits på grund 
av bland annat bristen på sambandsmedel, långa avstånd etc. så finns det lägen där 
man ändå vill ha kommandostyrning trots att kriterierna med samband uppfylls. Vid 
intervju med en officer tillhörande SSG så nämnde vederbörande att;  

”det är vid vissa uppdrag en ‘trygghetskänsla’ att få direkta order trots att själva 
operationen i sig kan uppfattas som enkel, och skulle kunna lösas genom 
uppdragstaktik”. 
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Som exempel gav den intervjuade när man t.ex. opererar i terränglandskap som inte är 
så välbekänd och inte den vanliga miljön man brukar opererar i, djungel i det här 
fallet. Det kan också vara sådant som språkbarriärer som gör att man helst vill ha 
direkta order för att inte riskera att man kanske misstolkat en order på ett annat språk 
eller om den samma först har gått via en tolk, där man är rädd att man tappat och 
missat nyanser. Detta kan ju inledningsvis tolkas som en logisk känsla men den går 
tvärtemot uppdragstaktik då den anger och utgår från att det i regel är chefen på plats 
som bäst känner till situationen och därför har bäst underlag att fatta rätt beslut.  

Jag ställde i samband med svaret ovan följande fråga: Kan det inte finnas risk för att 
kommandostyrning ger en falsk känsla av trygghet, då chef som inte är på plats 
rimligtvis torde veta minst? Svar - ”Logiskt sett är det ju så, men i verkligheten så vill 
man ha så mycket information som möjligt och man vill gärna tro att chefen vet mer 
och ibland är man så rädd att det känns skönt att slippa behöva tänka”.  

Vederbörande sa vidare att: ”man aldrig resonerade i termen uppdragstaktik, utan allt ‘flöt’ på 
ändå, utan att man behövde tänka på vilken ledningsform som gällde, kommandostyrning eller 
uppdragstaktik, det är i regel en blandning av både och”. 

4.4 Scenario bataljonschef  
Det som var iögonfallande i det här skiktet var att huvuddelen, 90 procent valde att 
inte klarera, inte direkt ur säkerhetsaspekt utan mer utifrån det politiska spelet runt 
omkring. Här ansåg också alla att man agerat inom högre chefs vilja, i det här fallet 
Force comander UNTSO. Trots att det sen tidigare enligt gängse rutin klarerats så har 
man valt att avbryta klareringen. Många valde däremot att i huvudsak övningsklarera 
för att upprätthålla soldaternas färdighet och för att vinna tid för att kunna förhandla, 
med israelerna i det här fallet. Bataljonschefsskiktet är mer svårtolkat då de har flera 
arenor att ta hänsyn till. Alla, det vill säga 100 procent har här tyckt att man handlat 
inom ramen för uppdragstaktiken.  

På den här nivån genomfördes en samtalsintervju och även här kom det också fram 
antydningar om att ens egna soldater kommer i första rummet, dvs. att i första hand tar 
man hand om dom istället för att lyssna på högre chef. Vid frågan om vederbörande 
ansåg att han i egenskap av bataljonschef och högre chef hade gett klara direktiv till 
sina DUC där dom skulle kunna handla i hans anda svarade han nej. Motivet som han 
angav var främst att han ansåg att situationen var så komplex, med politiska 
hänsynstaganden och att det kunde vara en risktagning att låta DUC få agera fullt ut. 
Min följdfråga var då om det berodde på att han inte litade på sina DUC eller om hans 
order och vilja i så fall kunde vara för vag och flummig. Eller om order från hans 
högre chef också var flummig och att det därmed blev ett ”följdfel”. 

Bataljonschefen angav att det var fler aspekter, i första hand när han agerade inom 
ramen för scenariet så hade han överhuvudtaget inte tänkt i termer om uppdragstaktik, 
för det andra så är det svårt att ha tillit när man inte känner sina DUC och för det tredje 
tänkte han inte på Force commander UNTSO som sin närmast högre chef. Det som 
vidare kom fram var att när man löser den här typen av frågor svarar man rent tekniskt 
utan att tänka på uppdragstaktik eller annat, utan som han uttryckte det –”man löser 
bara uppgiften, utan närmare eftertanke, så funkar det även i verkligheten”. 

Min följdfråga: - Så du menar att uppdragstaktiken egentligen inte fungerar i 
verkligheten? 
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Svar- ”Man kalla det vad man vill men det är ett samspel som brukar funka utan att man behöver 
krångla till det”.  Man ger en uppgift och det brukar lösa sig, är det några frågor så hör dom av sig och 
är det något jag inte gillar talar jag om det.” 
Kommentarerna ovan finner jag ytterst intressanta och skulle vilja koppla dem till en 
befintlig tes, nämligen att; de som deltar i en operation tycks bli ”uppfyllda” av den. 
Soldater, chefer och förband tycks rent organiskt och självsynkroniserande, tendera till 
att självmant driva på händelseutvecklingen i syfte att förstärka och förverkliga 
stridsidén (den operativa idén). Denna idé blir i sig en inneboende drivkraft. Just 
vetskapen hos de inblandade om vad de håller på med, vilket syfte det har och 
förståelsen för målet blir en faktor som är ”pådrivande”. Ovanstående har inom denna 
tes inget med t.ex. vald ledningsfilosofi att göra. Detta är ett fenomen som kan 
observeras i alla ledningsstrukturer; centraliserad som decentraliserad, med eller utan 
uppdragstaktik.62 Det finns även påståenden som att i krig är det ofta viktigare att man 
gör något helhjärtat än exakt vad man gör.63 Detta kan ytterligare belägga att det 
kanske är människans inre drivkraft som är det viktiga. 

Min fråga- Du lägger dig alltså i arbetet även om det blir löst, men kanske inte så som 
du tänkt? 

Svar- ” Ja, det händer väl, men man menar ju bara väl, och i regel har man en större erfarenhet som 
äldre kollega”. 

Min fråga - Du tror inte att du kan uppfattas som en chef som lägger sig i för mycket 
och i vissa situationer riskera att hämma dina DUC. Det kan ju finnas situationer då 
dom inte har möjligheten att fråga dig till råds. Törs dom då agera utan ditt 
godkännande? 

Svar- ”Det har hittills inte varit några problem utomlands”. Man lär ju känna varandra efter ett tag. 
Och jag tillämpar enligt min mening uppdragstaktik. När jag lägger mig i gör jag det med uppgiftens 
lösande i fokus inte i första hand för att jag inte litar på mina DUC”. 

Min fråga – Tror du inte att även dina DUC har uppgiften i fokus? Och som chef 
klarar du att ha fokus på alla uppgifter som kan uppstå, i regel är det flera saker som 
sker i ett missionsområde? 

Svar- ”Jag vet av erfarenhet att huvuddelen av våra officerare är mycket duktiga, men det känns som 
man som chef har ett större ansvar när man är ute internationellt än om man skulle vara på 
hemmaplan”. Det finns inte utrymme för feltolkningar ute. Det är jag som chef som är ytterst ansvarig 
för allt som inträffar, speciellt om det går åt helvete”. 

Att nästan 90 procent av deltagarna ansett sig ha handlat inom ramen för 
uppdragstaktik och högre chefs vilja trots att man valt att agera olika är inte så 
anmärkningsvärt. Om detta skriver bland annat Ben Shalit. Skilda individer kan tolka 
identiskt lika situationer på skilda sätt. En och samma situation kan beroende på det 
sammanhang i vilket den uppfattas, betraktas på skilda sätt av samma individ vid olika 
tidpunkter.64 Med andra ord har alla varit övertygade om att just i den situationen man 
befann sig i har man fattat rätt beslut, och i det här fallet inom ramen för 
uppdragstaktiken. 

                                                 
62 Lind, Jonas, ”Bärvågen”, Red, Ahlström, Peter, Baudin, Arne, Lind, Jonas; Mental kraftsamling 
Tankar kring att leda strid och operationer, (Elanders Gotab AB, vällingby 2004), s. 45 
63 Smedberg, 2001, s. 286 
64 Shalit, Ben, Konfliktens och stridens psykologi, (Liber Förlag 1983), s. 16 
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Vid intervjuerna framkom ganska klart och tydligt att i första hand bryr man sig om 
sina soldater och sina DUC och att högre chefs vilja ibland är av underordnad 
betydelse. Detta är ett fenomen och en erfarenhet som vi svenskar kanske inte är så 
bekanta med men som kommer att tvingas lyftas fram mer och mer ju längre 
erfarenhet vi får från krigsliknande situationer.  

Att man väljer att i första hand ta hänsyn till sina DUC är inte något nytt fenomen. Det 
finns tidigare erfarenheter dragna från israeliska officerare och underofficerare som 
deltagit i strid, och som säger att det man är mest rädd för är inte att dö, utan det är att 
lämna underordnade i sticket.65 Samma fråga (”den mest skrämmande aspekten i 
strid”) ställdes även till 113 svenska FN-soldater, för vilka strid bara var ett teoretiskt 
begrepp. För dessa var den största rädslan att bli dödad eller sårad. Efter genomförd 
FN-tjänst hade även svenskarna ändrat sig och sa att den största rädslan var att lämna 
underordnade i sticket.66  

Sammanfattning 

Resultatet visar att huvuddelen av undersökningsdeltagarna ansåg sig handla inom 
ramen för uppdragstaktik och att man gjorde det per automatik, dvs. det är så naturligt 
att man agerar utan att behöva reflektera över om det verkligen är uppdragstaktik man 
tillämpar. Resultatet visar också att våra undersökningsdeltagare har en hög 
riskmedvetenhet, och att den i just det här fallet har påverkat mångas beslut, och även i 
huvudsak varit avgörande för det beslut man tagit. Riskmedvetandet i det här fallet har 
tagit sig uttryck i att man i första hand varit mån om sina soldater och DUC och inte 
velat riskera deras säkerhet. Detta är en tendens som gäller båda chefsnivåerna, 
kompanichefsnivån och bataljonschefsnivån att man tenderar till att måna mer om sina 
DUC än uppgiftens lösande.  

En sak som kom fram, främst i samtalsintervjuerna var att det finns en tendens att man 
inte alls tänker inom ramen för uppdragstaktik, dvs. att man handlar direkt och ger 
order automatiskt, först efteråt verkar man reflektera över sin åtgärd. Det som är 
intressant ur den aspekten är att i enkäten säger sig 90 procent att man handlade 
automatiskt inom ramen för uppdragstaktiken trots att handlingen sedan visar sig det 
motsatta och ingen hänsyn har tagits till högre chefs vilja. 

En annan faktor som utkristalliserades framförallt vid samtalsintervjuerna, är att hur 
samövade och välbekanta man än är med varandra inom förbandet så är det ändå till 
slut det den enskilde chefens personlighet, kompetens och ledarskap som avgör i 
vilken omfattning och hur han/hon tillämpar uppdragstaktiken. Resultatet av scenariet 
och samtalsintervjuerna visar relativt tydligt att det finns en tendens att vi säger en sak 
men agerar helt annorlunda.  

4.5 Vad har den svenske officeren för utbildning/skolning avseende 
uppdragstaktik? 
Officerarna som deltagit i undersökningen har i snitt minst 15 års erfarenhet från yrket. 
Huvuddelen av dom har gått sina militära skolor inom NBO - systemet (Ny 
befälsordning) med undantaget för de bataljonschefer motsvarande som deltagit i 
undersökningen som har genomfört sina skolor i den gamla befälsordningen då vi hade 
ett tvåbefälssystem.  

                                                 
65 Ibid., s. 17 
66 Ibid., s. 17 
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Undersökningen visar att det är en rejäl spridning på när man för första gången kom i 
kontakt med begreppet uppdragstaktik. Huvuddelen kom i kontakt med begreppet 
under lumpen eller officershögskolan (OHS) det är fördelat på ca 30 procent vardera 
av dom undersökta, ca 15 procent hörde för första gången talas om det på 
Krigshögskolans allmänna kurs (KHS AK) sen finns det en spridning där det finns 
några som inte förrän på militärhögskolans allmänna kurs( MHS AK) nuvarande 
stabsprogrammet( SP) kom i kontakt med det för första gången.  

Generellt sätt visar eVal-undersökningen att huvuddelen av officerarna har fått sin 
utbildning i uppdragstaktik rent teoretiskt och då främst inom taktikutbildningen. Det 
finns några undantag, då främst officerare med jägarutbildning i botten som säger att 
man även fått viss praktisk utbildning eller erfarenhet, inom vilket ämne framgår inte. 
Övriga som svarat att man fått det praktiskt, säger att den praktiska erfarenheten i 
huvudsak har inhämtats av dom själva vid övningar och tjänstgöringar på förband. Att 
utbildningen på våra militära skolor avseende uppdragstaktik fortfarande är mer 
teoretisk än praktisk visar även tidigare undersökningar som gjorts.67 Denna tidigare 
undersökning belägger också att utbildningen i uppdragstaktik i första hand ligger 
inom ramen för taktikutbildning. Vidare framgår det att utbildningen omfattar en 
teoretisk plattform som framförs i form av lektioner med diskussioner och 
tillämpningar vid olika typer av grupparbeten, mindre applikatoriska exempel och 
historiska återkopplingar.68 

Det finns även en skillnad där de officerare som genomfört utbildning enligt den 
gamla befälsordningen, uppfattar att man har fått mer praktisk utbildning men det som 
är lite motsägelsefullt, och som kom fram i intervjuerna, var att man inte tillämpade 
uppdragstaktiken i dess ”moderna” tappning förrän i slutet av 80-talet.  Med det 
menade en av dom intervjuade att själva fenomenet i uppdragstaktik lärde han sig 
tidigt men att det kanske inte utnyttjades på samma sätt då som nu. Som exempel gav 
han att utbildningen på 70-talet, där inställningen dels från soldaterna och dels från 
hela samhället var helt annorlunda och medgav kanske inte så mycket uppdragstaktik. 
Under 60-70-talet så var den dåvarande svenska Krigsmakten inte mottaglig för några 
nya influenser enligt den intervjuade. Att 1970-talet ofta liknas vid den stora oredans 
tid vid utbildningsförbanden69 understryker och bekräftar den intervjuades 
uppfattning. Politisk infiltration, massjukskrivning och maskningsaktioner försvårade 
utbildningen. Attitydundersökningar visade att de värnpliktiga hade en mycket negativ 
inställning till utbildningen och försvarets förmåga.70 

Vid frågan om inom vilket ämne man anser att utbildningen av uppdragstaktik skall 
bedrivas så svarar ca 70 procent att det skall genomföras lika mycket inom ledarskap 
som taktik. 30 procent svarar att det skall i första hand bedrivas praktiskt.  

Det finns även en stor enighet där 80 procent av de tillfrågade anser att det inte finns 
en utbildningsstrategi med en röd tråd avseende utbildning i uppdragstaktiken genom 
de olika skolstegen och nivå- höjande utbildningarna inom försvarsmakten. Man anser 
bland annat att de lägre skolstegen och de högre inte längre hänger ihop. Detta kan 
man tolka som att alla de skolreformer som genomförts inte är synkroniserade med 

                                                 
67 Carlsson, C-uppsats, s. 26 
68 Ibid., s. 26 
69 Andersson, Lars, Militärt ledarskap - När det gäller, (HLS Förlag 2001), s. 25-26 
70 Ibid., s.25-26 
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varandra och där har man bland annat tappat uppdragstaktikens röda tråd. Några 
kommentarer till detta är; 

– ”På alla mina genomförda nivåhöjande utbildningar ser jag ingen utveckling i det 
uppdragstaktiska tänkandet, och det tror jag beror på att vi gärna läser om det men 
inte praktiserar det.” 

– ”Det har kanske funnits, när vi utbildats mot chefer inom armén och vi hanterade ett 
antal brigader.” 

– ”Den röda tråden borde rimligtvis följa det ökade ansvaret.” 

Det finns även en enighet om att den nuvarande utbildningen inte är tillfylles för att 
man ska kunna tillämpa den optimalt. 

Är den nuvarande utbildningen avseende uppdragstaktik tillräcklig för att du 
som officer skall kunna tillämpa den optimalt? 

 
Figur 1 Utfall i stapeldiagram samt fördelning procentuellt och antal 
 

Några av kommentarerna och synpunkterna till denna fråga var bland annat att;  
– ”det är först på chefsprogrammet som det diskuterats och reflekterats omkring 

uppdragstaktik, detta är något sent då det är den sista militära skolan man genomför. 
Att vi dessutom tillämpar det i verkligheten är en myt som vi försöker leva upp till” 

– ”På den nivån jag är nu ja, (Chefsprogrammet) men det förutsätter att den har varit 
på agendan genom alla skolor och på alla övningar i ens karriär. Så har inte skett 
under min tid. Det förutsätter att alla tillämpar den. Vi övar för lite. Dessutom övar vi 
inte i förband. Uppdragstaktik förutsätter ju på många sätt att förbanden är väl övade 
och att de som ingår i förbandet känner varandra väl” 

Att det inte finns någon utbildningsstrategi avseende uppdragstaktik bekräftas av en 
tidigare undersökning gjord av en tidigare elev på Chefsprogrammet där hans 
undersökning bland annat visar att det saknas skolreglementen som reglerar 
utbildningen inom området uppdragstaktik. Det finns alltså ingen handgriplig ledstång 
att hålla sig i. 71 Detta ger den enskilde läraren/lärarna stor frihet, men även ansvar att 
att bedriva utbildning i uppdragstaktik.  Utbildningskvalitén speglas också av den 
enskilde lärarens egen tolkning, kunskap och intresse för ämnet. Detta i sin tur färgar 
mycket den enskilde elevens fortsatta syn på uppdragstaktik. Vår militärstrategiska 
doktrin syftar till att förmedla ett gemensamt förhållningssätt, inklusive en gemensam 
nomenklatur, för användande av militära medel och metoder.72 Denna finns som grund 

                                                 
71 Carlsson, C-uppsats, s. 29 
72 Militärstrategisk doktrin, 2002, förord 
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där uppdragstaktiken formuleras, men den är ändå inte ett reglemente som klart 
reglerar hur utbildningen skall gå till. 

Undersökningen visar också att det som undersökningsdeltagarna saknar mest 
avseende utbildningen är att uppdragstaktiken även skall tillämpas praktiskt. Denna 
praktiska utbildning får man främst genom att öva, och det med sina förband. Som 
exempel har nämnts att man tidigare fick en del av denna praktiska utbildning vid 
framförallt krigsförbandsövningar, och särskilda övningar för förband etc.  

Några anser även att man måste utbilda i – ”när man inte bör använda 
uppdragstaktik” – ”Eftersom uppdragstaktik alltid framställs som någonting bra” 
Man efterlyser helt enkelt situationer där uppdragstaktiken är mindre lämplig. Något 
som också framgick klart och tydligt är att man anser att utbildningen inom 
uppdragstaktik har stått still. Den har inte ändrats i takt med vår omorganisation av 
försvarsmakten, teknik eller doktrinutvecklingar. Med det menade många att våra 
uppdrag/uppgifter, t.ex. Med mer internationell tjänst, har ändrat karaktär och ställer 
andra krav på oss, och att detta rimligtvis även borde spegla sig i vår utbildning och 
vårt sätt att leda. Några av dom ”äldre” officerarna ansåg att visst har det skett en 
förändring i utbildningen i uppdragstaktik, men denna förändring har varit negativ.  

– ”Framförallt bristen på övningar har gjort att man tappat förmågan.” Är en 
kommentar som återkommer ofta. 

 

Vid en direkt fråga om huruvida uppdragstaktiken behöver förtydligas för att anpassas 
till de ny förändringar som skett i Försvarsmakten i form av ovan nämnda saker gavs 
följande resultat enlig figur nedan. 

 
Figur 2 Utfall i stapeldiagram samt fördelning procentuellt och antal 
I det här fallet kände även många en oro för framtiden och ett eventuellt införande av 
NBF (nätverksbaserat försvar) där man bland annat var rädd att högre chefer har 
möjlighet att lägga sig i på ett annat sätt. Här följer några synpunkter: 

– ”Antingen ska teorin ändras eller praktiken” 

– ” Teknikutvecklingen inbjuder till micro management och om den inte använd 
rätt hämmar det uppdragstaktiken. Vem har ”the big picture”” 

– “ Principerna är de samma, men våra uppgifter är något annorlunda. Det jag 
tänker på är de internationella uppdragen, där måste vi ta hänsyn till de olika 
konventioner, stadgar, ROE (rules of engagement) etc. då kan man inte alltid 
handla efter uppdragstaktik utan att kanske bryta mot någon regel” 
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– ”Vad är det som egentligen gäller?” 

– ”Man måste börja öva med denna filosofi på näthinnan” 

– ”I NBF ges högre chef möjligheter att lägga sig i vad DUC gör" 

I detta sammanhang, med införandet av NBF, var det ingen som resonerade i 
eventuella positiva konsekvenser för uppdragstaktik som detta kunde medföra. Ett 
exempel på sådan positiv förändring skulle kunna vara möjligheten för högre chef att 
följa upp och kontroller genomförd verksamhet. Denna oro kan tyckas märklig då över 
90 procent av undersökningsdeltagarna efterlyser att uppdragstaktiken behöver 
anpassas eller förtydligas till redan genomförda förändringar i Försvarsmakten. Man 
kan då fråga sig varför det innan är en sådan oro för de eventuella förändringar som 
man även efterlyser. 

Som jag tidigare nämnt visar undersökningen att dom som ansåg sig ha fått även viss 
praktisk utbildning i första hand tillhörde de officerare som gått sina militära skolor 
enligt den gamla befälsordningen, samt officerare med jägarbakgrund. Det man ska ha 
i åtanke är att skolsystemet även har ändrats i det nya befälssystemet, och dagens 
kadetter läser två år teoretiskt istället för tidigare utbildning av kadetter där stora delar 
av kadettutbildningen genomfördes rent praktiskt med övningar i truppföring, och där 
det andra året omfattade att man tjänstgjorde som instruktör på ett förband. Denna 
ändring av skolsystemet har även självklart påverkat utbildningen av uppdragstaktik 
praktiskt och man kan utan att behöva genomföra någon vetenskaplig undersökning 
förstå att utbildningen är än mindre praktisk idag än tidigare. 

Sammanfattning 

Det som är relativt klart är att i huvudsak bedriver vi utbildningen i uppdragstaktik 
rent teoretiskt, och då i första hand inom taktikutbildningen. Undersökningsdeltagarna 
saknar en röd tråd i utbildningen från början till start det vill säga från första skolsteget 
till det sista. Man känner även en stor avsaknad av att praktiskt få tillämpa den 
teoretiska utbildningen. Huvuddelen av de deltagarna anser även att utbildningen i 
uppdragstaktik även måste finnas inom ledarskapämnet. 

Här skiljer sig resultatet från dom som genomfört utbildning inom det gamla 
befälssystemet, där man anser att man i huvudsak fått sin utbildning praktiskt. 

Endast 4 procent anser att nuvarande utbildningen inom uppdragstaktik är tillräcklig 
för att man ska kunna tillämpa det fullt ut. Uppfattningen att uppdragstaktiken har stått 
still samtidigt som det skett stora förändringar i försvarsmakten avseende utbildning, 
doktrinutveckling, uppgifter etc. är mycket utbredd, härvid efterlyser man också 
förändringar i utbildningen just avseende uppdragstaktikens användande. En känsla av 
att ”man vet vad man har men man vet inte vad man får” infinner sig när det av 
undersökningen klart framgår den oro som undersökningsdeltagarna känner inför ett 
eventuellt införande av NBF. Detta kan kanske ses som ett tecken på att trots att man 
efterlyser förändringar är man även motvillig till att det sker. 

Det som också är påfallande är att den äldre generationen av chefer, i det här fallet 
representerade av bataljonschefer mm. ansåg att man hade mer praktisk än teoretisk 
utbildning avseende uppdragstaktik. Detta beror enligt en av dom djupintervjuade 
cheferna på att man genomförde mer övningar i olika former, till exempel 
krigsförbandsövning. Enligt tidigare undersökning så saknas utbildningsreglementen 
att stödja sig på vid utbildningen avseende uppdragstaktik. Detta i sin tur kan innebära 
att det saknas en röd tråd samt en utbildningsstrategi inom ämnet. Utbildningen i 
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uppdragstaktik blir således så bra eller så djup som de enskilda utbildares personliga 
kunskaper, intresse eller tolkningar som han/hon gör. 

4.6 Hur tolkar den svenske officeren uppdragstaktik? 
Vissa saker är allmänt lättare att tolka än andra. Ett rött sken vid en trafiksignal ger 
inte så mycket utrymme till andra tolkningar än att man måste stanna. Hur är det med 
uppdragstaktik?  Hur kan man få en hel officerskår eller en hel armé att tolka 
uppdragstaktik likadant, är det möjligt, eller är det ens ett krav? Som jag tidigare 
nämnt i denna uppsats så är uppdragstaktik i vissa skrifter nämnt som en metod och i 
andra som en filosofi, bara detta faktum skapar utrymme för fria tolkningar. Att vi 
tolkar det olika råder det inga tveksamheter om, men hur mycket får differensen vara 
mellan gräns vänster och gräns höger innan säkerheten blir påverkad? Att den svenska 
officeren vet vad uppdragstaktik innebär råder det enligt honom/henne själv inga 
tveksamheter om, det visas tydligt av resultatet av den frågan nedan. 

 

Anser du dig veta vad uppdragstaktik innebär? 

 
Figur 3 Utfall i stapeldiagram samt fördelning procentuellt och antal 
Även om nästan 100 procent anser sig veta vad uppdragstaktik är, så behöver det inte 
innebära att man förstår eller tolkar det likadant. 100 procent av Sveriges befolkning 
vet säkert vad en bil är, men steget från att veta, till att kunna framföra en, är 
någonting helt annat. Med denna liknelse påstår jag inte att samma förhållande skulle 
råda mellan det antal officerare som vet vad det är till det antal som kan tillämpa det. 

Detta skulle kunna återkopplas till det faktum att vi i olika skrifter nämner 
uppdragstaktik olika, antingen metod eller filosofi. Exempelvis Militärstrategisk 
doktrin säger att det är en metod och att den förutsätter en ledningsfilosofi som präglas 
av initiativkraft, självständighet, beslutsfattande, individuellt ansvarstagande och 
ömsesidigt förtroende mellan chefer och personal.73 Detta kan jämföras med uttrycket 
från vår doktrin för gemensamma operationer där uppdragstaktiken nämns som en 
ledningsfilosofi.74 Det finns även andra skriftliga exempel där det skiljer sig. Om det 
egentligen är någon skillnad på ovan nämnda exempel kan ju diskuteras, men att det 
råder delade meningar är klart, det visar också min undersökning, där en av frågorna 
just var:  

Är uppdragstaktik en ledningsmetod eller en ledningsfilosofi? 
                                                 
73 Militärstrategisk doktrin, 2002, s.90 
74 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, (remiss 2003-12-18), s. 37 
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Figur 4 Utfall i stapeldiagram samt fördelning procentuellt och antal 
 Resultatet visar klart och tydligt att huvuddelen av undersökningsdeltagarna anser att 
det både är en metod och en filosofi. Endast ett fåtal har valt att kommentera denna 
fråga. Inledningsvis tolkade jag det som att respoendenterna var så övertygade om att 
uppdragstaktik är både en metod och en ledningsfilosofi att kommentarer var 
överflödiga, men när jag försöker analysera de få kommentarer som är skrivna kan det 
även vara ett tecken på att man egentligen inte vet och därmed har man ”garderat” sig 
och svarat att det är både en metod och en filosofi. Här är några kommentarer från 
undersökningsdeltagarna: 

– ”Jag tror att det är både och” 

– ”Kan inte komma på något annat att svara” 

– ”Jag tycker inte att det är något, det är bara ett annat namn på situationsanpassat 
ledarskap” 

– ”Filosofin är; frihet under ansvar, metoden är att ställa uppgifter aktivt och hantera 
framgångar och motgångar kreativt. Detta innebär metoder som positiv rapportering” 

– ”En ledningsfilosofi, man måste leva som man lär” 

Vid en av samtalsintervjuerna som genomfördes med en deltagare ställde jag även 
frågan muntligt; Är det en metod eller en filosofi? Fick då följande svar: 

”det är helt klart en filosofi, då det inte kan användas systematiskt som en manual”.  

Jag frågade vidare om han ansåg att det klart och tydligt framgick i våra doktriner vad 
uppdragstaktik är och att det därför som han kunde vara så säker på sitt svar: 

”Uppdragstaktik kan man inte klassa in något fack då det är någonting som är svårt 
att ta på, och det är någonting som man känner, därför är det mer rätt att säga att det 
är en filosofi. En metod är mer fyrkantig och du inte kan hoppa över ramarna. Och 
nej, det framgår inte helt klart vad högsta militära ledningen egentligen menar vad 
det är. Det spelar heller ingen roll vad det är, bara du tillämpar det rätt.” 

Vid en annan intervju hade den utfrågade följande kommentar till uppdragstaktiken: 
”Man behöver inte förstå allt i uppdragstaktik för det är ju en filosofi” 

Det är en intressant kommentar då det även visar att begreppet filosofi även är ett 
värdeord som kanske måste förklaras så att det ska kunna sättas in i sitt sammanhang 
och förenkla förståelsen för uppdragstaktik. 

Det kan tyckas vara på väldigt lösa grunder som jag antyder att jag har fått dom svar 
jag fått, på grund av att man egentligen inte vet om uppdragstaktik är en filosofi eller 
en metod, men det är intressant och skulle behöva analyseras och undersökas djupare. 
Man kan notera att oavsett vad som skrivs i våra doktriner och reglementen och vad 
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som sägs på våra skolor, så är det ändå en klar majoritet som anser att uppdragstaktik 
är både en metod och en filosofi. Man kan undra om själva betydelsen av begreppen 
påverkar undersökningsdeltagarnas syn. Kan man hitta en förklaring i dessa två ords 
betydelse? Kan det vara just ordvalet som styr vad man tycker och hur man tolkar det? 

 

Filosofi:  
– Vetenskap som sysselsätter sig med de allmännaste och djupaste av de problem vilka 
för ett tänkande subjekt knyta sig den givna erfarenheten, stundom mera abstrakt.75 

– Av grekiskan; egentligen kärlek till vishet, benämning på vetenskapliga strävanden 
med mycket allmän inriktning. Under antiken innefattade filosofin all vetenskap, men 
därefter har olika ”fackvetenskaper” som matematik, fysik och psykologi avskiljts. 
Filosofin har därför kommit att behandla frågor av mer svårbestämd karaktär, som att 
finna verklighetens väsen och kunskapens natur.76 

Metod: planmässigt, regelbundet tillvägagångssätt77 

Betydelsen av metod är mer statisk lösning, dvs. man gör samma sak varje gång, 
medan filosofins betydelse är mer ”flummig” och övergripande. Det är svårt att även 
från dessa två ords betydelse dra några långtgående slutsatser, utan det är nog snarare 
så att resultatet speglar verkligheten, dvs. att vi har det resultatet just för att våra 
reglementen och doktriner säger olika saker, och detta i sin tur ger ett utrymme till en 
ganska fri tolkning för den enskilde. Det behöver nödvändigtvis inte vara fel, utan det 
intressanta är att se hur dom olika tolkningarna i förlängningen eventuellt påverkar 
tillämpningen. 

Resultaten visar att vi rent generellt tolkar uppdragstaktik olika, det finns även en 
skillnad på hur vi tolkar den beroende på vilket truppslag, försvarsgren vi kommer 
ifrån. Jag skrev inledningsvis att jag inte kommer att avhandla dessa skillnader, men 
jag vill ändå i detta sammanhang nämna att undersökningen visar att 84 procent 
procent av undersökningsdeltagarna anser att det är skillnad på hur vi tolkar och 
tillämpar uppdragstaktik beroende på vilken vapenslags eller försvarsgrens – bakgrund 
vi har.  

Vad är då uppdragstaktik för den enskilde, vad kännetecknar uppdragstaktik och hur 
tolkar han/hon dess innehåll? Jag ville försöka se på djupet av uppdragstaktikens 
innebörd och försöka få fram hur den enskilde tolkar och ställer sig till vissa av de 
värdeord som beskriver uppdragstaktik. 

I enkäten finns några värdeord tagna från vår militärstrategiska doktrin som beskriver 
uppdragstaktik, och några ord som jag valt ut och omformulerat. Syftet med denna 
fråga har varit att försöka förstå och beskriva hur den enskilde tolkar dom olika 
begreppen vi använder oss av. Ett vidare syfte med att även använda mig av andra ord 
än de som finns i doktrinen har varit att försöka se hur viktigt eventuella definitioner 
och begrepp är, och om dessa definitioner kan styra och påverka tolkningen och 
tillämpningen av uppdragstaktik.  

                                                 
75 Svenska akademins ordlista på http://g3.sprakdata.gu.se/saob, Mars 11,2005 
76 Bonniers stora lexicon, (Lidman production AB, Stockholm, Bonnier fakta bolag 1985), s.134 
77 Svenska akademins ordlista på http://g3.sprakdata.gu.se/saob, Mars 11,2005 
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Dom orden jag själv lagt till för en beskrivning är, egen beslutsrätt, delegering, 
centraliserad styrning 

Några av orden kan tyckas vara något vaga. Detta är en medveten strategi från min 
sida då jag velat att den enskilde inte bara ska kryssa i ett ord han/hon känner igen 
utan att även kryssa i med eftertanke. Om jag lyckats få den enskilde att vara 
eftertänksam låter jag vara upp till deltagarna samt er läsare att avgöra. För att föröka 
svara på detta har undersökningsdeltagarna fått svara på frågan: Vad kännetecknar 
uppdragstaktik? Man har härtill även fått skriva enskilda kommentarer till dom olika 
begreppen. Även detta har följts upp med djupintervjuer. 

Figuren nedan visar resultatet på frågan 

 
Figur 5 Utfall i stapeldiagram samt fördelning procentuellt och antal 
Jag kommer nedan att beröra orden var för sig och försöka ge en kort allmän 
sammanställning och bild och tolkning som undersökningsdeltagarna gett av dess 
innebörd och betydelse för dom. Vissa av kommentarerna är tagna direkt från den 
enskildes svar.  Jag redovisar orden i den rangordning dom fått efter antalet 
ikryssningar. Det som är ganska intressant är att det finns inte ett enda ord som alla 
undersökningsdeltagarna har kryssat i. Man får en känsla att undersökningsdeltagarna 
fyllt i orden efter dess betydelse och dess vikt den har för den enskilde. Detta bekräftas 
också under samtalsintervjuerna. 

Förtroende: Resultatet visar att det här är något av A-O för undersökningsdeltagarna. 
Här ligger på något sätt grunden för allt som har med uppdragstaktik att göra. Utan 
förtroende finns små möjligheter att över huvudtaget ens resonera eller utöva 
uppdragstaktik.– ”Får du inte detta förtroende uppifrån är risken att du även neråt 
tenderar till att inte utöva uppdragstaktik på dina DUC.” ”Det är på något sätt 
smittsamt”. Förtroende är någonting som man anser tar lång tid att bygga upp. 
Resultatet visar att trots att det saknas förtroende så kan det finnas extrema situationer 
där det ändå går att utöva uppdragstaktik. Som exempel ges bland annat brist på 
samband och samverkan med andra nationer, när man tjänstgör utomlands och inte har 
tid att bygga upp förtroendet. 

Initiativ: Även initiativ ligger högt upp på listan över det man anser vara centralt i 
uppdragstaktiken. Ett flertal har tolkat initiativ - ”att man ska våga göra saker utan att fråga 
chefen först”.  Resultatet visar att detta gäller initiativ, både inom ramen för högre chefs 
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vilja och även utanför. Initiativ tolkar många som ytterst viktigt för att kunna ta till 
vara på plötsliga, positiva möjligheter som dyker upp, och som man kan ta till vara på 
för egen vinning.  

Egen beslutsrätt: Även denna definition är något som resultatet visar vara viktigt. 
Man tolkar uppdragstaktiken att man själv får fatta avgörande beslut och bestämma 
över situationen. Det som är intressant och motsägelsefullt här, är att resultatet visar 
att huvuddelen av undersökningsdeltagarna endast avser att det är egen beslutsrätt 
inom ramen för uppgiften. Det motsägningsfulla är att i begreppet initiativ, ansåg en 
merpart att initiativ även gäller att gå utanför uppgiften. Så om jag tolkar resultatet rätt 
innebär det att man anser både att det är rätt att gå utanför ramarna när det gäller att ta 
initiativ, men egen beslutsrätt har man bara rätt att göra inom ramen för uppgiftens 
lösande. 

Flexibilitet: Det som är intressant med denna term är att många har kryssat i att den 
kännetecknar uppdragstaktik. Denna term kommer också lika högt upp på listan över 
kännetecken för uppdragstaktik som ovan två termer, resultatet visar dock att det är 
lite svårt att peka på vad man egentligen menar med flexibilitet. Uttrycket kan omfatta 
allt och dess gräns vänster och höger är just ”flexibelt”, det vill säga att dess innebörd 
kan vara väldigt vitt utspritt. Här är några kommentarer: 

– ”Att ta initiativ när det krävs” 

– ”Att chefen tillåter handlingar utanför ramarna” 

– ”Flexibilitet kan vara allt från chefens agerande till ens egna taktiska anpassning” 

Flexibilitet innebär också enligt några av undersökningsdeltagarna -”att göra något 
oväntat”. 

Delegering: Resultatet visar att denna term i första hand associeras med att högre chef 
skall våga delegera nedåt. Denna högre chef är inte i första hand åsyftande på den 
enskilde utan huvuddelen har tolkat att den högre chefen är någon annan. Att man inte 
såg sig själv som den högre chefen anser jag vara intressant. Vid djupintervjuerna 
försökte jag bringa någon form av klarhet och fick då bland annat följande svar: 

 – ”Det är nog så att den allmänna inställningen är att högre chefer i regel inte vågar 
släppa taget”. ”Detta beror på att de högre cheferna oftast relateras till äldre 
officerare som har en annan syn på ledarskap. Man tycker nog själv att man är mer 
benägen att våga delegera.” 

Självständiga chefer: Här var huvuddelens tolkningar att man syftade på chefer som 
vågade agera och att man inte behövde fråga högre chef om tillstånd. Det intressanta 
med det här begreppet var att man även här i första han åsyftade på någon annan, här, 
DUC i första hand. Man syftade heller inte på högre chef. 

Uppgiftsdiciplin: Här inträffade något märkligt, och det var att trots att nästan 70 
procent fyllt i att detta kännetecknar uppdragstaktik så har ingen valt att kommentera 
den. Vid djupintervjuerna frågade jag om detta och då fick jag ett svar som löd enligt 
följande; 

– ”Man kryssar nog i den för att man känner att den tillhör uppdragstaktiken” Jag bad 
vederbörande att försöka formulera vad uppgiftsdiciplin innebar för honom: 

– ”Det är att vara uppgiften trogen vad som än händer” 

Vidare under djupintervjuerna kom det fram att uppgiftsdiciplin är något som vi 
svenska officerare är ganska dåliga på.  – ”Är det något vi gillar så visst, annars kör 
alla mer eller mindre sitt eget race.”  
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En annan officer sa vidare att han ansåg att det var upp till honom att avgöra om han 
skulle följa högre chefs order. Han liknade det vid ett ”långsamt självmord”, där han 
menade att det finns vissa högre chefer som trycker på och vill göra ett avtryck, detta 
ibland med annat än personalens säkerhet i fokus. Samma officer påstod även att  

– ”Man kan aldrig få hängivenhet från personal som tjänstgör i FN –missioner, då 
personalen inte vill utsätta sig för mer risk än nödvändigt.”  

Med detta uttalande menade han att det är svårt att under sådana förhållanden 
upprätthålla uppgiftsdiciplin. 

Ett sådant här resultat gör en mer intresserad och man kan bara spekulera i olika 
anledningar. Jag får lämna det därhän för att inte lockas till egna vilda och vanskliga 
spekulationer och slutsatser. 

Kontroll: Resultatet visar att över 50 procent anser att kontroll inte kännetecknar 
uppdragstaktik. Här har endast en valt att kommentera: - ”kontroll i meningen av 
uppföljning” Kontroll är en av dom saker som redovisas i nästan samtliga våra 
definitioner av uppdragstaktik och det kan ses ganska spektakulärt att så få tycker att 
det kännetecknar uppdragstaktik. Vid en djupintervju sa den intervjuade att: ”- 
personligen känner jag att man ofta inte hinner med att kontrollera allt för man har så 
mycket annat som skall göras” Det finns även tendens till att man tycker att det är 
svårt att kontrollera kollegor man känner väl då det kan uppfattas som att man inte 
”litar” på vederbörande. 

Centraliserad styrning: Här visar resultatet att nästan 20 procent anser att 
centraliserad styrning kännetecknar uppdragstaktik. Siffran är lite för hög för att kunna 
bortförklaras med ”feltryckning” vid ifyllandet av eVal-frågorna. Detta är också ett 
sådant resultat som jag skulle vilja undersöka djupare, men det är svårt att komma åt 
det, då jag skulle behöva intervjua just dom som har fyllt i detta. Vid djupintervjuerna 
försökte jag fråga om varför resultatet pekar på att så många anser att centraliserad 
styrning är något som kännetecknar uppdragstaktik. Huvuddelen menade att det helt 
enkelt beror på att man faktiskt tror och tycker att det förhåller sig så. Och det är 
kanske så enkelt att det faktiskt är den tolkning av uppdragstaktik som dessa 20 
procent har. 

Kommandostyrning: Även här har vi ett resultat som klart och tydligt visar att 
kommandostyrning är något som inte hör hemma i uppdragstaktiken enligt våra 
undersökningsdeltagare.  Endast 9 procent anser att det är en del av uppdragstaktiken. 
Även här måste man reagera mot den siffran med hänsyn att även kommandostyrning 
definieras i beskrivningen av uppdragstaktik i våra doktriner. Resultatet av 
intervjuerna visar också klart och tydligt att det är en allmän uppfattning att 
kommandostyrning är motsatsen till uppdragstaktik. 

Oavsett hur man valt att tolka själva begreppen eller de värdeord som beskriver 
uppdragstaktik så är den allmänna tolkningen av uppdragstaktik att man anser det som 
någonting positivt, och att det passar det ”svenska” ledarskapet och vår mentalitet. 

Resultatet visar även ett intressant fenomen och det är att, nästan 100 procent anser sig 
veta vad uppdragstaktik är, ändå är det nästan 50 procent som anser att kontroll inte 
ingår i uppdragstaktik trots att det enligt vår doktrin är en av dom viktigaste 
ingredienserna i den samma. Varför är undersökningsdeltagarnas uppfattning och 
tolkning att kontroll inte ingår i uppdragstaktik? 
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För att försöka hitta en orsak tittade jag bland annat på frågan jag ställt i Eval- 
undersökningen; huruvida högre chef genomförde någon kontroll av genomförandet 
vid tillämpningen av uppdragstaktik. Då jag ställt frågan på en aning tvetydigt sätt, 
kan den tolkas på två olika sätt; antingen att chefen kontrollerar själva genomförandet 
eller om chefen kontrollerar resultatet? Vid analysen av resultatet av egna 
kommentarer som undersökningsdeltagarna gett, pekar det på att man i första hand 
tolkat frågan: om chefen har kontrollerat resultatet? 

Då blir resultatet följande; att huvuddelen av undersökningsdeltagarna antyder att 
högre chef ytterst sällan kontrollerar och följer upp genomförd uppgift. Många 
antydde i undersökningen att i dom flesta fall är det självmarkerande om uppgiften är 
löst, och att en kontroll nästan blir överflödig. Att högre chef inte kontrollerar och 
följer upp tilldelad uppgift kan vara en bidragande orsak till att huvuddelen inte heller 
anser att kontroll kännetecknar uppdragstaktik. Man känner helt enkelt inte igen 
beteendet som en naturlig del i uppdragstakiken, och därför identifierar man det heller 
inte som att det skulle ingå som ett moment i det hela. Frågan man vidare måste ställa 
sig är; varför kontrollerar inte då högre chef genomförd ställd uppgift? 

En annan tolkning som klart och tydligt utkristalliserar sig är att nästan 40 procent av 
undersökningsdeltagarna anser att uppdragstaktik får en annan eller delvis annan 
innebörd om man är chef eller DUC. Detta är resultatet av en direkt fråga; - Får 
uppdragstaktiken en annan innebörd om du är chef eller DUC? 

Inledningsvis kan formuleringen av frågan tyckas märklig och man kan lätt uppfatta 
att det är författaren som inte förstått uppdragstaktikens innebörd, men det är en 
medveten formulerad fråga för att försöka få undersökningsdeltagarna att inte 
slentrianmässigt svara på frågorna, utan det är ett försök till att få deltagarna att 
fundera igenom sin tolkning.  Att analysera resultatet av denna fråga är heller inte lätt 
då det är ett fåtal som valt att kommentera frågan. Det kommentarer som nämnts är 
också lite svårtolkade och hjälper inte till att försöka hitta ett svar. Två kommentarer 
som ett försök till hur undersökningsdeltagarna funderat är följande;  

– ”Som chef är det viktigt att kunna delge ett syfte, som DUC är det viktigt att förstå ett 
syfte.” 

–  ”Som chef har du ansvaret på ett annat sätt” 

– ”Det är en klar skillnad, du har mer att ta hänsyn till som högre chef” 

Det som är intressant med kommentarerna är att de alla visar tecken på att man anser 
och resonerar att samma saker betyder olika beroende på om du är chef eller DUC. 
Detta skulle innebära att trots att vi har en militärstrategisk doktrin som försöker få oss 
att stå på samma grund och med samma nomenklatur så uppfattas det inte så ute bland 
våra officerare.  

Tempo är någonting som anses centralt inom manövertänkandet och det finns även 
beskrivet i vår militärstrategiska doktrin när den beskriver uppdragstaktik.78 Av 
undersökningsdeltagarna anser ca 60 procent att uppdragstaktik ofta eller ibland är en 
tempoförlust. Här följer några anledningar till detta enligt undersökningsdeltagarna; 

– ”Uppgiftens lösande kommer alltid först, om det går snabbare och krävs en snabbare 
lösning hamnar man lätt i kommandostyrning.” 

                                                 
78 Militärstrategisk doktrin, s. 89-90 
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– ”Ibland kan det vara en tempoförlust om den/de som skall lösa uppgiften inte är insatt 
i läget, har inte högre chefs BIS (beslut i stort).” 

– ”Beroende på truppens erfarenhet och hur länge dessa har samövat tillsammans med 
samma chef.” 

– ”När man genomför uppdrag med andra nationer, språkförbristningar, snabba 
lägen.” 

– ”Att agera efter chefens inriktning sparar alltid tid- om inte chefen går in i efterhand 
och vill detaljstyra.”  

– ”Det tar för lång tid att sätta in alla i läget, och man har inte tid och för lite befäl att 
kontrollera med.” 

Det som man kan se genomgående på dels resultaten av eVal-frågorna och på 
samtalsintervjuerna är den vikten som många lägger på att det måste vara samövade 
förband samt hur många relativt ofta, oavsett fredsverksamhet eller internationell 
tjänst, anser att man har tidsbrist. Vid djupintervjuerna kom det fram att många känner 
just en tidspress även om det inte finns någon uttalad sådan från högre chef.  

Andra tolkningar som undersökningen visar är att 60 procent anser att uppdragstaktik 
är något som passar det ”svenska” ledarskapet och våran svenska mentalitet. Övriga 
anser att det inte alls passar eller endast delvis passar oss. Dom som anser att det 
passar vår svenska mentalitet har i regel inte valt att kommentera varför man anser 
detta. Dom som varit mer negativa har bland annat tyckt följande; 

– ”Min uppfattning är att uppdragstaktik spelat ut sin roll. Det fungerade under andra 
världskriget när tyskarna kunde sätta samman stridsgrupper för att snabbt nå viktiga 
mål på östfronten. Dagens acceptans för förluster och komplexa vapensystem kräver 
en helt annan nivå på koordinering. Man ger inte anvisningar till en JAS med 
signalpistol.” 

– ”Det finns ingen demokrati i uppdragstaktiken. Den som löser uppgiften på bästa 
sättet kommer att få mer uppgifter och större förtroende uppåt och nedåt. Att jobba 
inom större ramar ställer större krav på personligt ansvar, kopplat till chefen. Detta 
kan vara problematiskt i Sverige eftersom vi pratar om ’kollektivt ansvar’. Vi har alla 
ett kollektivt ansvar i uppgiftens lösande men svenskar har ibland svårt att förstå att 
man även i en uppdragstaktisk miljö måste klara av att vara en ’follower’.” 

– ” Men tyvärr har det förvanskats till att bli ett försvar för icke följda order. Exempel; 
”Jo, men jag tyckte mitt sätt var bättre.” 

Resultatet visar också att några av undersökningsdeltagarna anser att uppdragstaktiken 
passar på övningar och i krigsplanläggning, vid internationell tjänst men i 
fredsverksamheten är det mer tveksamt om det är lämpligt med uppdragstaktik. 

Sammanfattning 

Undersökningen visar klart och tydligt att huvuddelen av undersökningsdeltagarna 
anser att uppdragstaktik både är en metod och en filosofi. Om detta är den syn vår 
militära ledning vill ge och vill att vi i försvarsmakten skall ha, kan jag inte själv ge 
svar på. Att vi har olika syn trots gemensamma doktriner visar även det resultat där 
över 84 procent av undersökningsdeltagarna anser att vi har olika sätt att tolka och 
tillämpa uppdragstaktik. 

Att vi tolkar uppdragstaktik olika visar även resultatet av den fråga där man skulle 
ange vad som kännetecknar uppdragstaktik. Många av begreppen eller orden som 
definierar uppdragstaktik enligt våra doktriner har olika innebörd för olika personer.  
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Undersökningen visar vikten av enskilda ords förklaringar och vilken betydelse den 
kan få om definition saknas, det ger helt enkelt ett vitt spektrum av 
tolkningsmöjligheter för den enskilde.  

Resultatet visar klart och tydligt en genomgående sak, och det är hur man sällan ser på 
sig själv som chefen, utan att man hela tiden relaterar till antingen högre chef eller 
DUC. Resultatet pekar också på att många av officerarna känner en ”tidspress” oavsett 
om det finns en uttalad tidslinjal att hålla eller inte, detta gäller såväl tjänst i 
fredsverksamheten på hemförbanden som tjänstgöring internationellt. Huvuddelen av 
undersökningsdeltagarna anser att uppdragstaktik är något som passar det svenska 
kynnet och vår ledarstil. 

En klar majoritet anser att kommandostyrning är motsats till uppdragstaktik. 

4.7 Hur tillämpar den svenske officeren uppdragstaktik? 
Hur ser tillämpningen av uppdragstaktik ut i verkligheten? För att påminna läsaren så 
vill jag återigen poängtera att alla undersökningsdeltagarna har haft många års 
chefserfarenhet på olika nivåer. Alla har innehaft minst plutonchefsbefattningar, och 
huvuddelen i regel högre chefsbefattningar, såsom kompanichef, skolchefer och annat 
i sin tjänst, och det både utomlands och här hemma. Just frågorna kring tillämpning 
har många av undersökningsdeltagarna ”känt” mycket för och gett väldigt många egna 
kommentarer.  

Resultatet visar att våra officerare är mycket positiva till att tillämpa uppdragstaktik. 
Man anser sig i stor utsträckning tillämpa det i sitt dagliga arbete på sina förband, 
staber, skolor och annat. Det visar också resultatet av frågan nedan. 

Anser du dig medvetet tillämpa uppdragstaktik på dina DUC, Värnpliktiga, etc.? 

 
Figur 6 Utfall i stapeldiagram samt fördelning procentuellt och antal 
Undersökningen visar att man anser att uppdragstaktik är något som gynnar en positiv 
atmosfär bland DUC och värnpliktiga. Man bygger snabbt upp ett förtroende när DUC 
ser att man litar på dem. Detta kan i så fall innebära att uppdragstaktik inte 
nödvändigtvis fungerar som bäst när man väl känner varandra, utan den har även en 
viktig funktion att fylla redan i ”uppbyggnadsskedet” av ett förtroende. 
Undersökningen ger vidare en bild av officerare som tycks kunna balansera nyttjandet 
av uppdragstaktik väl. Med det menar jag att man verkar vara medveten om att det inte 
lämpar sig alltid och vad som är syftet med uppdragstaktik. Man verkar i regel klar 
över när man dessutom använder den något ”felaktigt”. Här följer några av 
undersökningsdeltagarnas egna kommentarer. 
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– ”Människan är av naturen lat, jag nyttjar uppdragstaktik av flera skäl; Få större 
delaktighet hos den underställda personalen, nyttja/utveckla deras kunskaper och 
färdigheter. Skapa mer möjligheter för mig själv som chef att bibehålla helheten samt 
fortsätta leda arbetet och skapa handlingsmöjlighet genom att ha perspektivtänkande. 
(helikopterseende)” 

– ”Uppdragstaktik lämpar sig inte i alla truppföringssituationer. Ibland måste man 
vara väldigt tydlig med hur uppgiften skall lösas så att man inte får ’blue on blue 
situationer’.”79 

– ”Jag använder det ofta och om möjligt med hänsyn till utbildningsståndpunkt, 
uppgiftens innebörd mm.” 

– ”Jag använder det ofta, och ibland detaljstyr jag för mycket. Kontrollbehov?” 

– ”Uppdragstaktiken bygger på ömsesidigt förtroende och att personalen är utbildad 
och har ‘rätt känsla’.”“Ibland finns inte detta i organisationer och då startar en 
utbildningsprocess för att nå dit. ”Tar tid men är värt det. Ger alltid högre effekt.” 

Resultatet visar att uppdragstaktik är något som är ganska spontant och sker naturligt, 
dvs. man känner inte att man behöver fundera kring det, utan när man ger en order så 
behöver man inte sitta och fundera om man ska kommandostyra eller ge ”friheter”, 
enligt uppdragstaktik. Många anser att det sker på något sätt automatiskt. 
Undersökningen visar också att våra officerare är medvetna om den höga civila 
utbildningen som i regel våra soldater och DUC har, detta i sin tur påverkar, och mer 
eller mindre kräver uppdragstaktik. Med detta i bakhuvudet syftades det på att man i 
regel har uppfattningen av att vi i Sverige har mer ”tänkande” och självständiga 
soldater.  

Så här långt förefaller resultatet att vi följer våra doktriner och tillämpar 
uppdragstaktik som någon form av ”ledstjärna”. Detta omkullkastas dock när 
undersökningsdeltagarna får frågan huruvida högre chefer tillämpar uppdragstaktik. 

 

Anser du att dina chefer tillämpar uppdragstaktik? 

 
Figur 7 Utfall i stapeldiagram samt fördelning procentuellt och antal 
Här vill jag börja med att jämföra lite siffror för att ytterligare försöka åskådliggöra 
skillnaden. Av undersökningsdeltagarna ansåg sig ca 66 procent att man ofta tillämpar 
uppdragstaktik, detta kan då jämföras med att man ansåg att av deras högre chefer så 
är det endast ca 31 procent som ofta tillämpar uppdragstaktik eller om man vänder på 
siffrorna så är det 62 procent som sällan eller ibland tillämpar uppdragstaktik.   

                                                 
79 blue on blue = vådabeskjutning 
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Av dom här 31 procent så syftar man i regel på sin närmast högste chef, och det 
innebär att ytterligare högre upp skulle siffran med stor sannolikhet vara ännu lägre. 
Med andra ord anser undersökningsdeltagarna att dom själva oftare tillämpar 
uppdragstaktik än vad deras högre chefer gör. Varför förhåller det sig såhär? Man 
säger vidare att det i första hand är i truppförings/krigsplanläggnings -sammanhang 
man avser. I den fredsadministrativa verksamheten och i utbildningssammanhang så 
påstår många att nyttjandet av uppdragstaktik är ännu lägre. En av orsakerna till att det 
förhåller sig så här, anser många vara den rådande ekonomiska situationen. Det tvingar 
cheferna till att detaljstyra, och att man sätter gränser utifrån ekonomiska aspekter. 
Några synpunkter har även kommit fram där man anser att; - ”uppdragstaktik är bara 
en doktrin nedtecknad på papper än så länge”. 

Här följer även utdrag av några andra kommentarer; 
– ”Kompanichefen tillåts inte styra sin egen personal fullt ut- Högre chef kräver 

fullständig kontroll och skall ‘bevilja’ det mesta.” 

– ”Högre chefer i Sverige lägger för mycket kontroll på hur underställda skall lösa 
uppgiften, för att istället se slutmålet.” 

– ”I fredstid kan det vara snäva ramar för vad som är godkänt eller inte.” ”Detta 
påverkar min ‘väg’ mot målet och kan ibland synas vara kommandostyrning.” 

Det som är lite motsägelsefullt i undersökningen är att undersökningsdeltagarna anser 
att endast 33 procent av deras högre chef tillämpar uppdragstaktik, ändå anser 52 
procent att man alltid eller ofta tillåts att agera inom ramen för uppdragstaktik. Det 
man kan fråga sig är, om chefen inte tillämpar uppdragstaktik, vad tillämpar han/hon 
då, kommandostyrning? Och om så många ändå tillåts att agera inom ramen för 
uppdragstaktik innebär det att ca 20 procent struntar i högre chefs order och gör vad 
man vill? Innebär det vidare att högre chef kan tillämpa kommandostyrning till en viss 
nivå och sen bestämmer hans DUC att samma uppgift i fortsättningen skall lösas inom 
ramen för uppdragstaktik och inte med kommandostyrning. Med andra ord, att 
uppdragstaktik bitvis kan innehålla kommandostyrning är känt, men kan 
kommandostyrning innehålla uppdragstaktik? Detta försökte jag få svar på under 
djupintervjuerna och det var inte helt enkelt. 

 Några av de intervjuade ansåg att det var fullt möjligt att även kommandostyrning 
skulle kunna innehålla inslag av uppdragstaktik. Man visste inte helt säkert, -”för det 
hade man aldrig läst eller hört talas om”? Övriga ansåg att det inte var möjligt, för då skulle 
vi inte behöva dela upp det i kommando eller uppdragstaktik. 

Det som man bör notera vidare är den andra sidan av dom 52 procent, det vill säga 
resten, som anser att man inte tillåts att agera inom ramen för uppdragstaktik trots att 
det är vår doktrin. I samma anda visar även resultatet att endast 26 procent anser att 
man aktivt uppmuntrats att utöva uppdragstaktik i sin tjänst. 

”Uppdragstaktiken innebär att chefer på alla nivåer måste acceptera en viss dynamik i 
tillvägagångssätt under genomförande”, om detta står att läsa i vår doktrin.80 Hur 
förhåller det sig med den saken? Undersökningen visar att nästan 50 procent anser att 
dom i efterhand fått tillsägelse eller reprimand av högre chef som inte godtog det sättet 
man valt att lösa uppgiften på. 

Undersökningen brister lite här, då det är svårt på grund av frågeformuleringen att tyda 
om man fick en reprimand även om uppgiften löstes, eller om det var för att den metod 
                                                 
80  Militärstrategisk doktrin, 2002, s.92 
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man valt att lösa uppgiften på, ledde till ett misslyckande att lösa tilldelad uppgift. 
Oavsett resultat kan man reagera på att siffran ändå är relativt hög, då man kan göra 
antaganden att man inte 50 procent av gångerna misslyckas med en tilldelad uppgift. 
Det som även understryker antagandet ovan är att det tidigare kommit fram i 
undersökningen att undersökningsdeltagarna upplever att högre chef tenderar till att 
detaljstyra i framförallt fredsverksamheten. 

Undersökningen visar att trots att man upplever att högre chefer detaljstyr så brister 
det i kontroll av uppgiftens lösande, dvs. har man uppnått önskat slutresultat? Det som 
gör det hela än mer intressant och noterbart är att undersökningsdeltagarna vid tidigare 
fråga fick en fråga om vad som kännetecknar uppdragstaktik. Då ansåg inte ens 50 
procent att kontroll var ett kännetecken för uppdragstaktik. Detta kan då upplevas som 
något motsägelsefullt till att undersökningen visar att undersökningsdeltagarna anser 
att det brister i kontrollen. Detta är svårt att analysera och förstå varför det kan förhålla 
sig på det viset. Vid djupintervjuerna frågade jag dom intervjuade om just detta och 
några svar var bland annat följande;   

– ”Det kan bero på att vi tycker att det känns onaturligt med kontroll i uppdragstaktik, 
även om jag vet att det är rätt att kontrollera. Alla har vi ju hört uttrycket - förtroende 
är bra men kontroll är bättre och så fungerar man själv i verkligheten”  

– ”Man hinner inte” 

Undersökningen pekar också på att det klart och tydligt finns en uppfattning om att det 
är skillnad på tillämpning av uppdragstaktik hemma i fredsadministrationen kontra när 
man tjänstgör ute i internationell tjänst. Huvuddelen av undersökningsdeltagarna anser 
att det inte borde vara någon skillnad men det ändå är det i mycket stor utsträckning. 
Uppfattningen är att man i större utsträckning i internationell tjänst får utöva 
uppdragstaktik. Det i sin tur anser man kräver större precision avseende tillämpningen, 
då felaktiga beslut kan få mycket större konsekvenser i form av skadade och döda.  
Här anser över 70 procent av undersökningsdeltagarna att det ställer mycket eller 
delvis högre krav på högre precision vid internationell tjänst.  

Man anser vidare att man måste ta hänsyn till andra faktorer, såsom kulturer, SOF 81, 
MOU82, ROE 83 vilket kan verka hämmande och gör uppdragstaktiken ibland svår att 
utöva fullt ut.  Andra skillnader som utredningen pekar på är att man anser att det är 
lättare att tillämpa uppdragstaktik internationellt för att man redan har färdigutbildade 
förband jämfört med förband under värnpliktsutbildning hemma.   

Trots att undersökningen visar på att det finns många svårigheter att ta hänsyn till vid 
internationell tjänst så anser huvuddelen att det ändå är lättare att utöva uppdragstaktik 
internationellt. Här är några anledningar; 

– ”Man måste utöva sitt ledarskap på plats.” ”Detta är emellertid avhängt av ens egna 
färdigheter och förtroende hemifrån.” 

– ”Chefen är chef under skarp verksamhet under lång tid vilket underlättar 
uppdragstaktikens utnyttjande” 

– ”Man är mer samövad, vilket gynnar uppdragstaktik” 
En annan sak som undersökningen visar är att över 90 procent av våra svenska 
officerare anser att det är skillnad på det svenska sättet att tillämpa uppdragstaktik 
                                                 
81 Status of forces agreement 
82 Memorandum of understanding 
83 Rules of engagement 
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jämfört med andra nationer. Här menar huvuddelen att det svenska sättet att tillämpa 
och tolka uppdragstaktik är mycket friare och att detta beror bland annat på vår kultur 
och vår ”människosyn”. Man hävdar vidare att den ”svenska modellen” av 
uppdragstaktik har mer frihet under ansvar. Här följer några av 
undersökningsdeltagarnas egna erfarenheter; 

– ”Tyska förband övar och tillämpar uppdragstaktik bokstavstroget. Anglossaxiska 
länder tillämpar inte uppdragstaktik och förbanden har ingen möjlighet att påverka 
hur man skall lösa uppgiften själv. Länder från tredje världen saknar denna förmåga 
helt” 

– ”Jag har arbetat med brittiska, franska, svenska, amerikanska ,tyska och turkiska 
förband, och enligt mitt sätt att se det är skickligheten och viljan att använda 
uppdragstaktik i en fallande skala i den ordningen” 

– ”Bland nordiska länder är det inte så stor skillnad, även om Danmark skiljer sig från 
Norge respektive Finland och Sverige. Däremot är det stor skillnad på USA och även 
Canada” 

– ”Med de nationer jag jobbat så upplever jag att vi svenskar tar mer initiativ. Jag 
upplever också att vår värnpliktsutbildning leder till att vi blir mer självgående” 

Undersökningen gör gällande att denna skilda syn på uppdragstaktik kan få 
konsekvenser vid tillämpningen, i första hand är det en förtroendefråga, där man som 
chef kanske är mindre benägen att tillämpa uppdragstaktik på vissa nationer, då man är 
orolig att uppgiften inte ska bli löst. Detta problem kan även ses som omvänt där man 
tvingas lyda under en chef som tillämpar uppdragstaktik helt annorlunda eller inte 
överhuvudtaget. 

Uppdragstaktiken baseras bland annat på hög utbildningsståndpunkt och väl samövade 
förband.84 Är vi samtränade? Undersökningen visar att över 80 procent ansåg att man 
inte alls eller endast delvis var samövade. Och av undersökningsdeltagarna anser ca 55 
procent att detta starkt påverkar möjligheten att tillämpa uppdragstaktik. Man kan 
vidare fråga sig här, vad innebär egentligen hög utbildningsnivå? Detta försökte jag få 
svar på under djupintervjuerna, och lika många intervjuer, lika många olika svar fick 
jag. Det som jag kunde hitta som en gemensam nämnare var att man gärna ville 
relatera till just den huvudtjänsten som ett förband hade.  

Här följer några andra kommentarer i sammanhanget; 
– ”Svenska officerare lever med värnpliktsystemets rytm, vilket inverkar på samövningen 

av staber och förband.”  

– ”Vi befinner oss fortfarande i utförsbacke. När ska vi börja öva våra insatsförband 
igen? 

– ”Eftersom vi sällan övar enheter större än kompani kan man knappast påstå att Sverige 
har välövade förband” 

– ”Övningsverksamheten blir mindre och mindre” 

– ”Hur få förtroende när personalen ständigt skiftar och vi aldrig övar” 

– ”Förmågan att ta initiativ är bristfällig på grund av för lite erfarenhet” 

Resultatet visar mycket klart och tydligt att undersökningsdeltagarna anser, att 
botemedlet för att kunna bli samtränade är mer övningar. 

 

                                                 
84  Doktrin för gemensamma operationer, (Remiss 2003-12-18), s. 37 
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Sammanfattning 

Undersökningen visar klart och tydligt att respondenterna i stor utsträckning anser sig 
tillämpa uppdragstaktik. Man är även överlag mycket positivt inställd till 
uppdragstaktik och man anser att det är lämpligt och gynnar vårt ”svenska” ledarskap 
och vår mentalitet.  Däremot finns det en allmän uppfattning där man anser att högre 
chefer inte är så benägna att tillämpa uppdragstaktik i samma utsträckning som dom 
själva. Detta tror man i första hand beror på den rådande ekonomiska situation som 
försvarsmakten befinner sig i, där högre chefer tvingas detaljstyra verksamheten. Trots 
att man har viljan att tillämpa uppdragstaktik så finns en klar uppfattning att man inte 
tillåts att göra det. Och när man väl tillämpar det så anser ca hälften att man i efterhand 
fått en reprimand eller påpekande om sättet att lösa uppgiften på. 

Det är en sak att det är skillnad att tillämpa uppdragstaktik internationellt, men frågan 
man måste ställa sig är även, innebär denna skillnad att det är lättare eller svårare att 
tillämpa uppdragstaktik? Sammantaget visar undersökningen på att man anser att det 
är stor skillnad på att tillämpningen av uppdragstaktik i fredsadministrativa tjänsten 
kontra vid internationell tjänst. Undersökningen visar att man i regel uppfattar att det 
är lättare att tillämpa uppdragstaktik vid internationell tjänst trots att det medför andra 
svårigheter som man måste ta hänsyn till, som exempel; andra kulturer, fara för skada, 
dödsfall, olika konventioner etc. 

Undersökningen visar att man sällan ser sig själv som den ”högre chefen” trots att man 
rimligtvis borde vara det vid många av fallen. 
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5. DISKUSSION, SAMMANFATTNING, SLUTSATSER 
Eftersom undersökningen trots avgränsningar vidrör ett brett område inom samma 
ämne, så har jag för att försöka bringa en röd tråd i min diskussion, samt för att inte få 
en för yvig diskussion valt att diskutera utifrån respektive rubrik och indelning. Jag 
avser härmed att börja med att diskutera scenariot, därefter diskutera kring dom tre 
frågeställningarna; Vad har den svenske officeren för utbildning/skola avseende 
uppdragstaktik?, Hur tolkar den svenske officeren uppdragstaktik?, Hur tillämpar den 
svenske officeren uppdragstaktik? Ur resultatet och diskussionen drar jag sedan 
slutsatser i avsikt att försöka svara på min huvudfrågeställning och syftet med 
uppsatsen: Måste det svenska sättet att tolka uppdragstaktik omformuleras och inom 
vilket ämne/ämnen skall uppdragstaktik bedrivas?  

5.1 Allmänt 
Resultatet har ur vissa hänseenden varit klart och tydligt och det har enkelt gått att 
tolka och dra slutsatser. I vissa fall har resultat varit motsägelsefulla och i vissa fall har 
det inte gått att tolka eller dra några slutsatser alls, och man har fått lämna det därhän 
för att inte därav dra felaktiga slutsatser. 

5.2 Diskussion Scenariot 
Jag nämnde inledningsvis i uppsatsen att det kan vara vanskligt att ur ett fiktivt 
scenario dra några långtgående slutsatser men resultatet visar en tendens till att vi 
säger en sak men agerar helt annorlunda. Huvuddelen av undersökningsdeltagarna sa 
sig tillämpa uppdragstaktik och man vidhöll att det är någonting man gör rent 
automatiskt och inget man behöver reflektera över. Det resultat som varit i linje med 
uppdragstaktik i scenariet var att man skulle välja att fortsätta klarera. I huvudsak var 
det fortsatt klarering som undersökningsdeltagarna valde. Det intressanta i 
undersökningen var dock att oavsett vad man tagit för beslut så tyckte alla deltagarna 
att man handlat inom ramen för högre chefs vilja och härmed även då tillämpat 
uppdragstaktik. I scenariet framgår chefens vilja uttryckt på följande sätt: ”tidigare 
order gäller, vi fortsätter att klarera” 

 Om vi utgår från dom 60 procent som gett det svar som borde vara mer rätt, dvs. man 
fortsätter att klarera, så har endast en angett att man gör det inom ramen för högre 
chefs vilja. Övriga har alla angett att i huvudsak klarerar man, men man gör det på 
andra platser än den ”hot spot” som angavs. Man fortsätter att klarera för att 
upprätthålla soldaternas färdighet inte för att åtlyda högre chefs vilja. Ett annat 
fenomen som scenariot tydligt belyste var behovet av att motivera sina beslut. Nästan 
alla har haft ett behov att förklara varför man fattat vissa beslut. Detta oavsett om man 
har beslutat sig för att klarera eller inte. Detta är för mig ett märkligt fenomen och kan 
kanske förklaras genom att: 

– Vi har en tendens när vi löser uppgifter som denna, att tolka att det är ett ”test”. 
Det vill säga istället för att svara det man vill tenderar man att svara det man 
tror är ”rätt”. Och för att lyckas få ”rätt” måste man motivera sig, ett vedertaget 
krav bland annat vid lösande av taktiska uppgifter vid prov. 

– Vi är i huvudsak utbildade att alltid orientera både uppåt och neråt framförallt 
neråt för att DUC skall förstå varför vissa beslut fattas, alltså är det endast ett 
naturligt led i vårt beteende efter den utbildning vi fått 
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– Vi tar inga onödiga risker om uppgiften inte berör oss ”tillräckligt” (detta 
påstod även huvuddelen av dom intervjuade) 

– Detta speglar verkligheten. Vi kan eller får inte fatta, egna beslut och känner 
att vi hela tiden måste motivera/försvara det vi gör. Och än värre, som jag bara 
kan spekulera i, är att de senaste årens brist på praktiska övningar gjort att vi 
tappat vår rutin och självförtroende och detta medför att vi inte törs agera eller 
fatta beslut.  

Det sistnämnda kan tyckas som en hypotes helt tagen ur luften, men jag kan 
personligen känna igen det från verkligheten, där man många gånger inom ramen för 
uppdragstaktik relativt ofta måste förklara för högre chef varför man gjorde på ett visst 
sätt, trots att uppgiften har blivit löst. Det kanske heller inte är en fråga om att våga, 
utan snarare om att kunna, det vill säga, veta vad jag ska göra. Det har ju klart och 
tydligt framkommit att vi har stor brist på övningar. Det är kanske så att vi inte känner 
igen situationen som vi kan ställas inför och därför helt enkelt inte vet vad vi kan, får 
eller förväntas göra. 

Att vi har ett högt säkerhetsmedvetande framkom ganska tydligt, under detta moment 
Huvuddelen av undersökningsdeltagarna oavsett kompanichefsnivå eller 
bataljonschefsnivå fattade sina beslut med ett säkerhetstänkande i fokus. Detta i sin tur 
kan ge signaler så som att den svenska soldaten inte skulle vara så riskbenägen. I 
förlängningen skulle detta vidare kunna leda till spekulationer eller kanske till och 
med antaganden att vi svenska officerare, med vårt höga riskmedvetande, skulle kunna 
tappa möjligheten till att gripa tillfällen i flykten om det råder ett osäkert läge 
avseende riskbedömningar. Med detta sagt tänker jag på det manövertänkande som vi 
enligt vår doktrin skall tillämpa. 

Vid samtalsintervjuerna förklarades detta genom att man ansåg att vissa saker inte var 
”värda” att dö eller skadas för. Många drog paralleller till situationer man själv varit 
inblandad i vid internationell tjänstgöring. Alltså skulle detta vara en naturlig mänsklig 
reaktion och att det inte går att jämför med när det gäller att ta risker vid saker som 
ligger oss nära. 

Inom uppdragstaktiken har man valmöjligheten att när situationen så kräver använda 
sig av kommandostyrning, exempel på sådana situationer är vid specifikt agerande 
eller särskild samordning av insatta enheter, eller vid risk för vådabekämpning. 
Detaljerade order som innebär omedelbar verkställning, främst på stridsteknisk nivå 
kan också behöva ges. Det finns vidare internationell erfarenhet som visar att såväl 
den politiska som den högsta militära ledningen i vissa situationer anser sig behöva 
detaljerad kontroll över situationen.85Kopplat till detta visar resultatet att det kan 
finnas tendenser eller tecken på att uppdragstaktik kan bli en hämmande faktor ur 
ledarskapssynpunkt om förbanden inte är samtränade eller om man har en högre chef 
som kanske inte är känd, eller ses som ett yttre hot. Samtidigt kan det finnas tendens 
till att om man är för samtränad och homogen att det även då kan bli en hämmande 
faktor för att man tar mer hänsyn till personliga relationer och sin egen ställning mot 
sina DUC än närmast högre chefs order och riktlinjer.  

Kopplat till tidigare resonemang angående viljan att ta risker vid situationer som inte 
berör oss tillräckligt och resonemanget ovan om personliga relationer så tenderar 
uppgiftsdiciplinen att komma i andra eller tredje hand. 
                                                 
85 Militärstrategisk Doktrin 2002, fotnot 45 s. 90 
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Vi tenderar till att göra saker olika beroende på situation, fredsaktivitet eller kris/krig 
situation. Vi tillåts inte agera inom ramen för uppdragstaktik om den högre chefen 
känner sig osäker i sin roll eller den situation han/hon befinner sig i. Allt ovan nämnt 
är egentligen inget konstigt om vi återgår till några av uppdragstaktikens kärnor och 
krav som behövs för att det ska fungera; 

”väl samövade förband, ömsesidigt förtroende mellan chefer och personal, 
uppdragstaktiken förutsätter en ledningsfilosofi som präglas av initiativkraft, 
självständigt beslutfattande, individuellt ansvarstagande och Uppdragstaktiken kräver 
vidare hög utbildningsnivå och god disciplin. Varje chef skall uppmuntra och ge 
utrymme för underställda chefers och övrig underlydandes agerande etc. Inom ramen 
för uppdragstaktik kan detaljerad styrning temporärt behöva tillämpas. De situationer 
då detaljerad styrning från högre nivåer förbättrar samordningen är dock få och skall 
vägas mot den överlägsna flexibilitet som följer av en konsekvent tillämning av 
uppdragstaktik.”  86 

Det är heller inte speciellt anmärkningsvärt men kanske något ovanligt att inom ramen 
för uppdragstaktik använda sig av kommandostyrning, då situationen så kräver. Med 
resultatet av scenariet och samtalsintervjuerna så vill, och måste man kanske ställa sig 
frågan och se det som anmärkningsvärt om man kanske måste använda sig av 
kommandostyrning på grund av känslomässiga skäl.  

Med det åsyftar jag att man kanske även måste ta i beaktande att sammansatta och 
samövade förband ibland kan bli hämmande just för att dom är så samövade och 
känslomässigt knutna till varandra, att kommandostyrning måste övervägas, speciellt 
vid uppdrag som är av högriskkaraktär. Det finns även en tendens att rädsla påverkar 
sättet att leda eller önskan om hur man vill bli ledd.  Detta blev för mig en helt ny 
infallsvinkel i resonemanget om uppdragstaktik, som vi kanske inte kan bortse från. 
Detta är något man måste ha i beaktande och också acceptera om vi inte vill ha en 
”klonad” officers kår, där alla tolkar allting likadant. En annan faktor är att oavsett hur 
vi blir ledda tycks vi ha en inre vilja att lösa våra uppgifter efter bästa förmåga för att 
vi blir så ”upptagna” av den. Om man utgår från denna tes så lockar den till att 
omkullkasta alla tankar om att uppdragstaktik i många fall skulle vara den optimala 
ledningsfilosofin och som skulle vara kärnan i manövertänkandet, utan det är snarare 
så att det är människans inre drivkraft som är det avgörande och det kritiska i ett 
manövertänkande. 

Slutsatser  

– Vi är benägna att säga att vi bedriver och tillämpar uppdragstaktik och tenderar 
sen att agera annorlunda i olika situationer. 

– Det finns ett behov att alltid motivera våra beslut, vilket i förlängningen enligt 
samtalsintervjuerna kan vara ett tecken på att man inte alls känner att man har 
handlingsfrihet att inom ramen för uppdragstaktik agera utan att först fått 
”klartecken” från högre chef. 

– Vi är mindre benägna att ta risker om inte situationen ”betyder” något för oss, 
detta i sig kan och påverkar uppgiftsdiciplinen 

– Känslorna styr ofta våra beslut, och känslorna kan vara så starka att vi tillåter 
dom gå före uppdragsdiciplin, det vill säga att vi mer ser till personliga 

                                                 
86 Militärstrategisk doktrin 2002, s. 90-92 
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vinningar i form av acceptans och popularitet från DUC än att lösa tilldelade 
uppgifter 

– Det finns en tendens till att inte följa högre chefs order, detta i sin tur kan vara 
ett tecken på följande; vi saknar förtroende för våra högre chefer, vi vet att vi 
inte får något ”större” disciplinärt straff, vi saknar disciplin i att agera på det 
operativa och skarpa fältet 

Det som jag tycker är en återkommande tendens efter detta resultat är att vi på något 
sätt är i avsaknad av uppgiftsdiciplin. Vad det sen kan bero på kanske kan vara egalt 
men jag tror att det måste utredas ytterligare, vilka konsekvenser det kan få. 

5.3 Diskussion kring den svenske officerens utbildning och skolning i 
uppdragstaktik 
Resultatet visar klart och tydligt att den utbildning som den svenska officeren har, i 
regel genomförts teoretiskt och då inom ramen för taktikutbildningen. Utbildningen 
har inte ändrat karaktär dom senaste 15 åren och tidigare undersökningar visar att 
utbildningen i princip bedrivs på samma sätt även idag. Resultatet visar svart på vitt, 
utan möjligheter till feltolkningar att det finns ett stort behov av att förtydliga och 
anpassa uppdragstaktiken till de förändringar som skett i försvarsmakten och att den 
nuvarande utbildningen avseende uppdragstaktik inte är tillräcklig för att man som 
officer skall tillämpa den optimalt.  

Professor Nils Marius Rekkedal87 skriver följande i en av sina essäer;  
”Man kan inte behandla krig under olika tidsperioder på samma sätt och inte heller 
använda samma militära doktriner. En doktrin befinner sig i ständig förändring 
beroende på styrkor och utrustning, och landets mobiliserings- och 
militariseringsnivå vid en given period”88  

Med detta citat i fokus skulle jag vilja belysa några saker. Utbildningen avseende 
uppdragstaktik har i princip sett lika dan ut, i alla fall dom senaste 15 åren, det visar 
även resultatet av min undersökning. Den har i regel kortfattat belysts i 
taktikutbildningen där man teoretiskt har beskrivit dess innebörd. Definitionen av 
uppdragstaktik har dessutom sett likadan ut ännu längre, sedan 1979–års 
arméreglemente, det vill säga i 26 år. Detta skall då kopplas till citatet ovan om att en 
doktrin befinner sig i en ständig förändring. Nu har vi i Sverige inte haft en doktrin 
förrän 2002, Militärstrategisk Doktrin, och man kan ju bara spekulera i om det är just 
avsaknaden av denna som är orsaken till att uppdragstaktik inte ändrats nämnvärt. 
Eftersom vi har varit i avsaknad av en doktrin så har vi heller inte sett de förändringar 
som en doktrin i regel går igenom i olika tidsperioder, och då blir det också svårt att 
identifiera eventuella förändringar som bör och måste ske. 

Resultatet visar att huvuddelen av undersökningsdeltagarna anser att utbildningen  i 
uppdragstaktik även skall ingå inom ramen för ledarskapsutbildning. 
Uppdragstaktiken har alltid beskrivits ganska ”kliniskt”, det vill säga, den har 
beskrivits utan någon djupare analys av vad den kan innebära till exempel ur en 
ledarskapsaspekt. Resultatet visar att respondenterna efterlyser en beskrivning som 
blandar in den mänskliga biten och ”känslorna” Uppdragstaktiken talar bland annat 
                                                 
87 Nils Marius Rekkedal tjänstgör som professor på Försvarshögskolan där han bland annat ansvarar för 
utbildningen i krigskonst, han har även skrivit ett stort urval i ämnet krigskonst. 
88 Rekkedal, Nils Marius, ”Utvecklingen av manövertänkandets teoretiska grund”, Red Brehmer, 
Berndt, Krigsvetenskaplig årsbok 2003, (Elanders Gotab AB, Vällingby 2004), s.136 
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om flexibla initiativrika individer, men hur utbildar man i att bli eller att vara flexibel 
och initiativrik, och var hittar vi och var beskrivs innebörden av detta i vår doktrin 
eller i vår utbildning? 

Hur påverkas uppdragstaktiken av att den ställföreträdande chefen har tappat sin 
förmåga till initiativ på grund av att han/hon befinner sig i chocktillstånd och är 
handlingsförlamad och tenderar att sprida sin handlingsförlamning till resten av 
förbandet? Är det då tillåtet att använda sig av kommandostyrning? Jag vill med detta 
resonemang belysa att vår doktrin säger att: ”Inom ramen för uppdragstaktik kan 
detaljerad styrning temporärt behöva tillämpas”89 Vidare inom ramen för denna 
kommentar säger vår doktrin att i huvudsak så används kommandostyrning vid 
samordningsbehov och för att undvika vådabekämpning. Är det flexibelt att låsa en 
ledningsmetod till en viss typ av situationer? 

Med denna kommentar vill jag belysa och även ifrågasätta att vi påstår att 
kommandostyrning är en del av uppdragstaktiken. Om den är en naturlig del av 
uppdragstaktik varför saknar den en definition, varför skrivs det att den endast 
temporärt skall tillämpas, och varför utbildar vi inte i användningen av 
kommandostyrning? Svaret på detta anser jag bland annat vara att vi inte utbildat 
uppdragstaktik inom ramen för ledarskapsutbildning, där man mer belyser den 
”mänskliga” biten i att leda och att bli ledd under svåra förhållanden och vilka 
konsekvenser detta kan få vid bland annat val av ledningsmetod. 

En annan faktor som jag påstår har låst oss i uppfattningen att kommandostyrning 
endast bör användas temporärt är att vi övat/övar för lite. Vi känner inte igen dom 
praktiska situationerna som kan uppstå och därför kan vi bara teoretiskt resonera kring 
vilken ledningsmetod som passar bäst. Denna avsaknad av praktiska övningar 
påverkar även sättet och metoden vi utbildar på. Undersökningsresultatet visar också 
klart och tydligt att undersökningsdeltagarna saknar övningar där man praktiskt får 
och kan tillämpa uppdragstaktik. 

Det finns även en annan aspekt och det är när vi väl övar praktiskt så är det inte alla 
gånger så att man ändå får möjlighet att tillämpa uppdragstaktik. Detta påstående 
beläggs bland annat av resultatet där huvuddelen av undersökningsdeltagarna påstår att 
man anser att högre chefer inte i samma utsträckning som dom själva tillämpar 
uppdragstaktik. Vid samtalsintervjuerna så var undersökningsdeltagarna överens om 
att det även berodde på att vi övar för lite, och detta resulterar i att chefer i befattning 
måste ”markera” att man är chef. Övningarna är så få och i regel så korta att man inte 
hinner göra ”ett intryck” så därför tenderar man mer att kommandostyra och att lägga 
sig i beslutsfattandet på ganska låg nivå. Vidare framkom det vid samtalsintervjuerna 
att även övningsledningen och de som följer upp övningen lägger sig i beslut utan att 
vederbörande går i övad befattning. Vi har så få övningar och övar så lite att vi inte 
hinner eller tillåts göra fel, allt måste vara rätt från början. 

Det sistnämnda skulle jag vilja belysa med ett eget exempel från en av dom största 
militära armé övningar som återkommer varje år, TSÖ (taktisk stabsövning). Detta 
exempel härrör sig från årets övning, TSÖ 05. Kortfattat kan övningsscenariot 
beskrivas som en internationell insats inom hela konfliktskalan från fredsbevarande till 
väpnad strid.  

                                                 
89 Militärstrategisk doktrin 2002, s. 90 
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Vid slutskedet av övningen ansåg en del av övningsledningen att chefen, i det här 
fallet chefen i befattning för hela den fredsbevarande styrkan, inte hade uppfattat 
situationen som rådde på ”rätt sätt” enligt övningsledningen och att hans beslut att 
anfalla var felaktigt. För att försöka få chefen att ändra sitt beslut går del av 
övningsledningen in och styr genom att få planstaben att poängtera för chefen att hans 
beslut grundar sig på felaktig information och lägesuppfattning. Det sistnämnda 
stämmer inte utan chefen har fått rätt information och som chef har han gett uttryck för 
att han ändå vill anfalla, trots att det enligt övningsledningens uppfattning i detta 
scenario skulle vara mer fördelaktigt att avstå ett anfall. Planstaben motsätter sig att 
påstå att man gett chefen felaktiga uppgifter och att han inte förstått situationen. Efter 
intensiva diskussioner tvingas planstaben av övningsledningen att ändå säga detta till 
chefen, med bland annat motiveringen att man annars skulle få en felaktig bild av att 
man valt att anfalla och härmed ”slaktat” egna förband. Detta var en slutbild man inte 
ville ge övningsdeltagarna och inte heller till dom internationella deltagarna.  

Detta ingrepp i övningen fick många negativa konsekvenser och visar även på många 
andra saker, bland annat att;  

– När vi väl övar tillåts vi inte praktisk utöva uppdragstaktik  

– Man hade en dold avsikt att försöka ”rädda ansiktet” på chefen eftersom del av 
övningsledningen ansåg att han fattat ett felaktigt beslut. Detta fick istället en 
negativ effekt där man hängde ut chefen 

– Chefen i befattning för den fredsbevarande styrkan visste inte att detta var ett 
inlägg gjort från övningsledningen, utan han tror att hans stab är inkompetent 
och ger den en utskällning 

– Om man inte ens tillåter den högste chefen att fullfölja sin vilja på sitt sätt, vad 
har man då för acceptans att då tillåta och acceptera DUC: s sätt att lösa 
tilldelade uppgifter inom ramen för högre chefs vilja. 

– Man tappar ett tillfälle där resultatet av ett eventuellt felaktigt beslut ger mer 
kunskap och lärdomar än resultatet av en uppbackande övningsledning som 
från läktarplats försöker ”styra in bollen i mål”. 

 Jag vill vidare med detta exempel även poängtera vikten av undersökningsdeltagarnas 
efterlysning om att ämnet uppdragstaktik även bör ingå som en del i 
ledarskapsutbildningen där chefens personlighet och andra omständigheter påverkar 
valet av vår ledningsmetod, och att vi måste börja öva mer och även tillåtas att göra 
fel. 

Slutsatser:  
– Det har inte skett någon utveckling avseende utbildningen i uppdragstaktik, i 

vissa fall har den blivit sämre, då främst vad avser möjligheter till praktisk 
tillämpning 

– Den teoretiska utbildningen måste kompletteras med praktiska övningar och 
utbildning  

– Om kommandostyrning är en del av uppdragstaktik måste den även definieras 
och ingå i vår utbildning 

– Utbildning i uppdragstaktik måste ingå som en naturlig del i 
ledarskapsutbildningen, där man bland annat måste belysa hur svåra situationer 
kan påverka/påverkar vårt sätt att leda 
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– Att det inte skett någon utveckling avseende utbildningen i uppdragstaktik 
påverkar även vår tolkning och tillämpning av densamma, då i regel på ett 
negativt sätt då den inte hängt med i övriga förändringar som skett i 
Försvarsmakten 

– Avsaknaden av en gemensam utbildningsstrategi som följer en röd tråd genom 
alla militära skolsteg gör att enskilda lärares intresse och tolkningar ligger till 
grund för fortsatt tolkning och inställning till uppdragstaktik. Detta gäller 
främst vid den första kontakten med uppdragstaktik, dvs. under värnpliktstiden 
och yrkesofficersprogrammet. 

– Avsaknad av praktisk övning avseende uppdragstaktik i tidigt skede av en 
officers utbildning är svår att ”hämta i kapp” vilket gör att det kan få 
långtverkande konsekvenser i den enskildes sätt att tillämpa och utöva 
uppdragstaktik. 

5.4 Diskussion om tolkningen av uppdragstaktik 
Det finns några genomgående drag vid resultatet av denna del i undersökningen. Det 
första är att den svenske officeren tolkar uppdragstaktik som någonting positivt som 
han/hon gärna tillämpar. Man tycker vidare att det i regel är ett sätt att leda som passar 
den svenska mentaliteten. Det som också klart framgår är att den svenske officeren 
tolkar att uppdragstaktik både är en filosofi och en metod? Varför huvuddelen anser att 
det är både en metod och en filosofi är ganska intressant. Vem har förmedlat detta 
budskap? Personligen känner jag inte igen det från någon utbildning. Jag tolkar det 
heller inte som att det är det budskap som vår militärstrategiska doktrin vill förmedla. 

Vid samtal med en ledande professor i ledningsvetenskap på Försvarshögskolan ansåg 
han helt klart att det är en filosofi.90 Detta är enligt min uppfattning även en bred 
uppfattning bland många andra lärare på Försvarshögskolan, främst inom KVI 
(krigsvetenskapliga institutionen). Varför då denna klara uppfattning att det är både en 
metod och en filosofi. Jag försökte tidigare i uppsatsen se om det fanns någonting i 
ordens betydelse som kunde hjälpa till med svaret, men lyckades inte. Om jag ger mig 
ut på egna spekulationer så tror jag att det enkla svaret helt enkelt är att vi inte är 
stringenta i vår benämning. Våra doktriner och reglementen ger helt enkelt olika 
budskap. Det har heller aldrig getts en förklaring till vad vi avser med metod och 
filosofi och varför vi anser att uppdragstaktik är det ena eller det andra. Återigen 
återkommer vikten med att definiera de begrepp vi använder oss av. 

Det man kan fråga sig är om det egentligen spelar någon roll om det är en metod eller 
filosofi, innebörden av uppdragstaktik är ändå den samma och huvudsaken är väl att vi 
förstår dess innehåll och tolkning. Uppdragstaktiken har ju tidigare ändå överlevt det 
mesta utan att den har haft några särskilda benämningar. I våra gamla 
arméreglementen beskrevs den under kapitlet taktikens grunder. Hur vi tolkar 
uppdragstaktik styrs mycket av vår militära bakgrund och den tidigare utbildning vi 
fått inom ämnet.  

Ett intressant resultat i undersökningen är att nästan 100 procent anser sig veta vad 
uppdragstaktik är, i samma andetag säger ca 90 procent att den måste helt eller delvis 
förtydligas för att den skall kunna tillämpas optimalt. Inledningsvis tyckte jag att detta 

                                                 
90 Samtal med Professor Berndt Brehmer där vi diskuterade huruvida uppdragstaktik är en metod eller 
en filosofi. 
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kändes motsägelsefullt och jag lade ner en del tanketimmar för att försöka förstå och 
analysera vad budskapet egentligen är. Det som kom fram under samtalsintervjuerna 
visar att det egentligen inte är något konstigt, och inte heller motsägelsefullt. Som 
liknelse vill jag åter använda att alla vet vad en bil är men att framföra den är något 
annat, och för att kunna framföra densamma så krävs både en viss teoretisk kunskap 
och förståelse samt även en praktisk utbildning där du får lära dig att utnyttja den på  
rätt sätt för att kunna få ut maximal kapacitet av densamma. 

Det samma gäller för uppdragstaktik. Men, varför måste uppdragstaktiken förtydligas, 
vad är det i den som uppfattas som otydligt? En orsak som klart kan skönjas inom 
ramen för resultatet av denna uppsats är den begreppsförvirring som emellanåt råder. 
Vad är det vår doktrin försöker säga när den gör en beskrivning av uppdragstaktiken? 
Vad betyder allt, hur ska vi tolka olika saker?  

Som några exempel på saker och ord som kanske bör omformuleras och förtydligas 
och kanske bidrar till förvirringen är bland annat följande uttryck och begrepp: Jag har 
inte för avsikt att själv försöka förklara dom utan det är snarare ett resonemang där jag 
vill försöka förmedla och belysa en problematik som jag tror är större än vad vi anar. 

– Tilldela resurser: Vad betyder egentligen detta? Räcker det att säga att man får 
ett visst förband underställt och då har man tilldelats resurser? Är dessa 
resurser samma som för 20 år sedan? Hur långt ner i detalj måste jag beskriva 
denna resurstilldelning? 

– Uppdragstaktik kräver hög utbildningsnivå: Inom vad, bilkörning, sjukvård? 
Vad är det för utbildning jag egentligen behöver för att kunna tillämpa 
uppdragstaktik? Denna utbildningsnivå, är den, och måste den anpassas till den 
miljö jag ska verka i, stöd till samhället, internationell tjänst etc. Ser denna 
utbildning annorlunda ut beroende på vilken militär bakgrund jag har? 

– Kommandostyrning: Vad innebär egentligen detta, varför definieras inte detta 
då det är en del av uppdragstaktiken? Vad är den stora skillnaden mellan 
uppdragstaktik och kommandostyrning? För kommandostyrning förutsätter väl 
också att du ska känna till högre chefs vilja, kommandostyrning behöver väl 
också initiativrika och flexibla individer? 

– Uppdrag: Vad är ett uppdrag? Räcker det att definiera uppdraget i ordern 
under IGU (Indelning, gruppering, uppgifter) Om jag från högre chef får en 
IGU, vilket allt som oftast inträffar, har jag då getts utrymme att tillämpa 
uppdragstaktik där jag själv får avgöra vilken indelning och gruppering jag vill 
ha för att lösa uppgiften? Hur definierar och ställer vi ett uppdrag? 

– Centraliserad ledning: Hur kommer det sig att 20 procent anser att detta 
kännetecknar uppdragstaktik? Har tekniken hunnit ikapp och det faktiskt går 
att utöva uppdragstaktik från en central ledningsplats utan att man 
kommandostyr? 

Detta var bara ett axplock av begrepp som vi snurrar runt med utan att ibland beakta 
och förstå deras egentliga betydelse och mening och hur dom egentligen förhåller sig 
till varandra. Många av dessa begrepp har fått stå orörda i 26 år, utan att dom 
analyserats på djupet. Militärstrategisk doktrin syftar till att förklara och förmedla ett 
gemensamt förhållningssätt inklusive en gemensam nomenklatur för användande av 
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militära medel och metoder.91 Med ovan nämnda lilla axplock och frågor kan man 
ställa sig frågande till om vår militärstrategiska doktrin lyckats med vad den avser. 

Vår tolkning har definitivt påverkats av att det brister i den praktiska tillämpningen av 
uppdragstaktik. Vi tolkar en sak endast från en aspekt, nämligen den teoretiska, och 
saknar till del den tolkning vi skulle ha fått om vi även hade mer praktisk tillämpning 
av uppdragstaktik. 

Att vi tolkar samma sak olika har belysts några gånger, och det är helt i sin ordning i 
många sammanhang. Men, var drar vi gränsen? Resultatet visar ibland på rena 
felaktigheter avseende uppdragstaktik. Till exempel så anser nästan 20 procent att 
centraliserad ledning kännetecknar uppdragstaktik, Inte ens 50 procent anser att 
kontroll gör det. 

Varför anser och tolkar så många av undersökningsdeltagarna att kontroll inte ingår i 
uppdragstaktik?  

Är det kanske resultatet av en mångårig personalbrist som rått på våra förband, efter 
ett flertal försvarsbeslut. Denna personalbrist har i sin tur ibland bidragit till brist på 
order till förband som sedan genererar i initiativrika officerare som tar sig egna 
uppgifter och fattar egna beslut. Sedan kritiserar man högre chefer för att dom inte 
kontrollerar genomförda uppgifter. Men hur ska högre chefer kunna kontrollera något 
när man inte ens vet att vissa uppgifter och uppdrag är genomförda, den högre chefen 
har ju inte själv gett order om det. Denna frihet och möjlighet att utan kontroll ta egna 
uppgifter uppfattar sen den initiativrika officeren på ett felaktigt sätt, som att vi 
faktiskt utövar uppdragstaktik eftersom han/hon känner en frihet i sitt agerande.  

Denna mångåriga brist på kontroll, oavsett vad den beror på, har även bidragit till att 
det känns onaturligt med kontroll och att officerarna inte längre känner igen det som 
en naturlig del i uppdragstaktiken. Eller har även tekniken här kommit ikapp, så att en 
kontroll numera kan göras genom andra metoder än att chefen personligen inspekterar, 
ett enkelt SMS eller liknande?  

Nästan 67 procent anser att uppgiftsdiciplin är någonting viktigt, ändå visar resultatet 
från scenariet och samtalsintervjuerna att uppgiften är av underordnad betydelse, för 
det är i första hand personalen och deras säkerhet man tänker på. Det ena behöver 
självklart inte utesluta det andra, men man bör ändå observera och även reagera på 
dom många signaler som resultat ger. 

Något anmärkningsvärt och noterbart är att alla tre ord som jag själv hade valt att 
definiera uppdragstaktik med, var bland dom fyra viktigaste orden enligt 
undersökningsdeltagarna. Man kan då undra och spekulera i varför man valde tre 
andra ord före andra mer vedertagna begrepp som används vid beskrivning och 
definiering av uppdragstaktik i vår doktrin. Detta kan ha ett flertal orsaker; 

– Man kan inte definitionen på uppdragstaktik enligt doktrinen. 

– Då man saknar definition på orden lägger man själv in en värdering 

– Mina utvalda ord beskrev lättare vad man själv ansåg beskriva uppdragstaktik 

Att begreppen som beskriver uppdragstaktik i regel saknar definition gör också att 
tolkningen och tillämningen kan bli ytterst varierande. 

                                                 
91  Militärstrategisk doktrin 2002, s.10 
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En annan sak som resultatet visar är att den svenske officeren anser att 
kommandostyrning är motsatsen till uppdragstaktik. Vad är då motsatsen? Det är inte 
riktigt klart och några hävdar att det är centraliserad ledning.92 Oavsett vilket så finns 
denna uppfattning och någonstans har den fått sin grogrund. Och även här så finns det 
en avsaknad av en klar definition av vad vi egentligen avser med kommandostyrning. 

 

Slutsatser: 
– Uppdragstaktiken och dess begreppsapparat måste analyseras och förklaras 

tydligare för att den skall kunna tillämpas optimalt, då det råder en viss 
begreppsförvirring. 

– Uppdragstaktikens tillämpning beror mycket på den enskildes utbildning och 
tolkning samt högre chefs acceptans att tillåta utövandet 

– Tolkningen av uppdragstaktik baseras på den militära bakgrund man har 

– Vikten av enskilda ords betydelse kan inte förringas  

– Bristen på order kan felaktigt uppfattas som uppdragstaktik för att man känner 
en ”frihet” att agera och ta initiativ, detta utan kontroll från högre chef 

– Uppfattningen att kommandostyrning är motsats till uppdragstaktik påverkar 
även vårt sätt att tolka och tillämpa uppdragstaktik 

5.5 Diskussion om tillämpningen av uppdragstaktik 
Resultatet visar att huvuddelen av undersökningsdeltagarna anser sig tillämpa 
uppdragstaktik, man anser vidare att högre chef inte gör detsamma. Varför uppfattar 
man det så? Intressant är också att överlag när man pratar om högre chef så visar 
undersökningsresultatet och samtalsintervjuerna att med högre chef åsyftar man gärna 
till någon annan. Den högre chefen är således inte undersökningsdeltagarna själva trots 
att dom rimligtvis vid många tillfällen är just högre chefer till sina DUC. Vid 
samtalsintervjuerna var det heller ingen som trodde att deras egna DUC skulle tycka 
att dom just var den högre chefen som inte tillämpade uppdragstaktik. 

Uppdragstaktiken innebär att chefer på alla nivåer måste acceptera en viss dynamik i 
tillvägagångssättet under genomförande. Ändå är det över hälften av 
undersökningsdeltagarna som säger att man ofta har fått en tillsägelse eller reprimand 
om man valt att lösa uppgiften på ett annorlunda sätt. Resultatet talar inte om ifall man 
får en reprimand även om uppgiften blev löst eller inte. Detta är ändå ett resultat som 
man kan reagera över. Och man kan fundera om även detta är ett resultat av de senaste 
årens nedskärningar i försvarsmakten. Med det menar jag att bristen på resurser, i form 
av både pengar, övningar och personal har medfört att enskilda chefer på olika nivåer 
tvingas till att göra saker som ibland går utanför tillåtna ramar för att kunna lösa sina 
uppgifter. Här måste då högre chef i egenskap av sin befattning ge en tillsägelse. Detta 
är naturligtvis spekulationer, men det finns fler saker som talar för att vår ekonomi 
påverkar vårt ledarskap och även möjlighet att tillämpa uppdragstaktik. Detta tror jag 
också är svaret på varför resultatet visar att man inte anser att högre chef tillämpar 

                                                 
92 Cedergren, Anders, ”Uppdragstaktik- en underskattad kraft”, RedCedergren, Anders, Mattsson, Peter 
A, Uppdragstaktik En ledningsmetod i förändring, (Elanders Gotab AB, Vällingby 2003) s.8 
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uppdragstaktik. Man måste helt enkelt styra mer för att vi ska hålla oss innanför dom 
ekonomiska ramarna som sätts. 

Ett bevis på att våra bristande resurser kan påverka vårt sätt att leda är att många anser 
att man i större utsträckning tillåts utöva uppdragstaktik i internationell tjänst än vid 
den vanliga fredsverksamheten på förbanden. Vid internationell tjänst finns inte dom 
ekonomiska ramarna att hålla sig inom, och i internationell tjänst borde det kanske 
finnas mer begränsningar i form av Rules of engagement, (ROE) politiska restriktioner 
etc. ändå tillåts man i större utsträckning agera och tillämpa uppdragstaktiken. 

Kommandostyrning ingår enligt våra doktriner i uppdragstaktik, ändå är det endast ett 
fåtal av undersökningsdeltagarna som anser att det gör det. Det som sedan är intressant 
är att relativt många ändå säger sig tillämpa det mer eller mindre. Frågan man kan och 
bör ställa sig är, när man tillämpar kommandostyrning gör man det då inom ramen för 
uppdragstaktik eller gör man det inom ramen för kommandostyrning som en egen 
ledningsmetod? Resultatet pekar på att man gör det utanför ramarna det vill säga man 
anser inte att man då tillämpar uppdragstaktik. Det finns också en tendens att just 
avsaknaden av en klar definition för motsatsen till uppdragstaktik, gör det svårt att 
ibland identifiera vilken ledningsmetod som används. Att det råder tveksamheter om 
man fortfarande handlar inom ramen för uppdragstaktik är ytterligare ett bevis på att 
de kanske krävs en distinktion och förtydligande hur kommandostyrning egentligen 
förhåller sig till uppdragstaktik. Detta understryks också av att resultatet visar att 
huvuddelen av undersökningsdeltagarna tolkar kommandostyrning som motsats till 
uppdragstaktik.  

Det är inte möjligt att välja att leda med uppdragstaktik som metod utan lång träning.93 
Det är bland annat i träningen som det brister enligt undersökningen. Huvuddelen av 
undersökningsdeltagarna poängterar just vikten av träning och övning. Det som sedan 
blir lite motsägelsefullt är att när ges tillfällen och möjlighet till träning, har vi en 
officerskår som är motvillig till att gå i befattning på övningar. Detta påstår jag av 
egen erfarenhet. Jag tycker vidare att många av våra övningar även visar detta då stor 
del av officerskåren går som förbandsinstruktörer istället för att öva i befattning. Jag 
tror att även om vi får mer övningar så kommer det att ta tid innan vi är ”i kapp” 
den/de förmågor vi tappat under alla år på grund av avsaknad av träning. Bristen på 
övningar har gjort att vi stundom har en officerskår som känner en osäkerhet och 
nästan en rädsla i att öva, då man saknar rutin och då man fullständigt blottlägger sina 
brister. 

Det som också bör noteras i sammanhanget är hur undersökningsdeltagarna tydligt och 
ofta kopplar tillämpningen av uppdragstaktik till övningar. Detta anser jag också kan 
kopplas till resultatet där man anser att det är lättare att tillämpa uppdragstaktik vid 
internationell tjänst än hemma på i förbandsverksamheten.  

Slutsatser 

– Bristen på övningar kommer att ha konsekvenser långt fram, där vi tappar  
olika förmågor, som exempel, förmågan att fatta snabba beslut, våga ta 
initiativ, våga ta risker, förtroende för chefer och förband etc.  

– Den svenske officeren anser sig ofta tillämpa uppdragstaktik, dock anser man 
att den högre chefen inte gör det i samma utsträckning 

                                                 
93 Cedergren, A, 2003, s.5 
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– Tecken tyder på att officeren har svårt att skilja på om han/hon vid tillämpning 
av kommandostyrning gör det inom ramen för uppdragstaktik eller om det är 
inom ramen för kommandostyrning som en egen metod  

– Dom ekonomiska ramarna har omedvetet förändrat uppfattningen och 
tillämpningen av uppdragstaktik, där man tycks ha en bild av att 
uppdragstaktik endast tillämpas på övningar. 

– Ekonomiska ramarna har påverkat/påverkar vårt sätt att leda då många anser 
att det begränsar deras initiativtagande, och att högre chefer tvingas detaljstyra 

– Det finns en tendens till uppfattning att man uppfattar att uppdragstaktik är 
något man utövar på övningar och inte längre i den ”normala” verksamheten 

5.6 Avslutande resultat 
Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka huruvida det svenska sättet att tolka 
uppdragstaktiken måste omformuleras och inom vilket ämne/ämnen utbildningen 
avseende uppdragstaktik skall bedrivas? Resultatet av denna studie har resulterat i 
många slutsatser. Jag skrev tidigare att resultatet visar svart på vitt, utan möjligheter 
till feltolkning att någonting förhöll sig på ett visst sätt. Samma sak skulle jag kunna 
göra när jag svarar på frågorna i in uppsats. Jag skulle egentligen med hjälp av 
resultatet från två frågor i min eVal-enkät, svart på vitt kunna dra slutsatser som direkt 
svarade på mina frågor.  

– Ja, uppdragstaktiken behöver omformuleras 

– Utbildningen avseende uppdragstaktik skall bedrivas både inom taktik och 
ledarskap och sedan skall den tillämpas och övas på övningar för att vi skall 
kunna tillämpa den i vårat dagliga värv, oavsett om vi tjänstgör hemma eller 
ute på en internationell operation 

Även om resultatet helt pekar på dom två slutsatserna ovan så tror jag att jag skulle 
begå ett misstag om jag så enkelt svarade på mina frågor. Jag börjar med frågan 
avseende utbildning, som är enkel att svara på, där visar resultatet klart och tydligt att 
det finns behov av att ändra utbildningen så att uppdragstaktik inte bara utbildas inom 
ramen för taktikutbildningen. Resultatet har även helt klart visat att den känslomässiga 
biten avseende utbildning i uppdragstaktik har utelämnats, och det behövs utbildning 
inom ledarskapsämnet, som berör dom mänskliga och känslomässiga aspekterna som 
påverkar vårt sätt att leda. Denna gemensamma utbildning inom taktik och ledarskap 
skall sedan kopplas samman för att tillämpas på övningar och i vårt vardagliga värv. 
För att få denna övning inom dessa ämnen behövs en gemensam utbildningsstrategi 
som har en röd tråd genom alla våra skolsteg. 

Om uppdragstaktiken måste omformuleras eller inte är svårare att svara på trots att 
huvuddelen av undersökningsdeltagarna anser det. Det kan vara så enkelt att 
problematiken egentligen verkar ligga på ord och begreppsförståelse och inte på själva 
sättet att tolka och formulera uppdragstaktik. Resultatet indikerar också att dom 
senaste årens nedskärningar och den i samtalsintervjuerna framförda uppfattningen om 
kaos i ledningsstrukturen gör att många känner sig frustrerade och tolkar då att 
uppdragstaktiken behöver omformuleras. Svaret kan kanske också ligga i den 
förändring som vi officerare genomgått, dvs. vi är mer administratörer och direktörer 
med ansvar för manegement som inkluderar budget och annat, än vi är rena officerare 
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med endast en uppgift, väpnad strid. Är det kanske officeren som förändrats mest och 
åter behöver omvandlas till en krigare, och inte en tjänsteman med ECDL körkort94?  

Alla påståenden ovan är reflektioner som utkristalliserat sig när jag jobbat med 
undersökningen. Helt klart är dock att någonstans har vi ett ”fel som måste 
identifieras”.  Min undersökning visar ganska tydligt att det råder en allmän 
uppfattning om att vi i försvarsmakten inte tillämpar uppdragstaktik. Vad det beror på 
kan inledningsvis vara egalt, men det är ett problem som måste tas upp till ytan om vi 
inte vill skapa oss större problem i framtiden, och om vi vill fortsätta att leda enligt 
den metod vår doktrin föreskriver. Vid ett samtal med en ”hög” officer sa 
vederbörande; ” skriv att vi har två doktriner, en officiell och en inofficiell Den 
inofficiella är verksamhetsledning”. Trots den förvirring som i nuläget råder så är den 
svenska officeren fortfarande positivt inställd till uppdragstaktik, men hur länge till? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 Euopean computer driving licence 
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6. FÖRFATTARENS REFLEKTIONER 
Under detta kapitel skulle jag vilja belysa några saker som ligger utanför ramarna av 
den frågeställning som jag gjort i min uppsats, men som jag tycker är värda att nämnas 
i sammanhanget. 

Att skriva om uppdragstaktik har stundom varit som att gå runt i ett minfält. Du vet 
inte vilket steg som eventuellt renderar i en explosion. Ämnet är väldigt laddat och alla 
har en åsikt om den. Det som arbetet med denna uppsats helt klart belyst för mig är att, 
trots att vi har en gemensam doktrin som har som mål att ge oss samma grund att stå 
på, så spretar våra åsikter, tolkningar och tillämpningar avseende uppdragstaktik i 
olika riktningar likt en igelkotts taggar. Lika vassa är dom olika taggarna.  

Under resan gång har det även framkommit att det finns en utbredd åsikt om att 
kommandostyrning är någonting ”fult”. Att kommandostyra är nästan ett 
misslyckande. Mina intervjuer har visat att kommandostyrning är någonting man 
nästan gör i smyg, likt en konstig hemlig böjelse som inte tål att visas upp.  Ibland 
försöker man kamouflera bort sin böjelse för kommandostyrning med lite inslag av 
uppdragstaktik. Resultatet blir därefter, och vi blir inte bra på något av dom och 
truppen är förvirrad. Som exempel på detta vill jag ge ett utdrag av en lektion i 
uppdragstaktik som bedrevs för kadetter på Karlberg under förra året. Detta utdrag är 
en del av en tidigare elev på chefsprogrammets c-uppsats. 

”De som använder kommandostyrning som ledningsmetod har medvetet valt det 
utgående från olika kulturella och politiska influenser och överväganden. Bakom 
kommandostyrning ligger ett slags maskinellt tänkande, ett urverk fungerar bäst om 
inte de enskilda kuggarna eller kugghjulen krånglar.”95 

I samma anda säger man sedan som sammanfattning att; 
”Grunden för svensk ledning är uppdragstaktik, att man skall inskränka de 
underställdas handlingsfrihet och manöverutrymme så lite som möjligt, att man ska 
lita på sina underlydande och att den underställde måste ta sitt ansvar för sin del av 
helheten.”96 

Vem törs efter en sådan duvning säga att man faktiskt gillar eller ser 
kommandostyrning som någonting positivt. Även om man vid samma utbildning vid 
ett senare tillfälle beskriver en historisk händelse där det framgår att i verkligheten så 
blir det aldrig renodlad uppdragstaktik eller kommandostyrning. Denna något konstiga 
inställning gör mig en aning upprörd, av flera anledningar; 

– Kommandostyrning är något naturligt i tillämpningen av uppdragstaktik och 
det måste vi lära oss att både förstå och hantera. 

– Här bevisas också vikten av att vi måste ha en gemensam utbildningsdoktrin 
avseende uppdragstaktik. Detta visar också att beroende på den som är lärare 
och hans/hennes egen tolkning av uppdragstaktik så lägger även vederbörande 
grunden för den nya generationens officerare och i sin tur deras tolkning och 
tillämpning av uppdragstaktik. Är vi inte mer rädda om denna grund? Hur ska 
vi få denna gemensamma utbildningsstrategi?  

                                                 
95 Carlsson, C-uppsats, s. 27 
96 Ibid., s. 27 
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– Med påståenden om att kommandostyrning kan liknas vid maskinellt tänkande, 
skickar vi ut en signal där vi dömer andra nationers kulturella bakgrund utifrån 
deras militära ledningsfilosofi. Är detta en signal vi vill förmedla vid framtida 
militära samarbeten som till exempel EU- battle group? 

Jag tror att vi i Sverige skulle behöva en motsvarighet till amerikanarnas TRADOC97, 
självklart anpassad till svenska förhållanden och våra möjligheter. Det behövs ett 
centrum där man har kontinuitet, personer som är både kunniga och intresserade av det 
dom forskar i och om, och som kan se helheten av vilka effekter vissa beslut får även 
inom andra områden i Försvarsmakten.  

 Arbetet med uppsatsen har påverkat mig och min egen syn på vår ledningsfilosofi på 
många sätt. Jag tror ibland att vi i Sverige har målat in oss i ett hörn när vi säger att 
uppdragstaktik är den ledningsmetod vi ska eftersträva. Med tanke på den komplexa 
och varierande miljö som vår Försvarsmakt ska leva i, måste vi kunna spela på alla 
våra strängar. Våra uppgifter är allt från stöd till samhället till väpnad strid. Möter vi 
denna variation genom att låsa oss vid en ledningsmetod? Även om vi strävar efter att 
leda enligt uppdragstaktik så måste vi kunna anpassa oss till den multinationella 
arenan som våra internationella uppdrag kastar in oss i. Vi måste både vara beredda att 
leda och bli ledda på andra sätt än uppdragstaktik, och för att kunna låta oss göra detta 
måste vi öva och tillåta andra ledningsmetoder. Om inte annat så måste i alla fall vi 
som chefer, lära oss att vara ett filter mellan olika nivåer och olika ledningsmetoder, 
där vår kunnighet och rutin inom andra ledningsmetoder gör att vi kan omvandla alla 
typer av ledningsmetoder till en anpassad uppdragstaktik, för just våra svenska 
förband. 

Vidare skulle jag vilja ställa frågan; Är det verkligen så att uppdragstaktiken är det 
bästa för manövertänkandet, om man ser det ur ett svenskt perspektiv? Med tanke på 
våra små resurser så har vi kanske inte råd att låta initiativrika officerare själva avgöra 
hur han/hon vill lösa uppgiften. Vi kanske måste direktstyra för att inte äventyra våra 
knappa resurser? Detta måste ju självklart vägas mot varför vi valt att ha 
uppdragstaktik som vår ledningsfilosofi och dom positiva effekter som just 
uppdragstaktik även medger. En annan reflektion jag gjort är att jag får uppfattningen 
att uppdragstaktik är än mer ”heligt” efter att vi fått vår militärstrategiska doktrin än 
innan. Detta kan medföra ett större motstånd till eventuella förändringar som krävs. 

En annan sak som vi måste våga diskutera utan att någon känner sig uthängd och 
trampad på tårna är att vårt militära system medger att man till exempel som specialist 
kan hamna som operativ chef på olika nivåer, utan att man har någon direkt erfarenhet 
från alla nivåer. Detta kan bli problematiskt när man som uppdragstaktiken säger att 
som chef måste kunna förstå verksamhet och beslut två nivåer upp. Jag vill hävda att 
som chef måste du även ha denna förståelse neråt för att kunna förstå hur en eventuell 
order mottas. Har du då hoppat över ett flertal nivåer kan det bli friktioner då man 
kanske saknar en helhetssyn och systemförståelse. Detta kan även uppstå när man som 
officer gör en ”snabb” karriär där man inte hunnit få erfarenheten som krävs för att få 
en helhetssyn. Med detta påstående menar jag inte att man skulle vara en sämre chef 
utan jag menar att detta i stor grad påverkar sättet att leda. 

                                                 
97 Training and doctrine center, en enhet som utvecklar taktik och doktriner. 
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Avslutningsvis vill jag återkoppla till vår militärstrategiska doktrin som säger att; 
”Avsaknad av utbildning, övning, erfarenheter eller information kan bli avgörande 
och gränssättande faktorer som resulterar i ett misslyckande”. 98  

Underökningsresultatet visar att vi i princip är i avsaknad av allt, utom kanske just 
information. Det man måste fråga sig är om vi törs vara så ärliga mot oss själva och 
med undersökningsresultatet i hand, säga att vi är dömda att misslyckas.  

En icke –artillerist frågade en gång: 

– Vad har den fjärde mannen i kanonservisen för uppgift? 

– Det är order på att han ska stå där han står. 

– Varför det? 

– Det lär bero på att han ska se till att hästen inte skenar vid skottet. 

– Men det finns ju ingen häst. 

– Det fanns på 1600-talet99 

Historia i all ära, men jag tror att vi måste börja ägna lika mycket tid till att analysera 
dom begrepp och dess innebörd vi använder nu och inte bara titta tillbaka på historiska 
innebörder. Det är dags att våga klippa navelsträngen med teoretiker som Clausewitz 
och Jomini och den tidens formulering av till exempel Auftragstaktik. Med detta 
kanske något vågade och radikala påstående, menar jag att det är dags att låta 
uppdragstaktiken genomgå en RMA, 100 där fokus skall vara en uppdragstaktik 
anpassad och definierad för vår svenska Försvarsmakt, med en anpassad utbildning, 
och därtill hörande praktiska övningar. Våga införa ett nytt begrepp som täcker både 
uppdragstaktik och kommandostyrning, och eventuellt något annat revolutionerande, 
där båda har en lika viktig del och inget skall ses som någonting ”fulare” eller 
olämpligare.  

Syftet med detta avslutande kapitel är att jag vill väcka och skapa debatt där jag vill att 
var och en som läser resultatet av denna uppsats reflekterar, och eventuellt agerar mot 
ett missförhållande som håller på att urholka vår tilltro och respekt för en mångårig 
och framgångsrik ledningsfilosofi, och att vi i framtiden slipper trona på fler minnen 
från fornstora dar. Vår Försvarsmakt tillämpar och har inte tillämpat uppdragstaktik på 
många år. 

 

There is only one thing harder than get a new idea in to a military mind, 

That is to get an old idea out.101 

                                                 
98  Militärstrategisk doktrin, s. 17 
99 citat taget från Pedagogiska grunder, (Försvarsmakten, Stockholm, 2003) s.35 
100 Revolution in military affairs 
101 citat av Liddell Hart 
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7. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

– Utred samma sak som min uppsats har haft i syfte att göra. Detta skall dock 
göras på en mycket mer omfattande grupp och ner genom hela kedjan till 
värnpliktiga för att få större djup och bredd. Den ska vidare göras med mer 
detaljerade frågeställningar. Alternativet är att ett flertal olika oberoende av 
varandra individer forskar i det redan befintliga materialet, för att se om man 
får fram samma resultat.  Det resultat jag redovisar är ju en tolkning som 
påverkas av min egen kunskap inom ämnet.  

– Hur skall begreppet uppdragstaktik förtydligas? Vilka termer och vad i 
uppdragstaktiken behöver förtydligas? 

– Hur ska man skapa en gemensam utbildningsdoktrin för uppdragstaktik? Vad 
krävs för detta. Var ska utbildningen börja, hur ska den utbildningen se ut för 
att täcka alla dom behov och situationer vi ställs inför, och inom dom olika 
chefsnivåerna. 

– Har Sverige behov av en TRADOC, motsvarande? Behövs det ett särskilt 
centrum för att forska, studera och utveckla taktik och doktriner, anpassade 
efter svenska förhållanden och förutsättningar. 

– Hur påverka införandet av NBF uppdragstaktiken? Kommer uppdragstaktiken 
att ha spelat ut sin roll, när den nya tekniken introduceras eller kommer den att 
behöva förändras i några avseenden? 
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Bilaga 1 
 
Scenario kompani chef 
 
 
Bakgrund: Sverige bidrar med en Uh-bataljon med tillhörande ingenjörskompani i FN-
missionen UNIFIL (United Nations Interim force in Lebanon). UNIFIL får i resolutionerna  
425 och 426 tre uppgifter: 

1. Bekräfta de israeliska styrkornas tillbakadragande 
2. Upprätthålla internationell fred och säkerhet i området 
3. Stödja den libanesiska regeringens ansträngningar att återta auktoriteten över landet 

 
 
Den svenska Uh-bataljonen har löst av den franska Uh-bataljonen då de franska styrkorna inte 
var ”accepterade” av lokalbefolkningen och utsattes härmed ofta för beskjutningar och 
bakhåll. Detta medförde att ofta inte kunde lösa sina uppgifter och stödja de olika 
skyttebataljonerna. Lokalbefolkningen påstod att fransmännen inte var neutrala och att de inte 
gick att lita på. Sverige har funnits i området de senaste 15 åren och har byggt upp ett mycket 
stort förtroende bland lokalbefolkningen och övriga bataljoner. I missionsområdet deltar även 
ett flertal andra länder med skyttebataljoner, Norge, Irland, Fiji, Finland, Ghana och Nepal. 
Den svenska bataljonen har till uppgift att underhålla hela UNIFIL med i huvudsak 
transporter, förråd och ingenjörsarbeten. 
 
 
Det svenska ingenjörskompaniet är det enda kompaniet i området med huvuduppgifter som 
tyngre ingenjörsarbeten, minröjning och klarering. Kompaniet är inte samlokaliserat med 
övriga svenska bataljonen utan finns mitt inne i AO: t (area of operation). Ingenjörskompaniet 
består av stabs och trosspluton, ingenjörpluton, maskinpluton, vaktpluton, hundgrupp och en 
verkstadsgrupp.  
 
 Personalen som ingår i ingenjörsplutonen turas om att ingå i ett MCT (mine clearing team), 
som är en liten larmstyrka för minklarering. Med kort varsel skall den kunna rycka ut med 
fordon och även helikopter till en plats någonstans i södra Libanon.  Kompaniets 
huvudsakliga uppgift avseende minröjning och klarering är i första att möjliggöra 
skyttebataljonernas verksamhet. I andra hand är den till för att ibland göra humanitära insatser 
avseende röjning och klarering i syfte att underlätta för lokalbefolkningen. Detta sistnämnda 
finns dock inte helt solklart utklarat i något mandat, utan är mer en ”tradition” då UNIFIL har 
funnits i området under så många år. Att det är en ”tradition” är känt både av FN i New York 
och bland alla bataljonerna.  
 
Utbildning och uppehållande av egen färdighet avseende minröjning och klarering brukar 
genomföras så att ”nytta med nöje” sammanfaller, dvs. man brukar försöka klarera ett område 
som även kommer den civila befolkningen till gagn. 
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Det finns ett flertal minerade områden som gränsar till Israel där man försökt genomföra 
minklarering men man har då blivit störda av israeliska förband, som bl.a. försöker störa ut 
radiotrafiken, man spelar musik och utför andra oljud som skall störa våra minröjare och 
möjligheten att lyssna av utrustningen.  Man försöker även att distrahera våra minhundar. 
Israelerna hävdar att man inte vill att FN klarerar dessa områden då det skulle medfölja större 
risker för Israel, genom att olika fraktioner såsom Hizbollah och Hamas skulle få möjlighet att 
komma närmare den israeliska gränsen och härmed automatisk få längre räckvidd med sina 
vapen, då främst med sina Kathuysher, som med jämna mellanrum skjuter in i Israel. Vidare 
skulle man även få möjlighet att öppna upp fler smugglingsvägar mot Syrien. 
 
Incidenterna har rapporterats vidare till FN- högkvarteret i New York, och den svenska 
bataljonschefen har skickat officiella protester till israeliska myndigheter där man hävdar och 
trycker på säkerheten för de svenska minröjarna. Man hävdar vidare att en minröjning även 
medger att FN kan patrullera och kontrollera områdena noggrannare, därmed också eliminera 
riskerna för attacker från olika fraktioner. Den svenska bataljonschefen har uttryckt sig 
mycket klart och tydligt och meddelat den israeliska sidan, egna bataljonen samt övriga 
bataljoner att vi kommer att fortsätta klarera var vi så önskar. Tidigare order gäller! 
 
 
 I det norska området finns ett område som särskilt är intressant att minklarera då det dels 
möjliggör för norrmännen att patrullera närmare den israeliska gränsen och dels medger en 
mycket kortare uh-väg till ett av de norska op: na. (Observationspost). Det finns även lite 
prestige att just klarera det område då det är ett område man under längre tid försökt klarera 
men misslyckats då man mötts av ”motstånd” av en mycket nitisk israelisk officer med 
områdesansvar, som gjort det till sin livsuppgift att hindra FN att klarera området.  
 
Det svenska minklareringsteamet har en barack i beredskap på samtliga nationers camper där 
de kan sova och förvara sin utrustning ifall arbete genomförs i de olika bataljonsområdena. 
Den norska campen har emellertid blivit något av ett ”första hem” för MCT gänget där man 
känner en större ro och för att man oftast jobbar i dess område. Även de som inte går i 
beredskap väljer hellre att bo på den norska campen än den egna svenska. 
 
Då området är så känsligt enligt israelerna så har det även blivit en liten ”diplomatisk” fråga, 
där den israeliska befälhavaren kommer med antydningar och förtäckta hot, där han hävdar 
att; om svenskarna avser att klarera området så kommer man att tolka att den svenska 
bataljonen inte är neutral, samt man kommer att ge oss problem vid passering av gränserna 
mellan Israel och Libanon, både, avseende privata leavepasseringar och även vid hämtning 
och transporter av förnödenheter från/till Israel. 
 
Fram till nu har i regel den svenska MCT styrkan opererat mer eller mindre självständigt i 
området och Chefen ingenjörskompaniet tillsammans med Chefen MCT har kunnat välja ut 
områden man velat minklarera i enlighet med bataljonschefens order och direktiv. Med 
hänsyn till incidenten, har minklareringen över lag legat nere ett par veckor, och frustration 
börjar märkas på olika håll. 
 
Du är kompanichef och får nu påtryckningar av den norska bataljonschefen som du 
känner väl och har ett mycket informellt förhållande till, eftersom delar av ditt kompani 
mer eller mindre bor hos norrmännen. Du har vidare ett stort förtroende för den norske 
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chefen som du känner är mycket kompetent och har stor erfarenhet och stort 
kontaktnät både i Libanon och Israel. Han talar dessutom hebreiska.  Den norske 
bataljonschefen kräver att svenska MCT: t skall minklarera området. Han säger bl.a. 
följande: -Ni kan inte låta er skrämmas av någon enstaka israelisk officer som endast har 
områdesansvar. Han handlar förmodligen helt självständigt utan att ha högre chefs 
befogenhet. Nu måste svenskarna visa lite djävlar anamma. Ni låter väl er inte skrämmas? 
Dessutom säger dina killar i MCT: t att det inte är några problem att klarera området, rena 
rutinjobbet, tar kanske en vecka totalt.  
Du får vidare påtryckningar av C MCT som säger följande: Mannarna måste träna. Dom 
börjar bli nervösa att dom tappar sin färdighet. Ge oss en order nu. Du vet ju hur det blir, till 
slut kommer vi ändå att klarera området. Nu börjar det dessutom bli bråttom för snön kan 
komma i området när som helst och då blir det sju resor värre och tar längre tid. Klareringen 
underlättar för oss alla. Det är norske bataljonschefens område och han säger att vi ska 
klarera. Han borde ju bestämma i sitt eget område!  
Du känner att du har mycket att fundera på: Dina mannars och den norske 
bataljonschefens förtroende för dig som chef. Säkerhetsrisken för dina soldater. Du känner 
starkt att säkerhetsrisken är större om soldaterna är frustrerade och inte får träna skarpt än 
om israelerna stör i bakgrunden. Du vet av tidigare internationell erfarenhet att oro och 
frustration har en tendens att sprida sig snabbt i leden. Det finns en tendens att fjädrar blir 
hönor. 
 
Ska ni minklarera? Vad blir ditt beslut och vad ger du eventuellt för order? 
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UPPDRAGSTAKTIK  
 

Tack för att du fyller i denna enkät om uppdragstaktik och 
bidrar till att ge mig underlag att skriva min C-uppsats. Jag 
ber dig att fylla i så noggrant du kan. Jag ser gärna att du i så 
stor utsträckning som möjligt även kommenterar dina svar då 
detta bidrar till ytterligare viktig information. Vissa frågor kan 
uppfattas lika men jag ber dig ändå att besvara alla. Om det 
är någon fråga som verkar oklar ber jag dig att försöka svara 
på bästa sätt och utifrån ditt sätt att tolka den, då det 
medvetet finns några frågor som kan tolkas olika. Materialet 
behandlas enligt de forskningsetiska regler som fastställts av 
Forskningsrådet, dvs att informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
skall tillgodoses (Forskningsetiska principer i humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning fastställda av 
Vetenskapsrådet 2004-01-01). Du har möjlighet att få ta del 
av enkätresultatet genom att skicka en förfrågan till följande 
e-mailadress:  
laura.swaanwrede@fhs.mil.se  

 

 
1) Vilken vapengren tillhör du?  

    

Armén 

Marinen 

Flygvapnet 

SSG 
    Kommentar 

 
 
2) Vilket truppslag tillhör du?  
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3)Vilken/vilka av följande chefsbefattningar har du innehaft under din 
tid som officer?  

    

plutch/stf 

kompch/stf 

skolch/stf 

avdch/stf 

teknisk ch/stf 

annat 
    Kommentar 

 
 
4)Vilken/vilka befattningar har du haft vid internationell tjänst?  

    

plutch/stf 

kompch/stf 

batch/stf 

avdch(G1,S2,J2 etc) 

stabsbefattning 

liaison officer 

observatör 

annat 
    Kommentar 

 
 
5)När kom du för första gången i kontakt med begreppet 
uppdragstaktik?  

    under lumpen 
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OHS 

KHS Ak 

KHS HK 

MHS AK 

SP 

FHS ChP 

Internationell tjänst 

Annat 
    Kommentar 

 
 
6) Anser du dig veta vad uppdragstaktik innebär?  

    Nej Delvis Ja  
    Kommentar 

 
 
7)Anser du dig medvetet tillämpa uppdragstaktik på dina DUC,vpl 
etc?  

    

Aldrig 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

sällan 
    Kommentar 
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8)Anser du att dina chefer tillämpar uppdragstaktik?  

    

aldrig 

ibland 

ofta 

alltid 

Sällan 
    Kommentar 

 
 
9)Har du någon gång utövat uppdragstaktik och i efterhand fått 
tillsägelse/reprimand av högre chef som inte godtog ”ditt sätt ” att 
lösa uppgiften på?  

    

aldrig 

ibland 

ofta 

alltid 

sällan 
    Kommentar 
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10) Tillåts du agera inom ramen för uppdragstaktik?  

    

aldrig 

ibland 

ofta 

alltid 

sällan 
    Kommentar 

 
 
11)Törs du agera inom ramen för uppdragstaktik utan att det får 
påföljder om du handlar "annorlunda" än vad din chef vill?  

    aldrig ibland ofta alltid  
    Kommentar 

 
 
12)När du utövat uppdragstaktik har då högre chef kontrollerat 
genomförandet?  
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aldrig 

ibland 

ofta 

alltid 

sällan 
    Kommentar 

 
 
13)Anser du att utövandet av uppdragstaktik i regel är en 
tempoförlust?  

    

aldrig 

ibland 

ofta 

alltid 

sällan 
    Kommentar 

 
 
14) Har du i regel fått din utbildning i uppdragstaktik praktiskt eller 
teoretiskt?  

    
I huvudsak praktiskt 

I huvudsak teoretiskt 

Lika mycket av båda
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Annat 
    Kommentar 

 
 
15)Inom vilket ämne har du i huvudsak fått din utbildning och 
kunskap avseende uppdragstaktik?  

    

taktik 

ledarskap 

övningar 

internationell tjänst 

självlärd 

annat 
    Kommentar 

 
 
16)Anser du att du under dina år som officer aktivt uppmuntrats att 
utöva uppdragstaktik? aktivt uppmuntrats  

    

aldrig 

ibland 

ofta 

alltid 

sällan 
    Kommentar 
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17)Inom vilket/vilka ämnen tycker du utbildningen avseende 
uppdragstaktik i huvudsak skall bedrivas?  

    

huvudsak inom taktik 

huvudsak inom ledarskap 

lika mycket inom både taktik och ledarskap 

huvudsak praktiskt 

annat 
    Kommentar 

 
 
18)Är uppdragstaktik en ledningsmetod eller en ledningsfilosofi?  

    

en ledningsmetod 

en ledningsfilosofi 

både en filosofi och metod 

annat 
    Kommentar 
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19) Passar uppdragstaktiken det "svenska" ledarskapet och våran 
"svenska" mentalitet?  

    

inte alls 

delvis 

oftast 

aldrig 

alltid 
    Kommentar 

 
 
20)Anser du att det finns en klar utbildningsstrategi avseende 
uppdragstaktik och att den följer en röd tråd genom de olika 
skolstegen och nivåhöjningarna inom officersyrket?  

    

inte alls 

delvis 

ibland 

alltid 
    Kommentar 
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21) Är den nuvarande utbildningen avseende uppdragstaktik 
tillräcklig för att du som officer skall kunna tillämpa den optimalt?  

    

nej 

delvis 

ja 

annat 
    Kommentar 

 
 
22) Saknar du något, och i så fall vad, avseende utbildning i 
uppdragstaktik?  

    

 
 
23)Ett av uppdragstaktikens grundpelare för att det skall fungera är 
väl samövade förband,enheter och chefer. Anser du att ni inom ditt 
förband är det?  

    inte alls 
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delvis 

fullt ut 
    Kommentar 

 
 
24)Om du svarat inte alls eller delvis på frågan ovan, anser du att det 
påverkar utövandet av uppdragstaktik?  

    
inte alls 

delvis 

mycket 
    Kommentar 

 
 
25) Har utbildningen avseende uppdragstaktik förändrats under dina 
år som officer?  

    
inte alls 

delvis 

mycket 
    Kommentar 
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26) Om du svarat delvis eller mycket på ovan frågan när skedde 
förändringen?  

    

5 år sedan 

10 år sedan 

15 år sedan 

förändring pågår nu 

annat 
    Kommentar 

 
 
27)Behöver uppdragstaktiken förtydligas för att anpassas till de 
förändringar som skett i FM i form av omstrukturering,nya doktriner 
och ny teknikutveckling?  

    
inte alls 

delvis 

mycket 
    Kommentar 
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28) Har utbildningen avseende uppdragstaktik stått still?  

    
ja 

nej 

annat 
    Kommentar 

 
 
29) Är det skillnad på utövande av uppdragstaktik på fredsförband 
jämfört med internationell tjänst?  

    
ingen skillnad 

delvis skillnad 

stor skillnad 
    Kommentar 

 
 
30)Är det lättare att utöva uppdragstaktik i internationell tjänst jämfört 
med tjänst på fredsförband?  
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inte alls lättare 

delvis lättare 

mycket lättare 
    Kommentar 

 
 
31) Ställer utövandet av uppdragstaktik högre krav på "precision" i 
internationell tjänst jämfört med "fredstjänst"?  

    
inga högre krav 

delvis högre krav 

mycket högre krav 
    Kommentar 

 
 
32)Skiljer sig vårat svenska sätt att utöva uppdragstaktik mot andra 
nationers sätt?  

    
inte alls 

delvis 

mycket 
    Kommentar 
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33) Är vi svenskar bättre på att utöva uppdragstaktik jämfört med 
andra nationer?  

    
inte alls bättre 

delvis bättre 

mycket bättre 
    Kommentar 

 
 
34)Vad är den viktigaste faktorn enligt dig för att uppdragstaktiken 
skall vara framgångsrik?  

    

 
 
35) Skiljer sig utövandet av uppdragstaktik mellan 
vapenslag,truppslag?  

    
ingen skillnad alls 

delvis skillnad 

stor skillnad 
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    Kommentar 

 
 
36) Om du ovan svarat delvis skillnad eller stor skillnad. Anser du att 
detta är ett problem och på vilket sätt?  

    

 
 
37) Behöver den svenska tolkningen av uppdragstaktik anpassas 
efter vapenslag,truppslag?  

    

nej 

ja 

delvis 

vet ej 
    Kommentar 

 
 
39)Tror du att uppdragstaktiken i framtiden kommer att ändra karaktär 
med hänsyn bl.a. till införandet av NBF, mera joint operations etc?  

    inte alls 
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delvis 

ja mycket 
    Kommentar 

 
 
40) När du agerade i det utdelade scenariot, anser du att du agerade 
utifrån uppdragstaktiken. Om du svarat ja, var det ett medvetet val 
eller gick det "per automatik"?  

    

 
 
41) Kryssa för det du anser känneteckna uppdragstaktik?  

    

självständiga chefer 

kontroll 

egen beslutsrätt 

flexibilitet 

kommandostyrning 

uppgiftsdiciplin 

förtroende 

initiativ 

delegering 

centraliserad styrning 
    Kommentar 
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42)Får uppdragstaktiken en annan innebörd om du är chef eller DUC? 

    ja nej delvis  
    Kommentar 

 
 
43)Har du något övrigt att tillägga eller synpunkter på frågorna?  

    

 
 
 

Skicka in svaren Rensa all 
 

 

Kontaktperson: Laura Swaan Wrede, laura.swaanwrede@fhs.mil.se 
Senast ändrad: 2004-12-09 

 


