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Stridsuppgifters vara eller inte vara?  
I såväl boken ”grundsyn ledning” som i alla våra fastställda eller utkast till doktriner framgår att vi 
erkänner oss till manöverkrigföringen med uppdragstaktik som ledningsmetod. Uppdragstaktik 
anger att högre chef skall ställa uppgift, tilldela resurser och sedan överlåta till den underställde att 
lösa tilldelad uppgift. Härvidlag är det intressant att se på hur just uppgifterna skall ställas. I dagens 
och morgondagens krig är och kommer tempot i striden att vara högt varför kravet på ömsesidig 
förståelse i kommunikationen mellan chefer är stort. Antingen kan högre chef uttrycka sin vilja och 
syfte med striden på ”ren svenska” eller också kan fastställda uppgifter användas. Fördelen med 
den första metoden är att en större förståelse torde finnas för vad som skall göras, nackdelen torde 
vara att den är omständligare och därmed tar längre tid. Den andra metoden torde ta mycket 
kortare tid men skulle kunna innebära att missuppfattningar sker. Uppsatsen har därför 
frågeställningen: Skall dagens system med stridsuppgifter kopplade till stridssätt ersättas med 
någon annan metod? Utifrån de två olika metoderna att ställa uppgifter på har en enkät genomförts 
med officerare med blandade erfarenheter och bakgrund i syfte att få veta deras uppfattning kring 
vilken metod som är att föredra. Genomförd enkät pekar tydligt på vikten av fastställda 
stridsuppgifter skall finnas kvar som metod och då främst på taktisk nivå. Antalet stridsuppgifter 
bör begränsas. Vidare bör samma stridsuppgifter användas oavsett ledningsnivå och truppslag. 
Enkäten visar dessutom på att en uppfattning finns att tempot kan ökas om vi använder oss av 
fastställda stridsuppgifter. De tillfrågade i enkäten anser vidare att vi inte skall ersätta ordet 
stridsuppgift mot HP ATLE´s förslag, uppdrag. Avslutningsvis kan konstateras att majoriteten 
anser att det finns en koppling mellan stridssätt och stridsuppgifter.  
 
Bilaga 1: utvisar enkätens utformning. 
Bilaga 2: utvisar resultatet av genomförd enkät. 
Bilaga 3: Handledarkommentarer samt från opponent 
Nyckelord: Manöverkrigföring, uppdragstaktik, taktik, stridssätt, stridsuppgifter. 
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Abstract 
 

To use combat tasking as a method or not? 
As outlined in “Grundsyn Ledning” as in all our appointed doctrines and drafts we 
can read about our adherence to manoeuvre warfare with mission tactics as the 
method for command and control. Mission tactics stipulates that the supreme 
commander designates the task, assigns resources and then delegates the task to his 
subordinates. In this case it is interesting to consider how these combat tasks will be 
communicated. The pace of war today is and will remain hectic, meaning that the 
demand for mutual comprehension is vital.  
 
One method is to use a more “free spoken” language for designating combat tasks. 
Another method is to use established combat tasks. One probable advantage of using 
the first method is that the purpose of the task will be more clearly understood. A 
disadvantage may be the time required. The advantage of the second method is that it 
will probably take less time. However, misunderstandings may arise. 
 
This paper addresses the overall question: Should we replace today’s system of 
combat tasking connected to combat methods with another method?  
 
To investigate the two different methods described, an inquiry has been conducted 
among officers with mixed experiences and backgrounds. The result of the inquiry 
pinpoints the importance of using established combat tasking, principally at a tactical 
level. The number of established combat tasks must be limited. A clear distinction 
also arose between the need for combat tasking at the tactical and operational levels. 
The reason for this distinction could be that at the operational level there will be more 
time for discussion and at the same time tasks will be more complex. Furthermore the 
inquiry highlights that there is a connection between combat methods and combat 
tasks. However this connection needs to be further investigated.  
 
The following example illustrates the problem of designating a specific combat 
method to the combat task. The example also shows the advantage of having a system 
with established combat tasks. 
The combat task “destroy” is define, “to put the enemy out of action or to make the 
enemy give up”. This task has always been connected with the one method, attack. 
This involves an attack with firepower from combat vehicles and artillery. This is the 
common picture that all officers have had to achieve the combat task, “destroy”. But 
if the purpose is to make the enemy give up, could we instead use only artillery to 
reach this goal or cut off the roads surrounding the enemy and therefore starve him to 
death? The two latter solutions will probably also make the enemy give up. If we have 
a common interpretation of each combat task we can use the system in a proper way 
and thereby increase the tempo of combat.  
 
Annex 1: The design of the inquiry. 
Annex 2: The results of the inquiry. 
 
Keywords: Manoeuvre warfare, mission command tactics, tactics, combat 
methods, combat tasks. 
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1. INLEDNING 
      

1.1 Bakgrund till valt ämne  
 
Manöverkrigföring och uppdragstaktik 
Krig har genomförts runt omkring i världen under alla tider alltsedan människan 
föddes på jorden. Olika tekniker för att föra krig har kommit och gått ungefär som 
trender i övrigt i samhället. Några grundläggande principer/metoder för krigets 
genomförande finns dock. En metod är den direkta metoden, eller det s.k. 
utnötningskriget, som bäst exemplifieras med första världskriget som var ett 
skyttegravskrig som kostade oerhörda resurser. Den andra metoden är den 
indirekta metoden, eller manöverkrigföring, vars mål kan sägas vara:1 
 

- Att undvika motståndarens styrka och speciellt inte tillåta motståndaren att 
utnyttja sin styrka i dess rätta medium. 

- Att vilseleda motståndaren även om detta syfte är något annorlunda än det 
första så syftar det mot samma mål: att förneka motståndaren möjligheten 
att få sin styrka att utveckla full effekt. 

- Att skapa, identifiera och angripa motståndarens sårbarhet. 
 
Den indirekta metoden, manöverkrigföring, betonar att vilseledning, manövrering, 
offensivt uppträdande och överraskning har avgörande betydelse för att uppnå det 
operativa målet. Syftet är att uppnå avgöranden genom att åstadkomma 
systemchock. 2 Grunden för manövertänkande är att tillämpa den indirekta metoden 
och utnyttja kritiska sårbarheter samt att ständigt sträva efter initiativet, vilket 
underlättas av uppdragstaktik. 3 
 
Manöverkrigföringens framgång beror på effekten i förhållande till insatsen, oftast 
med ett operativt djup i tid och rum. En lyckad manöverkrigsoperation kräver ett 
mycket kvalificerat planeringsorgan i form av ett briljant underrättelse- och 
stabsarbete samt effektiva ledningsformer. Manöverkrigföring förutsätter dessutom 
en mycket hög militär professionalism i planering, utbildning och övning, och 
genomförandet av manöverkrigsoperationer, dvs. högsta möjliga militära 
kompetens hos varje individ och i den militära organisationen. En lämplig form att 
utveckla dessa manöverkrigföringskompetenser är kvalificerade krigsspel, 
förbandsövningar och omfattande operationsmanövrar.4 
 

                                                 
1 Henrik Friman och Johan René, Försvarshögskolan 2000: Den operativa krigskonstens grunder, sida 
72, FHS, Stockholm. 
2 Ibid. 
3 Högkvarteret 2002: Militärstrategisk doktrin 2002 års utgåva, sida 81, Försvarsmakten, Stockholm, 
Boken är producerad i samarbete med AerotechTelub Information & Media AB, Tryckeri: Fälth & 
Hässler, Värnamo 2002, förkortas framledes: Mil doktrin Ny. 
4 Agne Bengtsson & Peter A Mattsson 2000: Manöverkrigföring-metod eller tanke? Uppsats av Peter 
A Mattsson, manöverkrigföring-en analys av den vertikala omfattningen på Eben-Emael den 10 maj 
1940, sida 224, Försvarshögskolan, Stockholm. 
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Grundläggande för manövertänkande är att motståndaren kan besegras utan att 
dennes huvudstridskrafter behöver nedkämpas. Avgörande skall uppnås genom att 
lamslå motståndarens vilja att föra kampen snarare än att förstöra dennes resurser. 
Detta kräver att vi försätter motståndaren i något som kan liknas vid ett 
chocktillstånd, vilket gör honom oförmögen att fortsätta verka effektivt. De 
moraliska och konceptuella faktorerna i motståndarens krigföringsförmåga tillmäts 
alltså större betydelse än de fysiska.5 
 
Manöverkrigföringens viktigaste principer är rörelse, tempo och kraftsamling. I 
insatsmiljöer som präglas av osäkerhet och kaos förutsätter detta stor flexibilitet 
och handlingsfrihet på alla nivåer i det militära försvaret. Tillsammans med den 
indirekta metoden6 är uppdragstaktik den främsta generella förutsättningen för att 
skapa det tempo som manöverkrigföring kräver. Att nå ett högre tempo än 
motståndaren beskrivs ofta som att komma innanför motståndarens beslutscykel. 
Den innefattar momenten: upptäcka, bedöma, fatta beslut och agera. Denna teori, 
den s.k. OODA-loopen,7 har varit central i manöverkrigföringen under många år.  
 
 OODA-loopen: 

”Denna beslutscykel kan ses som ett sätt att knyta ihop 
ledning, informationshantering och bekämpning.” 8 

 
Manövertänkandets viktigaste principer kan således beskrivas som initiativ, 
rörlighet, tempo och kraftsamling. I insatsmiljöer som präglas av osäkerhet och 
kaos förutsätter detta stor flexibilitet och handlingsfrihet på alla nivåer. Detta 
kräver en ledningsfilosofi, som både medger centraliserad och decentraliserad 
ledning, präglad av initiativkraft, självständigt beslutsfattande, individuellt 
ansvarstagande och ömsesidigt förtroende mellan chefer och underlydande – en 
ledningsfilosofi som bygger på uppdragstaktik. 
 
Franz Uhle-Wettler talar emellertid inte om uppdragstaktiken som en teknisk 
orderform utan mera som ett förhållningssätt. Han skriver också att vid en 
jämförelse mellan orderverk under andra världskriget från den tyska sidan och dess 
motståndare så fanns det mycket få skiljaktigheter dem emellan. Wettler pratar mer 
om den mentala delen i uppdragstaktiken än om den tekniska orderutformningen. 
Genom ett förhållningssätt, som fostras in i försvarsmakten och dess officerare, 
uppnås efter flera år ett förhållningssätt mellan de olika befälsnivåerna som 
möjliggör en optimering av uppdragstaktiken, vilket i sin tur skapar manöverkrig.9  
 

                                                 
5 Mil doktrin Ny, sida 81. 
6 Indirekt metod: Enligt den brittiske militärteoretikern B.H. Liddell Hart måste varje strategs mål vara: 
”… not so much to seek battle as to seek a strategic situation so advantageous that if it does not in 
itself produce the decision (avgörandet), its continuation by a battle is sure to achieve this” 
Källa: Liddel Hart 1967: Strategy, sida 325, Fredrick A Praeger, New York.  
7Beslutscykel, eller OODA-loopen (OODA = Observe, Orient, Decide, Act), som 
modell för beslutsfattande utvecklades efter studier av luftstrider under Koreakriget av en amerikansk 
överste, John Boyd. 
8 Mil doktrin Ny, sida 87. 
9 Agne Bengtsson & Peter A Mattsson, Manöverkrig, metod eller tanke, uppsats av Jean Passchier, 
Björn Bech, Pär Zakariasson, Mats Ekström och Bengt Berglund, Manöverkrigföring-Linds syn vs. 
Andra författare, sida 28. 
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Sverige och manöverkrigföringen 
Manöverkrigföringen har de senaste åren fått en renässans bl.a. på grund av USA´s 
intresse men även av andra länder inkluderat Sverige. Dock skall framhållas att 
Sverige har en lång tradition i manövertänkandet och uppdragstaktiken om vi utgår 
från de grundläggande principerna i den tänkta manöverkrigföringen. Redan på 
vikingatiden präglades stridtekniken av att undvika fiendens starka förband och i 
stället gå mot fiendens svaga punkt. Detta skedde genom skenanfall för att därefter 
snabbt lägga om kursen, gå i land och slå direkt mot fiendens svaga punkt, som 
regel oförsvarade samhällen. 10 
 
Det går även att återfinna en hel del manövertänkande under Karolinerperioden, 
under Karl XI`s ledning. Karolinerarméns strid präglades av högt stridstempo och 
offensivandan präntades in i varje man.11 Karl XII utvecklade ytterliggare 
karolinerarméns stridsteknik och gav den ett utmärkande drag: varje stridsgrupp 
erhöll bestämda mål och egna taktiska uppgifter, vilka de senare löste självständigt 
inom ramen för den övergripande planen. 12 På något sätt verkar det funnits i vår 
folksjäl att kunna med små resurser ändå stå upp mot betydligt större makter.  
 
Under 1880- och 90-talen utkom flera upplagor av en ”Handbok för svenska 
härens befäl” i två delar om tillsammans runt 1000 sidor. I denna återfanns 
programmatiska formuleringar som bara kan betecknas som uttryck för 
uppdragstaktik. 13 
 
Framtida krigs karaktär 
Men alla sanningar går inte att hämta ur krigshistorien, tiderna förändras och med 
den tekniken. Vad utmärker dagens och morgondagens krig? Den ökade taktiska 
rörligheten, bland annat med helikoptrar, kombinerat med insatser med modernt 
attackflyg och precisionsvapen med lång räckvidd innebär att stridshandlingarna 
kan ske över allt större områden. Samtidigt har antalet förband blivit färre och 
färre. Därmed har fronter och stridsområden blivit allt otydligare. Soldater och 
förband riskerar att möta fienden eller bekämpas på platser som tidigare var 
”säkra”.14 
 
Dagens och morgondagens slagfält är fragmenterat. Det är självklart så att ett 
fragmenterat slagfält ställer krav på alla våra förband. Vi måste ständigt ha en 
tydlig bild över var fienden finns, göra bedömningar på när han kan påverka oss så 
att vi kan vidta nödvändiga förberedelser. Gränserna har luckrats upp mellan de 
taktiska, operativa och strategiska nivåerna. 
 
De beslutssituationer som är aktuella i alla framtida konfliktmiljöer kännetecknas 
av att problemen är ostrukturerade, att det råder osäkerhet, att dynamiken är hög, 
tidspressen är stor, att flera aktörer är involverade och att fattade beslut kan få 

                                                 
10 Griffith Paddy 1995: The Viking Art of War, sida 146-148, Greenhill Books, London.  
11 Michael Claesson, Lars Ericson, Peter A Mattsson, Försvarshögskolan Operativa institutionen 2001-
10-16: Manövertänkande, essäer kring teori och praktisk tillämpning, ISSN 1403-2120, 
Försvarshögskolan, Stockholm, artikel av Arne Baudin, Traditionellt svenskt manövertänkande och 
uppdragsbaserad ledning, sida 246-250. 
12 Ibid. 
13 Nordensvan C. O. 1879: Handbok för svenska härens befäl, del 2, sida 87, Nordstedt, Stockholm. 
14 Mil doktrin Ny, sida 86. 
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omfattande konsekvenser. I denna miljö räcker det inte med att det finns tillgång 
till information. Det måste också finnas ett robust och väl fungerande beslutsstöd 
som kan hjälpa beslutsfattare att urskilja väsentligheter i allt underlag som kan 
erbjudas.15 
 
Den nätverksbaserade striden kommer att kräva en flexibel metodik, 
situationsanpassade befälsförhållanden, nätverksbaserad informationsinfrastruktur 
och personal med hög kompetens. Utvecklingen och integreringen av 
basfunktionerna i ett nätverksbaserat försvar skall ge bättre möjligheter att tillämpa 
manövertänkande. Genom att förmågan till samordning och situationsanpassning 
ökar, befordras indirekt metod, initiativ och uppdragstaktik. 16 
 
Så långt följer tankegångarna för morgondagens krig grundstenarna i 
manöverkrigföringen. Framtidens krig kommer att kräva högt tempo samt att 
uppdragstaktik skall gälla så långt som möjligt. 
 
Operationer och operativ nivå 
Komplexiteten i framtidens konflikter tillsammans med det ökade internationella 
samarbetet kommer att kräva en ökad dialog framför allt på det operativa planet. 
Det kommer att vara många viljor som skall samordnas med tillhörande 
språkproblem, teknisk kompabilitet mm. 
 
Själva kommunikationen på det operativa planet utgår i större omfattning från 
stridens grundläggande krigföringsprinciper, operativa principer, eller operativa 
imperativ som till stora delar är olika benämningar på samma fenomen. De 
operativa principerna eller krigföringsprinciper är de grundläggande principerna 
för krigföring som förekommer i skiftande antal och utformning i de flesta 
läroböcker inom strategi och taktik. Krigföringsprinciperna uppfattas inte numera 
som lagar utan kan ses som ett antal aspekter på krigföring. De är att betrakta som 
analysinstrument, som gör det möjligt att strukturera verkligheten i relativt 
avgränsade block. 

 
”Själva krigskonsten kan sägas ligga i den individuelle 
befälhavarens förmåga att kombinera dessa principer på ett 
effektivt sätt.” 17 

 
Doktriner 
Ett lands doktriner kan vara officiella eller inofficiella. Syftet med en doktrin är att 
den skall ge vägledning och skapa förståelse för hur stridskrafterna skall användas 
och utvecklas. Doktrinen skall vara skriven för att gälla idag och kanske ett till två 
år framåt. Den bör inte vara en framtidsinriktad skrift.  
 
En exempel på doktrin är den svenska ledningsdoktrinen som utrycks genom att: 
 

                                                 
15 HKV 2002-02-28: PerP rapport 6, rapport utgiven av HKV, sida 76-90, beteckning 23210-62285, 
FMLOG ServE Stockholm C, ToD, Stockholm, hädanefter PerP rapport 6. 
16 PerP rapport 6, sida 76-90. 
17 Friman, René FHS 2000: Den operativa krigskonstens grunder, sida 60. 
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”Det militära försvarets ledningsfilosofi skall präglas av 
initiativkraft, självständigt beslutsfattande, individuellt 
ansvarstagande och ömsesidigt förtroende mellan chefer och 
personal.”18 
 

I Grundsyn ledning slås det fast att militära försvarets ledningsmetod är 
uppdragstaktik. Det är viktigt för vår ledningsfilosofi och kultur att vi strävar efter 
att ge våra chefer och förband så stor frihet som möjligt att fullgöra tilldelade 
uppdrag. Uppdragstaktiken kräver en dialog mellan chefen och den underlydande 
och att chefen på ett tydligt sätt förmedlar uppdragets innebörd och syfte.19 
 
Vid studier av tidigare svenska arméreglementen så märks tydliga tendenser på att 
en marktaktisk doktrin börjar växa fram,. I orienteringen om arméreglemente del II 
och III som är skriven 1964 framgår följande avseende reglementets grundtankar:20 
 

”SLÅ HÅRT – SLÅ SNABBT” 
” Avgörande kan ske endast genom anfall. Arméförbanden 
skall från utspridd gruppering överraskande och snabbt 
komma fienden in på livet och med samlade resurser slå 
honom.” 

 
1995 utkom ett nytt arméreglemente där en ny doktrin presenterades, 
ageradoktrinen.21 I denna ”taktiska bibel” för armén beskrivs denna övergripande 
doktrin, ”ageradoktrinen”, som skall prägla och styra våra stridskrafter och våra 
officerares tankesätt, på följande sätt: 22 
 

”Definiera i varje situation VAD SOM SKALL UPPNÅS. 
Klarlägg vad som leder till framgång. Ta initiativet, vidta de 
åtgärder som erfordras och ta de risker detta kräver. Allt detta 
tillsammans är att agera.” 
 
”Agera genom att TA OCH BEHÅLLA INITIATIVET.  
Ta de risker detta kräver.” 

 
 
Taktik, taktisk nivå 
Med denna doktrin som övergripande princip för hur vi skall tänka/agera efter, så 
skall funktionen taktisk ledning kopplas på. För att ”agera doktrinen” skall kunna 
fungera krävs chefer och ledare som kan leda sina förband. Vidare krävs att 
cheferna är välövade och känner stort självförtroende i sin respektive roll. 
 

                                                 
18 Högkvarteret 2001: Försvarsmaktens Grundsyn Ledning, 2001 års utgåva, sida 21, Försvarets Bok 
och Blankettförråd, MSK, Stockholm. 
19 Grundsyn ledning, sida 8-9, 22. 
20 Arméstaben, taktikavdelning 1964-03-14: Orientering om arméreglemente del II och III, sida 1, 
Försvarets Bok- och blankettförråd, Sundbyberg. 
21 Högkvarteret Arméledningen 1995: Arméreglemente del 2 Taktik - (AR 2), 1995 års utgåva, sida 37, 
Försvarets Bok och Blankettförråd, Försvarsmedia, Berlings, Arlöv, 1995, hädanefter AR 2 1995. 
22 Ibid. 
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Ett tydligt budskap skulle implementeras inom armén. Budskapet var att vi skulle 
bli mer offensiva, våga ta kalkylerade risker. Vid denna tidpunkt skedde en stor 
förändring inom armén, infanteriet som truppslag skulle upphöra. Pansar- och 
infanteriförbanden skulle bli integrerade och mekaniserade förband skulle uppstå. 
Självklart styrde tillgången på stridsfordon utseendet på våra mekaniserade förband 
där Sverige bl.a. köpte in stridsfordon från gamla Warszawapakten.  
 
I och med denna nya ageradoktrin och fler stridsfordon möjliggjordes ett nytt 
tänkande och nya möjligheter för den svenska armén. Tempot var i fokus för det 
”nya truppslaget”. Vid MSS23  i Skövde uppstod en arbetsgrupp vid namn AG 
Tempo24 vars uppgift var att just öka tempot i striden med våra mekaniserade 
förband. På skolorna integrerades eleverna från infanteri och pansar osv. Denna 
nya satsning med ledorden agera och tempo är tydliga förutsättningar för att kunna 
genomföra manöverkrigföring.  
 
Planering 
Grundläggande krigföringsprinciper är en sak, genomförande av en operation är en 
annan. En operation delas traditionellt in i en planeringsfas, en genomförandefas 
och en uppföljningsfas. Alla faserna snurrar samtidigt och staben är inblandad i 
alla faserna, ibland samtidigt. 
 
Planeringen av en operation följer en viss metod, planeringsmodell, som kan 
variera mellan olika länder men även inom olika vapenslag. De militära 
planeringsmodellerna som t.ex. US Army FM och vår egen AR 2 synes i huvudsak 
fylla tre olika syften, även om dessa inte uttrycks explicit: 25 
 

• Utgöra en checklista, d v s ett medel att tillvarata tidigare erfarenheter 
avseende vad som måste övervägas i en militär planeringsprocess (och i 
vissa fall även hur.) 

• Utgöra ett samordningsverktyg i form av en metod som alla får lära sig att 
använda under sin officersutbildning. Detta gör att vilken officer som helst 
utan tidsödande förberedelser kan delta i planeringsprocessen på den 
förbandsnivå han utbildats för, och förstå och delta i kommunikationen som 
en utbytbar kugge i en stor apparat. 

• Utgöra ett hjälpmedel för bättre problemlösning. En sund beslutsprocess 
kan vara ett medel att höja beslutskvaliteten i de beslut som blir resultat av 
planeringsprocessen. 

 
Den svenska planeringen har utgått från en bedömandemall som varit känd i 
organisationen under lång tid och officerare har utbildats på denna under många år. 
Fördelen med att denna modell har gällt under lång tid är att den har skapat en 
samsyn för hur våra staber skall angripa ett problem. Under 1980 och 90-talet 
skedde en utveckling av denna modell för de lägre förbanden. En 
snabbedömandemall skapades, men som utgick från den gamla bedömandemallen. 

                                                 
23 MSS, MarkStridsSkolan i Skövde, officersutbildning samt stridstekniksutveckling. 
24 Arbetsgrupp som bildades i mitten 1990-talet vid MSS i syfte att öka tempot i striden. 
25 Peter Thunholm, Fösvarshögskolan 2000-10-25: utdelat PM vid chefsprogrammet 01-03 vid FHS  
avseende  PUT-modellen, Planering Under Tidspress av, modell och teori, sida 2, FHS, Stockholm. 
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Syftet med snabbedömandet var att minska planeringstiden för stridande förband 
till förmån för mer fokus på genomförandedelen.  
 
Huvudbeståndsdelarna i planeringsmodellen är att planeringen skall utmynna i en 
stridsplan som skall omfatta: beslut i stort, riktlinjer samt underlag för order. 
Beslutet i stort skall innehålla en måldel och en genomförande del som förklarar 
syftet med förbandets strid och vad som skall ha uppnåtts då striden är genomförd. 
Genomförandedelen beskriver stridens förande i stora drag intill dess att hela 
striden är genomförd. 
 
Alla skall sedan förstå planen och dess övergripande syfte, och den skall ledas så 
att målen uppnås. Om stridsplanen bygger på mycket samordning krävs att högre 
ledning samordnar striden genom tydliga och avgränsade uppgifter. Denna princip 
beskrivs som kommandostyrning26 där den underställde chefen har begränsad 
handlingsfrihet i hur uppgiften skall lösas. Kommandostyrning står inte i något 
motsatsförhållande till uppdragsstyrning27 utan används i ökande grad ju större 
kravet på samordning är. 
 
Utgående från chefens beslut i stort, utarbetade riktlinjer och underlag för order 
skall planen fullföljas med att order till förbanden skall formuleras. Detta görs i 
form av att högre chef uttrycker sin vilja med aktuellt förband genom att tilldela 
förbandet en eller flera stridsuppgift (-er). 
 
Stridsuppgifter 
Stridsuppgifter är grunden för order till förbanden. Valet av stridsuppgift till 
underlydande grundas på stridsplanen. Stridsuppgiften förtydligas med syfte om 
detta inte klart framgår av beslut i stort eller riktlinjer. En förutsättning för att 
kunna lösa en uppgift är att man vet VAD som skall uppnås. Sättet att lösa 
uppgiften kan variera. Den som vet VARFÖR en uppgift skall lösas har större 
möjligheter att göra rätt saker. Ofta behöver TID och PLATS för lösandet av en 
uppgift fastställas. Ibland kan det också vara nödvändigt att fastställa HUR en 
underlydande chef skall lösa sin uppgift. Uppgiften bör dessutom vara så 
formulerad att underställda chefer kan avgöra när den är löst och att den möjliggör 
uppföljning. Svaret på frågan varför en uppgift skall lösas framgår av beslut i stort 
eller riktlinjer, i undantagsfall i ordern. Tabellen nedan kan fungera som 
kontrollista för uppgiftsställare och mottagare.28 
 

                                                 
26 Kommandostyrning innebär begränsningar i handlingsfriheten och används främst vid stridsledning 
under snäva tidsförhållanden eller när resurser är bristfälliga och syftar främst till att samordna Eld 
och Rörelse så att Lokal överlägsenhet uppnås. Arméns brigadcentrum 1997-08-15: Brigadreglemente 
Armén Bataljon; bilaga ledning, häfte 3, sida 6, Enator, Försvarsmedia, Stockholm. 
27 Uppdragsstyrning utövas genom att chefen delger sitt beslut i stort, ställer uppgifter, ger riktlinjer 
och tilldelar resurser samt låter den som tilldelats uppgiften i största möjliga utsträckning själv 
bestämma hur den skall lösas. Underställda chefer skall vara väl insatta i stridsplanen, så att de kan 
handla självständigt i chefens anda. Det är inte möjligt att tillämpa en fullt utvecklad uppdragsstyrning 
vid de tillfällen då ett närmast exercismässigt uppträdande krävs för att lyckas med striden. Detta 
gäller främst vid stridsfordonsförband och förband lägre än bataljon där ofta kommandostyrning 
tillämpas. Ibid, sida 6. 
28 Ibid, sida 26. 
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Definitionen på stridsuppgift är:  
 

”Stridsuppgifter är grunden för order till förbanden. Valet av 
stridsuppgift till underlydande grundas på stridsplanen. 
Stridsuppgiften förtydligas med syfte, om detta inte klart framgår av 
beslut i stort eller riktlinjer”.29 

 
Varje stridsuppgift har en definition/innebörd knuten till sig vars syfte är att 
åstadkomma en samsyn kring vad innebörden är för respektive stridsuppgift.  
Tabellen som följer utvisar gällande stridsuppgifter på taktisk/stridsteknisk nivå: 30 
 

Stridsuppgift Innebörd 
SLÅ Försätta fienden ur stridbart skick genom att tillfoga honom 

förluster. eller få honom att ge upp  
TA Besätta terräng i visst syfte 
SKYDDA Skydda egen angiven verksamhet eller objekt. 
HINDRA Hindra fienden att genomföra angiven verksamhet 
FÖRSVARA Förhindra fienden att ta och utnyttja angiven terräng eller 

anläggning. 
FÖRDRÖJ Minska fiendens framryckningshastighet genom att tillfoga 

honom förluster eller tvinga honom till tidsödande 
röjningsarbeten. 

STÖR Försvåra fiendens verksamhet i visst avseende eller i visst 
område. 

 
Men dessa sju stridsuppgifter har inte alltid varit gällande. Under 1980-talet och 
även tidigare var mängden stridsuppgifter avsevärt fler än idag, främst inom 
truppslaget infanteriet.31 Under 1990-talet krymptes mängden stridsuppgifter i 
syfte att åstadkomma en enhetlighet i användandet av detta instrument. Sedan 
denna minskning har antalet stridsuppgifter varit sju stycken, se ovan. 
 
I arbetet med en ny marktaktisk doktrin framkommer att förutom ovanstående sju 
uppgifter (Slå- ta- skydda- hindra- försvara- fördröj- stör) så föreslås följande 
stridsuppgifter tillkomma:32 
 
                                                 
29 Arméns brigadcentrum 1997-08-15: Brigadreglemente Armén Bataljon; bilaga ledning, sida 12. 
30 AR 2 1995, sida 80. 
31 I t.ex. AR 2, 3.31-35, från 1982 så återfinns 12 st. stridsuppgifter beskrivna, förutom ovanstående sju 
fanns även: AVSKÄRA-BEKÄMPA-BINDA-AVVÄRJA, källa: Chefen för armén 1982: 
Arméreglemente del 2, AR 2 Taktik, Försvarets Läromedelscentral, Stockholm. 
32 ATK/UTV 2003: Arbetsexemplar genomförandedel DMO 2003, sida 8-9, utdelad handling vid FHS 
chefsprogrammet 01-03, Stockholm. 
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AVSKÄRA med innebörden: Förhindra motståndaren att utnyttja vissa 
förbindelser under viss tid eller för viss verksamhet. 
 
ÖPPNA VÄG: Göra det möjligt att utnyttja väg eller förbindelse under viss tid 
eller för viss verksamhet. 
 
BINDA: Begränsa motståndarens handlingsfrihet. (Begränsa fiendens 
handlingsfrihet i angivet terrängavsnitt). 
 
BEKÄMPA Amfibieförbanden vill ha denna uppgift kvar och definieras som: 
Genom anfall begränsa fiendens stridsförmåga så långt det är möjligt beroende på 
de lokala förutsättningarna. 
 
 
Stridssätt 
Genomförande av operationer kan indelas i offensiva och defensiva operationer. 
Skillnaden mellan en offensiv och en defensiv operation beror främst på 
operationsavsikten och mindre på vilket sätt hur själva operationen genomförs. Ett 
sätt att resonera kring sammanhangen mellan dessa är att den defensiva 
operationens syfte är att skapa förutsättningar för den offensiva. 33 
 
På taktisk nivå används för att genomföra strid olika metoder - stridssätt istället för 
orden offensiva/defensiva operationer, stridssätten är:  
 
ANFALL, FÖRSVAR och FÖRDRÖJNINGSSTRID.34 
 
Stridssätt definieras med:  
 

”För att genomföra strid används olika metoder – 
stridssätt”.35 

 
Vad som menas med metod är att det är ett förfarande, ett sätt, ett system, en 
teknik, en plan för hur respektive stridssätt skall genomföras. Det är vidare en 
beskrivning över hur t.ex. ett anfall går till, vilket är nödvändigt eftersom 
verksamheten är komplex och innehåller många olika system som skall kunna 
integreras för att ett anfall skall kunna genomföras. Denna beskrivnings syfte är att 
peka på viktiga parametrar som beskriver hur ett anfall skall planeras och 
genomföras.  
 
Dock torde ett sammanhang finnas mellan den operativa nivåns ord offensiv och 
defensiv med den taktiska nivåns stridssätt:  
 

”Själva anfallet, framstöten stärker den anfallande sidan och 
ger den möjligheter till framgång. Jag påstår bestämt att 

                                                 
33 Den operativa krigskonstens grunder, sida 67. 
34 AR 2 1995, sida 48. 
35 Arméns brigadcentrum 1997 BrigR A bataljon, ledning, häfte 3, sida 20. 
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anfallet och offensiven, då alla andra faktorer är likvärdiga, 
alltid har fler fördelar än defensiven.” 36 
 
”Det offensiva uppträdandet förutsätter anfall.” 37 

 
Om vi går tillbaka till krigföringens grundprinciper så finns ett grundläggande 
resonemang som berör huruvida striden skall ha en offensiv eller defensiv karaktär. 
Detta är ett mer grundläggande övervägande som görs främst på operativ nivå och 
som beror på många olika orsaker såsom tidsförhållanden, styrkeförhållanden, 
ambitionsavvägningar, terräng mm. På taktisk nivå förs samma resonemang men 
mer ur ett metodresonemang, skall vi agera genom anfall eller skall vi parera 
motståndarens anfall genom att försvara. Dessa resonemang är likvärdiga med det 
operativa resonemanget kring offensivt eller defensivt och skulle därför kunna vara 
en hållbar tes.  
 
Om vi utgår från att tesen stämmer och kopplar tillbaka till stridssätten så stämmer 
ju att offensiv är anfall och försvarsstriden är defensiv. Var återfinns då det sista 
stridssättet, fördröjningsstrid? Fördröjningsstrid är en kombination av anfall och 
försvar. Det övergripande syftet med fördröjningsstrid är att minska på fiendens 
framryckningshastighet så att tid vinns för annan verksamhet som t.ex. fullfölja 
mobilisering, förbereda anfall, hinna utföra fältarbeten mm. 38 Om nu 
fördröjningsstrid är en kombination av två andra stridssätt så torde man kunna 
överväga om detta stridssätt skall vara kvar.  
 
Kopplingen mellan stridssätt och stridsuppgifter 
Kopplingen mellan stridssätt och stridsuppgifter är tydligare utryckt i tidigare 
arméreglementen:  
 

”Stridssätt är en beskrivning av hur anfall eller försvar eller 
kombinationer av dessa används för att lösa viss 
stridsuppgift.”  39 

 
I ett senare arméreglemente, AR 2 del 2,  skrevs: 
 

”Striden förs med ett bestämt syfte som främst anges med en 
stridsuppgift”.40 

 
Dessutom anges att stridssätten kan kombineras med varandra inom ramen för 
samma stridsuppgift, men däremot kan vissa stridsuppgifter bara lösas med ett 
stridssätt. 41 
 
I AR 2 från 1995 skrivs ingenting om denna koppling utan följande nämns 
beträffande stridsuppgifter: 

                                                 
36 Citat av Michail Frunze i: Den operativa krigskonstens grunder, sida 67. 
37 ATK/UTV 2003: Arbetsexemplar genomförandedel DMO 2003, sida 4, bilaga genomförande. 
38 ATK/UTV 2003: Arbetsexemplar genomförandedel DMO 2003, sida 6, bilaga genomförande. 
39 Chefen för armén 1979: Taktiska riktlinjer för arméförbandens uppträdande i 1980-talets  stridsmiljö, 
TR 80, sida 3:21-28, Försvarets Bok- och blankettförråd, Sundbyberg. 
40 Chefen för armén 1982: Arméreglemente del 2, AR 2 Taktik 1982, sida 3:31-35. 
41 Ibid. 
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”Valet av stridsuppgift (-er) till underställd och underlydande 
chef grundas på stridsplanen.” 42 

 
Det verkar som om kopplingen mellan dessa begrepp har successivt minskat i 
betydelse om vi tittar på beskrivningarna i våra tidigare arméreglementen fram till 
nu gällande reglementen. 
 

1.2 Problemformulering och syfte.  
Att döma av nu gällande tankegångar som finns redovisade i alltifrån doktriner till 
reglementen så verkar det som om att det är genom fastställda uppgifter som vi 
skall utrycka vår vilja och avsikt med striden till våra underlydande. Kan det vara 
så att både den operativa och den taktiska nivån kan använda sig av samma 
tabulatur i form av fastställda stridsuppgifter? I så fall hur många och vilka 
uppgifter skall då användas? Vad krävs för att en metod som bygger på fastställda 
stridsuppgifter skall fungera? Finns det någon annan metod för att chefen skall 
kunna utrycka vilja och syfte med striden? 
 
Vad skiljer den operativa nivån från den taktiska? Den operativa kommunicerar 
nedåt med den taktiska nivån vilket nästan uteslutande torde resultera i att 
kommunikationen sker mellan officerare som i grund och botten förstår varandra. 
Den operativa staben kommunicerar gentemot sin högre nivå, den strategiska 
nivån, där resultat och konsekvenser kan återverka på regeringsnivå vilket gör det 
svårt att uteslutande använda traditionellt militära begrepp. Sådana kan göra det 
svårt för den nationella ledningen att rätt uppfatta läget. Det står även i övrigt klart 
att de begrepp som idag används inom försvaret inte är anpassade för dagens 
operativa verksamhet. Vi kan tala om en begreppsförvirring inom det operativa 
sakområdet. 
 
Henrik Friman skriver i sin bok, Operativa funktioner från 2002, om att en mindre 
enkät påvisade en betydande splittring i uppfattningen om centrala operativa 
begrepps innebörd och användning. Risken finns ju självklart att missuppfattningar 
sker om man inte är överens om innebörden av vissa begrepp.43 Dessa brister torde 
främst förekomma på den operativa nivån. På taktisk nivå är centrala begrepp 
betydligt tydligare. Flertalet begrepp ”drillas in” där ord kopplas till konkret 
handling. Anledningen till den operativa nivåns oklarheter kring begrepp kan ha en 
mängd förklaringar. Operativ verksamhet kan beskrivas ha mer av problemlösande 
karaktär där begrepp kopplas till uppgift och inte till handling. Detta medför att 
lösande av problem kan ske på en mängd olika sätt. På operativ nivå samverkar 
dessutom personer från flera olika organisationskulturer som samtliga har olika 
nyanser av begrepp vilket skapar olika perception av verksamheten.44 
 
Detta torde således innebära att den operativa nivån inte använder sig av samma 
begrepp som den taktiska samtidigt som det tydligen råder oklarheter i vilka 
begrepp som verkligen skall användas på den operativa nivån. En framkomlig väg 
för den operativa nivån skulle kunna vara att använda sig av den taktiska nivåns 

                                                 
42 AR 2 1995, sida 80. 
43 Henrik Friman Försvarshögskolan, 2002: Operativa funktioner, sida 46, FHS, Stockholm. 
44 Ibid sida 47. 
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stridsuppgifter, ett annat sätt skulle kunna vara att man utgår från 
krigföringsprinciper som t.ex. offensiv, defensiv, överraskning mm. 45 Härvid 
skulle den operativa nivåns önskade vilja och syfte med striden kunna utryckas på 
”ren svenska”. Ett motiv till att inte fastställda uppgifter kan användas skulle kunna 
vara att komplexiteten är högre på den operativa nivån vilket skulle medföra 
begränsningar i att kunna utrycka viljan och syftet med striden med en så 
begränsad mängd begrepp. En risk skulle kunna inträffa, att missuppfattningar 
uppstår, som Henrik Friman tidigare beskrivit. Ett annat motiv till att inte använda 
sig av fastställda stridsuppgifter på den operativa nivån skulle kunna vara att tid 
finns, på ett annat sätt än för den taktiska nivån, att föra samtal mellan chefer så att 
en samsyn råder avseende vad som skall uppnås och varför. Denna ambition till 
dialog skulle kunna styrkas i den militärstrategiska doktrinen som säger: 
 

”För att möjliggöra dialog skall order om möjligt ges i 
personlig kontakt mellan chefer. Därvid kan den som ger 
order också lämna stöd”. 46 

 
Med ovanstående resonemang skulle vi kunna identifiera två olika metoder för en 
chef att tilldela uppgifter till underordnade, antingen genom att utrycka sin 
vilja/syftet med striden på ”ren svenska” eller att använda sig av fastställda uttryck 
i form av stridsuppgifter med en viss innebörd.  
 
Skulle dessa två olika metoder kunna vara applicerbara på den taktiska nivån? Att 
använda sig av metoden med fastställda stridsuppgifter är ju en idag känd metod så 
detta torde fungera väl. Den andra metoden, att utrycka sig på ren svenska, skulle 
kunna vara en framkomlig väg under vissa förutsättningar. En sådan förutsättning 
torde vara att det övergripande syftet med striden måste utryckas på ett tydligare 
sätt på annan plats i en gällande orderstruktur. Det skulle kunna vara i chefens 
beslut i stort, det skulle kunna vara i texten som beskriver riktlinjerna för stridens 
förande eller som i NATO som har ”commanders intent”.47 
 
Men, ”handen på hjärtat”, skulle inte en välövad, svensk, brigadchef med ett 
tydligt beslut i stort och med tydliga riktlinjer för stridens förande kunna förstå vad 
som förväntas av hans förband? Problemet kanske inte ligger på den nivån, men 
om vi flyttar nedåt till en bataljonschef som skall ge uppgifter till sina 
kompanichefer, hur skulle metoden, ”ren svenska” fungera där? Ponera att 
bataljonschefen utrycker att hans vilja med kompani A strid är att fienden skall slås 
ihjäl och det skall göras med stridsvagnar och med artillerield. Är det inte 
tillräckligt som uppgift för en kompanichef om han tillsammans med denna 
uppgift, på sedvanligt sätt, även fått chefens beslut i stort mm. Eller måste den 
kompanichefen få stridsuppgiften SLÅ? 48  
 
Om vi backar tillbaka till manöverkrigföringens grunder som ställer krav på tempo, 
måste vi då inte använda oss av fastställda stridsuppgifter så att vi på ett snabbt sätt 
kan utrycka oss? Här måste vi samtidigt ställa frågan kring vad som åstadkommer 
                                                 
45 Den operativa krigskonstens grunder, sida 60-69. 
46 Mil doktrin Ny, sida 94 
47 Commanders intent, svensk översättning ger chefens beslutsavsikt. 
48 Slå innebär enligt AR 2 1995: ”försätta fienden ur stridbart skick genom att tillfoga honom förluster 
eller få honom att ge upp”, AR 2 1995, sida 80. 
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tempo? Är tempo lika med att vi pratar snabbt och använder stridsuppgifter likt 
kodord eller ligger tempot någon annanstans? Om t.ex. kodord används i form av 
att en stridsuppgift ställs och detta i sin tur renderar i att ett missförstånd inträffar i 
vad som skall utföras och att den underlydande genomför verksamhet som inte är 
nödvändig för avsett syfte, har då inte tempot nedgått på grund av detta misstag? 
Om den som däremot fått uppgiften uttryckt på ett tydligt sätt genom att chefen 
utryckt sig på ”ren svenska” om vad som skall göras, förstår den och gör direkt vad 
som avses, ökar inte då tempot?  
 
Om vi utgår från att det skulle finns två olika sätt/metoder att ge uppgifter på, vilka 
fördelar respektive nackdelar skulle respektive metod ha? 
 
Metoden ”ren svenska” 
Om vi börjar med metoden, att använda sig av ”ren svenska”, så torde fördelarna 
t.ex. vara att: 
 

• missförstånden mellan olika chefer kring vad som skall göras/uppnås och 
varför skulle minskas eftersom möjligheterna att utrycka vilja/syfte ej är 
begränsade, 

• metoden skulle vara bättre kompatibel gentemot den strategiska nivån, 
 
Nackdelarna skulle t.ex. kunna vara: 
 

• metoden skulle ta längre tid eftersom den förutsätter en viss dialog mellan 
cheferna, 

• för andra förband skulle det vara svårt att på ett snabbt sätt förstå vad ett 
annat förbands verksamhet syftar till. 

 
Ett exempel på utformning av en sån här metod torde vara Israels metod som 
grundar sig på ett effektkoncept. Konceptet bygger på att högre chefer inte behöver 
någon klart definierad stridsuppgift för att kunna agera utan behöver mer veta vad 
högre chef vill ha ut för effekt, kopplat till stridsplanen, av deras enhet. Till detta är 
kopplat behovet av styrningar såsom deras områdesansvar, om de understödjer 
eller är understödda och vilka resurser som disponeras. Israelerna erkänner sig 
själva till uppdragstaktiken och menar på att grunden för uppdragstaktik är att 
cheferna känner varandra och att de är utbildade på samma sätt. De är av 
uppfattningen att för att våga ge någon ett uppdrag, utan en massa styrande 
detaljer, så måste man ju våga lita på att man förstår vad denne kommer att ta sig 
för i stora drag. Man måste våga lita på att denna person vet vad han/hon skall 
göra, att personen förstår vad jag menar. I grund och botten ligger en koppling till 
språket och tolkningen av olika begrepp som kan variera beroende på personens 
erfarenheter men även att personer med samma erfarenheter kan tolka ett begrepp 
på olika sätt. 49 
 
Liknande sätt att leda förband kan vi läsa om vid olika beskrivningar om hur de 
tyska förbanden gjorde under andra världskriget. Ett annat tydligt budskap från 
många av dessa beskrivningar belyser vikten av att chefen är långt fram under 
                                                 
49 Intervju gjord med Övlt Peter Thunholm 2003-01-15 avseende hans erfarenheter från samtal med 
israeliska officerare i samband med egen forskning kring planeringsmodellen PUT. 
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ledningen av sina förband. Personer som Rommel, Guderian m.fl. är frontfigurer 
för denna typ av ledning vilken torde efterhand som cheferna lär känna varandra 
samtidigt som de alltid var nära varandra stimulerade en mer diskussionsliknande 
orderform.  
 
Även svensk nutida forskning beskriver vikten av att högre chef utrycker det 
övergripande syftet på ett tydligt sätt som i t.ex. Command concepts av Henrik 
Friman m.fl. 50 
Metoden fastställda stridsuppgifter 
Avseende metoden med fastställda stridsuppgifter så torde fördelarna t.ex. vara att: 
 

• chefen kan på ett snabbare sätt utrycka sin vilja och syfte med striden och 
därigenom minskas tiden från beslut till dess att verksamheten kan påbörjas 
vilket skulle kunna öka tempot i striden, 

• andra förband i närheten kan snabbare förstå vad som avses med ett annat 
förbands verksamhet och hur det kan komma att påverka det egna 
förbandet. 

 
Nackdelarna skulle t.ex. kunna vara: 
 

• metoden förutsätter att alla har samma tolkning på innebörden av 
respektive stridsuppgift vilket förutsätter mycket träning och samövning, 

• riskerna för missförstånd ökar i takt med att tempot i striden ökar och tiden 
för att utrycka vilja och syfte med striden minskar. 

 
Själva utformningen av metoden med fastställda stridsuppgifter beskrivs på olika 
sätt beroende på vilken handling som läses. I AR 2 från 1995 så har tidigare 
nämnts att sju stridsuppgifter är gällande:51 
SLÅ – TA- SKYDDA- HINDRA- FÖRSVARA- FÖRDÖJ- STÖR. 
 
I utkastet för ny marktaktisk doktrin framgår att förutom dessa sju så föreslås 
följande tillkomma:52 
 
AVSKÄRA- ÖPPNA VÄG- BINDA- BEKÄMPA. 
 
I utkastet för ny doktrin för gemensamma operationer så framgår följande:53 
 
Uppgiften BEKÄMPA återfinns även här tillsammans med de i AR 2 redovisade 
sju stridsuppgifterna. Förutom dessa sju och uppgiften bekämpa tillkommer: 
 
NEUTRALISERA- ISOLERA- KONTROLLERA- FÖRVÄGRA- FÖRSTÖRA- 
AVVÄRJA- UNDERSTÖDJA. 
 

                                                 
50 Henrik Friman, Försvarshögskolan, 2002: Command concepts, sammanfattningen, FHS, Stockholm. 
51 AR 2 1995, sida 80. 
52 ATK/UTV: arbetsexemplar genomförandedel DMO 2003, sida 8-9. 
53 HKV OPIL 2003: Utkast doktrin gemensamma operationer, sida 74, utdelad handling vid FHS, 
chefsprogrammet 01-03, Stockholm. 
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Härvidlag är det lämpligt att ställa sig frågan vilken handling som skall gälla eller 
skall det vara olika stridsuppgifter för respektive ledningsnivå? Ett annat problem 
är huruvida det skall heta stridsuppgifter. Enligt dagens gällande 
verksamhetsledningssystem så används ordet uppdrag vid ställande av uppgifter. 
Det föreslås även av HP ATLE,54 att ordet uppdrag skall användas oavsett om det 
är verksamhets- eller stridledning som genomförs.55  
En angränsade fråga är att i takt med att Försvarsmaktens viktigaste uppgifter är 
fokuserade utomlands, där det som regel är NATO standard som gäller, vilka krav 
ställer dessa uppgifter på en metod? 
 
Kopplingen mellan stridssätt och stridsuppgifter 
Försöker vi bringa lite klarhet i påståenden om att en koppling finns mellan 
stridssätt och stridsuppgifter genom att föra in en stridsuppgift i ett sammanhang 
som är direkt kopplad mot manöverkrigföringens ”grundsten”, att gå mot fiendens 
vilja till fortsatt strid så kan följande hända: 
 
Stridsuppgiften SLÅ innebär att vi skall försätta fienden ur stridbart skick.56 Detta 
skall ske genom att vi tillfogar honom förluster eller får honom att ge upp. Tidigare 
har redovisats att det finns en önskad koppling mellan stridssätt och stridsuppgift 
där stridsuppgiften SLÅ endast kan utföras genom anfall. Målet med uppgiften 
SLÅ är att fienden skall försättas ur stridbart skick och ge upp. I 
manövertänkandets anda skall vi sträva efter att gå mot fiendens vilja, helst direkt, 
och undvika kostsamma strider på vägen mot fiendens vilja.  Fiendens vilja till 
strid är i fokus när vi skall lösa stridsuppgiften SLÅ.  
 
Manövertänkandet ställer även krav på vår förmåga att hushålla med våra resurser 
och ej använda dem till sekundär verksamhet. Om ett förband X har fått uppgiften: 
”slår fiendens logistik baser inom området Y senast…” så innebär denna uppgift 
att stridssättet anfall skall användas, målet är att fiendens logistik skall försättas ur 
stridbart skick. Helst skall fienden ge upp och helst skall detta ske utan att vi själva 
åsamkas några förluster.  
. 
Normalt skulle en förbandschef som får denna uppgift använda sig av följande 
stridsplan: 
 

1. Försöka ta sig fram till aktuell logistik bas utan stridskontakt. 
2. Medföra system för att kunna lokalisera fiendens grupperingar och 

sysselsättning. 
3. Medföra eller ha tillgång till indirekta vapensystem för bekämpning. 
4. Överraskande och kraftfullt med främst indirekt eld bekämpa fienden. 
5. Kunna fullfölja genom att splitterskyddade enheter anfaller fienden. 

 
Ett annat sätt att se på hur denna stridsplan kan se ut för att nå målet att fienden ger 
upp kan vara: 
 
                                                 
54 Huvud Projekt Arméns Taktiska Ledning. ATK, Arméns Taktiska Kommando, genomför med HP 
ATLE 6 uppdraget att mot en framtida behovsbild utveckla ledningen av markstrid.  
55 ATK, Övlt Röjerdal 2001-11-01: Verksamhetsmodell, version 6 i HP ATLE, Q-säkprotokollet, sida 1, 
ATK, Enköping. 
56 AR 2 1995, definitionen av stridsuppgifter, sida 80. 
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1. Lokalisera fiendens verksamhet och sysselsättning. 
2. Skär av fiendens vägar till och från aktuellt område. 
3. Omöjliggör fiendens förmåga till rörelse. 
4. Förhandla fram att fienden ger upp. 

 
Detta sätt att genomföra striden når samma målsättning men med ett förmodat färre 
antal egna förluster. Denna stridsplan bygger ej på anfall utan mer på list. Vi 
nämnde tidigare att en order även skall innehålla en tidsangivelse. Kopplar vi på 
denna faktor till detta exempel så kan det konstateras att under vissa 
tidsförhållanden kan förbandet som får uppgiften att SLÅ bli tvungna att välja den 
första metoden, anfall. Den andra metoden tar längre tid eftersom avsikten är att 
begränsa fiendens rörelseförmåga och i princip svälta ut honom vilket kan ta tid. 
 
Ett annat exempel är stridsuppgiften TA, vilket innebär att ”besätta terräng i visst 
syfte”.57 När uppgiften TA ställs måste således den kompletteras med ett visst 
syfte. Detta kan uppfattas som motsägelsefullt eftersom uppgiften innebär att ett 
visst terrängavsnitt är det som är syftet att vi skall behärska istället för att fienden 
behärskar samma terräng. Det är terrängen som är syftet i annat fall borde ju annan 
uppgift ställas. Det är följaktligen terrängen som är viktig att vi behärskar och 
samtidigt förnekar fienden möjligheten att utnyttja den. Om ett ytterliggare syfte 
skall tillföras till denna uppgift som t.ex.: ”X förband tar mellan A-by och B-by i 
syfte att hindra fienden att passera över bron…” så innebär detta att högre chef vill 
styra varifrån hindra uppgiften skall lösas ifrån.  
 
Detta torde vara aktuellt under t.ex. en anfallsrörelse när denna uppgift är en del av 
flera olika steg på väg fram mot slutmålet. Det torde gälla mer för lägre förband 
som ingår i ett högre förband än att det skall gälla ett fristående förband. Högre 
chef vill i detta exempel kommandostyra platsen varifrån nästa uppgift skall lösas 
ifrån, kanske av utrymmesskäl eller för att rörelsen skall samordnas med t.ex. 
luftvärnsskydd etc. Högre chef gör härvidlag intrång på hur underställd skall lösa 
sin uppgift genom att tala om varifrån han skall lösa uppgiften.  
 
Hade förbandet varit ett självständigt uppträdande förband torde högre chefs behov 
av att styra platsen nedgå eftersom högre chef kanske mer vill åstadkomma en viss 
effekt av ställd uppgift. Om behovet inte finns att styra varifrån detta hindrande 
skall ske ifrån så skulle högre chef kunna uttrycka sig enligt följande: 
 
”Förband X hindrar fientlig framryckning över bron…”  
Då väljer underställd chef vilken terräng som krävs för att denna uppgift skall 
kunna lösas. Högre chef kommandostyr inte underställd chef utan anger vilken 
effekt han önskar uppnå. 
 
Dessa två stridsuppgifter, SLÅ och TA, är de två som varit mest knutna till att 
genomföras med metoden anfall. Om man med ovanstående resonemang kring att 
det kanske inte finns någon tydlig koppling mellan stridssätt och stridsuppgifter 
ändå spekulerar i behovet av att ha kvar begreppet stridssätt? Å ena sidan kan man 
då betrakta stridssätten som en förenklad form för att beskriva en övergripande 

                                                 
57 AR 2 1995, definitionen av stridsuppgifter, sida 80. 
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metod för att lösa strid. Metoden kan vara offensiv eller defensiv vilket är ett annat 
sätt att utrycka olika nyanser i hur striden skall föras.  
 
En offensiv strid präglas av eldkraft och rörelse, önskad effekt av striden är hög, 
fienden skall bekämpas osv. En defensiv strid präglas mer av att ett förband 
förhindrar fienden att göra något, t.ex. att ta viss terräng som är av vikt för fortsatt 
strid. Om vi utgår från detta resonemang torde det kunna översättas till begreppen 
agera respektive parera och då kan vi knyta resonemanget till den tidigare 
ageradoktrinen. Att agera är ett offensivt uppträdande, vi tvingar fienden att parera, 
metoden att genomföra detta är genom anfall.  
Omvänt resonerat blir ett defensivt uppträdande ett parerande av fiendens åtgärder, 
metoden för detta blir att genom försvarsstrid förhindra fienden att nå sina mål. 
Men ibland kan samtidigt det oväntade ge större utdelning än tvärtom. 
 
En fördel med att använda termerna offensiv respektive defensiv är att dessa 
benämningar återfinns på operativ nivå vilket möjliggör en mer förankrad 
diskussion mellan olika nivåer. 
 
Om t.ex. fienden vet att han är överlägsen och förväntar sig att vi försvarar ett visst 
terrängavsnitt kommer han förmodligen bli överraskad om vi istället genomför 
anfall. Detta torde innebära att om ett förband får uppgiften försvara kan ibland 
bästa metoden vara att genomföra anfall. Med andra ord är det svårt att koppla 
stridsuppgifter till olika stridssätt eftersom ibland kan anfall vara bra en annan 
situation är det bättre med försvarsstrid. 
 
Däremot är det bra att utifrån ett teoretiskt resonemang analysera vad metoden 
anfall innebär. Det blir möjligt att beskriva striden ur ett metodperspektiv och 
därtill koppla andra funktioner som t.ex. logistik. 
 
Syfte med uppsatsen 
Denna uppsats syftar till att belysa vilken av metoderna, utrycka sig på ”ren 
svenska” eller att använda fastställda stridsuppgifter, som är att föredra i 
kommunikationen mellan chefer på olika nivåer kring hur metodmässigt 
uppgiftsställningar skall ställas av högre chef till underlydande. Skall det vara ett 
som idag vedertaget sätt med fastställda stridsuppgifter, liknande kodord, eller 
skall metoden konstrueras så att högre chef kan utrycka sin vilja/syftet genom att 
säga det på ”ren svenska”? Syftet bör dessutom vara att se om det finns någon 
skillnad mellan olika ledningsnivåer och då främst mellan den operativa och den 
taktiska nivån. Intressant är vidare att se närmare på kopplingen mellan stridssätt 
och stridsuppgifter. 
 
 
 

1.3 Forskningsfrågor 
Den övergripande frågeställningen är följaktligen: 
 
Skall dagens gällande metod med fastställda stridsuppgifter kopplade 
till stridssätt ersättas med någon annan metod? 
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Frågeställningen i sig innehåller ett antal underfrågor som måste besvaras. Dels 
utifrån kopplingen mellan stridsuppgifter och stridssätt som innebär att svaret 
måste belysas kring begreppen såväl var för sig som tillsammans. Dels för att få ett 
heltäckande svar som gäller för alla ledningsnivåer, operativ-taktisk-stridsteknisk, 
så måste metoden i uppsatsen utformas så att frågeställningen kan besvaras även 
utifrån eventuella skillnader mellan olika ledningsnivåer. En nivå måste 
exkluderas, den militärstrategiska nivån, med hänsyn till att den som regel inte 
använder sig av en av metoderna, fastställda stridsuppgifter.  
 
 
    

2. METODBESKRIVNING 
 

2.1 Inledning 
För att få svar på ovanstående frågeställning så har en enkät genomförts som skall 
möjliggöra, på ett empiriskt sätt, att frågan kan besvaras. Empirin blir utifrån vad 
som framkommer i genomförd enkät och skildrar de svarandes åsikter. Det 
övergripande motivet till att jag har valt en enkät är att alla officerare har kommit i 
kontakt med metoden att använda stridsuppgifter och därmed torde ha en 
uppfattning om huruvida vi skall använda oss av det som gällande metod eller inte. 
En viktig del i enkäten blir då även att kontrollera huruvida de tillfrågade har 
erfarenheter av den andra beskrivna metoden dvs. att på ”ren svenska” utrycka 
chefens vilja/syfte med striden. Därför kan jag med hjälp av en enkät få ett svar 
som generellt sett speglar svenska officerares syn på stridsuppgifter.  
 
Utgående från resultatet av denna enkät, som redovisas i kapitel 3, avses en 
diskussion föras kring enkätens resultat med bäring på manöverkrigföringens 
grundtankar som utgångspunkt och Sveriges val av ledningsfilosofi i form av 
uppdragstaktik. Diskussionen fokuserar på enkätens resultat kopplat till de två 
beskrivna metoderna för hur uppgifter kan ställas. Denna diskussion som återfinns 
i kapitel 4 mynnar ut i dels slutsatser dels författarens förslag kring en utformning 
av lämpligaste metod för hantering av ställande av uppgifter och kring synen på 
kopplingen mellan stridssätt och stridsuppgifter samt även förslag på fortsatt 
forskning i ämnet. 
 
 

2.2 Enkätens utformning och syfte 
Taktikdiskussioner förs frekvent vid förbanden, därför är det viktigt att veta deras 
inställning kring frågeställningen som denna uppsats försöker belysa. Enkäten har 
genomförts med en önskad målgrupp representerad av både den operativa och den 
taktiska ledningsnivån men även den stridstekniska.   
 
Totalt är det 103 personer i varierande ålder och grad som genomfört enkäten. 
 
Enkätens skickades ut per e-brev till de tillfrågade som i huvudsak är elever vid en 
militär skola. Dessutom skickades enkäten ut till en förbandschef med önskan om 
att denne skulle via sitt kontaktnät sprida enkäten till sina förbandschefskollegor, 
vilket så också skett. Motivet till att använda elever vid skola är dels att de är 
bekanta med problemen kring stridssätt och stridsuppgifter samtidigt som de är 
vana vid att svara på enkäter. De tillfrågade har kunnat svara direkt i utskickat e-
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brev, anonymt, med möjligheten till egna kommentarer. Programmet som enkäten 
är utformad i och som sammanställer insända svar heter eval 58och är bekant för 
alla elever vid bl.a. Försvarshögskolan.  
 
Instruktionen till de tillfrågade gör gällande att enkäten är ett led i att kunna 
genomföra en uppsats på C-nivå vid Försvarshögskolan med ämnet: 
”stridsuppgifters vara eller inte vara”. Dessutom anges att idag gällande stridssätt 
är: ANFALL, FÖRSVAR och FÖRDRÖJNINGSSTRID.  
Vidare att idag gällande stridsuppgifter är: SLÅ - TA – SKYDDA – HINDRA– 
FÖRDRÖJ– FÖRSVARA – STÖR.59 
 
De skall svara utifrån de erfarenheter, i den nivå de verkar i och som de har, inte 
utifrån att de på skolan läser taktik på en annan ledningsnivå.  
 
16 frågor är ställda i enkäten varav de tre första handlar om ålder, nivå och tjänst. 
Därefter följer två attitydfrågor, huruvida de anser att taktik är intressant respektive 
om de känner sig välövade i sin befattning eller inte. Ett par kontrollerande frågor 
är ställda avseende de tillfrågades erfarenheter och egen bedömd kompetens i 
frågor som om de behärskar dagens gällande stridsuppgifter respektive om de har 
erfarenhet av order formulerade på andra sätt än en stridsuppgift som t.ex. att ange 
syftet eller att prata klartext, dvs. det som tidigare har beskrivits som ”ren svenska” 
metoden. Dessutom ställs frågan om de anser att istället för använda stridsuppgifter 
kan man lika gärna säga på ”ren svenska” vad som skall ske. 
 
Vidare återfinns ett par frågor som är kopplade kring en utformning av metoden att 
använda sig av stridsuppgifter som t.ex.: vikten av att det är samma stridsuppgifter 
som skall användas, antalet stridsuppgifter m.fl. Frågan om stridsuppgifter kan 
ersättas med ordet uppdrag ställs med kopplingen till HP ATLE`s förslag. Vidare 
ställs frågan om de ser att tempot kan ökas om fastställda stridsuppgifter används. 
 
Sedan följer ett par viktiga frågor och det är om de anser att stridsuppgifter 
respektive de tre redovisade stridssätten skall finnas kvar samt om de ser någon 
koppling mellan stridssätt och stridsuppgifter. 
 
Tanken vid utformningen av frågorna har varit att det inte får finnas för många 
frågor vilket skulle kunna resultera i att de tillfrågade tappar intresset inne i 
enkäten. Samtidigt finns det ett par frågor som har ställts för att kontrollera om de 
tillfrågade har varit konsekventa i sina svar som t.ex. en fråga var om de anser att 
det inte skall finnas för många stridsuppgifter max (4-8 st.) för att därefter fråga 
om inte mängden stridsuppgifter kan vara många, för att ha att välja på, från tio 
stycken eller fler. 
 
Enkätens utformning redovisas i bilaga 1 medan bilaga 2 utvisar resultatet av 
genomförd enkät. I bilaga 2 finns dessutom ett antal kommentarer redovisade som 
de tillfrågade har haft i samband med svarandet av enkäten 

                                                 
58 Eval är ett analysprogram som är databaserat, producerat av VM Data och används för utvärderingar 
av genomförd verksamhet vid bl.a. FHS. Programmet medger anonyma svar och medger även att 
skriftliga kommentarer kan skrivas in. 
59 AR 2 1995, sida 80. 
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2.3 Begränsningar med metodens genomförande 
En stor begränsning är att man inte vet under vilken tidsperiod och situation som 
de svarande har genomfört enkäten.  
 
En annan begränsning kommer ur svaret från en av de ställda frågorna: ”huruvida 
de tillfrågade anser sig välövade i sin senaste krigsbefattning”. Här visar det sig 
att den procentsatsen är alarmerande låg vilket skulle kunna tolkas som vissa 
kompetensbegränsningar hos de tillfrågade. Manöverkrigföringen förutsätter att en 
försvarsmakt och dess officerare arbetar hårt och målinriktat tillsammans liknande 
det som tyskarna gjorde under uppbyggnadsfasen mellan första och andra 
världskriget. Under Von Seeckts 60 ledning skapades metodiskt strukturer och 
utbildning i alla nivåer, även för generaler. Övningar men även samövningar av 
olika system och funktioner övades frekvent. Officeren fick lära sig att leda olika 
system vilket blev till en livsstil. 61  
 
På något sett är hela andemeningen och förutsättningen för att kunna erkänna sig 
till manöverkrigföringen att övningar och kompetensutveckling kontinuerligt sker 
vilket svenska försvarsmakten haft svårt att nå upp till de senaste åren med hänsyn 
till bl.a. ekonomiska begränsningar. Bland de tillfrågade i enkäten tillhör hälften 
ålderskategorin upp till 35 år. Dessa officerare har troligen utvecklat sin egen 
kompetens framför allt under de år som försvaret haft ont om pengar och därför 
troligen endast kunnat öva sig som chefer i en begränsad omfattning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
60 Hans von Seeckt, chef för Truppenamt och därefter arméchef 1920-1926 i Tyskland. 
61 Arne Baudin FHS 2001-10-23: Underlag inför föreläsning över den tyska krigskonsten med 
chefsprogrammet 01-03, FHS, Stockholm. 
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3. RESULTAT ENKÄT 
 
Utifrån den övergripande frågeställningen, skall dagens gällande metod med 
fastställda stridsuppgifter kopplade till stridssätt ersättas med någon annan metod, 
kan den enskilda frågan ställas huruvida vi skall ha kvar begreppet stridssätt eller 
ej. I enkäten är frågan ställd med svaret att 84,5 % vill så. 
 
Stridssätten Anfall, Försvar och Fördröjningsstrid skall finnas kvar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur utvisande: tabell för svar på enkätfråga 15 ”Stridssätten anfall, försvar och 
fördröjningsstrid skall finnas kvar”. 
 
 
 
 
Om den enskilda frågan ställs avseende om vi skall ha kvar stridsuppgifter eller ej 
så är svaret det att 73,8 % instämmer i någon grad till detta: 
 
 
Dagens stridsuppgifter skall finnas kvar! 
 
 
 
 
 
 

A= Instämmer helt 
B= Instämmer delvis 
C= Vet ej/obestämd 
D= Instämmer inte 
E= Instämmer inte alls 

A= Instämmer helt 
B= Instämmer delvis 
C= Vet ej/obestämd 
D= Instämmer inte 
E= Instämmer inte alls 
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Figur utvisande: tabell för svar på enkätfråga 14 ”Dagens stridsuppgifter skall vara kvar”. 
 
Om vi sedan för ihop frågeställningen till om de tillfrågade anser att det finns en 
koppling mellan stridssätt och stridsuppgifter så svarar 84,4 % att så är fallet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS viktigt att utgå från enkätens resultat!!! 
 
Figur utvisande: tabell för svar på enkätfråga 16 ”Jag anser att det finns en koppling mellan 
stridssätt och stridsuppgifter”. 
 
En annan angreppsvinkel är hur respektive nivå har svarat på frågorna. Om vi 
börjar med frågan hur de tillfrågade ser på huruvida vi skall ha kvar stridsuppgifter 
eller ej så har respektive nivå svarat följande:  
60 % på OPIL nivån instämmer helt eller delvis till att stridsuppgifter skall finnas 
kvar, på divisionsnivån är siffran 63,7 %. På brigadnivån är siffran 69,2 % och på 
bataljonsnivån 77,3 %. Det kan synas som att siffran ökar efterhand som 
ledningsnivån går nedåt i organisationen. På kompaninivån var siffrorna 71,4 % 
och på plutonsnivå 75 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A= Instämmer helt 
B= Instämmer delvis 
C= Vet ej/obestämd 
D= Instämmer inte 
E= Instämmer inte alls 

% 

50 
60 
70 
80 
90 

100 

A B C D E F ?

Instämmer helt eller delvis till att dagens  
stridsuppgifter skall finnas kvar! 

Jag anser att det finns en koppling mellan  
stridssätt och stridsuppgifter! 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  C-UPPSATS   19 
100: 2042 
Mj Jan Eldeblad   2003-05-05   Sida 26 (47) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur utvisande: tabell för nivå visa svar på enkätfråga 14 ”Dagens stridsuppgifter skall finnas 
kvar”, instämmer helt eller delvis till det. 
 
 
På frågan om vi skall ha kvar stridssätt eller ej så har respektive nivå svarat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur utvisande: tabell för nivå visa svar på enkätfråga 15 ”Stridssätten anfall, försvar och 
fördröjningsstrid skall finnas kvar”, instämmer helt eller delvis till det. 
 
Här kan vi konstatera att på OPIL nivån anser 100 % av de tillfrågade instämmer 
helt eller delvis till att stridssätten skall finnas kvar. De andra nivåerna har svarat; 
Divisionsnivå: 63,7 %, Brigadnivå: 100 %, Bataljonsnivå: 79,6 %, Kompaninivå: 
80,5 % och Plutonsnivå: 100 % 
 
 
 
 
 

Lednings- 
nivå 

A= OPIL 
B= Division 
C= Brigad 
D= Bataljon 
E= Kompani 
F= Pluton 
?= osäker på egen nivå 

A= OPIL,  B= Division, C= Brigad, D= Bataljon, E= Kompani, F= Pluton, ?= osäker på egen nivå 
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Avslutningsvis skall vi se om nivåerna har olika uppfattning kring hur stridssätt är 
kopplade till stridsuppgifter eller ej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur utvisande: tabell för nivå visa svar på enkätfråga 16 ”Jag anser att det finns en koppling 
mellan stridssätt och stridsuppgifter”, instämmer helt eller delvis till det. 
 
 
Här har respektive nivå svarat enligt följande: 
Här ser vi att ur OPIL nivån instämmer 60 % helt eller delvis till att det finns en 
koppling mellan stridssätt och stridsuppgifter. På divisionsnivån är siffran 90,89 %. 
Övriga siffror är; Brigad: 92,3 %, Bataljon: 84,1 %, Kompani: 85,7 %,  
Pluton: 75 %. 
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A= OPIL,  B= Division, C= Brigad, D= Bataljon, E= Kompani, F= Pluton, ?= osäker på egen nivå 
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Om vi då sammanför dessa olika två sätt att fråga kring behovet av stridsuppgifter 
respektive stridssätt och deras kopplingar till varandra så kan följande konstateras: 
Att en majoritet vill ha kvar både stridsuppgifter (73,8 %) och stridssätt (84,5 %) 
och samtidigt anser en majoritet att det finns en tydlig koppling mellan dessa (84,4 
%) Avseende nivåerna skiljer de sig inte mycket. Viss tendens kan tydas kring 
frågan om stridsuppgifter skall vara kvar eller ej. Delar vi in nivåerna i en högre 
och en lägre nivå där högre nivån är OPIL-, Divisions- och Brigadnivån medan den 
lägre nivån är från Bataljon och nedåt så är svaren följande. 
Högre nivå anser att till 64,3 % att stridsuppgifter skall finnas kvar medan lägre 
nivå anser till 74,6 % att stridsuppgifter skall finnas kvar. Denna skillnad får anses 
som marginell i sammanhanget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur utvisande: tabell för högre respektive lägre nivås svar på enkätfråga 14 ”Dagens 
stridsuppgifter skall finnas kvar”, instämmer helt eller delvis till det. 
 
 
I detta sammanhang är det intressant att fråga vad de tillfrågade anser om att 
istället för stridsuppgifter kan man använda metoden att på ren svenska säga vad 
som skall ske. Här kan vi se att 38,84 % instämmer helt eller delvis till att det är 
fullt möjligt medan 59,3 % instämmer inte eller inte alls till att detta kan ske. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istället för att använda stridsuppgifter kan man lika gärna  
säga på ”ren svenska” vad som skall ske! 
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Figur utvisande: tabell för svar på enkätfråga 11 ”istället för att använda stridsuppgifter kan 
man lika gärna säga på ren svenska vad som skall ske”. 
 
En viktig fråga är ju självklar i detta sammanhang och det är, om de tillfrågade  har 
erfarenhet av den andra metoden dvs. säga på ”ren svenska” istället för att använda 
sig av fastställda stridsuppgifter. 
 
Jag har erfarenhet av order formulerade på andra sätt än en stridsuppgift  
som t.ex. att ange syftet eller att prata klartext. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur utvisande: tabell för svar på enkätfråga 7 ”jag har erfarenhet av order formulerade på 
andra sätt än en stridsuppgift som t.ex. att ange syftet eller att prata klartext”. 
 
84,4% har denna erfarenhet medan 10,68 % inte instämmer eller instämmer inte 
alls att de har denna erfarenhet. 
 
Om utgångspunkten är att stridsuppgifter skall finnas kvar som metod att ge 
uppgifter så finns ett antal följdfrågor som är värda att ställa. En sådan fråga är om 
vi, i detta fall inom armén, anser att det är viktigt att vi använder oss av samma 
stridsuppgifter. 
 
Jag tycker att det är viktigt att alla inom armén använder sig av samma 
stridsuppgifter. 
 
 
 

A= Instämmer helt 
B= Instämmer delvis 
C= Vet ej/obestämd 
D= Instämmer inte 
E= Instämmer inte alls 

A= Instämmer helt 
B= Instämmer delvis 
C= Vet ej/obestämd 
D= Instämmer inte 
E= Instämmer inte alls 
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Figur utvisande: tabell för svar på enkätfråga 8 ”jag tycker att det är viktigt att alla inom armén 
använder sig av samma stridsuppgifter”. 
 
Här kan konstateras att 82,5 % instämmer helt eller delvis kring, att de anser att det 
viktigt att så sker. 15,54 % instämmer inte eller inte alls i denna fråga. 
 
I uppsatsen om förutsättningarna för att kunna genomföra manöverkrigföring har 
det nämnts mycket kring tempo. Att utrycka sig med stridsuppgifter är att tolka 
som kodord har även nämnts tidigare. Syftet med kodord anges som en möjlighet 
att i en stressad situation kunna använda ett kodord som anger att en viss uppgift 
med en viss önskad effekt skall kunna uppnås. Mottagare av detta kodord skall då 
på ett mer exercismässigt sätt utföra den verksamhet som är kopplad till aktuellt 
kodord, stridsuppgift. Härigenom skall tempot kunna ökas. Hur ser de tillfrågade 
på denna tes? 
 
Jag anser att tempot i striden kan ökas om alla tolkar fastställda 
stridsuppgifter på samma sätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur utvisande: tabell för svar på enkätfråga 9 ”jag anser att tempot i striden kan ökas om alla 
tolkar fastställda stridsuppgifter på samma sätt”. 
 
Det kan konstateras att 91,2 % instämmer helt eller delvis i detta påstående. 
 
 
HP ATLE har redogjort i sitt arbete en fördel med att ordet stridsuppgift ersätts 
med uppdrag med syftet att det skulle var ett mer renodlat sätt i kommunikationen 
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B= Instämmer delvis 
C= Vet ej/obestämd 
D= Instämmer inte 
E= Instämmer inte alls 
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oavsett om det är insatsledning eller verksamhetsledning.62 Vad har de tillfrågade 
ansett om detta förslag? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag anser att ordet stridsuppgift skall ersättas med uppdrag för att det skall 
överensstämma med verksamhetsledningen inom FM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur utvisande: tabell för svar på enkätfråga 10 ”jag anser att ordet stridsuppgift skall ersättas 
med uppdrag för att det skall överensstämma med verksamhetsledningen inom FM”. 
 
Här kan konstateras att 50,5 % inte instämmer, eller inte alls, till detta förslag. 
Endast 19,47 % instämmer helt eller delvis till förslaget. 
 
 
Mängden stridsuppgifter är dessutom av intresse.  
 
Det skall inte finnas för många stridsuppgifter max (4-8 st.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 Övlt Röjerdal,  ATK, 2001-11-01: Q-säkprotokollet, sida 1, ATK, Enköping. 
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Figur utvisande: tabell för svar på enkätfråga 12 ”det skall inte finnas för många stridsuppgifter 
max (4-8 st.)”. 
 
Det kan konstateras att 81,6 % instämmer helt eller delvis kring detta påstående.  
 
 
 
 
 
 
 
Denna frågeställning kan verifieras genom att omvänt ställa frågan: 
 
Mängden stridsuppgifter kan gärna vara många för att ha att välja på,  
från 10 st. eller fler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur utvisande: tabell för svar på enkätfråga 13 ”mängden stridsuppgifter kan gärna vara 
många för att ha att välja på, från 10 st. eller fler”. 
 
Här kan vi se att 71,9 % instämmer inte eller inte alls till att det skall få finns från  
10 st. och fler stridsuppgifter att välja utifrån 
 
Hela enkätresultatet finns redovisat under bilaga 2. Enkätens utformning framgår 
av bilaga 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A= Instämmer helt 
B= Instämmer delvis 
C= Vet ej/obestämd 
D= Instämmer inte 
E= Instämmer inte alls 
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4. DISKUSSION 
 

4.1 Inledning 
Ett konstaterande som direkt kan göras är den höga procentsatsen som har gett eller 
tagit emot order på annat sätt än att använda stridsuppgifter dvs. att det istället 
använts syften, ren svenska mm. Så pass många som 85 % anger att de har denna 
erfarenhet vilket i sig är kan tyckas anmärkningsvärt eftersom de reglementen som 
styr utbildningen av våra officerare och förband under grundutbildning anger på ett 
tydligt sätt hur stridsuppgifter skall formuleras, utformas och användas. Den andra 
metoden, att utrycka sig på ”svenska” vad som skall göras, är en metod som torde 
vuxit fram i Sverige på grund av flera olika anledningar. En anledning kan 
säkerligen vara den begränsade mängd övningar som skett senaste åren bl.a. på 
grund av ekonomiska nedskärningar. Ett annat skäl kan vara att 
officersutbildningen förändrats markant under 1980- och 90 talet från en mer 
truppföringsinriktning mot en mer generellt inriktad utbildning. Ständiga 
omorganisationer och osäkerhet kring vilka typförband som skall gälla tillsammans 
med frångången av ett invasionsförsvar, med levande krigsförband vid brigaderna, 
har säkerligen bidragit till en osäkerhet kring vad som gäller. Dessutom har en viss 
avsaknad av reglementen infunnit sig vilket också gjort det svårt att få en samsyn 
kring frågan. 
 
En del i undersökningen som styrker en av teserna ovan är just frågan huruvida de 
tillfrågade känner sig välövade i sin krigsbefattning. Svaret att endast 15 % anser 
detta borde ha varit betydligt högre. Om en välövad officerskår är en nödvändig 
förutsättning för att kunna använda sig av manöverkrigföringen som metod för 
olika operationers genomförande torde denna siffra som sagt vara avsevärt högre. 
 
Den övergripande frågan som är ställd i uppsatsen är huruvida, om dagens 
gällande metod med fastställda stridsuppgifter kopplade till stridssätt skall ersättas 
med någon annan metod, så kan generellt sägas att den sammanfattande bilden av 
enkäten visar att majoriteten vill ha både stridssätt och stridsuppgifter. Det bör 
dessutom inte vara för många stridsuppgifter utan maximalt åtta stycken till antal. 
Det bör råda en enad syn inom armén vilka stridsuppgifter som skall gälla, 
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dessutom kan vi genom en samsyn kring stridsuppgifterna åstadkomma en 
nödvändig tempoökning i striden. 
 
Det kan konstateras att majoriteten inte vill att stridsuppgifter skall ersättas med 
uppdrag för att få en enhetlighet i kommunikationen oavsett om det är 
verksamhetsledning eller insatsledning som genomförs vilket är ett förslag från 
projektet HP ATLE. Detta svar får anses få stöd även i NATO´s definitioner av 
uppdrag kontra uppgift som redovisar en skillnad emellan dessa. 
 
Ett viktigt led i undersökningen nämndes vara om det finns några skillnader i 
uppfattningar mellan olika ledningsnivåer. En tendens är redovisad som skulle 
kunna påvisa en minskad betydelse för behovet av stridsuppgifter ju högre upp i 
ledningsnivån vi kommer. Denna tendens anses inte vara verifierad dels på grund 
av att antalet tillfrågade är för lågt dels på grund av att procentskillnaden är enbart 
cirka tio procent vilket i detta sammanhang torde vara en ytterst marginell skillnad.  
 
 

4.2 Diskussion kring stridsuppgifter 
Generellt kan sägas att av de tillfrågade anser drygt 70 % att stridsuppgifter skall 
vara metoden för att ställa uppgifter. Till detta svar skall även föras frågan: istället 
för att använda stridsuppgifter kan man lika gärna säga på ”ren svenska” vad som 
skall ske. Här visar det sig att 60 % inte anser att den metoden skall användas 
medan 40 % anser att så kan ske. Denna kanske inkonsekvens i svaret får anses 
vara för låg för att tolka som en skillnad i svaren. Härvidlag torde, ur ett generellt 
perspektiv, metoden att använda sig av fastställda stridsuppgifter vara att föredra 
istället för att på ”ren svenska” utrycka sin vilja. Till detta finns ett antal 
förutsättningar som enkätsvaren utvisar som är kopplade till en utformning av en 
sådan metod som t.ex.:  
 

• att det inte skall vara för många stridsuppgifter utan maximalt åtta stycken 
till antalet,  

• att det bör råda en enad syn inom armén vilka stridsuppgifter som skall 
gälla samt  

• att vi genom en samsyn kring stridsuppgifterna kan åstadkomma en 
nödvändig tempoökning i striden. 

 
I redovisningen av resultatet av enkäten antyddes att en viss tendens mellan olika 
ledningsnivåer kunde skönjas. Vid en indelning av nivåerna i en högre och en lägre 
nivå där högre nivån är ur OPIL-, Divisions- och Brigadnivån medan den lägre 
nivån är från Bataljon och nedåt så var svaren att dryga 60 % för den högre mot 
dryga 70 % för den lägre nivån, som ansåg att stridsuppgifter skall finnas kvar. 
Denna skillnad på 10 % är marginell i sammanhanget.  
 
Men om vi nu antar att så är fallet, dvs. att ju högre upp i ledningsnivåerna en 
officer verkar i desto mindre viktigt blir det med stridsuppgifter. Detta resonemang 
har jag antytt tidigare i uppsatsen och då i samband med operativa överväganden 
enligt de grundläggande krigsföringsprinciperna kontra den taktiska nivåns mera 
resonemang kring stridssätt. Då måste frågan ställas vad den lägre nivån anser vara 
den stora vinsten med att ha stridsuppgifter som metod.  
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I grund och botten kan nog en annan fråga i enkäten ge ett av flera svar kring 
denna fråga. Den frågan som ställdes var om: de anser att tempot i striden kan 
ökas om alla tolkar fastställda stridsuppgifter på samma sätt. Utgående från att det 
finns fastställda stridsuppgifter som är kända av officerskåren så anser de att 
tempot kan ökas. Att ha ett högt tempo är ju en viktig grundförutsättning för 
manöverkrigföring. Till detta är kopplat att det inte spelar någon roll om vi har 
fastställda stridsuppgifter om vi inte har samma stridsuppgifter mellan olika 
förbandsnivåer och kanske t.o.m. mellan olika truppslag inom armén. Här kommer 
en annan fråga in som är av vikt och det är frågan om de tycker att det är viktigt att 
alla inom armén använder sig av samma stridsuppgifter. De tillfrågade har svarat 
att cirka 80 % anser att det bör finnas denna samsyn.  
 
Dessutom finns ju kravet på att de skall kunnas av all ingående personal även 
under de värsta förhållanden som ett krig utgör, dvs. det finns en kognitiv process i 
detta. Uppgifterna skall läras in och förstås och kunna tillämpas även under de 
svåraste förhållandena. Här kommer kanske den sista pusselbiten in och det är 
frågan om antalet stridsuppgifter.  
De tillfrågade har sagt till cirka 80 % att antalet stridsuppgifter bör vara maximerat 
till mellan fyra och åtta stycken.  
 
I nu gällande AR 2 finns sju gällande stridsuppgifter, SLÅ– TA- SKYDDA- 
HINDRA- FÖRSVARA- FÖRDÖJ- STÖR, 63 vilket inte torde innebära några 
svårigheter för gemene man att lära sig utantill. Det som kanske är mer intressant 
är att se på vad kommande reglementen och doktriner anser.  
. 
I utkastet för ny marktaktisk doktrin framgår att förutom de sju enligt ovan så 
föreslås följande tillkomma:64 
 
AVSKÄRA- ÖPPNA VÄG- BINDA- BEKÄMPA. 
 
I utkastet för ny doktrin för gemensamma operationer så framgår följande:65 
 
Uppgiften BEKÄMPA återfinns även här tillsammans med de i AR 2 redovisade 
sju stridsuppgifterna. Förutom dessa sju och uppgiften bekämpa tillkommer: 
 
NEUTRALISERA- ISOLERA- KONTROLLERA- FÖRVÄGRA- FÖRSTÖRA- 
AVVÄRJA- UNDERSTÖDJA. 
 
Här kan vi se en tydlig diskrepans mellan de olika handlingarna. AR 2 har sju 
uppgifter medan marktaktisk doktrin har 11 st och gemensamma operationer har 
15. I arbetet med doktriner som just nu pågår torde det vara av vikt att en 
samordning sker så att en viss samsyn råder mellan de olika handlingarna. 
Härvidlag tror jag att det är viktigt att en viss prestige mellan olika vapengrenar 
måste upphöra.  
 

                                                 
63 AR 2 del 2, 1995, sida 80. 
64 ATK/UTV: arbetsexemplar genomförandedel DMO 2003, sida 8-9. 
65 Utkast doktrin gemensamma operationer, sida 74. 
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Om vi däremot utgår ifrån AR 2 och ser mer på innebörden av själva 
stridsuppgiften och då jämför de i AR 2 gällande med de andra två handlingarna, 
så ser en sammanställning ut enligt följande: 
 
Strids-
uppgift 

AR 2 del 2, 1995 Marktaktisk 
doktrin Utkast 

Utkast doktrin 
gemensamma 
operationer 

SLÅ Försätta fienden ur 
stridbart skick genom att 
tillfoga honom förluster. 
eller få honom att ge 
upp  
 

Försätta motståndaren 
ur stridbart skick 
genom att få honom 
att ge upp eller tillfoga 
honom förluster. 
 

Uppgift som 
syftar till att 
tillfoga 
motståndaren 
sådana förluster 
att hans förband 
försätts ur 
stridbart skick 

TA Besätta terräng i visst 
syfte 

Besätta terräng i visst 
syfte 

Besätta terräng 
eller område i 
visst syfte 
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SKYDDA Skydda egen angiven 

verksamhet eller objekt. 
Skydda egen angiven 
verksamhet 

Uppgift som syftar 
till att hindra 
motståndaren från 
att påverka angiven 
verksamhet eller 
objekt 

HINDRA Hindra fienden att 
genomföra angiven 
verksamhet 

Hindra motståndaren 
att genomföra angiven 
verksamhet 

Uppgift som syftar 
till att hindra 
motståndaren att 
genomföra angiven 
verksamhet 

Försvara Förhindra fienden att ta 
och utnyttja angiven 
terräng eller anläggning.

Förhindra 
motståndaren att ta 
och utnyttja angiven 
terräng. 

Uppgift som syftar 
till att hindra 
motståndaren att ta 
viss terräng, 
anläggning eller 
objekt 

Fördröj Minska fiendens 
framryckningshastighet 
genom att tillfoga 
honom förluster eller 
tvinga honom till 
tidsödande 
röjningsarbeten. 
 

Minska motståndarens 
framryckningshastighe
t genom att tillfoga 
honom förluster och 
tvinga honom till 
tidsödande 
verksamhet. 
 

Uppgift som syftar 
till att vinna tid 

STÖR Försvåra fiendens 
verksamhet i visst 
avseende eller i visst 
område. 
 

Försvåra 
motståndarens 
verksamhet i visst 
avseende 
och/eller i visst 
område 
 

Uppgift som syftar 
till att försvåra 
motståndarens 
verksamhet under 
viss tid i ett visst 
avseende eller inom 
ett visst område 

 
I mångt och mycket överensstämmer de olika innebörderna med varandra. På 
samma sätt som en synkning måste ske kring antalet uppgifter torde även en 
synkning vara nödvändig kring innebörderna.  
 
Huruvida ordet stridsuppgift kan ersättas med uppdrag eller inte så torde det i 
princip spela en minde avgörande roll. Det finns självklart fördelar med att 
uppgiftsformuleringar utrycks på likartat sätt oavsett om uppgiften är ett uppdrag i 
en verksamhetsdialog eller som stridsuppgift under strid. Men å andra sidan 
beskriver det ena en dialog mellan chefer som är mer än fredstida verksamhet och 
handlar i mångt och mycket om pengar. Dialogen om stridsuppgiftens lösande 
handlar om liv och död. Det har tidigare nämnts att en order skall kunna svara på 
frågorna:VEM? VAD? VAR? NÄR? 
 
Om vi utgår från att dessa frågor måste inrymmas vid en uppgiftsformulering så 
torde inte ordvalet spela någon större roll eftersom båda verksamheterna torde 
innehålla svar på ovanstående frågor.  
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Vid en jämförelse med hur andra länder gör så kan det konstateras att t.ex. NATO 
använder ordet mission eller assignment, som översatt är uppdrag/uppgift. Den 
raka översättningen från det svenska ordet stridsuppgift är: combat mission. Det 
svenska ordet uppdrag översätts med task.66 
 
Härvidlag kan vi få en vägledning kring hur vi skall resonera vid en jämförelse 
med NATO´s synsätt: vi bör ha en åtskillnad mellan orden eftersom det ena 
beskriver en uppgift som skall lösas i strid, stridsuppgift (combat mission eller 
tasks) kontra ett generellt uppdrag (assignment eller mission). 
 
En annan vägledning är att se på problemet ur en mer filosofisk utgångspunkt där 
gällande ledningsfilosofi under strid är uppdragsstyrning medan inom 
verksamhetsledningen är ett mer kostnadseffektivitet resonemang mer gällande 
som filosofi. 
 
Vad de tillfrågade i enkäten anser framgår av frågan: ”Jag anser att ordet 
stridsuppgift skall ersättas med uppdrag för att det skall överensstämma med 
verksamhetsledningen inom FM.” Av de tillfrågade svarade endast dryga 19 % att 
detta skulle vara bra. 
 
I enkäten har två frågor ställts som är kopplade direkt till stridssätt. Den ena frågan 
är en direkt fråga om vi skall ha begreppet eller ej. Den andra frågan som är ställd 
är huruvida det finns en koppling eller ej mellan stridssätt och stridsuppgifter. 
Generellt kan sägas att de tillfrågade anser att stridssätt skall finnas kvar. Det finns 
ingen direkt skillnad beroende på vilken nivå som tillfrågas. En fråga som kanske 
borde ha ställts i detta sammanhang är om de tillfrågade anser att alla nuvarande 
tre stridssätt skall finnas kvar. Ett par citat hämtade från ur enkätens plats för egna 
kommentarer understryker denna frågeställning: 67 
 

”Jag tycker att fördröjningsstrid är en form av försvar vilket 
innebär att de räcker med två stridssätt. Fördröjning ingår 
istället i stridsuppgifter.”  
 
”Stridssätt kan man överväga att bara ha två: anfall och 
försvar. ” 
 

Det stridssätt som enligt dem kan diskuteras är fördröjningsstrid. Tidigare när 
truppslaget infanteri fanns var det förmodligen en nödvändighet eftersom 
infanteriet inte hade den anfallskraft eller rörelseförmåga som krävdes. Det var 
naturligt med en fördröjningsstrid som präglades av en kombination mellan 
pansarvärns vapen, minor och indirekt eld.  
 
I de idag gällande stridsuppgifterna återfinns bl.a. stridsuppgiften, FÖRDRÖJA, 
med definitionen:  

                                                 
66 Sven Krigsman och Jörgen Svensson 1999: Militär ordbok på engelska och svenska, 
Studentlitteratur, Lund. 
67 Mer kommentarer från genomförd enkät se bilaga 2. 
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”Minska fiendens framryckningshastighet genom att tillfoga honom förluster eller 
tvinga honom till tidsödande röjningsarbeten.” 68 
Beskrivningen påvisar att metoden för att lösa denna uppgift handlar om att kunna 
utnyttja terrängen till sin fördel, att förstärka terrängen med fältarbeten så att 
fienden blir tvungen till att röja väg, vilket i sin tur tar tid.  I denna definition ligger 
i stort sett hela metodbeskrivningen i stridssättet fördröjningsstrid. Därför torde det 
innebära att stridssättet fördröjningsstrid skulle kunna strykas till förmån för vidare 
användning och beskrivning av själva stridsuppgiften fördröja som i sig är kopplad 
till respektive förbands förmåga till att genomföra en sådan uppgift. 
 
Med detta resonemang skulle även stridssättet försvarsstrid kunna diskuteras 
eftersom stridsuppgiften försvara också finns bland de sju idag gällande 
stridsuppgifterna. Men å andra sidan, utifrån resonemanget kring ett offensivt 
respektive defensivt uppträdande, så kan stridssättet försvarsstrid tjäna som en 
metodmässig motsats till det offensiva uppträdandet. 
 
Frågan om det finns en koppling eller inte mellan stridssätt och stridsuppgifter så 
utrycker sig en majoritet att så är fallet. Här finns det ingen större variation mellan 
olika nivåer. Nackdelen med en enkät är att den besvaras som regel i snabb takt 
och då finns en risk att den tillfrågade hemfaller sig till vad denne är lärd sedan 
tidigare. I problemformuleringen presenterades ett par exempel som skulle kunna 
påvisa att denna koppling inte är så tydlig som resultatet från enkäten visar på. I 
bakgrunden finns även en beskrivning på hur denna koppling successivt suddats ut 
i gällande taktiska reglementen såsom i t.ex. AR 2. Denna koppling kan säkerligen 
var föremål för fördjupad analys kring om kopplingen är gällande eller inte. 
 
 
 

4.3 Slutsatser 
Ytterst handlar ledning om att chefen med hjälp av sin stab säkerställer att de egna 
stridskrafterna når uppställda mål. De uppgifter som ledningen ger sina 
underlydande grundas på de villkor som finns i den övergripande uppgiftens 
innebörd, egna resurser och gjorda riskbedömningar. Härvid kanske inte det 
viktigaste är om det skall vara den ena eller andra metoden för att ställa uppgifter 
utan det viktigaste är att välja den som bäst passar ett lands försvarsmakt. Valet 
torde grundas på bl.a. gällande erfarenheter, därefter handlar det om att utforma 
vald metod och att utbilda på denna. Ur ett svenskt perspektiv så ser vi just det 
problemet, trots att våra reglementen säger att vi skall använda oss av 
stridsuppgifter så har en överväldigande majoritet även erfarenhet av den andra 
metoden i att ställa uppgifter. 
 
Utgående från frågeställningen i uppsatsen kring metod vägvalet mellan att 
använda sig av fastställda stridsuppgifter eller att på ren svenska uttrycka sin vilja 
vid ställandet av uppgifter till underlydande så anser majoriteten av de tillfrågade i 
enkäten att metoden med fastställda stridsuppgifter är att föredra. Majoriteten anser 
dessutom att vissa förutsättningar skall råda för denna metod: 
 

• Antalet stridsuppgifter skall vara begränsade till 4-8 stycken. 
                                                 
68 AR 2 1995, sida 80. 
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• Vi skall använda oss av samma stridsuppgifter inom armén. 
• Vi kan öka vårt eget tempo i striden om vi använder oss av fastställda 

stridsuppgifter. 
• Vi skall inte ersätta ordet stridsuppgift mot uppdrag. 

Genomförd enkät visar på att begreppet stridssätt skall finnas kvar och att det finns 
en tydlig koppling mellan stridsuppgift och stridssätt. I uppsatsen framförs en del 
tankar kring att denna koppling kan vara föremål för inlärd kunskap utan en 
reflektion på om denna koppling stämmer eller inte. Författaren anser att 
kopplingen mellan stridsuppgifter och stridssätt bör utredas vidare och förtydligas 
om nu författare till exempelvis kommande doktriner anser att denna koppling 
existerar. 
 
Avseende några skillnader mellan olika ledningsnivåer som är en följdfråga till 
gällande frågeställning i uppsatsen så framgår endast en tendens till en sådan 
skillnad mellan olika ledningsnivåer i enkäten. Denna tendens antyder att ju högre 
upp i ledningsnivåerna vi kommer desto mindre viktigt är det med fastställda 
stridsuppgifter som instrument för att ange vad som skall uppnås. I nu presenterade 
utkast till kommande doktriner för de högre ledningsnivåerna uppfattas en stor 
diskrepans gentemot den taktiska nivån både avseende antalet uppgifter och dess 
innebörd. Här borde ett gemensamt krafttag göras för att åstadkomma en samsyn i 
denna så viktiga fråga. Bakgrunden till påståenden är hämtat i gällande 
teorianknytning för uppsatsen, manöverkrigföringen, som ”kräver” att officerare 
som ledare kan kommunicera med varandra på ett sånt sätt att inga missförstånd 
råder och därigenom åstadkomma tempo i striden. Ett tempo som gör att vi kan 
komma innanför motståndarens beslutscykel och därigenom få honom att parera. 
Då agerar vi och kan fortsatt ha agera som en ledstjärna i vår ledningsdoktrin. 
 
 
 

4.4 Egna förslag kring stridssätt och stridsuppgifter 
Principen för nedanstående förslag bygger på enkelhet och tydlighet. För lägre 
förband, bataljon och mindre, är och kommer vikten av att ha en ömsesidig 
förståelse kring vad en stridsuppgift innebär att vara stor. Deras stridsteknik 
kommer med största sannolikhet att fortsättningsvis innehålla många inslag av mer 
exercismässigt förfarande. Här kan en enad syn på hur en stridsuppgift skall tolkas 
och principmässigt utföras spela en avgörande roll för att kunna bibehålla ett högt 
manövertempo. Dessa förband skall som regel lösa sina stridsuppgifter under en 
begränsad tid, uppgiften är som regel samordnad med övrig manövrering, strid 
eller verksamhet inom förbandet. Ledningsfilosofin kommer att vara en mix mellan 
uppdragsstyrning och kommandostyrning. 
 
För brigader och uppåt, tillsammans med fristående förband, kommer uppgifterna 
att vara gällande under längre tidsperioder och vara mer komplexa. Det är svårare 
att metodmässigt beskriva en hel brigads strid eftersom den kan innehålla många 
olika ambitionsnivåer, stridsteknik mm. Därför ökar kravet på att tydliggöra 
avsikten med striden, detta krav bör formuleras i därför avsedd plats i en order 
såsom i chefens beslut i stort eller om vi skall NATO-anpassas, i ett ”commanders 
intent”. 
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Följaktligen skall vi behålla nuvarande stridsuppgifter, utbilda på dem, 
exemplifiera dem, öva med dem som grund, utveckla utbildningsanvisningar osv. 
Stridsuppgifterna skall inte kombineras med någon annan metod utan renodlas till 
att det är den som gäller, eftersom endast då kan vi få en enad syn kring 
stridsuppgifternas innebörd. Det är innebörden av ställd stridsuppgift som är det 
centrala, inte vilken förbandstyp eller system som brukade lösa olika uppgifter förr 
i tiden. Därför föreslås de enligt AR 2 från 1995 fastställda stridsuppgifter gälla för 
alla ledningsnivåer dock med beaktandet att vissa enheter utför viss specifik 
verksamhet men som föreslås att betraktas som övriga uppgifter och därför 
specificeras i särskilda anvisningar. 
 
Stridssätten anfall och försvarsstrid föreslås ligga kvar som en metod att beskriva 
hur striden på ett övergripande sätt skall genomföras. I en metodbeskrivning av 
respektive stridssätt är det möjligt ur ett förståelseperspektiv att beskriva hur ett 
offensivt respektive defensivt agerande kan ske. Till denna metodbeskrivning är 
det pedagogiskt lämpligt att beskriva olika stödjande funktioner till 
manöverförbandens strid. Ur det logistiska perspektivet är det lämpligt att ha en 
diskrepans mellan en metod för hög ambition (offensivt) respektive lägre ambition 
(defensivt), så att olika beräkningar mm. kan genomföras vid t.ex. planering. 
 
Stridssättet fördröjningsstrid föreslås utgå främst med hänsyn till motivet att 
metoden är en kombination mellan anfall och försvarsstrid. Nödvändiga 
metodikbeskrivningar bör istället göras vid en fördjupad beskrivning av hur 
stridsuppgiften fördröja skall genomföras.  
 
De idag gällande stridsuppgifterna i AR 2: SLÅ-TA-SKYDDA-HINDRA-
FÖRDRÖJA-FÖRSVARA-STÖRA föreslås alltså gälla. Respektive uppgift anger 
tydligt en ambitionsnivå med uppgiften. De olika uppgifterna har en klart skild 
innebörd sinsemellan. Mängden stridsuppgifter är ej för många utan det är möjligt 
för alla officerare att lära sig dem utantill. Det är vidare möjligt att vid respektive 
truppslag  fördjupa olika beskrivningar för hur varje uppgift kan lösas.  
 
Innebörden och tolkningen av respektive stridsuppgift 
Stridsuppgiften SLÅ är den stridsuppgift som tydligast beskriver en hög 
ambitionsnivå, motståndaren skall försättas ur stridbart skick vilket skall ske 
genom att tillfoga honom förluster eller få honom att ge upp. Detta antingen/eller 
är en intressant skrivning i innebörden. Antingen kan vi med olika vapensystem 
bekämpa motståndaren eller så kan vi genom att stänga in honom så att hans 
valmöjligheter är endast att slåss eller att ge upp. Om han då väljer att ge upp är 
han per definition slagen. Det är effekten som är styrande för vad som skall 
uppnås. Dock kan tidsförhållanden ange att den enda metoden som är möjlig är 
anfall. Då blir den som skall utföra denna SLÅ-uppgift styrd till att välja en viss 
metod. 
 
Stridsuppgiften TA skall främst användas för mekaniserade manöverförband som 
ingår tillsammans med fler manöverenheter i ett förband med krav ställda på stor  
samordning. Vid användandet av denna uppgift begränsar högre chef den 
underställde genom att via kommandostyrning ange vilken terräng som skall 
besättas. I största mån skall det undvikas att förtydliga denna uppgift med syfte 
såvida inte syftet är en närmare beskrivning av tiden eller vilken terräng som 
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åsyftas. Här åsyftas främst användandet av samordningslinjer som bör användas 
vid ledning av mekaniserade förband. 
  
”QJ tar mittre delen av linje 103 beredd ta östra delen av linje 106” 
 
Om en syftesdel skall kompletteras så bör detta göras i en beredduppgift och då i 
form av en ny uppgift och inte ett syfte. Annat sätt kan vara att högre chef 
beskriver att viss terräng skall tas för att därefter styra aktuellt förband direkt mot 
nästa uppgift som antingen kan vara att ny terräng skall tas eller att förbandet skall 
lösa annan strids- eller elduppgift från den tagna terrängen. 
 
”QJ tar mittre delen av linje 103, tar därefter östra delen av linje 106” eller 
 
”QJ tar mittre delen av linje 103, understödjer därefter bataljonens anfall i nordlig 
riktning, skjutgräns höger…”. 
 
Stridsuppgiften SKYDDA är intimt kopplad till vad som skall skyddas. Högre chef 
måste koppla ihop uppgiften till den verksamhet motsvarande som skall skyddas. 
Till exempel kan en flank skyddas, en TOLO (Tanknings- och laddningsomgång). 
Stridsuppgiften skydda bör inte sammankopplas med samordningslinjer dvs. högre 
chef bör inte ange att ett förband skall skydda linje 103 eftersom linjen 103 är 
ointressant i sig. Inte heller bör högre chef styra varifrån underställt förband skall 
t.ex. skydda en flank eftersom det begränsar den underställdes möjligheter till att 
själv bestämma hur denne skall lösa sin tilldelade stridsuppgift. 
 
Stridsuppgiften HINDRA är däremot kopplad till att fienden inte skall få 
genomföra viss verksamhet. Denna angivna verksamhet skall även preciseras, t.ex:  
 
”QJ hindrar fiendens övergång över bron minst intill…”, eller  
 
”VJ hindrar fientlig luftlandsättning vid…”  
 
Här är det viktigt att högre chef anger vilka tidsförhållanden som gäller för 
uppgiftens lösande. Om en hindrauppgift skall lösas under lång tid anger det för 
det förband som skall utföra uppgiften att de måste vinna tid genom t.ex. 
fältarbeten eller att en del av förbandet erhåller stridsuppgiften fördröja. 
 
Stridsuppgiften FÖRDRÖJA handlar uteslutande om att vinna tid. Tid skall vinnas 
för att vi skall hinna med att göra något annat. Annat kan vara t.ex. att utföra 
fältarbeten, samla ihop stridskrafter för anfall osv. Därför är det viktigt att även här 
vara tydlig på vilka tidsförhållanden som gäller för det fördröjande förbandet. Inte 
minst för stödfunktionerna fältarbeten och logistik. Vanligt är att högre chef anger 
inom vilket område som förbandet skall fördröja inom, detta är ett sätt att 
samordna denna fördröja uppgift med övrig verksamhet. 
 
Stridsuppgiften FÖRSVARA är en stridsuppgift som liknar HINDRA-uppgiften. 
Uppgiften hindra är mer knuten till fiendens verksamhet medan försvara är 
kopplad till platser, objekt eller anläggningar. Även om ett förband har erhållit 
stridsuppgiften försvara är de ej bundna till att lösa det med försvarsstrid. Det kan 
lika gärna vara så att anfallsstrid är den bästa lösningen. Det handlar om att fienden 
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inte får t.ex. möjligheten att använda höjden X. En försvarauppgift förutsätter att vi 
är i förhand på ett annat sätt än uppgiften hindra. 
 
Avslutningsvis stridsuppgiften STÖRA vars ambitionsnivå är låg. Fiendens 
verksamhet skall försvåras i visst avseende eller i visst område. Detta innebär att 
högre chef måste precisera vad som avses. Fiendens verksamhet kan störas på 
många olika sätt, han kan tvingas ta skydd p.g.a. att vi skjuter indirekt eld mot 
honom oregelbundet eller att vi genom störning omöjliggör hans förmåga till 
radiosamband inom ett förband. Det finns många olika sätt att störa en viss 
verksamhet. 
 

 
4.5 Förslag kring fortsatt forskning 

Ett område för vidare forskning torde vara möjligheterna att enas mellan de olika 
vapenslagen kring synen på stridsuppgifter. I marinen används t.ex. följande 
stridsuppgifter:69 
 
AVVÄRJA-FÖRSVÅRA-HINDRA-FÖRDRÖJA-SKYDDA-STÖDJA-STÖRA 
 
Marinen har precis som armén sju möjliga uppgifter varav fyra är identiska i 
ordvalet: HINDRA-FÖRDRÖJA-SKYDDA-STÖRA.  
 
Om vi uteslutande tittar på innebörden av olika stridsuppgifter så är skillnaderna 
mellan arméns och marinens uppgiftsställningar inte särskilt stora. Det torde m.a.o. 
inte vara någon omöjlighet att enas kring vilka stridsuppgifter som skall gälla. 
Inom respektive vapenslag finns självklart säregen verksamhet som skulle kunna 
inrymmas inom ramen för övriga uppgifter. Det är ett viktigt led i den fortsatta 
processen mot det nätverksbaserade konceptet, NBF, men även ett ytterliggare steg 
mot en mer joint organisation.  Förslag på uppgiftsställning torde följaktligen bli: 
 
Går det att enas inom Försvarsmakten att främst på den taktiska nivån, 
använda samma stridsuppgifter? Föreslå i så fall vilka och redogör för 
de fördelar respektive nackdelar som detta skulle innebära. 
 
Ett annat område som skulle kräva vidare forskning kring är sammanhanget mellan 
stridsuppgifter och stridssätt. I enkätsvaret redovisas ett entydigt svar om att denna 
koppling finns och att den är tydlig. Uppsatsen har under ett antal resonemang 
ifrågasatt denna koppling genom att dels belysa vissa tendensförändringar i olika 
reglementen och doktriner dels genom olika exemplifieringar. Det kanske är så att 
vi som officerare inte har reflekterat tillräckligt djupt i denna fråga. Det kanske är 
så att arvet har präglat vår syn i detta avseende och därför tvingat in oss i en 
uppfattning som inte är självklar. Samtidigt kan mängden stridssätt ifrågasättas. I 
samband med AR 2 1995 togs det tidigare fjärde stridssättet, avvärjningsstrid, bort 
kanske är det så att vi idag är mogna för att ta bort fördröjningsstrid och mer tala 
om en mer offensivt inriktad strid som genomförs med metoden anfall som motsats 

                                                 
69 Chefen för marinen 1987: TRFL, Taktik Regelemente För Flottan, sida 5:51, M 7741-315001, 
Försvarets läromedelscentral, Stockholm. 
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till en defensiv strid som löses med metoden försvarsstrid. Följaktligen torde 
frågeställningen formuleras: 
 
Analysera behovet av begreppet stridssätt samt om det finns en 
naturlig koppling mellan stridssätt och stridsuppgifter. 

5. SAMMANFATTNING  
 
Krig kan genomföras genom att antingen använda sig av indirekt- eller direkt 
metod. Den indirekta, manöverkrigföringen, förutsätter att uppdragstaktik gäller 
som ledningsprincip. Uppdragstaktik bygger på att högre chef anger vad som skall 
göras och tilldelar resurser för detta. Den underlydande har valfrihet i HUR 
uppgiften skall lösas. Motivet till detta är att den underställde känner bättre till 
gällande förutsättningar för sitt förband i förhållande till uppgiftens krav. Denne 
kan om uppdragstaktik råder bättre och snabbare utnyttja ett hastigt uppdykande 
läge till egen fördel kontra om denne först skall fråga högre chef om styrningar. 
Tempo är en avgörande parameter i manöverkrigföringen, uppdragstaktiken bl.a. 
skall möjliggöra detta tempo. Uppdragstaktiken bygger på att chefer emellan 
förstår avsikten med striden, syftet, vilket uttrycks i högre chefs beslut i stort för 
striden som tillsammans med riktlinjer och uppgifter bildar en stridsplan. Vid 
kommunikationen mellan chefer avseende VAD som skall göras kan antingen 
högre chef använda sig av fastställda stridsuppgifter eller kan chefen utrycka sin 
vilja och avsikt på ”ren svenska”.  
 
Vi kan kallade den ena metoden för stridsuppgiftsmetoden och den andra för ren 
svenska metoden Fördelen med den sistnämnda metoden torde vara att en större 
förståelse kommer att finnas för vad som skall göras, nackdelen torde vara att den 
är omständligare och därmed kan ta längre tid. Den förstnämnda metoden, 
fastställda stridsuppgifter, går avsevärt fortare men kan innebära att 
missuppfattningar sker. 
 
I dagens och morgondagens krig är och kommer tempot i striden att vara högt 
varför kravet på ömsesidig förståelse i kommunikationen mellan chefer är stort. Att 
ha kända stridsuppgifter torde öka möjligheterna till ett högt tempo men samtidigt 
kräva mycket övning, i annat fall sker missförstånd och missuppfattningar vilket 
kan kosta dyrbara liv. Samtidigt måste frågan ställas, om det nu finns fastställda 
stridsuppgifter, skall de gälla för alla ledningsnivåer? Är det samma förutsättningar 
för alla ledningsnivåer eller skiljer sig det åt, och var går den brytpunkten i så fall? 
Viss skillnad finns mellan den operativa och den taktiska nivån avseende tid för 
planering och dialog mellan chefer samtidigt som komplexiteten ökar i takt med 
ledningsnivåerna. 
 
I uppsatsen så föreligger följande övergripande forskningsfråga: 
 
Skall dagens system med stridsuppgifter kopplade till stridssätt och elduppgifter 
ersättas med någon annan metod?  
 
För att besvara frågan så har en enkät genomförts på drygt 100 officerare 
tjänstgörandes i olika nivåer. Enkätens syfte var att visa på hur officerare ser på hur 
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uppgifter skall ställas, hur begreppen stridssätt och stridsuppgifter och dess 
koppling till varandra är. Skall vi ha kvar stridsuppgifter och stridssätt eller inte.  
 
Det generella resultatet av enkäten visar på att vi skall ha kvar stridsuppgifter som 
metod för att ställa uppgifter. Av de tillfrågade så hade en överväldigande majoritet 
av dem även erfarenhet av den andra metoden, att utrycka sig på ”ren svenska”. 
Majoriteten anser även att vi skall ha kvar stridssätten och att det finns en koppling 
mellan stridssätt och stridsuppgift. Ytterliggare svar från enkäten ger vid handen 
att mängden stridsuppgifter inte bör överstiga åtta stycken. Majoriteten av de 
tillfrågade anser vidare att vi inte skall ersätta ordet stridsuppgift med uppdrag 
vilket är ett förslag från HP ATLE. 
 
Avseende om det är någon skillnad mellan olika ledningsnivåer, så framkommer 
en tendens ur resultatet från enkäten. Tendensen är att ju högre upp i ledningsnivån 
vi kommer desto mindre är vikten av att det finns fastställda stridsuppgifter. Denna 
tendens anses som alltför ringa och därför endast kan tolkas som en tendens. 
 
Av författaren presenterat förslag till utformning av metod för att ställa uppgifter 
så förslås att dagens gällande metod med fastställda stridsuppgifter skall gälla. 
Metoden skall gälla för samtliga nivåer med konsekvensen att för högre nivåer 
måste tydligheten öka, avseende kravet på tydlighet i chefens avsikt och syfte med 
striden. Denna avsikt och syfte har sin plats i dagens gällande orderstruktur vid 
beslut i stort respektive riktlinjer för stridens förande. Vidare föreslås att de 
stridsuppgifter som skall gälla är de i AR 2 från 1995 beskrivna. Dessa är: 
 
SLÅ, TA, SKYDDA, HINDRA, FÖRSVARA, FÖRDRÖJ och STÖR.   
 
Författaren anser vidare att behovet av stridssättet fördröjningsstrid är ringa och 
föreslås därför utgå till förmån för gällande stridsuppgift, fördröja. Kopplingen 
mellan stridssätt och stridsuppgift föreslås vidare utredning. 
 
För att belysa svårigheten med att ha en koppling mellan stridsuppgifter och 
stridssätt så kan följande exempel användas. Det är ett exempel som även påvisar 
vinsten med att ha ett fastställt system med stridsuppgifter. 
 
Stridsuppgiften SLÅ, som per definition innebär att försätta fienden ur stridbart 
skick genom att tillfoga honom förluster eller att få honom att ge upp, är tidigare 
beskriven som en stridsuppgift som enbart kan lösas med stridssättet anfall. Den 
bild som vi får på näthinnan  
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Bilaga 1 utvisande enkätens utformning 
ENKÄT STRIDSUPPGIFTER 
 
Bakgrund: 
Inom ramen för chefsprogrammets utbildning skall vi elever producera en 
uppsats på C-nivå, jag har valt ämnet: 
”Stridsuppgifters vara eller inte vara.” 
 
Mina motiv bakom valt ämne är att jag under min yrkeskarriär alltid varit 
intresserad av taktik. En del i taktiken är hur vi som chefer kommunicerar 
med underställda chefer. Vi som förbandschefer får en uppgift tilldelad, den 
skall vi bearbeta genom planering, vi skall utrycka vår vilja genom ett beslut 
i stort, riktlinjer samt order.  
I takt med att ekonomin försämrats inom FM har våra möjligheter till att öva 
våra krigsförband minskat, vår egen professionalism som truppförande 
chefer har nedgått. Parallellt med denna negativa utveckling så skall FM 
omstruktureras, ett nätverksbaserat försvar (NBF) skall skapas. 
Ledningsutvecklingen pågår för fullt, metoder och teknik skall utvecklas 
mm. 
 
De stridssätt som idag gäller är Anfall – Försvar – Fördröjningsstrid.  
Aktuella stridsuppgifter är: 
Slå - Ta – Skydda – Hindra – Fördröja – Försvara – Störa. 
Uppgifterna är hämtade ur AR 2 NY samt den av MSS utgivna 
Orderhandboken. 
 
Jag vore hemskt tacksam om du kunde utifrån dina erfarenheter i din nivå 
svara på en del frågor som är kopplade till ovanstående frågeställningar. 
 
Avsikten med enkäten är att du skall utgående från din nivå besvara 
frågorna, om du t.ex. är stridsledare på en bataljon så svarar du med 
erfarenheten från den nivån dvs. i den nivå där du befinner dig just nu inte 
att du läser brigad-, divisionstaktik just nu. Enkäten fylls i genom att du går 
in på den bifogade filen och följer anvisningarna där. Ditt svar är och 
kommer så att förbli anonymt.  
Sätt kryss i den ruta som du tycker bäst överensstämmer med din syn. 
Endast ett kryss per fråga. Skriv med bläck. Om du skriver fel, fyll hela 
rutan med bläck och sätt kryss i den som du istället vill välja. 
 
1. Vilken ålderskategori tillhör du:      -25 
     26-35 
     36-45 
     45- 
 
2. Vilken nivå tjänstgör du i nu:  OPIL 
     Division 
     Brigad 
     Bataljon 
     Kompani 
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     Pluton 
 
3.  Vilken typ av tjänst innehar Stabstjänst 

Du just nu?   Förbandstjänst 
   Elev vid skola 
   Annat 

 
4.  Jag tycker att taktik är intressant! Instämmer helt 
    Instämmer delvis 
    Vet ej/obestämd 
    Instämmer inte 
    Instämmer inte alls 
 
5. Jag känner mig välövad i min Instämmer helt 

senaste krigsbefattning!  Instämmer delvis 
    Vet ej/obestämd 
    Instämmer inte 
    Instämmer inte alls 
 
6. Jag förstår/behärskar dagens Instämmer helt 

gällande stridsuppgifter!  Instämmer delvis 
    Vet ej/obestämd 
    Instämmer inte 

   Instämmer inte alls 
 
7. Jag har erfarenhet av order formu- Instämmer helt 

lerade på andra sätt än en strids- Instämmer delvis 
 uppgift som t.ex. att ange syftet Vet ej/obestämd 
 eller att prata klartext.  Instämmer inte 
    Instämmer inte alls 
 
 
8. Jag tycker att det är viktigt att alla Instämmer helt 

inom armén använder sig av Instämmer delvis 
 samma stridsuppgifter.  Vet ej/obestämd 
    Instämmer inte 
    Instämmer inte alls 
 
9. Jag anser att tempot i striden kan Instämmer helt 

ökas om alla tolkar fastställda Instämmer delvis 
 stridsuppgifter på samma sätt. Vet ej/obestämd 
    Instämmer inte 
    Instämmer inte alls 
 
 
10. Ordet stridsuppgifter kan gärna Instämmer helt 

bytas ut mot uppdrag.  Instämmer delvis 
    Vet ej/obestämd 
    Instämmer inte 
    Instämmer inte alls 
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11. Istället för att använda strids- Instämmer helt 

uppgifter kan man lika gärna säga Instämmer delvis 
 på ”ren svenska” vad som skall ske. Vet ej/obestämd 
    Instämmer inte 
    Instämmer inte alls 
 
 
12. Det skall inte finnas för många Instämmer helt 

 stridsuppgifter max (4-8 st.) Instämmer delvis 
    Vet ej/obestämd 
    Instämmer inte 
    Instämmer inte alls 
 
13. Mängden stridsuppgifter kan  Instämmer helt 

 gärna vara många för att ha att  Instämmer delvis 
välja på, från 10 st. eller fler. 

    Vet ej/obestämd 
    Instämmer inte 
    Instämmer inte alls 
 
 
14. Dagens stridsuppgifter skall Instämmer helt 

finnas kvar!   Instämmer delvis 
    Vet ej/obestämd 
    Instämmer inte 
    Instämmer inte alls 
 
 
 
15. Stridssätten Anfall, Försvar och Instämmer helt 

Fördröjningsstrid skall finnas kvar! Instämmer delvis  
    Vet ej/obestämd 
    Instämmer inte 
    Instämmer inte alls 
 
 
16. Jag anser att det finns en Instämmer helt 

koppling mellan stridssätt och Instämmer delvis  
 stridsuppgifter  Vet ej/obestämd 
    Instämmer inte 
    Instämmer inte alls 
 
 
 
Denna sida är till för dig att skriva ev. tankar och funderingar som du har 
kring frågeställningarna eller ämnet.  
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 utvisande resultatet av genomförd enkät. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Vilken nivå tjänstgör du i nu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vilken typ av tjänst innehar Du just nu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  %  # 

 -25  3,88%  4 

 26-35  43,7%  45 

 36-45  45,6%  47 

 45-  4,85%  5 

 ?  1,94%  2 

 Summa  100%  103 

1. Vilken ålderskategori tillhör du: 

  

                                                                              

             

  %  # 

 OPIL  4,85%  5 

 Division  10,7%  11 

 Brigad  12,6%  13 

 Bataljon  42,7%  44 

 Kompani  20,4%  21 

 Pluton  3,88%  4 

 ?  4,85%  5 

 Summa  100%  103 

  %  #

 Stabstjänst  5,83%  6

 Förbandstjänst  6,8%  7

 Elev vid skola  80,6%  83

 Annan  3,88%  4

 ?  2,91%  3

 Summa  100%  103
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4. Jag tycker att taktik är intressant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Jag känner mig välövad i min senaste krigsbefattning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   %  #

 Instämmer helt  69,9%  72

 Instämmer delvis  26,2%  27

 Vet ej/obestämd  0,97%  1

 Instämmer inte  2,91%  3

 Instämmer inte alls  0%  0

 Summa  100%  103

   %  #

 Instämmer helt  15,5%  16

 Instämmer delvis  46,6%  48

 Vet ej/obestämd  3,88%  4

 Instämmer inte  22,3%  23

 Instämmer inte alls  11,7%  12

 Summa  100%  103
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6. Jag förstår/behärskar dagens gällande stridsuppgifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Jag har erfarenhet av order formulerade på andra sätt än en stridsuppgift 
som t.ex. att ange syftet eller att prata klartext. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   %  #

 Instämmer helt  32%  33

 Instämmer delvis  51,5%  53

 Vet ej/obestämd  7,77%  8

 Instämmer inte  7,77%  8

 Instämmer inte alls  0,97%  1

 Summa  100%  103

   %  #

 Instämmer helt  32%  33

 Instämmer delvis  52,4%  54

 Vet ej/obestämd  4,85%  5

 Instämmer inte  7,77%  8

 Instämmer inte alls  2,91%  3

 Summa  100%  103
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8. Jag tycker att det är viktigt att alla inom armén använder sig av samma 
stridsuppgifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Jag anser att tempot i striden kan ökas om alla tolkar fastställda 
stridsuppgifter på samma sätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   %  #

 Instämmer helt  56,3%  58

 Instämmer delvis  26,2%  27

 Vet ej/obestämd  1,94%  2

 Instämmer inte  13,6%  14

 Instämmer inte alls  1,94%  2

 Summa  100%  103

   %  #

 Instämmer helt  72,8%  75

 Instämmer delvis  18,4%  19

 Vet ej/obestämd  2,91%  3

 Instämmer inte  4,85%  5

 Instämmer inte alls  0,97%  1

 Summa  100%  103
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10. Jag anser att ordet stridsuppgift skall ersättas med uppdrag för att det 
skall överensstämma med verksamhetsledningen inom FM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Istället för att använda stridsuppgifter kan man lika gärna säga på ”ren 
svenska” vad som skall ske. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   %  #

 Instämmer helt  7,77%  8

 Instämmer delvis  11,7%  12

 Vet ej/obestämd  30,1%  31

 Instämmer inte  21,4%  22

 Instämmer inte alls  29,1%  30

 Summa  100%  103

   %  #

 Instämmer helt  8,74%  9

 Instämmer delvis  30,1%  31

 Vet ej/obestämd  1,94%  2

 Instämmer inte  35%  36

 Instämmer inte alls  24,3%  25

 Summa  100%  103
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12. Det skall inte finnas för många stridsuppgifter max (4-8 st.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Mängden stridsuppgifter kan gärna vara många för att ha att välja på,  
från 10 st. eller fler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   %  #

 Instämmer helt  54,4%  56

 Instämmer delvis  27,2%  28

 Vet ej/obestämd  5,83%  6

 Instämmer inte  9,71%  10

 Instämmer inte alls  1,94%  2

 ?  0,97%  1

 Summa  100%  103

   %  #

 Instämmer helt  6,8%  7

 Instämmer delvis  11,7%  12

 Vet ej/obestämd  8,74%  9

 Instämmer inte  35%  36

 Instämmer inte alls  36,9%  38

 ?  0,97%  1

 Summa  100%  103
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14. Dagens stridsuppgifter skall finnas kvar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   %  #

 Instämmer helt  23,3%  24

 Instämmer delvis  50,5%  52

 Vet ej/obestämd  16,5%  17

 Instämmer inte  5,83%  6

 Instämmer inte alls  3,88%  4

 Summa  100%  103
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Dagens stridsuppgifter skall finnas kvar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Summa  i)   ii)   iii)   iv)   v)  

 A) OPIL  5  20%  40%  40%  0%  0% 

 B) Division  11  27,3%  36,4%  18,2%  18,2%  0% 

 C) Brigad  13  15,4%  53,8%  7,69%  15,4%  7,69% 

 D) Bataljon  44  27,3%  50%  15,9%  4,55%  2,27% 

 E) Kompani  21  14,3%  57,1%  19%  0%  9,52% 

 F) Pluton  4  0%  75%  25%  0%  0% 

 ?  5  60%  40%  0%  0%  0% 

 Summa  103  24  52  17  6  4 

i = Instämmer helt, ii = Instämmer delvis, iii = Vet ej/obestämd, iv = Instämmer inte, v = 
Instämmer inte alls 
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15. Stridssätten Anfall, Försvar och Fördröjningsstrid skall finnas kvar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Jag anser att det finns en koppling mellan stridssätt och stridsuppgifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   %  #

 Instämmer helt  56,3%  58

 Instämmer delvis  28,2%  29

 Vet ej/obestämd  5,83%  6

 Instämmer inte  7,77%  8

 Instämmer inte alls  1,94%  2

 Summa  100%  103

   %  #

 Instämmer helt  29,1%  30

 Instämmer delvis  55,3%  57

 Vet ej/obestämd  4,85%  5

 Instämmer inte  8,74%  9

 Instämmer inte alls  1,94%  2

 Summa  100%  103
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Stridssätten Anfall, Försvar och Fördröjningsstrid skall finnas kvar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Summa  i)   ii)   iii)   iv)   v)  

 A) OPIL  5  40%  60%  0%  0%  0% 

 B) Division  11  36,4%  27,3%  18,2%  9,09%  9,09% 

 C) Brigad  13  69,2%  30,8%  0%  0%  0% 

 D) Bataljon  44  61,4%  18,2%  4,55%  13,6%  2,27% 

 E) Kompani  21  47,6%  42,9%  4,76%  4,76%  0% 

 F) Pluton  4  75%  25%  0%  0%  0% 

 ?  5  60%  20%  20%  0%  0% 

 Summa  103  58  29  6  8  2 

i = Instämmer helt, ii = Instämmer delvis, iii = Vet ej/obestämd, iv = 
Instämmer inte, v = Instämmer inte alls
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Jag anser att det finns en koppling mellan stridssätt och stridsuppgifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Summa  i)  ii)  iii)  iv)   v)  

 A) OPIL  5  40%  20%  20%  20%  0% 

 B) Division  11  9,09%  81,8%  0%  9,09%  0% 

 C) Brigad  13  53,8%  38,5%  0%  0%  7,69% 

 D) Bataljon  44  22,7%  61,4%  2,27%  13,6%  0% 

 E) Kompani  21  23,8%  61,9%  4,76%  4,76%  4,76% 

 F) Pluton  4  75%  0%  25%  0%  0% 

 ?  5  40%  40%  20%  0%  0% 

 Summa  103  30  57  5  9  2 

i = Instämmer helt, ii = Instämmer delvis, iii = Vet ej/obestämd, iv = 
Instämmer inte, v = Instämmer inte alls
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Här följer ett antal anonyma kommentarer som skrivits av de 
tillfrågade i enkäten: 
(Kommentarerna är ej förändrade utan endast redovisade här för att åskådliggöra en 
del av kommentarerna, namn är i förekommande fall borttagna, felstavningar mm är 
ej tillrättade.) 
 
 
 

På lägre nivåer tror jag mer på ett fåtal fastställda uppgifter, då verksamheten är 
av mer återkommande och ofta kommandostyrt. På högre nivåer är inte behovet 
av ensning det samma, då syftet ökar i vikt och det rör sig om andra 
tidsförhållanden. 
 
Att det finns entydiga stridsuppgifter är mycket viktigt. Att då ha få stridsuppgifter 
gör att dessa inte längre är lika entydiga för alla situationer som uppstår på 
stridfältet, därför uppstår det fenomen att de tolkas olika i organisationen. Dock 
får de inte heller vara för många då de därmed blir "för" entydiga vilket hindrar 
utförandet av uppdragstaktiken. 
 
Fastställda uppgifter och metoder (stridssätt) känns mest aktuellt för bataljon och 
nedåt (exercis och snabbhetsargumentet Du vet)När det gäller stridsuppgifterna 
till högre förband så är de ju i pricip utformade så att chefen kan välja stridssätt 
själv. Detta är bra och ligger i uppdragstaktikens anda, kontentan blir att man 
lika gärna kan ange syftet i klartext. Ett problem med stridsuppgifter är när de 
används för att tala om vad en viss typ av förband klarar av, t.ex. en 
infanteribrigad kan störa men inte avvärja osv...Förbandet kan det man 
bestämmer sig för...och den som ger updraget skall fanimej ha koll.  
 
Min uppfattning är att stridssättet ger dig som DUC högre chefs ambitioner med 
striden. Stridsuppgifter är till för alla att på ett enkelt sätt kunna uttrycka vad som 
skall utföras. För att DUC skall få en bättre förståelse ger du även i BIS/målbild 
en förklaring på "ren" svenska för att förstärka vad du i detalj menar med tex att 
TA, SLÅ... Styrkan med samma stridsuppgifter i Arme´n är att när du som chef är 
stressad kommer man troligare komma ihåg vilken stridsuppgift som var given ex 
"Jag skall TA höjden ....." med detta vill jag säga snabbhet, enkelhet och 
förväntan är och har varit ett sätt för framgång!  
 
När det gäller frågan om tempot i striden kopplat till gemensamt "språk" så kan 
man också se det som att vi blir mer förutsägbara med ett begränsat antal 
stridsuppgifter vilket gör att beslutscykeln går snabbare för fienden. Fi kan på 
stridsteknisk nivå lättare "förutsäga" vårt agerande... 
 
Vi som militära chefer måste öva oss mer inom taktiken. Detta kan ske genom att 
samtliga officerare inom brigad/bataljon genomför fältövningar där 
stridsuppgifterna diskuteras. Min uppfattning är att officerarna idag inte vet vad 
de olika stridssätten samt stridsuppgifterna innebär eftersom det inte övas i lika 
stor omfattning som tidigare. 
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Olika förbandstyper inom armén skall ha möjlighet att ha speciella stridsuppgifter 
som passar just deras syften. Målet med vad som skall uppnås skall vara styrande 
i val av stidssätt/stridsuppgift och inte kravet på likformighet inom armén/FM.  
 
Den traditionella militära uppfattningen "gemensam lägesbild i huvudet på alla 
individer leder automatiskt till ett effektivt koordinerat handlande" är starkt 
färgad av vårt psykologitunga utbildningsarv. Alla kan inte ha exakt samma bild i 
huvudet - däremot kan man träna sig på att effektivt kommunicera med varandra. 
Stridsuppgifterna skall studeras och utvärderas som kommunikativa redskap 
snarare än som något som inpräglar en viss "lägesuppfattning" i folks huvuden. 
Stridsuppgifter är bra, men inte av de skäl som ofta framförs.  
 
Det kanske skulle till någon uppgift ytterligare som stödjer andra "uppdrag" 
exempelvis: avväpna, som skulle kunna användas vid fredsbevarande uppdrag.  
 
Ren svenska skall vi använda när vi klarar ut vad som skall åstadkommas, målbild 
(endstate) BIS, RIL, och syfte. Stridsuppgiften måste vara tydlig, den skall inte gå 
att misuppfatta. Det vi måste bli bättre på är att använda just det svenska språket 
när vi beskriver vad vi skall göra... 
 
Jag tycker att fördröjningsstrid är en form av försvar vilket innebär att de räcker 
med två stridssätt. Fördröjning ingår istället i stridsuppgifter. Stridsuppgifterna 
kan användas i stridssätten i olika omfattning men naturligtvis finns det starkare 
koppling mellen anfall och slå/ta än försvara även om det måste användas under 
delar av striden eller någon enhet. 
 
För mig som representant för logistkfunktionen är det viktigt att ha vissa 
fastställda uppgifter mm för att veta vilken abitionsnivå som skall upprätthållas 
under viss tid. I detta kan en väldefinierad stridsuppgift utgöra grund för 
bedömning av stridens intensitet mm 
 
Striduppgifter underlättar i allt väsentligt ledning under förutsättning att de ses 
som en förlängning på de övergripande målsättningarna och syftena med striden 
som återspeglas i stridssätten. Arméns förband behöver nödvändigtvis inte ha 
samma stridsuppgifter men Armén och Försvarsmakten i sin helhet måste definera 
de stridsuppgifter och övriga uppgifter som kan lösas och vad de innebär. Ordet 
stridsuppgift kan för vissa förband vara sekundärt där andra uppgifter är 
väsentligare före ett eventuellt krigsutbrott. För underrättelseförband är 
stridsuppgifter undantag varför jag anser att fokusering på uppgifter är 
väsentligare än atrt bara se till de begränsade men svåra uppgifterna för ett 
mekaniserat förband.  
 
Jag anser att stridssätten - stridsuppgifterna rätt utnyttjade fyller sin funktion 
såsom de är. Jag anser också att det är av yttersta vikt att vi i FM har ett 
gemensamt "språk" när det gäller dessa saker. Det förenklar och minskar risken 
för missförstånd samt möjliggör för chefer att handla inom uppdragstaktikens 
ramar då uppgiftsställandet blir enklare med ett gemensamt "språk". Detta är 
baserat på min erfarenhet som är något begränsad, huvudsakligen taktik i 
skolmiljö. Jag tillhör ett specialtruppslag och har därmed inte någon praktisk 
erfarenhet. 
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Det som man borde titta på är att anpassa stridsuppgifter till de understödjande 
förbanden på ett bättre sätt. 
 
Inom armétaktiken fanns tidigare en stridsuppgift som benämdes "Avskära". 
Denna uppgift tycker jag är ett bra exempel på en uppgift som på ett mycket 
tydligt sätt beskrev vad som skulle utföras. Dock behöver alla stridsuppgifter 
kompletteras med syfte eller motsvarande för att helt säkerställa att rätt saker blir 
utförda. 
 
Varför ändra något som fungerat, se till att alla vapengrenar pratar samma 
språk, det är det viktigaste 
 
Såsom formulering är nu med stridsuppgifter och utöver dessa ett antal "övriga" 
uppgifter är enligt mig rätt väg att gå. Det är inte aktuellt med ytterliggare 
förändringar. Paradigmförlamning är att föredra. SJ som på räls... 
 
Enkäten ger inte utrymme för att ta tillvara på de idéer som finns. Den är för svart 
och vit. Om jag inte tycker att stridsuppgifter skall finnas kvar på det sätt som vi 
idag tillämpar dem på så är jag likafullt tvingad att ta ställning till frågor om 
dagens tillämpning av stridsuppgifter. Fastställda stridsuppgifter använder du 
som frågeunderlag. Om det skall finnas fastställda stridsuppgifter krävs det att 
alla pratar samma språk och att syftet med striden är väl känt för medge initiativ 
och handlingsfrihet att lösa uppgiften i högre chefs anda. Kanske det inte skall 
finnas fastställda stridsuppgifter. Uppgifter kanske skall uttryckas, som du 
uttrycker det på "ren svenska" men det kan också bli fel när jag inte vet vad du 
lägger för värdering i "ren svenska". Att uttrycka sig i termer av vad som skall 
åstadkommas antingen fienderelaterat eller terrängrelaterat. T ex vad skall inte 
fienden få göra, vilken terräng skall jag behärska etc. Då kommer jag förmodligen 
att uttrycka mig på "ren svenska" men inom vissa fastställda ramar. Detta reslutat 
kan åstadkommas med dels en variabel av stridsuppgifter, dels genom att ange 
syftet (vad som skall åstadkommas). Det är svårt att ta ställning till detta utan att 
det genomförts försök. Men det är vad jag lutar åt för tillämpning i en framtida 
stridsmiljö. Det viktiga att "fastställda" stridsuppgifter inte ses som alltför rigida 
utan ambitionsnivåer anges i syftet. Det talar då för att ha flera stridsuppgifter 
och andra uppgifter. Sedan är det upp till analysen när man fått sin uppgift som 
avgör exakt hur den skall lösas. Vidare så är jag övertygad om att ett väl känt och 
väl inövat mönster ger ett ökat tempo som borgar för ett manövertänkande. Men 
det löses genom övning, övning och övning inte genom att bara förändra 
reglementen. Stridssätt kan man överväga att bara ha två: anfall och försvar. 
Kanske gör tillämpningen av ovanstående resonemang enklare. 
 
Att använda stridsuppgifterna numer måste kompletteras med en taktisk idé och 
syfte. Speciellt när få övningstillfällen gör att vi måste prata samma språk. 
Speciellt viktigt vid ett NBF där du i värsta fall inte ser dina DUC i vitögat och får 
ett kvitto. 
 
Det bör övervägas om dagens stridsuppgifter och stridssätt skall kompletteras så 
att även internationella åtaganden(PE,PK mm)samt insatser i den breddade hot- 
och riskbilden(terrorism mm)täcks in. 
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Problemet idag är att vi inte vet vad stridsuppgifterna innebär. Min uppfattning ar 
att de skall finnas men skall förtydligas genom klara målsättningar med vad C vill 
uppnå, dvs endstate. Ju högre upp man kommer i hierarkin desto enklare tror jag 
det är att C klarar ut målbild och endstate och därefter är det mottagaren som 
löser uppgiften. enkel uppdragstaktik med andra ord. KOpllingen 
stridssätt/stridsuppgifter är idag kopplade men frågan är om det inte minskar 
förmågan att tänka och agera okonventionellt? Stridsuppgifter kan mycket väl 
användas som en direkt styrning för att "hålla DUC på plats", kalla det 
kommandostyrning. Men för att öka tempot i genomförandet och kunna ta och 
behålla initiativ tror jag att det många gånger är förödande ( Detta under 
förutsättning att DUC gör det man gett order om) Sammanfattande kan jag säga 
att det är en intressant frågeställning och som blivande nivå 3 har jag svårt att 
svara i svart och vitt. Det viktigaste tror jag trots allt är att arbeta efter målbilder 
och ALLTID ha ett högt tempo. Det är först då vi kan komma innanför 
motståndarens OODA-loop och faktiskt ha initiativet. När detta försvinner 
beroende på direktstyrning och slaviskt följande av ett antal stridsuppgifter tror 
jag vi kommer att tappa tempo. Det är trots allt den chef som har den bästa 
omvärldsuppfatningen som troligen har bäst beslutsunderlag. 
 
Tydlihet är A och O i genomförandet. Uppdrag eller stridsuppgifter är ett 
pedagogiskt instument framförallt under delgivningen av uppdraget. Den enkilda 
chefens initiativ och kreativitet måste dock vara av stor betydelse i genomförandet 
för att undvika likformighet och förutsägbarhet. 
 
Intressant ämne. Som du kanske erinnrar dig har jag genomfört den österrikiska 
bataljonschefskursen. Detta har givit mig en ny syn på just ditt ämne. För det 
första anser jag att "bantningen" av antalet stridsuppgifter i AR 2 -95 kom 20 år 
för sent. Just när vi stod inför ett helt nytt läge med en betydligt flexiblare 
användning av stridskrafterna blev vi plötsligt sovjetiska i tänkesättet. Detta är 
snudd på oförlåtligt. När jag ställde frågan i Österrike var jag kunde hitta deras 
lista på stridsuppgifter (Auftrag) blev jag närapå hånad. De hade ingen förståelse 
alls för detta stela sätt att tänka. Deras filosofi - som är väldigt gammaltysk i 
grunden - innebär ett betydligt friare förhållningssätt. Det är vad som skall 
utföras som är centralt och till detta måste orderuttrycken anpassas alternativt 
måste de finnas i erforderlig mängd. Ett exempel är att vi i Sverige egentligen 
endast har "slå" att ta till medan man i Österrike både kan förinta (vernichten) 
och "slå sönder" (zerschlagen). Bägge dessa uppdrag innebär att det förband jag 
anfaller kommer att upphöra att fungera som fighting force men innebär helt olika 
ambitionsnivåer och kan ofta rent av påverka min inbrytningspunkt i 
fiendeställningarna. En del menar att man kan behålla ett fåtal stridsuppgifter 
och komplettera med syftet. Det är fel väg att gå anser jag. Vi bör ha 
väldefinierade stridsuppgifter som är så många att de inte innebär en begränsning 
vare sig taktiskt eller intellektuellt. I luftvärnet hade vi förr 5 uppgifter. Efter 
"reformen" har vi två. Och alltsedan dess har vi diskuterat vad de egentligen 
innebär. Idioti! Jag fortsätter gärna diskussionen vid tillfälle om du vill det. 
Annars ser jag fram emot ditt resultat.  
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Du är inne på ngt intressant. Hemma (K4) ställer vi ibland uppgiften till en 
insatsenhet på följande sätt: "...lokalisera och bekämpa fi rakartsystem i område 
X före tnr...". Enligt reglemente får/kan man inte ställa en uppgift enligt exemplet, 
men att nyttja nuvarande stridsuppgifter blir fel då insatsenhet och insatschef inte 
förstår vad som ska göras. I ordet bekämpa förstås att det kan ske både med egna 
vapen och med understöd av eget art eller flyg. 
 
Jag anser att stridsuppgifter skall finnas kvar och användas. Vad gäller 
användning av "ren svenska" i stället för stridsuppgifter är det min uppfattning att 
det inte är ett lämpligt förfaringssätt.Det som jag förmodar avses med den "rena 
svenskan" löses bäst genom att en fastställd väl definierad stridsuppgift 
kompletterad med ett syfte. Detta är enligt min mening av avgörande betydelse. I 
princip skall ingen tilldelas en stridsuppgift utan att samtidigt delges syftet med 
striden. 
 
Stridssätt och stridsuppgifter måste utvecklas m a a FM delvis nya inriktning.  
 
Hur uppnå interoperabilitet nationellt och internationellt? 
 
Det behövs ett definierat kommandospråk för såväl muntlig som skriftlig 
kommunikation. Detta för att öka graden av gemensam förståelse samtidigt som 
mängden information är liten. För att möjliggöra uppdragsstyrning, enligt 
manöverkrigföringen, bör uppdragen dock beskrivas i termer av förmågor 
snarare än direkta stridsuppgifter. Kommandospråket nyttjas till just 
kommandostyrning, där det finns stora krav på samordning. 
 
Jag tycker att uppdrag kan vara bättre än uppgift, men ínte med din koppling till 
verksamhetsledning. Med uppdrag frigör vi oss från det "gamla" och vi kan 
kanske lättare inför mer syftesstyrd verksamhet än att bara utgå ifrån 
stridsuppgifterna som kan vara begränsande. 
 
Stridsuppgifterna är till för att kommunicera önskade händelser. Särskilt när det 
är ont om tid och dåliga kommunikationsförbindelser. Detta gäller särskilt på 
lägre nivåer som grupp pluton och kompani. Det vore olyckligt om vi har olika 
sätt att styra på olika nivåer. 
 
Tycker det var en intressant frågeställning. Med bakgrund som pansarofficer 
tycker jag att stridsuppgifterna har en viktig roll att fylla. Främst vid korta 
tidsförlopp. Visserligen krävs det att alla är insatta i vilka ambitionsnivåer som 
finns vid det olika stridsuppgifterna, men när det ät utklarat innan!! striden vinner 
vi mycket tid. Skall vi övegå till uppdrag finns en ganska stor risk att också 
dialogiserandet följer med. Nu är det inte så att jag är emot dialog men med en 
gemensam bas så förstår vi varandra mycket bättre. De problem som jag tycker 
kan uppstå med stridsuppgifterna är att alla inte förstår den eller kan dem. Detta 
tyder nog snarare på att vi som organisation inte riktigt har tid att diskutera vad 
de innebär. Den lätta lösningen vore då att styka dem men om det är den bästa är 
tveksamt.  
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1) En koppling mellan stridsuppgifter och NATO-standard måste ske. Denna 
koppling skall också genomföras då det gäller orderoleat/lägeskarta.  
2) Stridsuppgifter/uppgifter lämpliga i LIC måste utredas då LIC/asymetriska hot 
är det vi kommer att jobba med i framtiden...  
3)FM måste öva krigets "hantverk" hade vi gjort detta så bedömer jag att din 
frågeställning ej uppkommit då "samma språk" är en förutsättning att förstå 
varandra. I begreppet samma språk ingår tydliga definitioner, jmf den 
akademiska värden - där betyder varje ord något...  
 
Jag har nu utgått ifrån "stridsuppgifter". Mina svar är i vissa fall speglade av att 
jag för att ställa uppgifter, ge order, till förband även nyttjar "övriga uppgifter" 
 
Jag tycker du valt ett intressant ämne. Dagens orderterminologi är ibland lite 
torftig, men: - Det krävs definitioner av olika begrepp/uppgifter för att vi skall 
tala samma språk. - Uppdrag/Mission bör beskriva vad vi skall åstadkomma 
(kopplat till fi-, egen- eller annan vht). Uppgift/Task bör beskriva hur vi skall 
åstadkomma det. - Kopplar man ett syfte till stridsuppgiften åstadkommer man 
enligt min mening "klartext". Detta tycker jag åstadkommer rätt resultat utan att 
riskera feltolkningar. 
 
Bitvis ser jag en svårighet med att alla (förbandstyper) skulle ha samma innabörd 
i stridsuppgifterna. Svårigheten ligger i tex att nedkämpa innebär en sak för 
mekförband och en helt annan för luftvärnsförnband. Dvs benämingen av 
stridsuppgifter är en sak men innebörden är det som måste/bör diffrentieras..  
 
Stridsuppgifter/stridssätt bör inte vara armeknutet utan snarare 
förbandstypsknutet 
 
Dagens stridsuppgifter är ett arv från den tiden då dessa överfördes med kurir. 
Då Ra idag finns kan dessa lika gärna uttryckas i vanligt tal. Dock så kan inte 
alla stridsuppgifter ges till alla förband. Inom bridagen (jag ser att du härrör ur 
brigadtruppslaget) skulle Lv-förband kunna ges uppgiften: Försvara Artreg... men 
hur gör vi med luftförsvars-lv förbanden? Hkp-förband, ing-förband, sign-förband 
etc. Jag ser inget självklart svar på denna fråga. 
 
En entydig innebörd är av stor vikt framförallt under tidspress. Att skapa 
gemensamma stridssätt kan dock vara svårt, då striden med stridssätt skall kunna 
föras på land i luften och till sjös med samma innebörd. Om inte det finns 
precision i begreppen, om de betyder olika för olika personer i olika situationer 
finns risken för missförstånd och det är då bättre att använda vanliga svenska ord 
för att förklara vad man vill. Det finns enligt min mening en avvägning mellan 
precision i innebörden och snabbheten i att enkelt förmedla ett budskap. Kanske 
skall gemensamma stridsuppgifter endast användas inom enheter som lever i 
samma tidstempo,och andra enheter använda andra ord för att inte samma ord 
skall kunna misstolkas. som någon sagt I begränsningen ligger konsten. Lycka till 
med ett intresant ämne. 
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Jag gick min senaste skola. KHS HK på kvarn 1994-95. Då var nya AR2 
nyutgiven så vi drillades ganska bra på de de nya stridsuppgifterna och 
tillämpade de över hela linjen, ända ner till enskild skyttegrupp. Därför anser jag 
att jag har lite koll på dem.  
 
Tycker att stridsuppgifterna skall vara kvar (ju mindre övning vi får som chefer 
desto större nytta av tydliga stridsuppgifter). Dock har jag sett ett större behov av 
att komplettera stridsuppgiften med ett tydligt syfte ju högre upp i 
förbandsstrukturen man kommer. Enkelthet är det viktigaste av allt både vid 
planering, delgivning, genomförande och utvärdering 
Om det heter stridsuppgift eller uppdrag spelar ingen roll, bara att vi fastställer 
ett namn. Hur berättar du på "ren svenska" i en stressad situation hur en uppgift 
ska lösas. Stridsuppgifterna kan inte vara för många, detta kan mynna ut i ett 
tyckande (det har vi nog av i FM). Då är det bättre att ha färre stridsuppgifter 
men att klä på dessa med syftet (dvs den rena svenskan). Dagens stridsuppgifter 
skall finnas kvar, eventuellt komplettera med några ytterligare (2-3) uppgifter, 
som även inbegriper exempelvis luftvärnets elduppgifter. 
 
Förenkling är nyckelordet. Att alla "talar svenska" innebär inte en förenkling. Det 
skall dock finnas som ett komplement till sin ordinarie ordergivning. Sen är detta 
återigen ett försök att svara vitt eller svart vilket ur min erfarenhet endast 
motarbetar effektiv ledning då olika förband utarbetar mer eller mindre effektiva 
rutiner vilket får till resultat att ordergivningarna förändras efter hand. Denna 
flexibilitet är bra men bygger på en stabil grund. Att tro att vi skall kunna kasta 
oss in i israelernas ledningskaos och tro att detta fungerar hos oss är ur min 
synvinkel intressant men väl radikalt och kommer endast att försvåra utbildningen 
av framtida ledare. 
 
Kan alla uppgifter vara stridsuppgifter? Dvs är t ex återhämtning, marsch osv 
stridsuppgifter eller är det "vanliga" uppgifter? Varför kan inte alla 
stridsuppgifter ges till alla nivåer?  
 
Jag anser att vi bör beskriva på "vanlig svenska" om VAD som skall göras. Vilket 
SÄTT det sedan görs på bör ju vara formaliserat för att kunna utveckla metoden 
oavsett vart i landet träningen sker. Det som jag funderat mycket på är hur vi 
skall kunna uttrycka striduppgift GRAFISKT med så lite dialog som möjligt. 
smaka på den du! 
 
Fram till bataljonsnivå (verkställande nivå) får ej uppkomma misförstånd om vad 
som krävs att verkställa uppgiften - så ordern måste vara klart och tydligt ! 
Brigadnivå och uppåt är mer "planners" än "doers" och på dessa nivåer borde 
efter lägesbedömning kunna ge DUC uppgift i den form som dom uppfattar och 
som inte ger DUC tolkningsmöjligheter om vad som ska uppnås 
(=kommandostyrning). Naturligtvis måste DUC vara medveten om högre chefens 
intentioner och för det skall han i "uppgiftbeskrivning"ha punkten "omfall" och 
alternativt agerande om inte allt går enligt plan (som det aldrig gör i kriget 

 
 
 
 


