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Operativ/taktisk ledning av flygbasförband 
Sammandrag 
Syftet med uppsatsen var att studera uppfattningen om och tillämpningen av ledningsprinciper i 
den operativa/taktiska ledningen av flygbasförband. Tidsperioden som studerades var 1997 till 
2003, under vilken Basbat 85 avvecklades och Basbat 04 infördes. 
   Redan då flygvapnet bildades 1926 existerade en tidig form av flygbasförband. 
Organisationen utgjordes av personal som anställdes för tankning och skötsel av flygmaskiner 
vid flygkårerna och flygskolan. För att skydda tillgångarna mot fientliga anfall spreds förbanden 
till många avlägsna flygbaser långt från territorialgränsen. Som mest hade flygvapnet mer än 
200 start- och landningsmöjligheter förberedda över hela landet. I Försvarsbeslutet år 2000 
försvann konceptet Bas 90. Antalet basförband och krigsflygbaser reducerades starkt. Nu skrivs 
nya doktriner och nya förband införs. Flygvapnet har beslutat sig för centraliserad ledning och 
ett decentraliserat genomförande. Med detta som bakgrund var det intressant att studera hur 
uppfattningen om och tillämpningen av principerna central respektive decentraliserad ledning 
samt uppdragstaktik i den operativa/taktiska ledningen av flygbasförband förändrats den senaste 
tidsperioden. Centrala frågeställningarna var: Har uppfattningen om vikten av att leda genom 
uppdragstaktik förändrats? Är uppfattningen den att förutsättningarna för uppdragstaktik 
påverkats genom tillämpningen av en centraliserad ledningsprincip?  
   Uppsatsen är baserad på en kvantitativ och kvalitativ undersökning där fakta har inhämtats 
med en enkät och kompletterande intervjuer. Slutsatser av undersökningen: 

• En central ledningsprincip påverkar alla metoder och processer i hela organisationen.   
• Vikten av att leda med en tillämpad uppdragstaktik kvarstår. 
• Kunskapen om att ledning genom uppdragstaktik är en viktig förutsättning för enheter i en 

nätverksbaserad verksamhet är inte spridd i organisationen. 
Nyckelord: Basförband, ledningsprinciper och uppdragstaktik.  



 C-UPPSATS FHS 19 100:2046 

ChP 01-03 / avd 2 03-05-05          Sida 1 (49)  
Mj Stefan Kriegholm   
 

       
ABSTRACT  
 
Title  
Operational/tactical command of airbase units.  
Summary  
The purpose of this investigation is to clarify the opinion of, and the use of 
centralized vs decentralized principles of command, and mission-order tactics 
in the operational/tactical management of air base units. In this essay, 
command is looked upon from the perspective of organization.  
   During the first years after the establishment of The Swedish Air Force in 
1926, air base units were being developed. The organization consisted of 
personnel responsible for refuelling and maintenance of the aircrafts in the air 
corps and the pilot training school. To protect the assets in the air force from 
enemy bomb strikes, the air bases were placed in remote locations distant from 
the country borders. In the end of the 1980s, more than 200 large and small air 
bases existed in Sweden. The governmental defence bill in the year 2000 
resulted in significant cutbacks for the Swedish Air Force. The concept of Bas 
90 was ended, and the number of air base units dramatically reduced. From a 
historical perspective, there appears to have been a lack of well-defined 
principles of command for air base units. At present, new doctrines are being 
written and new units implemented. The question weather there will be a 
command formed in the centralized or decentralized way is crucial. The 
Swedish Air Force has already decided to make use of the centralized principle 
of command. The principles of command is intimately linked to the use of 
mission-order tactics. 
   In this essay he central questions are: Has the importance of commanding by 
mission-order tactics changed?  What does the opinion think about the 
conditions for mission-order tactics in the framework of a centralized 
command principle? Methods used are quantitative and qualitative, and the 
facts and figures are based on an inquiry and some subsequent interviews.  
   The results of this investigation show that, in the past, decentralized 
command was common, and the use of mission-order tactics was made 
possible. That situation provided a good environment for synchronization with 
other units. The investigation show that there is a strong will to use mission-
command. Furthermore, the organization wants to be lead by a centralized 
order tactics, as is the case today, but that the implementation could be 
decentralized.  
   In conclusion: the use of a centralized principle of command effects all the 
methods and processes in the organization. The importance of mission-order 
tactics still exists. The knowledge of the use of mission-order tactics as the 
most important variable for a unit in the Network Centric Warfare is not widely 
spread.  
 
Key-words 
Air base units, principles of command and mission-order tactics.  
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1. INLEDNING 

1.1. Historik 

Redan då flygvapnet bildades 1926 existerade en tidig form av basförband. 
Organisationen utgjordes av personal som anställdes för tankning och skötsel 
av flygmaskiner vid flygkårerna och flygskolan. Flygvapnet bestod av en 
flygstab, fyra flygkårer (förband), en flygskola och en flygförvaltning. 
Utvecklingen gick vidare och utökandet av flygvapenorganisationen tog fart. I 
Försvarsbeslutet 1936, som var starkt till flygvapnets favör, fastställdes att sju 
stycken nya flottiljer skulle sättas upp. Den svenska idén till ett framgångsrikt 
försvarskoncept var en stark bombflygflotta som kunde anfalla eventuella 
fiender på deras hemmabaser och på detta sätt effektivt minska invasionshotet. 
Fördelningen av de nyuppsatta flygförbanden 1936 blev således fyra 
bombflygflottiljer, två spaningsflottiljer och en jaktflygflottilj. För att skydda 
bombflyget mot fientliga anfall skulle förbanden spridas ut över många 
avlägsna flygbaser långt från territorialgränsen. I och med detta hade embryot 
till spridningsfilosofin skapats.1  
 
Andra världskriget kom och jaktflyget fick en allt större betydelse. Slaget om 
Storbritannien var en av händelserna som påverkade synen på hur ett flygvapen 
skulle utformas. Under hela 1930-talet hade Tyskland och Luftwaffe studerats 
noga av ledningen inom det svenska flygvapnet. Den svenska 
flygvapenledningen var bland annat mycket imponerad av den tyska filosofin 
med indelade flygbasområden. 1942 inrättades de första svenska 
flygbasområdena efter tyskt mönster. 1945 hade flygvapnet sju 
bombflygflottiljer, sju jaktflygflottiljer och tre spaningsflygflottiljer. 
Tillsammans bestod flygplanflottan av mer än 1000 flygplan.  
 
Under efterkrigstiden fortsatte Sverige med en utpräglat defensiv 
försvarspolitisk hållning. Detta återspeglas även i flygvapnets utveckling. När 
flygvapnet var som störst bestod det av 18 flygflottiljer utspridda över landet. 
Flygbassystemet blev enkelt utformat men oerhört personalintensivt och 
bemannat av värnpliktig personal. Så småningom skapades Bas 60, ett koncept 
utformat för integration mellan stridsledningsfunktionen, Stril 60, och 
flygbasförbanden.  
 
Flygteknologin blev allt mer avancerad och därmed dyrare. Samtidigt fördes 
diskussioner om den rätta avvägningen mellan offensiv och defensiv 
luftkrigföringsförmåga, respektive medelsfördelningen mellan flyg- kontra 
marin- och markstridskrafter. Lösningen blev införandet av ett flygplan som 
kunde genomföra flera typer av uppdrag. Med införandet av enhetsflygplan 37, 
Viggen, reducerades det totala antalet flygande plattformar. Flygvapnet hade 
nu en flygplantyp som kunde genomföra såväl attack- som jaktuppdrag samt 

                                                 
1 Försvarsmakten. 2003. Remiss 1 - Doktrin för luftoperationer. Högkvarteret, beteckning 01 
230:65866. Stockholm: Försvarsmakten, s. 36.  
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spaning. I och med detta ökade även känsligheten för förluster i en eventuell 
konflikt. Genom maximal utspridning av flygplanen på krigsflygbaser över 
hela landet kunde antalet flygplan per ytenhet göras mycket låg. En angripare 
skulle därigenom tvingas till långt mer omfattande bekämpningsåtgärder för att 
hålla nere luftförsvaret än denne antogs kunna avsätta för ett anfall mot 
Sverige. Spridningsfilosofin hade sina rötter i mellankrigstidens teorier och 
fullföljdes i och med införandet av flygbassystem 90. Flygförband opererade 
nu från civila flygplatser, landsvägsbaser och utbyggda krigsflygbaser. Vid ett 
fåtal platser fanns fortifikatoriska skydd för flygplanen men huvudidén var 
utspridning i skogar och på fickor längs allmänna vägar i närheten av 
landsvägsbaserna. Detta gjorde det hela billigt och ökade chanserna för att 
klara ett överraskande anfall. Som mest hade flygvapnet mer än 200 start- och 
landningsmöjligheter förberedda och provade/övade över hela landet. På varje 
plats fanns i princip ett krigsplacerat flygbasförband i någon form. 
 
Det kalla kriget tog slut, muren föll och i hela Europa påbörjades en 
genomgripande omformning och neddragning av krigsorganisationer. Under 
nittiotalet togs flera beslut som innebar en stegvis nedbantning av det svenska 
flygvapnet. I Försvarsbeslutet år 2000 försvann konceptet Bas 90. Antalet 
basförband och krigflygbaser reducerades till totalt åtta av varje. Många fasta 
anläggningar och mycket mark kring de för detta baserna försåldes. 
Inriktningen för utvecklandet av en ny förbandstyp fastställdes. 
Flygbasbataljon 04 blev benämningen och detta förband skall vara färdigt 
under det så kallade målbildsåret 2004. Förbandet är hälften så stort som sin 
föregångare Basbataljon 85 (som kunde ha ända upp till 2000 man i 
personaltabellen). Dessutom har Basbat 04 nu förmåga att vara ett rörligt 
förband med egna transportresurser. I och med detta har de svenska 
flygbasförbanden förändrats från att ha varit tämligen orörliga och stora 
numerärt, både till antalet förband samt antal personer i själva förbanden, till 
att vara få mindre förband som är operativt rörliga. Filosofin om spridning 
finns kvar men resurserna att upprätta spridda start- och landningsmöjligheter 
har minskat till cirka 20 om bataljonerna delas i insatskompanier och flera 
civila flygplatser utnyttjas.  

1.2.         Bakgrund till undersökningen 

Det kan i ett historiskt perspektiv upplevas som om det saknats genomtänkta 
ledningsprinciper för det svenska flygvapnets basförband. Av naturliga skäl 
finns ”hyllkilometer” att läsa om ledning av flygande luftstridskrafter. Men i 
princip saknas alltså en historik kring ledning av markbundna flygstridskrafter. 
Generellt har flygbasförbandens understödjande funktion till flygstridskrafterna 
betecknats som självklar och det har från de högre ledningsnivåerna inte 
prioriterat, eller ens tillåtit, en utveckling av operativa/taktiska ledningskoncept 
för flygbasförband.  
 
Det kan med visst belägg påstås att den operativa ledningen av svenska 
flygbasförband för flertalet varit okänd och något oklar. Förbanden har varit 
många, spridda över hela ytan och svåröverskådliga. Det ingick liksom i 
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konceptet. Organisationen var dimensionerad för att stå emot ett enormt väpnat 
angrepp med massiva attackanfall. Hur leddes då alla dessa förband? Ledde de 
sig själva eller fanns en kommandostruktur med många nivåer som bara den 
egna organisationen kände till? Eller var den så självklar att den inte behövde 
beskrivas? Har möjligen dessa förband alltid inrymt en hög grad av det nu så 
moderna och vanligt förekommande ordet självsynkronisering? Sanningen är 
nog den att basförbandens möjligheter att agera inom ramen för uppdragstaktik 
har varit en av förutsättningarna för att kunna lösa sina uppgifter. Alltså bör 
uppdragstaktik vara en förutsättning för hur bra hela flygvapnet löser förelagda 
uppgifter. Detta i sin tur bör bli viktigare ju lägre antal förbandsenheter som 
finns i organisationen.2   
 
Med införandet av Flygbasbataljon 04 kom ökade möjligheter att kunna 
integrera flygbasförbanden med övriga förbandsenheter i det nätverksbaserade 
försvaret (i fortsättningen NBF).3 Innebörden av operativ rörlighet är 
naturligtvis mycket stor. Förbandstypen blir fullt användbar inom hela spektrat 
av FM huvuduppgifter. Detta förutsätter att den operativa 
ledningsorganisationen utvecklar ledningen av flygbasförband för att passa 
NBF och även för att effektivt kunna utnyttja denna resurs i framtida 
gemensamma operationer.4 Framtiden rymmer många utmaningar och det finns 
ännu stora osäkerheter främst kring vad införandet av det nätverksbaserade 
försvaret kommer att innebära för de principer och parametrar som påverkar 
ledningen. Främst är det den övergripande frågan om ledningen skall vara 
centraliserad eller decentraliserad och hur detta i så fall skall gå till. Inom NBF 
är uppdragstaktik syftande till självsynkronisering en av nyckelprinciperna.5 
 
I den militärstrategiska doktrinen fastställd i maj 2002 beskrivs att 
organisationer byggda på nätverk, där förband och delsystem lättare kan sättas 
samman och samordnas efter hand, ökar möjligheterna att uppnå 
ledningsöverläge När beslutsfattare, informations- och verkanssystem är 
sammankopplade och anträffbara i nätverk kan detta leda till bättre 
beslutsunderlag. Nätverksorganiserad ledning kan förbättra förutsättningarna 
för att kunna sätta in rätt verkan, på rätt plats och i rätt tid. Det ökade 
användandet av informationsteknologi i ledningsprocessen  ökar förmågan i 
beslutsprocessens alla faser.6 
 
Arbetet med att ta fram en doktrin för de svenska luftstridskrafterna pågår. Den 
luftoperativa doktrinen är omfattande men i nuläget inte komplett. Man kan till 
exempel utläsa tankar om ledningsprinciper. I utkastet till doktrinen står bland 
annat: 
 

                                                 
2 Lindberg, Mikael. 2002-06-27. Föreläsning på FHS: ”NBF”. 
3 Försvarsmakten. 2002. Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, s. 123 ff. 
4 Försvarsmakten. Doktrin för gemensamma operationer, utkast daterat 2003-02-03. 
Högkvarteret, Stockholm, s.36. 
5 Brehmer, Berndt. 2002-12-05. Föreläsning på FHS: ”Ledning i den nya striden”. 
6 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 129. 
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Splittras luftstridskrafterna, dvs. de fördelas till olika chefer, 
kommer resultatet att bli en suboptimering. Det kommer att 
uppstå brister på ett håll på grund av underskott på resurser 
samtidigt som det på annat håll finns outnyttjade resurser. 
Konflikters dynamik gör det svårt att förutse var resurser 
kommer att behövas bäst. Förmågan till kraftsamling och ett 
optimalt utnyttjande av hela resursen över tiden måste således 
vägas mot att en enskild chef ges större handlingsfrihet med egna 
exklusivt tilldelade resurser. Genom en centraliserad ledning som 
har överblick över hela luftoperationsområdet och kunskap om 
det samlade flygresursläget kan varje chef få tillgång till 
flygstridskrafternas samlade förmåga.7  

  
Detta pekar på att flygvapnet har bestämt sig för att principen central ledning 
är den bästa lösningen för ledningen av flygstridskrafter. Det är dock inte helt 
enkelt att följa diskussionen om fördelarna eller övriga motiv med central 
ledning och att till exempel härleda resonemanget från andra delar av den 
samling8 doktriner som nu skapas i Försvarsmakten. 
 
Vid det seminarium om den kommande luftoperativa doktrinen som hölls vid 
Försvarshögskolan i januari i år fördes resonemang om bland annat 
ledningsprinciper. Av de resonemang och slutsatser som en stor del av 
arbetsgruppen var enig om stod det inte helt självklart varför man har valt 
denna ledningsprincip. Möjligen är det helt riktigt eller så finns här någonting 
att undersöka och försöka dra slutsatser av. Det är inte helt givet att en 
centraliserad ledning kan sägas vara bra eller dålig för genererandet av 
tillämpad uppdragstaktik på stridsfältet. Inte heller är det självklart att en 
decentraliserad ledning betyder att chefen mer sällan lägger sig i 
genomförandet av en uppgift. Det kanske innebär att fler lägre chefer finns 
överallt i organisationen och kontrollen ökar i stället för att minska. 
Resonemanget inom flygvapnet om fördelarna med en central ledning strider 
till vissa delar direkt mot vad som slås fast i den Militärstrategiska doktrinen.9 
Denna diskussion återkommer längre fram i uppsatsen.   

1.3. Syftet med studien    

Flygbasförbanden kommer att ledas med order och riktlinjer av både operativ 
och taktisk art. Den slutsatsen kan man dra då inga ledningsnivåer mellan 
förbandet och den operativa insatsledningen (i fortsättningen OPIL) finns kvar. 
De tidigare sektorerna och flygkommandona är borttagna likaså 
miloorganisationen. I dag är det genomförandesektionen, benämnd J3, i OPILs 
operativa stab (i fortsättningen även benämnd Opstaben) som leder 
minutaktuellt och med olika former av order till det flygtaktiska kommandot (i 
fortsättningen FTK). I FTK är det sedan genomförandesektionen, benämnd A3, 

                                                 
7 Försvarsmakten, Remiss 1-Doktrin för luftoperationer, s. 92-93.  
8 Benämns allt oftare för ”doktrinträd”.  
9 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 90. 
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som leder med taktiska order och direktiv till luftstridskrafterna.  Teoretiskt sett 
är ledningsprincipen i denna organisationsform renodlat centraliserad. 
 
Hur påverkas då det eftersträvade decentraliserade genomförandet av denna 
situation och hur påverkar det i sin tur tillämpningen av uppdragstaktik? Har 
man varit medveten om att förutsättningarna för ledningsprinciper har 
förändrats på grund av organisationsförändringar?  
 
Med bakgrund av detta är det intressant att studera hur uppfattningen om och 
tillämpningen av principerna central respektive decentraliserad ledning samt 
uppdragstaktik i den operativa/taktiska ledningen av flygbasförband har 
förändrats 1997 till 2003. 

1.4. Frågeställningar 

De centrala frågeställningar som utgör den röda tråden för denna uppsats är: 
 

• Har uppfattningen om vikten av att leda genom uppdragstaktik 
förändrats? 

 
• Är uppfattningen den att förutsättningarna för uppdragstaktik påverkats 

genom tillämpningen av en centraliserad ledningsprincip? 
 
Frågorna är generellt hållna men inramas i detta sammanhang av den 
operativa/taktiska ledningen av flygvapnets basförband. 

1.5. Avgränsningar 

De avgränsningar som görs i detta arbete är för att ytterligare lyfta fram syftet 
med studien om ledning av flygbasförband. Det övergripande perspektivet för 
arbetet är den operativa och taktiska nivån. Det som berörs av arbetet är 
interaktionen mellan den operativa/taktiska ledningen och underställda 
bataljonsledningar. De typförband som berörs är Basbataljon 85 och 
Flygbasbataljon 04. Undersökningen avgränsas till tidsperioden 1997 till 2003. 
Orsaken till det är att det under denna period genomförts en genomgripande 
organisationsförändring. 
 
Ledning betraktas i denna uppsats som en fråga om organisation och denna 
ansats har således styrt studierna till att omfatta olika principer för ledning samt 
applicering av dessa i organisationsnivåer.10 Ledarskapet i interaktionen mellan 
människor i olika befattningar behandlas därför inte i denna uppsats. Ämnet är 
relevant11 och har alltid stor inverkan men på grund av begränsad tid och 
utrymme till förfogande utelämnas de frågeställningar i problematiken som 
berör ledarskap.12 

                                                 
10 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 90. 
11 Se punkt 3.1 i denna uppsats. 
12 Friman, Henrik, ”En introduktion till Command Concepts”, i Friman, Henrik (red.). 2002. 
Command Concepts.  Stockholm: Elanders Gotab, s.10. 
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I den här uppsatsen studeras synen på ledningsprinciper i situationen där 
förbanden har övats för insättande enligt förbandsmålsättning: svåra 
påfrestningar för samhället, kris och krig. Av den anledningen berörs inte 
verksamhetsledningsprocessen som även den har stor koppling till ämnet 
ledning. 
 
Då NBF fortfarande är under utveckling avgränsas begreppet NBF i denna 
uppsats till att gälla läget då den militärstrategiska doktrinen fastställdes av ÖB 
Johan Hederstedt 2002-05-31.   
 
Den doktrin för luftoperationer som är under utarbetande har stor relevans för 
detta arbete. Då arbetet med doktrinen pågår och inte kommer att vara färdigt 
innan denna uppsats skall presenteras har arbetet avgränsats till Remiss 1 - 
Doktrin för luftoperationer som utsänts på remiss i Försvarsmakten och daterad 
2003-04-07. 
 
Det utkast till Doktrin för gemensamma operationer som använts i detta arbete 
är daterat 2003-03-02. Senare versioner har inte påverkat arbetet. 

1.6. Disposition 

Följande kapitel, det andra kapitlet, behandlar och beskriver den använda 
metoden. En kortare redovisning och diskussion kring de källor som ligger till 
grund för uppsatsen genomförs. Även en kort källkritisk granskning ingår i 
kapitlet.   
 
I det tredje kapitlet, teorikapitlet, beskrivs den teoretiska inramningen för 
uppsatsen. Huvuddelen av kapitlet behandlar indelningen av och 
teoribildningar kring ämnet ledning. Med detta som grund väljs att studera 
ämnet ledning ur det organisatoriska perspektivet. Teorin om ledningsprinciper 
och uppdragstaktik beskrivs. 
 
Kapitel fyra är en resultatredovisning av den genomförda undersökningen. En 
kvantitativ och en kvalitativ analys genomförs. Därefter jämförs slutsatser från 
de bägge analysmetoderna.   
 
I det femte kapitlet genomförs en diskussion och analys av det resultat som 
framkommit i undersökningen. Denna analys genomförs utifrån uppsatsens 
syfte, frågeställningar och teorianknytning. I detta kapitel besvaras de 
uppställda frågorna. Här redovisas även förslag på fortsatt forskning. 
 
Avslutningsvis görs en sammanfattning av uppsatsen.  
 
Som bilagor till uppsatsen finns en kopia på den genomförda enkäten med 
bakgrund och frågeställningar. Inkomna enkätsvar redovisas inte i sin helhet i 
denna uppsats utan endast som bearbetade svar.  
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2.   METODIK 

2.1. Metod 

Uppsatsen är baserad på en kvantitativ och kvalitativ undersökning av hur 
uppfattningen om och tillämpningen av den operativa/taktiska ledningen av 
svenska flygbasförband har utvecklats. Tidsperioden som studeras är slutskedet 
av Bas 90 konceptet med typförbandet Basbataljon 85 till början av införandet 
av Flygbasbataljon 04, åren 1997 till 2003. En enkät har använts som metod för 
att samla in fakta. Få tillfällen till övning och tillämpning av ledning har 
funnits inom tidsperioden och underlaget för undersökningen är därför 
begränsat. De personer som tillfrågats har innehaft befattningar inom 
operations-, taktisk- och bataljonsledning under den aktuella tidsperioden. Den 
här gruppen bedöms utgöra den viktigaste källan för fakta till arbetet. Även 
personal som innehaft befattningar som har direkt koppling till utveckling av 
ledningsmetoder och basförband har tillfrågats. Alla svar behandlas så att den 
personliga integriteten skyddas och i de fall som direkta citat från erhållna svar 
används har respondenten givit sitt medgivande för varje enskilt fall. Gruppen 
utgörs av officerare som alla är eller har varit verksamma inom flygvapnets 
basförband. Huvuddelen har bakgrund från makförsvarsfunktionen och övriga 
av de tillfrågade har teknisk bakgrund. Totalt har 24 officerare, majorer och 
överstelöjtnanter, med en stor spridning avseende ålder och geografisk 
belägenhet. Strävan har varit att ur den tillgängliga populationen erhålla ett så 
brett underlag som möjligt. Den totala populationen med lämplig bakgrund 
uppgår grovt räknat till 200 personer. Lämplig bakgrund avses i detta fall vara 
att man under den undersökta tidsperioden tjänstgjort i befattning med direkt 
koppling till operativ och/eller taktisk ledning av flygbasförband. Urvalet av 
respondenter genomfördes för att säkerställa en hög svarsfrekvens. Författaren 
är inte personligen bekant med alla tillfrågade men har dock en personlig och 
yrkesmässig kännedom om de utvalda respondenterna. Detta bedömdes 
påverka svarsfrekvensen positivt på grund av till exempel möjligheterna att 
följa upp enkäten med kompletterande frågeställningar om så skulle krävas. De 
tillfrågade tillsändes enkäten via e-mail under februari 2003. Respondenterna 
erhöll ett förklarande textstycke med bakgrund till min undersökning, en kort 
förklaring om de forskningsetiska principerna samt tidsplanering för när 
uppsatsen skulle vara färdig att presenteras. Där efter följde ett frågeformulär 
med så kallade öppna frågor. Respondenterna tillsändes alltså inte ett 
frågeformulär med flervalsalternativ utan endast frågeställningarna och ett 
utrymme att fylla i sina svar. Orsaken till detta var att inte omedvetet styra 
respondenternas svar och att i alla frågor ge möjlighet till individuell 
utformning av svaren. Urvalet av respondenter medförde att denna metodik var 
möjlig och ”riskfri” för att erhålla bästa möjliga data till undersökningen. 
 
 Två frågor av karaktären ”bakgrundsfrågor” finns med i enkäten. Ingen 
specifik ”kontrollfråga” för att kontrollera reliabiliteten ingår i enkäten utan 
samtliga frågeställningar berör i huvudsak samma kärnämne vilket medför att 
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avvikelser uppmärksammas utan hjälp av kontrollfrågor.13 Inget sista datum för 
inlämnande av svar gavs. Genom att beskriva när uppsatsen skulle presenteras 
gavs respondenterna själva möjligheten att bedöma datum för att senast skicka 
tillbaka sina svar. Alla tillfrågade utom två har svarat på enkäten. 
Svarsfrekvensen har alltså varit mycket hög, 92 procent. På grund av personlig 
integritet och känslighet för till exempel framtida karriärspåverkan redovisas 
inte svar med namn utan enbart i bearbetad form. De ursprungliga svaren på 
enkäten förvaras i författarens dator. Inga papperskopior på erhållna svar 
bifogas detta arbete. Enkät med bakgrundstext framgår i bilagorna. 
  
Organisationstillhörighet Antal 
Sektorstab 2 
Flygkommando (tidigare organisation) 3 
Operationsledning 2 
FTK 4 
Bataljonsledning Basbat 85 11 
Bataljonsledning Bassbat 04 7 
 
Tabell 1. Redovisning av fråga A: På vilket sätt har Du som krigs- och/eller fredsplacerad 
varit i direkt kontakt med operativ/taktisk ledning flygbasbataljoner? 
 
Totalt redovisas svar från tjugotvå responderande. Av dessa är det sju 
officerare som har erfarenhet av flera nivåer än bataljonsledning och femton 
som enbart har erfarenheter från bataljonsledningsnivån. Respondenterna har i 
någon form varit delaktiga i övning, utbildning och eller utveckling av 
flygvapnets basförband. De tillfrågade på bataljonsnivån tjänstgör framför allt 
på utbildningsenheter runt om på flygflottiljerna. Flera av de svarande har 
tjänstgjort som baschef/enhetschef på flottilj och kurschef/lärare vid 
utbildningar för personal i ledande befattning. Bland respondenterna finns 
personer som har tjänstgjort som chef för KRI LUFT Bas på högkvarteret och 
Basunderhållsskolan vid Försvarsmaktens Halmstadskolor. Fyra av de 
svarande med erfarenhet av Basbat 04 har endast den erfarenheten. En av de 
tillfrågade, på den operativa nivån, har inte tjänstgjort i flygvapnet. Även 
intervjuer med flera av respondenterna har genomförts för att fördjupa 
frågeställningar samt kontrollera oklarheter.14 Huvuddelen av dessa samtal har 
genomförts som fysiska möten.  I de fall där direkta citat från respondenterna 
används i redovisningen har detta medgivits för varje enskilt fall. 
 
I den här uppsatsen studeras alltså hur uppfattning om ledningsprinciper 
utvecklas. För detta arbete har både kvantitativ och kvalitativ metod används. 
Tanken med att använda två metoder är att finna likartade resultat med två 
metoder vilket rimligtvis gör de erhållna resultaten mer trovärdiga och 
värdefulla att använda i analysen. Den kvantitativa analysen av enkäten har 
utmynnat i ett antal numeriska observationer som i sin tur bearbetats till 

                                                 
13 För metodik om reliabilitetsprövning se till exempel Ejvegård, Rolf. 1993. Vetenskaplig 
metod, andra upplagan 1996. Lund: Studentlitteratur, s. 68-69. 
14 Som stöd för intervjuarbetet har bland annat Lantz, Annika. 1993. Intervjumetodik, Lund: 
Studentlitteratur, och Trost, Jan. 1993. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, använts. 
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slutsatser. Där finns möjligheter att spåra trender och numeriska samband om 
åsikter och upplevelser kring ledningen av flygbasförband. Den kvalitativa 
delen av analysen utgår från samma enkät men fokuserar på de nedskrivna 
verbala formuleringarna från respondenterna. I och med att även en kvalitativ 
analysmetod används finns möjligheterna att studera enskilda svar och ur dessa 
dra slutsatser. Även möjligheten att ta med enskilda citat från respondenterna 
har utnyttjats i analysen. Detta har ökat förutsättningarna för att erhålla 
intressanta och värdefulla resultat. 

2.2.  Material och källkritik 

I huvudsak har fakta från böcker, andra tryckta källor och föreläsningar 
använts. De tryckta källorna utgörs framför allt av material utgivet av 
Försvarsmakten (i fortsättningen FM) eller av FM närstående myndigheter. Då 
FM nu mer och mer omformar sin verksamhet mot internationell användbarhet, 
så kallad interoperabilitet,15 och framförallt genomförande av gemensamma 
operationer har förtecknade dokument från NATO varit till hjälp. De delar av 
Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin från 2002 som behandlar ledning 
och därtill närstående ämnen utgör grunden för många resonemang. I slutet av 
den doktrinen tydliggörs även vad statsmakterna vill med NBF och att beslutet 
att införa NBF inte är ett diskussionsunderlag utan att uppfatta som en riktlinje 
för framtidens försvar. Stor vikt har lagts vid militärteoretiska resonemang och 
avsikten har även varit att undvika olika skildringar av krig eller kriser. Detta 
på grund av att dessa volymer har en tendens att handla alltför mycket om 
författarens ögonvittnesskildringar och inte alltid är helt vetenskapligt belagda. 
 
Av den ovan nämnda anledningen har valts att studera ”klassiska” författare 
som Martin van Creveld. Beträffande van Creveld så är det böckerna 
Command in War16 från 1985, The Tranformation of War17 från 1991 och Air 
Power and Maneuver Warfare18 från 1994 som studerats för detta arbete. Även 
teorin om Command Concepts skapad och återgiven av Builder, Bankers och 
Nordin i rapporten från RAND från 1999 utgör intressant material. Henrik 
Frimans (red.) Command Concepts från 2002 där teorin om Comand Concepts 
behandlas har varit viktig i detta arbete. I den senare har särskilt avsnittet där 
generalmajor Bengt Lönnboms tankar om en praktikers syn på Command 
Concepts presenteras intresserat författaren. Den delen av litteraturen utgör 
öppningen på hur uppsatsens problemställning skulle kunna få en lösning. 
Lönnboms perspektiv på problemet, nämligen som före detta milobefälhavare i 
nedre norrland och hög chef med flygvapenbakgrund, är i sammanhanget 
relevant. Dessutom har författaren haft förmånen att närvara vid en föreläsning 

                                                 
15 Interoperabilitet, på engelska interoperability. Innebörd enligt NATO Glossary of terms and 
definitions 1998. AAP-6, s.6: The ability of Alliance Forces and, when appropriate, force of 
Partner and other nations to train, exercise and operate effectively together in the execution of 
assigned missions and tasks. 
16 van Creveld, Martin L. 1985. Command in War. Harvard: Harvard University Press. 
17van Creveld Martin L. 1991. The Transformation of War. New York: The Free Press. 
18 van Creveld Martin L. 1994. Air Power and Maneuver Warfare. Maxwell: Air University 
Press. 
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om ledning av operationer av Bengt Lönnbom vid Försvarshögskolan i 
december 2002.19  
 
I boken Understanding Information Age Warfare från 2001 skriven av Davis S. 
Alberts med flera finns en teoretisering och pedagogik kring informationskrig 
och ledning.20 Den har varit viktig i försöken att förstå appliceringen av teorier 
om ledning och ledningssystem i fram tiden. Network Centric Warfare i andra 
utgåvan från 1999 är samma författares numera klassiska volym om 
nätverksförsvaret. Det har nu gått nästan fyra år sedan den andra utgåvan kom 
och en hel del tankar börjar bli verklighet medan andra inte längre är aktuella. 
Oavsett detta har bägge dessa böcker fortsatt stor betydelse för framtidens 
ledningssystem och därmed ledning. Dessa har lästs med behållning och 
idéerna samt teorierna är i många fall så självklara och bra att de är farligt lätta 
att acceptera. 
 
Beträffande materialet om flygförbanden är det skiftande omfattning och 
kvalitét. Det som finns och är relevant för detta arbete är utkastet till den 
luftoperativa doktrinen. Mycket återstår dock i arbetet med denna. Framförallt 
saknas ännu en genomgripande korsläsning och avstämning med den 
militärstrategiska doktrinen. Även den kommande doktrinen om gemensamma 
operationer kommer naturligtvis ha stor inverkan på den luftoperativa 
doktrinen. Flygvapnets basförband har, som ovan redan nämnts, inte direkt 
omskrivits i någon vidare bemärkelse. Av den anledningen har huvuddelen av 
fakta om dessa kommit från enkätsvar och intervjuer. Även dokument som 
beskriver förbandsmålsättningar och förbandsutvärderingar har varit aktuella 
att studera. Sammantaget skiftar alltså källorna både i karaktär och kvalité. 
Trots detta är fakta som tas med materialet som grund relevant och av rimligt 
hög validitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Se även till exempel Wallerfelt, Bengt. 1999. Si vis pacem – para bellum: Svensk 
säkerhetspolitik och krigsplanering 1945-75. Västervik: PROBUS. 
20 Alberts David S., Gartska John J., Hayes Richard E., Signori David A., är en samling 
författare som på uppdrag av den amerikanska kongressen har arbetat fram flera rapporter som 
kommit ut i bokform. Intressant för denna uppsats är bland annat Alberts, David S., Gartska, 
John J och Stein, Frederick P. 1999. Network Centric Warfare 2.nd edition. Washington D.C.: 
CCRP. och Alberts, David S., Gartska, John J., Hayes, Richard E. och Signori, David A. 2001. 
Understanding Information Age Warfare. Washington D.C.: CCRP. 
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3. TEORIANKNYTNING 

3.1. Vad är ledning? 

Det finns många sätt att beskriva vad ledning är för något. Det kan vara en 
fråga om människor, alltså en del av beteendevetenskapen. Man studerar där 
till exempel förmågan att göra bedömningar och beslutsfattande. Även övriga 
personliga egenskaper värderas.21 Ämnet ledning kan även betraktas som en 
teknisk fråga, en fråga om apparater eller tekniska system och delsystem. Intar 
man det perspektivet blir problemformuleringarna en fråga om vad som kan 
automatiseras. Det kan gälla sensorfusion, informationsfusion eller 
automatisering av beslutsfattande. Ledning kan dessutom betraktas ur ett 
organisationsteoretiskt perspektiv. Där fokuseras studierna av ledning på 
nivåindelningar och principer om centralisering eller decentralisering. 
Beträffande nivåerna indelas dessa oftast i högre respektive lägre 
ledningsnivåer. Det kan i militära sammanhang vara så att den högre 
ledningsnivån utgörs av den strategiska ledningen och den lägre av den taktiska 
ledningen. Den högre nivån karaktäriseras inte sällan i militära sammanhang av 
överblick, osäker information, indirekt ledning och ingen tidspress. Medan den 
lägre nivån karaktäriseras av brist på överblick, säkrare och konkret 
information, direkt ledning och en ständigt närvarande tidspress.22   
 
Martin van Creveld skriver i Command in War från 1985 att gåtan med en 
framgångsrik ledning inte kan förklaras och förstås isolerat utan alltid måste 
sättas i sitt sammanhang. De fallstudier som han behandlar i boken visar det 
utförligt. Van Creveld menar att ledning är intimt förknippat med ett oräkneligt 
antal faktorer som tillhör kriget: 

 
Command being so intimately bound up with numerous other 
factors that shape war, the pronunciation of one or more “master 
principles” that should govern its structure and the way it 
operates is impossible. No single communications or data 
processing technology, no single system of organization, no 
single procedure or method, is in itself sufficient to guarantee the 
successful or even adequate conduct of command in war.23 

3.2.    Centraliserad och decentraliserad ledning 

Centraliserad eller decentraliserad ledningsprincip hänger intimt samman med 
hur man ser på tillämpningen av uppdragstaktik. Det är inte helt säkert att den 
decentraliserade principen betyder större möjlighet till uppdragstaktik och att 
den centraliserade principen innebär mindre möjligheter att tillämpa 
uppdragstaktik. En decentraliserad ledning och flera chefer i lägre nivå ute i 
verksamheten kan man få ett större mått av kontroll i organisationen. Med en 
                                                 
21 Friman, Henrik, “En introduktion till Command Concepts”, i Friman, Henrik, (red.), 
Command Concepts, s. 10. 
22 Ibid 
23 van Creveld, Command in War, s. 261-262. 
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centraliserad ledning och få mellanchefer kan en bra inriktning och 
uppgiftsställning från högsta ledningsnivån vara den bästa förutsättningen för 
uppdragstaktik. Även självsynkronisering kan hämmas i en organisation med 
många mellanchefer. 
 
Inom flygvapnet hävdas nu ett behov av att tillämpa en central ledningsprincip. 
Detta motiveras med att principen inrymmer följande fyra grundfaktorer:24 
 

• Samordning 
 

• Flexibilitet 
 

• Prioritering 
 

• Resurshushållning  
 
Då flygstridskrafterna har förmåga att röra sig över stora ytor är behovet av 
samordning stort. För att utnyttja denna rörlighet och optimera utnyttjandet 
krävs samordning. Principen med den utspridda baseringen medför även den 
att samordning behövs för att till exempel kunna genomföra en kraftsamling av 
flygstridskrafter i tid och rum. För att kunna utnyttja flygstridskrafternas 
flexibilitet maximalt krävs samordning. Flygplanens multi-/swingrole25 
förmåga gör att de kan uppträda i varierande roller efter behov. Detta gör att i 
ett operativt perspektiv blir en centraliserad ledning också flexibel. Detta ger 
förutsättningar som kan göra stor nytta i en dynamisk stridssituation. Man kan 
genom central ledning mycket snabbt skifta mellan offensivt och defensivt 
uppträdande.  
 
För att flygstridskrafterna skall utnyttjas effektivt krävs en prioritering av 
insatser. Förmågan att ofta nå över hela operationsområdet på kort tid medför 
en stor efterfrågan på de förmågor till understöd som flygstridskrafterna kan 
generera. Den taktiska chefen prioriterar insatserna inom ramen för den 
operativa ramen. I en centraliserad ledning har man överblick på alla resurser 
och därmed även möjlighet att välja den resurs som för tillfället är lämpligast 
för att lösa aktuell uppgift i operationen.26    
 
Principen centraliserad ledning innebär att en chef leder samtliga enheter och 
förmågor inom operationsområdet. Chefen med sin stab beslutar själv om 
insats. Denne planerar, genomför och följer alltså upp både förbands- och 
stridsledning i detta fall. Detta kan han göra tack vare en god lägesbild. Detta 

                                                 
24 Försvarsmakten, Remiss 1 - Doktrin för luftoperationer, s.74 ff. 
25 Multirole betyder att samma plattform (flygplan) används för jakt-, attack- och 
spaningsuppdrag efter klargöring och ombeväpning på marken. Swingrole innebär att 
plattformen har förmåga att skifta roll mellan jakt, attack och spaning under pågående uppdrag 
i luften. För utförligare förklaring se även t ex Försvarsmakten, Remiss 1 - Doktrin för 
luftoperationer, s. 54-55. 
26 Försvarsmakten, Remiss 1 - Doktrin för luftoperationer, s. 74 ff. 
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innebär dock inte automatiskt att all ledning sker från samma plats. Denna kan 
mycket väl vara spridd. Det som är viktigt i sammanhanget är att alla platser 
har samma omvärldsuppfattning och befogenheter. Ett annat alternativ kan vara 
att underordnade begär insats och dessa tilldelas resurser av chefen allt efter 
behov och tillgång. 
 
Redan under det första världskriget visade det sig att det effektivaste sättet att 
leda knappa resurser med flygstridskrafter var med principen central ledning. 
Man lärde sig att genom central ledning skaffa sig överblick över situationen 
och därigenom kunde styra en kraftsamling för att nå framgång (i 
förekommande fall luftherravälde).27 Ledning av luftstridskrafter kräver alltid 
olika former av prioriteringar. Det gäller framförallt resursutnyttjande och 
målval. Knapphet med resurser och flygplanens olika kapaciteter gällande 
räckvidder och vapenlaster leder i många fall till intressekonflikter.     
 
Principen decentraliserad ledning innebär att enskilda plattformar eller förband 
planerar, genomför och själva följer upp insatserna. Tilldelningen från 
överordnad chef av till exempel insatssystem kommer att vara olika över tiden, 
men tillräcklig för att plattformen, förbandet och så vidare skall kunna lösa 
anvisad uppgift. Förbandsledning genomförs i detta fall av överordnad chef. 
Stridsledning genomförs av plattformarna och så vidare. Självfallet finns 
fortfarande en operationsledning, men stridsledningen hanteras helt inom 
nätverket. Detta möjliggörs genom att alla inkopplade på nätverket har 
möjlighet till samma omvärldsuppfattning. Detta åstadkoms genom att 
nödvändig information kan avropas inom nätverket.28 

 

Inom ramen för manövertänkande berör den militärstrategiska doktrinen den 
decentraliserade ledningsprincipen. Där framgår att förmågan att agera under 
kaotiska förhållanden ökar möjligheterna att nå ett ledningsöverläge. Att tveka 
eller avvakta för att invänta beslutsunderlag i en kritisk situation kan leda till 
att initiativet förloras. Det som därför främjar krigföringen bäst är en 
decentraliserad ledning. 29 Ett exempel från modern krigföring där man uttalat 
använt sig av principen decentraliserad ledning är i början av 90-talet i det så 
kallade Gulfkriget. Varje befälhavare från armékår- till kompaninivå var 
tilldelad ett uppdrag och tilläts att planera och genomföra detta enligt eget 
bestämmande.30 Under Operation Desert Storm verkade det trots detta som om 
kampanjerna genomfördes mer eller mindre som de alltid genomförts, vilket 
skulle kunna sägas vara med centraliserad ledningsprincip. Flera höga 
amerikanska officerare argumenterar dock emot detta.31  Möjligen var det så att 

                                                 
27 Smedberg, Marco. 2001. Militär Ledning. Lund: Historiska Media, s. 132. 
28 Lindberg, Mikael. 2002-06-27. Föreläsning på FHS: ”NBF”. 
29 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s  90. 
30 van Creveld, AirPower and Maneuver Warfare, s. 213-220. 
31 Ibid, s. 219. 
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det från general Norman Schwarzkopf ned till armékårscheferna fungerade 
efter decentraliserad ledningsprincip och inte därunder i stället för tvärtom.32        

3.3. Uppdragstaktik 

Flygbasförbandens uppgifter har alltid varit av den karaktären att de löses på 
mycket bred front av många underenheter. Även det faktum att det traditionellt 
alltid funnits en genomgripande defensiv tanke i utnyttjandet av våra svenska 
flygstridskrafter har påverkat att uppdragstaktiken varit vanligt förekommande 
i flygvapnet. Enligt utkastet till den luftoperativa doktrinen är det regelmässigt 
så att man i defensivt syftande stridsverksamheter lättare kan och skall tillämpa 
uppdragstaktik: 

 
Uppdragstaktik är det som eftersträvas i en defensiv situation där 
motståndaren har initiativet. Uppdragstaktik ger möjlighet till att 
snabbt parera motståndarens initiativ samtidigt som det ger 
möjlighet att utnyttja snabbt uppkomna möjligheter.33 

 
Den övergripande operativa ledningen av förbanden som sådana, bataljoner 
eller sidobaskompanier, har varit sådan att när enheten väl mobiliserat och 
utgrupperat på tilldelad bas har den direkta ledningen av förbandet från högre 
chef minskat kraftigt. Själva konceptet har varit att förbandet i stort sett bara 
genomför en uppgift, nämligen betjäning av flygplan. Inom den grundtilldelade 
uppgiften, helt enligt förbandsmålsättningen, har förbandet sedan lämnats på 
egen hand. Dygnsrapporter från förbanden till högre chef och högre chefs order 
till förbanden på mycket rutinmässig basis har varit metod och tradition. Med 
starkt decentraliserat genomförande har förbanden löst tilldelade uppgifter 
inom högre chefs målsättning som fastställts i förbandsmålsättningen eller i 
givna order med en utpräglad form av uppdragstaktik.   
 
Motsatsen till uppdragstaktik är kommandostyrning. De två synsätten skiljer 
sig åt på ett antal punkter.34 Uppdragstaktiken betraktar konflikter som 
oförutsägbara och slumpmässiga. Kommandostyrningen utgår ifrån att 
konflikter är deterministiska och förutsägbara.  Inom uppdragstaktiken 
accepteras oordning och osäkerhet medan kommandostyrningen strävar efter 
ordning och säkerhet. Kommandostyrningen är formell till sin karaktär, 
påtvingar disciplin och lydnad. Kommandostyrningen bygger på ett 
uppträdande som följer givna direktiv. I uppdragstaktiken accepteras en snabb 
lösning på ett problem medan kommandostyrningen alltid eftersträvar en 
optimal lösning. Inom uppdragstaktiken är kommunikationen implicit, vertikal 
och horisontell samt interaktiv. Kommunikation i kommandostyrning är 
explicit, vertikal och linjär. I de fall som begreppet direktstyrning, eller direkt 

                                                 
32 Se även till exempel Gordon, Michael and Bernard Trainor. 1995. The Generals’ War. The 
Inside Story of the Conflict in the Gulf. New York: Back Bay Books.  
33 Försvarsmakten, Remiss 1 - Doktrin för luftoperationer, s. 72. 
34 Ibid, s. 32. 
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styrning, förkommer i denna uppsats har det samma innebörd som 
kommandostyrning.35     
 
Uppdragstaktikens ursprung kan spåras minst så långt tillbaka som till 
Revolutions- och Napoleonkrigen. Det var då som större enheter rörde sig över 
stridsfälten separat för att i samverkan men på fler platser nå framgång mot 
motståndaren. Arméerna hade växt till osannolikt stora folkmassor på flera 
hundra tusen soldater och man blev helt enkelt tvingade att dela upp dessa i 
mindre enheter. Det var bland annat de tyska generalerna Gerard von 
Scharnhorst36 och Moltke Den Äldre37 som på mitten av artonhundratalet insåg 
att problemen med för stora arméer blev oöverstigliga. Moltke skrev: ”…a 
favourable situation will never be exploited if commanders wait for orders. The 
highest commander and the youngest soldier must be conscious of the fact that 
omission and inactivity are worse than resorting to the wrong expediment.” 38 
 
Konceptet med armékårer, ’corps d´armée’, skapades för att kunna få större 
förband att fungera över stora distanser och ytor med mycket basala 
kommunikationsmedel. Tillit blev en nyckelfråga mellan chefer. Högre chefer 
litade på sina kårchefer delvis för att de helt enkelt var tvungna att till det.39 
Napoleon hade som daglig rutin att spendera många timmar på hästryggen för 
att inspektera sina DUC och trupper. Han drog på detta sätt stor nytta av tilltron 
till sina generaler då detta omfattande dagliga resande medförde att han 
spenderade mycket liten tid i sin stab.40        
 
Den verkliga utvecklingen av uppdragstaktiken genomfördes i den tyska41 
tillämpningen under de båda världskrigen. Beslutsfattandet flyttades ner i 
organisationen så långt det över huvudtaget var möjligt. Man förlitade sig 
mycket på gruppchefer men även på den enskilda soldatens förmåga att ta 
beslut och att agera därefter.42 Under den så kallade våroffensivens första dag, 
den 21 mars 1918, tillfångatogs en tysk soldat ur stormtrupperna efter att han 
nästan nått fram till en brittisk brigadstab. Vid förhöret där man frågade om 
hans uppgift sa han helt kort: ”so weiter, so besser” - ju längre, desto bättre. Ett 
mer precist formulerat, och ner på lägsta nivå bibehållet,  beslut i stort med 
syfte är svårt att hitta.43       
 
                                                 
35 Direktstyrning har bland annat använts i de frågor som ingår i enkäten. Se bilaga till denna 
uppats.  
36 För karaktär se till exempel van Creveld, Command in War, s. 110 och  169. 
37 Ibid, s.112 ff. 
38 Dupuy, T N. 1977. A Genius for War. The German Army and the General Staff, 1807-1945. 
London, s. 116. 
39 Smedberg, Marco. 2001. Militär Ledning. Lund: Historiska Media, s. 26-27. 
40 Van Creveld, Command in War, s.101. 
41 Friman, Henrik och René, Johan. 2000. Den operativa krigskonstens grunder. Stockholm: 
Elanders Gotab, s.77-78. 
42 Storr, Jim, “A Command Philosophy for the Information Age: The Continuing Relevance of 
Mission Command”, i Potts, David (ed.). 2002. The Big Issue: Command and Combat in the 
Information Age, Shrivenham: The Strategic and Combat Studies Institute, s.41. 
43 Ibid, s.43. 
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Uppdragstaktiken är i grunden en utrerat decentraliserad ledningsprincip. 
Grundelementen i uppdragstaktik är ansvar, förtroende och insikt (i högre chefs 
vilja/avsikt). Ett grundmurat förtroende mellan chefen och hans underställda är 
avgörande i tillämpning av uppdragstaktik. Inslaget av kontroll från högre chef 
måste hållas på ett absolut minimum.44 Uppdragstaktik är som ett förtroende 
från överordnad att lösa en tilldelad uppgift utan detaljstyrning eller 
fortlöpande kontroll. Det finns dock många mer eller mindre belagda 
definitioner på begreppet uppdragstaktik som sådant. I den svenska 
militärstrategiska doktrinen behandlas uppdragstaktik på ett par tre sidor inom 
ramen för manövertänkande.45 Det slås där fast att FM ledningsmetod är 
uppdragstaktik. 
 

I uppdragstaktiken ställer chefer uppgift samt tilldelar resurser och 
handlingsregler men lämnar så mycket som möjligt av 
genomförandet åt sina underlydande. Samordning säkerställs 
genom att chefens vilja samt uppdragets syfte och innebörd tydligt 
förmedlas. Uppdragstaktik förutsätter en ledningsfilosofi som 
präglas av initiativkraft, självtändigt beslutsfattande, individuellt 
ansvarstagande och ömsesidigt förtroende mellan chefer och 
personal. Uppdragstaktik kräver vidare hög utbildningsnivå och 
god disciplin. Varje chef skall uppmuntra och ge utrymme för 
underställda chefers och övriga underlydandes agerande.46   

    
Vidare påtalas hur manövertänkandet och krigets miljö ställer stora krav på 
flexibilitet på alla nivåer inom ledningen i militära förband.47 Denna flexibilitet 
erhålls genom uppdragstaktik som tillämpas fullt ut. En konsekvent tillämpad 
uppdragstaktik blir även avgörande för att möta kraven på framtida samordning 
av krigföringen. På stridsfältsnivån skall användandet av uppdragstaktik som 
ledningsprincip på ett mer indirekt sätt främja ett högt tempo än genom att 
tekniskt förkortat beslutsförlopp. Detta beroende på att uppdragstaktiken även 
anses ha en viktig mental dimension. Denna mentala dimension inryms inte i 
den enkla traditionella definitionen av uppdragstaktik som till exempel framgår 
av den militärstrategiska doktrinen.48 Det som uttrycks i den mentala 
dimensionen av uppdragstaktiken är att en organisation alltid behöver chefer 
som kan tänka och handla självständigt. Chefer som kan och även vågar lämna 
den ställda uppgiften när de förstår att denna inte längre gagnar syftet med 
verksamheten. Uppdragstaktik kräver och fostrar alltså ett annorlunda mentalt 
tillstånd och andra egenskaper hos chefer i en organisation än vad som krävs i 
en organisation där detaljstyrning är mer regel än undantag. Det som på det 
humanistiska planet borde utmärka en organisation som ämnar tillämpa 
uppdragstaktik är att chefer i alla nivåer förväntas och vågar ta eget ansvar 
samt tillämpar ett eget självständigt tänkande. Då något oväntat inträffar skall 

                                                 
44 Ibid, s.41. 
45 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s 90-92.  
46 Ibid, s 90. 
47 Ibid, s.76 och s. 90. 
48 Ibid, s. 90-92. 
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inte organisationens personal behöva vända sig uppåt i hierarkin för att få 
styrning. Organisationen skall därmed kunna agera flexibelt med en alltid lika 
hög handlingsberedskap. Självförtroendet hos medlemmarna i organisationen 
uppmuntras genom detta och självförtroende har visat sig vara en nödvändig 
förutsättning för att en individ skall kunna ta sig ur en svår situation. Det kan 
då konstateras att uppdragstaktik anses vara ett sätt att åstadkomma högt tempo 
och hög flexibilitet och handlingsberedskap i en organisation. Högt tempo är 
ett välkänt medel för att nå innanför en motståndares beslutscykel och att detta 
i sin tur är ett medel för att ta och bibehålla initiativet.49 Initiativet är 
nödvändigt för att kunna påtvinga motståndaren sin vilja. Flexibilitet och stor 
handlingsberedskap på alla nivåer i en ledningsorganisation är ett medel för att 
möta verksamhetens besvärligheter och friktioner.  
 
Om uppdragstaktikens teoretiska fördelar skall kunna bli verksamma måste de 
omsättas i praktisk handling. När det gäller uppdragstaktikens mentala 
dimension är det centralt att chefer har en djup förståelse för vad överordnade 
chefer har för syfte med verksamheten. Man måste förstå vilken effekt den 
egna enhetens insatser skall ge i högre chefs stridsplan och man måste vara väl 
förtrogen med slutmålet. I tyskt ledningstänkande anges ofta att man måste 
vara insatt i högre chefs stridsplan två nivåer upp i organisationen. Utöver detta 
måste chefer givetvis ha vilja och förmåga att tänka självständigt och ta ansvar 
och det måste råda ett förtroendefullt klimat mellan chefer på olika 
nivåer. Beträffande uppdragstaktikens praktiska dimension kan 
tillvägagångssättet vid genomförande av ledning studeras. Order kan vara mer 
eller mindre bra underlag för uppdragstaktik.  Enligt traditionellt tänkande 
behöver uppdraget till en chef innehålla fyra delar: 
 

• Vilken effekt som skall åstadkommas i högre chefs stridsplan (någon 
konkret stridsuppgift behövs dock inte). 

 
• Vilka resurser han disponerar för att åstadkomma denna effekt.  

 
• Vilket som är hans ansvarsområde (gränser). 

 
• Var kraftsamlingen ligger i olika skeden av striden (när har förbandet 

en understödjande roll i högre chefs plan och när är det understött av 
andra). 

 
Det är oerhört väsentligt att uppgiftställningen eller orderns olika delar är 
entydiga när det gäller vad högre chef vill åstadkomma. Dessutom bör ordern 
tydliggöra, i enlighet med vad som ovan sagts angående tempo, vilka 
eventuella beslut i verksamheten som nödvändigtvis bör hänskjutas till högre 
chef för avdömning. Ordern måste ha tillräckligt omfattande och långsiktigt 

                                                 
49 För mer utförligt resonemang om beslutscykeln och Boyds teori om den så kallade OODA 
loopen se till exempel Hammond, Grant, T. 2001. The Mind of War. London: Smithsonian 
Institution Press, s. 190-191. 
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formulerade uppdrag samt tilldelning av tillräckliga resurser, och inte minst 
manöverutrymme. Detta för att direkt underställda chefer (i fortsättningen 
DUC) skall kunna hantera ett brett spektrum av möjliga händelseutvecklingar. 
Detta behöver inte nödvändigtvis innebära att DUC underställs en mängd 
resurser, men principiellt betraktat kommer tempot att gå ned varje gång högre 
nivåer måste fatta beslut om efterfrågade resurser skall tilldelas eller ej.   
 
I det operativa sammanhanget får uppdragstaktik en särskilt utpräglad 
dimension. Henrik Friman skriver i Command Concepts från 2002 om den 
operativa chefens tankar: 

  
Man skulle kunna mycket förenklat säga att den operativa chefen 
tänker främst på VAD som skall göras utifrån överordnads chefs 
direktiv om VARFÖR. Den operativa chefen lämnar till 
underställda HUR det senare görs. En princip som har kallats för 
uppdragstaktik. Eftersom överordnad chef oftast saknar tillräcklig 
information om läget på underställdas nivå är det rimligt att låta 
den som bäst kan uppfatta vad som händer att fatta slutgiltigt beslut 
om hur saker skall bli gjorda.50    
 

Den svenska operativa ledningen handlar i allt väsentligt om att leda genom att 
tilldela uppgifter, resurser och tid för lösandet av uppgifterna. Den operativa 
nivån leder genom uppdragsställande och petar inte i detaljer. Nuvarande 
ställföreträdande chefen för Operativa Insatsledningen (i fortsättningen OPIL) 
generalmajoren Tony Stigsson menar att uppdragstaktik skall utgöra grunden 
för alla former av operativ ledning. I slutet av en stabsorientering under arméns 
stabstjänstövning51 (ASSÖ 03) i februari 2003 i Enköping slog general 
Stigsson fast att: ”Ledning genom uppdragstaktik är det som gäller i Sverige 
framöver och det innebär att den operativa ledningen skall ge fanken i att lägga 
sig i detaljer…” Den kommentaren täcker väl både den doktrinära och den rent 
handgripliga delen av vad uppdragstaktiken verkligen skall innebära på den 
operativa ledningsnivån. 

3.4. Självsynkronisering 

Som tidigare beskrivits har flybasförbandens uppgifter alltid varit av den 
karaktären att de löses på mycket bred front av många underenheter. En 
verksamhet som inom ramen för någon form av uppdragstaktik har varit 
modellen för lösandet av uppgiften. Högre chef, sektor- eller 
kommandoledning, har givit en inriktning för att sedan leda genom 
funktionsorder och endast i undantagsfall genomföra större taktiska 
förändringar. För att lösa uppgifterna på effektivast möjliga vis har man på 

                                                 
50 Friman, Henrik, “En introduktion till Command Concepts”, i Friman (red.), Command 
Concepts, s. 11. 
51 Den operativa staben i OPIL deltog i övningen ASSÖ 03 som del av övningsledningen. 
Normalt stabsarbete med samtliga funktioner inom Opstaben genomfördes under övningen. 
Operationsplan och koordinationsorder gavs ut från Opstaben.  
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förbandsnivån agerat i någonting som närmast kan beskrivas som 
självsynkronisering. 
 
Det sammansatta ordet självsynkronisering baseras på det ursprungliga ordet 
synkronisering. I boken Understanding Information Age Warfare från 2001, 
skriven av David S. Alberts med flera, beskrivs synkronisering.52 Själva ordet 
synkronisering översätts rakt från engelskans synchronization. Synkronisering 
anses som varande ett primat53  i teorierna om nätverks- och 
nätverkskrigföring. Synkroniseringen äger rum i den fysiska domänen54 och 
utgörs av ett meningsfullt samordnande av saker och ting i tid och rum.55 
Synkroniseringen som sådan kan utgöra resultatet av detaljerad planering och 
medveten koordinering eller samarbete. Det kan även vara resultatet av en 
gemensam situationsmedvetenhet som utgör förutsättning för handling.56 
Författarna menar att genom hela 1900-talet finns otaliga krig där tydliga 
exempel på synkronisering genomförts i avgörande skeden. Landstigningen i 
Normandie nämns som ett självklart exempel på synkronisering. I Operation 
Overlord förekom säkert även självsynkronisering många olika situationer och 
på alla nivåer. Chefer hjälpte varandra utan särskild order, fallskärmsjägare 
som landat fel tog sig till närmaste förband och gjorde där en viktig insats 
istället för att lägga all energi på att hitta sina ”rätta” egna förband. Understöd 
med direkt och indirekt eld till behövande sidoförband gavs utan tidigare 
planering. Många av transporterna som skedde de första dygnen var oplanerade 
material- och persontransporter som ägde rum för att man hade möjlighet och 
att för att dessa gagnade den överordnade planen. 
 
I ett nätverksperspektiv är självsynkronisering kanske det ultimata sättet att nå 
ökad effektivitet och återmatning. Självsynkronisering är en variant av 
interaktion mellan två eller flera klienter/enheter/nivåer inom ett nätverk. 
Nyckelelement i självsynkronisering: två eller fler robusta nätverksdelar 
(plattformar/klienter), gemensam lägesuppfattning, bestämda handlingsregler 
och en effekthöjande interaktion där emellan. Kombinationen av gemensamma 
handlingsregler och lägesuppfattning gör det möjligt för nätverksdelarna att 
verka ohämmat i fullständig frånvaro av traditionellt hierarkiska mekanismer 
för ledning.57 De gemensamma handlingsreglerna beskriver/bestämmer det 
önskade utfallet i olika operativa situationer. Gemensam lägesuppfattning 
skapar en mekanism för kommunikation om den pågående dynamiken i det 
operativa läget och skapar den önskade effekthöjande interaktionen i nätverket.       
 
Information är intimt förknippat med självsynkronisering. Antingen är det 
bristen på information som gör att man söker synkronisering med sidoordnade 
                                                 
52Alberts, David S., Gartska, John J., Hayes, Richard E. och Signori, David A. 2001. 
Understanding Information Age Warfare. Washington D.C.: CCRP.. 
53 Ibid, s. 14 ff. 
54 Ibid, s. 11. 
55 Min fria översättning från den engelska texten. 
56 Thackaray, Jake, “The Holy Grail”, i Potts (ed.), The Big Issue: Command and Combat in 
the Information Age, s. 30 ff. 
57 Alberts et al., Network CentricWarfare, s. 175-176. 
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för att göra en nyttig insats utan att ha fått direktiv (order) om detta. Eller om 
man så har ett informationsövertag blir det självklart att ta initiativ och handla 
enligt den övergripande planen, beslutet i stort, för att man har möjlighet att 
höja den totala effekten av verksamheten. Enligt en av hypoteserna i arbetet 
med att utveckla NBF är den gemensamma lägesförståelsen en av de viktiga 
nycklarna till framgång.58      
 
Fenomenet självsynkronisering uppträder i olika skepnader beroende på tid, 
rum och organisation. Det kan till exempel vara den självsynkroniserande 
stridsvagnstrossen som ser till att erbjuda sina tjänster av tankning, laddning 
och reparationer/systemstöd innan de stridande enheterna har ställt någon 
förfrågan.59 Enheten ser till att finnas på rätt plats vid rätt tillfälle utan att störa 
eller riskera något i själva stridsmomentet. Under övningar har försöken till 
självsynkronisering av förbanden ofta lett till att underhållsenheterna 
framrycker framför(!) de anfallande enheterna och därefter grupperar till 
exempel en tanknings- och laddningsplats i anfallsterrängen. Det är ett exempel 
på självsynkronisering som, i allra bästa fall, kan vara lyckosamt men som för 
att nå framgång oftast baseras på tur eller tillfälligheter. 
 
Självsynkronisering är den kanske viktigaste ingrediensen i manöver- och 
informationskrigföringen. Detta innebär att självsynkroniseringen har en direkt 
påverkan på NBF. En annan slutsats är att självsynkronisering som företeelse 
inte är någonting nytt utan kan spåras genom historien. Dessutom framstår det 
allt tydligare att variabeln information är en absolut nyckelvariabel för 
möjligheterna till självsynkronisering. Avslutningsvis kan konstateras att de 
nya tekniska delsystemens förmågor lämpar sig väl för ett stöd till utvecklingen 
av självsynkronisering inom FM. 

3.5. Kort presentation av Command Concepts 

Command Concepts som begrepp beskrevs internationellt första gången av 
Builder, Bankers och Nordin.60 De ser Command Concepts (i fortsättningen 
även förkortat CC) som en militär befälhavares vision av en kampanj där CC 
innehåller informationen för tillvägagångssättet i den planerade kampanjen. 
Resonemanget de för visar på att kommunikationen, informationsutbytet 
mellan nivåer är av central betydelse. De menar att genom att se till behovet av 
kommunikation kan godheten i en befälhavares koncept bedömas. Idén till 
konceptet ligger i befälhavarens sinne där komplexa uppsättningar av idéer 
bildas. Mångfalden och komplexiteten av dessa uppsättningar anses vara 
omfattande.61 Det finns i dagsläget ingen bra översättning av Command 

                                                 
58 Brehmer Berndt, FHS. Föreläsning ”Ledning i den nya striden“ på FHS 2002-12-05. 
59 Del (pluton motsv) av stridvagnstrosskompani eller underhållskompani med resurser för 
stridsfältsersättning och teknisk tjänst/systemstöd. 
60 Builder, Carl H., Bankers, Steven C. och Nordin, Richard.1999. Command Concepts: - A 
Theory Derived from the Practice of Command and Control.  Washington, D.C.: Rand 
Corporation. 
61 Friman, “En introduktion till Command Concepts”, i Friman (red.), Command Concepts, s. 
9-10. 
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Concepts från engelska till svenska. Ett par närbesläktade begrepp inom 
operativ krigskonst är operativa koncept, kommandokoncept, operativ idé eller 
chefens vilja. Dessa begrepp begagnas i andra sammanhang och riskerar på 
grund av olika tolkningar därför att bli missvisande. I Sverige beskrivs 
operativa koncept som hur strategiska, operativa och taktiska nivåer skall 
anpassas för att uppnå operativa målsättningar.62 I en strävan med att förebygga 
ett alltför teknikberoende och centraliserat ledningsförfarande kan alternativet 
CC införas. Inom teorin med CC är det framför allt den operative chefens idé 
om hur en verksamhet/operation skall genomföras som är central. Chefens 
inriktning i beslut i stort är det centrala som avgör informationsbehov och 
underrättelseinhämtning. Det är inte längre en fråga om att känna till alla 
detaljer från stridsfältet utan endast det som bekräftar det operativa planen eller 
kräver ändringar av inriktningen. Genom detta utnyttjas den mänskliga 
kompetensen och kraven på det tekniska stödet minskar.       
 
Ett fulländat CC innehåller i en given situation följande delar och 
hänsynstaganden: 
 

• Tidslinjaler för de i operationen avdelade förbanden att inta 
utgångslägen och förbereda sina insatser. 

 
• Beskrivning av för operationen viktiga fysiska förhållanden som 

geografi, terrängbeskrivning och väder med mera. 
 

• Indelning och sammansättning av tilldelade förband. 
 

• Beskrivning av balansen mellan ställda uppgifter och tilldelade 
resurser. 

 
• Vad som skall göras från högsta till lägsta ledningsnivå för att nå 

framgång. 
 

• Underrättelser om vad motståndaren förväntas göra, inklusive de 
bekräftande eller falsifierande signaler i det sammanhanget, som man 
skall söka efter under den kommande stridens gång. 

   
• Vad motståndaren försöker uppnå, inte bara status på hans förmåga och 

dispositioner. 
 

• Beslutsfattarens syn på vad han och hans tilldelade resurser skall 
åstadkomma och hur det skall ske. Därvid behandlas alla problem och 
möjligheter i sammanhanget – inte bara erforderliga förflyttningar och 
aktioner, logistik och verksamhetsscheman utan främst karaktären på 
sammandrabbningarna och vad som kan förutses uppstå i den 
förvirring, som följer av striden. 

                                                 
62 Ibid s. 8 ff. 
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• Tecken under striden, som kan tyda på större eller mindre fel i 
konceptet samt sätt att identifiera och kommunicera information, som 
kan ändra eller avbryta konceptets inriktning. 

 
• En reservplan för det fall konceptet och dess tillhörande verksamhet 

misslyckas.63   
 
Den ideala bilden av Command Concepts skall ses som ett riktmärke vilket det 
i praktiken inte går att leva upp till i alla delar. Särskilt inte under tidspress och 
i tillstånd som närmar sig kaos. Redan vid den tyska offensiven på västfronten i 
mars 1918 finns belägg för att baron von Richthoven i stort sett tillämpade en 
kopia av ovanstående koncept i ledningen av sin tilldelade Jagdgeschwader I. 
Baronen skrev order i punktform, åtta punkter, med samma huvudsakliga 
innehåll som nu läggs fram i teorin om Command Concepts.64 Det viktiga är 
dock synsättet på ledning som principen CC påvisar. Människa och hennes 
personliga kvaliteter, insikter, kunskaper och kreativitet betonas. Detta sker 
inte som en motsats till centralisering av ledning eller teknikstöd men pekar på 
att kraven på dessa parametrar nedgår. 
 
Den numer förhärskande NATO-standarden för order är den så kallade 
fempunktsordern. Den är nu införd som rutin i FM. Inom NATO har den 
tillämpats i mer än femton år. Personal i Försvarsmakten har väldigt lätt att ta 
till sig nyheter och tycker ofta att de, utan omsvep eller eftertanke, är bättre än 
det som varit. Kanske är det så att detta med fempunktsorder har gått lite för 
fort. En fempunktsorder uppfattas ofta som något för förenklade och inte 
tillräckligt utförlig. I varje fall inte så omfattande att man även säkerställer att 
alla möjligheter till ett agerande enligt uppdragstaktikens principer tas till vara. 
Teorin om CC kan egentligen ses som en tillämpning av det format som den 
svenska militära traditionen alltid använts sig av. Friman skriver i Command 
Concepts att det för att ytterligare kunna befästa kunskaperna om CC behöves 
en utförligare konkretisering. Friman menar även att det numer finns god 
tillgång på tankar och idéer om hur dylika koncept kan vidareutvecklas.65 Det 
skulle fungera med att ta fram det traditionella sättet att skriva order på samt 
utveckla det i samklang med teorin om CC för att få fram ett användbart 
orderformat. 

                                                 
63 Lönnbom, Bengt, ”En praktikers syn på Command Concepts”, i Friman (red.), Command 
Concepts, s. 34-35.   
64 Smedberg, Militär ledning, s.111-112. 
65 Friman, “En introduktion till Command Concepts”, i Friman (red.), Command Concepts, s. 
29. 
 



 C-UPPSATS FHS 19 100:2046 

ChP 01-03 / avd 2 03-05-05          Sida 25 (49)  
Mj Stefan Kriegholm   
 

       
4.  REDOVISNING AV RESULTAT 

4.1. Övergripande om resultatredovisningen 

Här följer en sammanställning av genomförd undersökning om uppfattningen 
om ledningen av basförbanden. Inledningsvis görs kvantitativ redovisning av 
undersökningen. Därefter redovisas enkäten kvalitativt fråga för fråga. Sedan 
görs en jämförelse av dragna slutsatser. Då sättet att svara inte har varit styrt av 
”flervalsfrågor” utan av en friare form har svaren kategoriserats för att passa in 
i en kvantitativ redovisning. Detta innebär naturligtvis att alla inte uttryckt sig 
exakt som redovisas överst i tabellernas kolumner med svarsalternativ.  
 
Resultaten visar att det tycks vara så att det tidigare tillämpades decentraliserad 
ledning av basbataljonerna. Detta ledde i sin tur till att man kunde verka med 
uppdragstaktik och detta i sin tur gjorde att man självsynkroniserade för att lösa 
tilldelade uppgifter. Numer är det alltså så att resultaten visar på en uttalad vilja 
att tillämpa uppdragstaktik. Dessutom vill man genomföra verksamheten med 
central ledning, som också tillämpas, och ett decentraliserat genomförande. 
Självsynkronisering genom uppdragstaktik finns inte med som en planerad 
medveten utveckling. Förutsättningarna för självsynkronisering, den kanske   
viktigaste principen i NBF, ser snarare ut att ha minskat. 

4.2. Kvantitativ resultatredovisning 

I fortsättningen redovisas resultat utifrån indelningen ”Operativ-/taktisk nivå” 
och ”Bataljonsnivå”. Med ”bataljonsledning” menas bataljonschef eller 
stabsmedlem. Resultaten redovisas utifrån vilken situation den svarande 
refererar till i respektive frågeställning. I flera fall har de svarande givit svar 
baserade på erfarenheter från två organisationsnivåer. Av de få övningar som 
genomförts under den avgränsade perioden representerar respondenterna 
samtliga aktuella organisationsnivåer som varit intressanta för undersökningen. 
För att åskådliggöra hur kategoriseringen av svaren genomförts ges här ett 
exempel på vad som kategoriserats i kolumnen ”Övrigt svar” i den kvantitativa 
redovisningen av fråga C: 
  

”Nej inte mer utan samma nivå som tidigare. Sedan har väl personer 
tagit initiativ ändå. Som en förklaring kan jag nog hänvisa till fråga 
B där jag anser att det är en förutsättning att man tillämpar ett 
ledningskoncept, men det är väl på väg.”66 

 
Ett annat svarsexempel på fråga C: 
 

”Nej, torts att folk nu borde känna till att uppdragstaktik är viktigt 
lämnas prioriteras inte detta, främst på grund av tidsbrist. Direkta 
direktiv bedöms av cheferna som det snabbaste.”67 

 
                                                 
66 NN 7 i enkäten. 
67 NN 9 i enkäten. 
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Detta svar har naturligtvis kategoriserats som ”Mindre medvetet tillämpad 
uppdragstaktik”. 
 
Fråga A redovisas under punkt 2.1 i metodkapitlet. Resultatet från fråga K 
redovisas endast i den kvalitativa delen av undersökningen i punkt 4.3. 
Samtliga svar i tabellerna nedan i denna punkt redovisas i procent. 
   
Organisation Upplevt medvetet 

koncept 
Inte upplevt medv. 
Koncept 

Övrigt svar Totalt 

Operativ/taktisk 
nivå 

28,6 57,1 14,3 100 (N=7) 

Bataljonsnivå 13,3 86,7 0 100 (N=15) 
 
Tabell 2. Redovisning av fråga B: På vilket sätt har Du upplevt att man på den operativa nivån 
har haft ett medvetet ledningskoncept för ledning av flygbasbataljoner?  
 
Av resultatet framgår att majoriteten inte upplever att det funnits ett medvetet 
ledningskoncept för ledning av flygbasförbanden. I bataljonsledningsnivån 
framgår detta särskilt tydligt vilket kan tyckas allvarligt då det ytterst är den 
nivån som skall ledas. Varför det är så kan det enbart spekuleras om. Sannolikt 
vill bataljonsnivån ha ett färdigt koncept och har alltså större förväntningar på 
vad som eventuellt erbjuds. På den operativa nivån är man däremot medveten 
om principerna som bör gälla men även att ansvaret för detta ligger högt upp i 
organisationen. I rådande stund med ominriktning av FM samt 
organisationsförändringar på bred front är det naturligt att tydligheten kan 
upplevas som bristande. Slutsatsen av det sammantagna resultatet måste bli att 
tydligheten kring ett eventuellt medvetet ledningskoncept inte är tillräcklig, 
medvetenhet upplevs inte alls.  
    
Organisation Mer medvetet  tillämp 

uppdragstaktik 
Mindre medv tillämp 
uppdragstaktik 

Övrigt svar Totalt 

Operativ/taktisk 
nivå  

14,2 42,9 42,9 100 (N=7) 

Bataljonsnivå  13,3 86,7 0 100 (N=15) 
 
Tabell 3. Redovisning av fråga C: Anser Du att uppdragstaktik har blivit en mer medvetet 
tillämpad princip i den operativa/taktiska ledningen av flygbasbataljoner efter införandet av 
Basbat 04 och under de senaste övningstillfällena?   
 
En tydlig majoritet i bataljonsnivån anser att det tillämpats en mindre medveten 
uppdragstaktik efter införandet av Basbat 04. I den operativa nivån anger två 
lika stora delar ”Mindre medvetenhet…” och ”Övrigt svar”. De som svarar 
som redovisas i kategorin ”Övrigt svar” har samtliga angivit att de saknar 
uppfattning. Orsakerna till att så många på den operativa nivån har gett många 
helt skiljande (”spretande”) svar på denna fråga detta kan till exempel vara på 
grund av att respondenten inte är helt klar över hur han ställer sig till begreppet 
uppdragstaktik.  
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Slutsatsen bör bli att bataljonsnivån har en mycket starkare uppfattning än den 
operativa nivån om att uppdragstaktiken tillämpats mindre medvetet den 
senaste perioden.  
 
Organisation Förekomst av 

kommandostyrning 
Utformning av 
organisationen 

Möjligheter med 
tekniska hjälpm. 

Totalt  

Operativ/ 
Taktisk nivå 

14,3 57,1 28,6 100 
(N=7) 

Bataljonsnivå 17,8 41,1 41,1 100 
(N=17) 

 
Tabell 4. Redovisning av fråga D: På vilket sätt har Du upplevt att man använt sig av central 
ledning som princip i den operativa/taktiska ledningen av flygbasbataljoner?  
 
Majoriteten i den operativa nivån anger ”Utformning av organisationen” som 
det sätt principen om central ledning visat sig. På bataljonsnivån är andelen 
organisationsutformning och ”Möjligheter med tekniska hjälpmedel” lika stora. 
Det ser ut som att man på bataljonsnivån redan börjar märka av möjligheterna 
som kommer med teknikutvecklingen och NBF. Endast en minoritet anser att 
förekomsten av kommandostyrning varit det sätt som en central ledning visat 
sig. Detta får sägas vara en positiv signal och bör bero på en medvetenhet om 
hur organisationen ser ut och bör fungera. Två personer på den operativa nivån 
har även svarat utifrån erfarenheter från bataljonsledningsnivån. Slutsatsen av 
detta bör vara att det främst är utformningen av organisationen som styr hur 
personalen i organisationen uppfattar ledningsprincipen. Kommandostyrning 
upplevs inte som ett vanligt förekommande tecken på central ledning.   
 
Organisation Beskriver kraftig 

ökning 
Beskriver ökning Oförändrat Totalt 

Operativ/taktisk 
nivå 

28,6 57,1 14,3 100 (N=7) 

Bataljonsnivå  22,2 55,6 22,2 100 (N=18) 
 
Tabell 5. Redovisning av fråga E: Har Du upplevt att graden av central ledning av 
flygbasbataljon har ökat efter införandet av Basbat 04 och vid de senaste övningstillfällena?  
 
Majoriteten svarande upplever en ökning. Kategoriseringen av svaren blev 
närmast en fråga om att se olika grader av den uppfattade ökningen. En analys 
av hur ökningen beskrivs gav indelningen ”kraftig ökning” och ”ökning”. 
Bataljonsnivån uppvisar ett något splittrat resultat men det finns likväl en 
mycket kraftig majoritet för en upplevd ökning. Flera, närmare bestämt tre 
stycken, i den operativa nivån har även uttalat sig om bataljonsnivån. Dess tre 
svar finns inom kategorin ”Beskriver ökning”. Ingen respondent beskriver 
antydan till att ha upplevt en minskning. Slutsatsen är naturligtvis att 
majoriteten har upplevt att den centrala ledningen har ökat sedan införandet av 
Basbat 04. 
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Organi- 
Sation 

Avsaknad av 
kommandostyrning 

Genom 
org.formen 

Omedveten 
uppkomst 

Ingen 
upplevelse 

Totalt 

Operativ/ 
Taktisk nivå  

28,6 71,4 0 0 100 
(N=7) 

Bataljonsnivå  0 40 20 40 100 
(N=20) 

 
Tabell 6. Redovisning av fråga F: På vilket sätt har Du upplevt att man använt sig av 
decentraliserat genomförande som princip i den operativa/taktiska ledningen av 
flygbasbataljoner? 
 
En klar majoritet av den operativa nivån pekar på att det på grund av 
organisationsformen upplevs ett decentraliserat genomförande. En stor del av 
bataljonsledningsnivån delar den uppfattningen medan en lika stor del säger sig 
inte ha någon uppfattning i frågan. En så stor del som 40% av bataljonsnivån 
anser sig inte ha någon upplevelse av decentraliserad princip. Detta kan bero på 
att dessa tillhör den yngre delen av de båda kategorierna och således har en 
begränsad erfarenhet av tidigare organisation. Det kan även bero på att ett 
decentraliserat genomförande inte förekommer. En femtedel (20 %) av 
bataljonsnivån pekar på en upplevelse av att decentraliserad ledning tycks ha 
uppstått omedvetet. En slutsats av detta bör vara att återigen är 
organisationsformen viktig för hur personalen upplever tillämpandet av 
ledningsprinciper. 
      
Organisation Oförändrat Beskriver 

minskning 
Beskriver kraftig 
minskning 

Totalt 

Operativ/taktisk 
nivå  

42,9 57,1 0 100 (N=7) 

Bataljonsnivå  50 40 10 100 (N=20) 
  
Tabell 7. Redovisning av fråga G: Anser Du att graden av uppdragstaktik har ökat eller minskat 
i och med att organisationen med sektorer och flygkommandon har ändrats till OPIL/FTK mm?  
 
I den operativa nivån finns en svag majoritet för att en minskning av 
uppdragstaktik upplevs. På bataljonsnivån anser en majoritet som motsvarar 
hälften av de svarande att läget är oförändrat. Det bör dock påpekas att två 
personer av de tillfråga på bataljonsnivån anger att de upplever en kraftig 
minskning av uppdragstaktik. Det anmärkningsvärda är att ingen respondent 
anger att det finns en upplevd ökning av uppdragstaktik efter införandet av ny 
organisation. Fem svarande i operativa nivån har även uttalat sig om 
erfarenheter från bataljonsnivån. 
 
Organisation Anser att det är en 

medveten följd 
Anser inte att det är 
medvetet 

Totalt 

Operativ/taktisk 
nivå  

28,6 71,4 100 (N=7) 

Bataljonsnivå  13,3 86,7 100 (N=15) 
 
Tabell 8. Redovisning av fråga H. Anser Du att den nya organisationen är en medveten följd 
av att den operativa/taktiska ledningen eftersträvar principen centraliserad ledning och 
decentraliserat genomförande?  
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Här är anmärkningsvärt att det i bataljonsnivån finns en mycket kraftig 
majoritet med uppfattningen att det inte är en medvetenhet i 
organisationsskapandet syftande till ledningsprinciper. En lika stor majoritet 
finns inte på den operativa nivån men den är likväl tydlig. Slutsatsen av 
resultatet bör vara att personalen inte upplever medvetet syfte avseende 
ledningsprinciper i och med organisationsförändringen. 
 
Organisation Medvetet 

begrepp 
Ingen uppfattning Upplever 

omedvetenhet från 
högre nivå 

Totalt  

Operativ/taktisk 
nivå  

28,6 71,4 0 100 (N=7) 

Bataljonsnivå  0 73,3 26,7 100 (N=15) 
 
Tabell 9. Redovisning av fråga I: Anser Du att uppdragstaktik syftande till självsynkronisering 
funnits med som ett medvetet begrepp och ökar i omfattning i den operativa/taktiska ledningen 
av flygbasförband?  
 
En stor majoritet i båda nivåerna anger att man inte har någon uppfattning i 
frågan. En dryg fjärdedel av de tillfrågade i operativ nivå anger att begreppet 
medvetet funnits med. Ungefär en lika stor minoritet (26,7 %) på 
bataljonsnivån anger en upplevd omedvetenhet från högre nivå. Slutsatsen bör 
vara att där ordet själsynkronisering finns med ökar osäkerheten i uttalanden. 
 
Organisation Ökat Minskat Ingen uppfattning Totalt 
Operativ/taktisk 
nivå  

42,8 28,6 28,6 100 (N=7) 

Bataljonsnivå  66,7 11,1 22,2 100 (N=18) 
 
Tabell 10. Redovisning av fråga J: Anser Du att graden av direktstyrning av 
flygbasbataljonerna har ökat eller minskat efter införandet av Basbat 04?. 
 
Två tredjedelar av bataljonsnivån anger att de upplever en ökning av 
direktstyrningen efter det att Basbat 04 införts. En svagare majoritet (42,8 %) 
av den operativa nivån anger det samma.  På operativ nivå anger mer än en 
fjärdedel (28,6 %) att de inte har någon uppfattning. En lika stor andel menar 
att de upplever att direktstyrningen har minskat. Slutsatsen bör vara att det i 
denna fråga finns många vitt skiljande uppfattningar om verkligheten.  

4.3. Kvalitativ resultatredovisning  

Redovisning av fråga B: På vilket sätt har Du upplevt att man på den 
operativa nivån har haft ett medvetet ledningskoncept för ledning av 
flygbasbataljoner? 
 
På frågan om hur man har upplevt att den operativa nivån har haft ett medvetet 
ledningskoncept svarar huvuddelen av de tillfrågade att man inte upplevt att det 
funnits ett genomtänkt ledningskoncept. Respondenterna anger att det varit för 
få övningar i den senaste tidsperioden för att kunna avgöra om ett medvetet 
ledningskoncept har tillämpats. Detta anges kunna bero på att den operativa 
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nivån genomfört förändringar i organisationen och infört nya processer den 
senaste perioden. Den operativa nivån har till stor del varit otydlig och ledning 
har främst skett utifrån taktisk nivå. De övningar som genomförts har dessutom 
främst varit av formen ”slutövning” för värnpliktiga eller någon form av 
verifieringsövning för delsystem i den nya bataljonsorganisationen. Detta 
anges vara orsaken till att ett medvetet operativt ledningskoncept inte har 
upplevts. ”En tydlig operativ ledning av basbataljonerna har saknats. All 
ledning har skett från taktisk nivå.”68 
 
Historiskt menar flera att den operativa idén kan ses som ett ledningskoncept. 
Den operativa idén beskrivs ha varit att skapa förutsättning för kraftsamling i 
tid och/eller rum. Resurser har omfördelats mellan flygkommandon. Andra 
menar att utvecklingen har varit sådan att det kan verka som om man tidigare 
hade ett mer utvecklat ledningskoncept än vad som nu är fallet. Ett par 
svarande menar att den gamla traditionen med orientering, order och direktiv 
kan ses som ledningskoncept och att det i sådana fall alltid funnits en form av 
koncept tidigare men att användandet av detta verkar ha minskat. Orsaken till 
det anges bland annat vara att organisationen och genomförandeprocesser är 
under utveckling samt att övningstillfällena i den nya organisationen hittills 
varit för få.  
 
Slutsatsen är att det inte har upplevts någon form av medveten ledningsprincip 
från den operativa nivån. I varje fall inte någonting konkret som någon av 
respondenterna tveklöst har refererat till. Få övningstillfällen hämmar 
utvecklingen av ledningsprinciper.  
 
Redovisning av fråga C: Anser Du att uppdragstaktik har blivit en mer 
medvetet tillämpad princip i den operativa/taktiska ledningen av 
flygbasbataljoner efter införandet av Basbat 04 och under de senaste 
övningstillfällena? 
 
Respondenterna anser inte att uppdragstaktik har blivit en mer medvetet 
tillämpad princip efter införandet av Basbataljon 04 och den nya 
ledningsorganisationen. Flera menar tvärtom att direktstyrningen från den 
operativa nivån har ökat. I detta beskrivs en farhåga för att för hård 
kommandostyrning kommer att bli mer vanlig. Det påpekas att 
bataljonsledningarna oftast är den nivå som har bäst kunskap om basernas 
infrastruktur och regionala förutsättningar vilka oftast inte är kända på den 
operativa nivån. 
 
Fler svarande menar att man inom konceptet Bas 90 och typförbandet Basbat 
85 tillämpade en tämligen långt gången uppdragstaktik inom tilldelat område 
och egna underställda förband. Detta beskrivs ha minskat i Basbat 04 där man 
tämligen strikt har tilldelats grupperingsplats, uppgifter och resurser. ”Det har 

                                                 
68 NN 3 i enkäten. 
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vi haft under en längre tid på taktisk nivå – däremot kan det finnas en fara i och 
med centraliseringen till FTK kontra de basbataljoner vi har kvar.”69 
 
Uppgiftsställningen i det nyare konceptet har även kortats av i tidsrymd. De 
svarande beskriver det som att Basbat 04 styrs med kortare tidsperspektiv och 
snävare uppgifter. Dock kan ingen av de svarande med säkerhet påvisa någon 
medveten förändring i tillämpandet av uppdragstaktik. Anmärkningsvärt är att 
ingen i bataljonsnivån är tveksam och uttrycker sig i kategorin ”övrigt”. Alla 
på den nivån har en glasklart beskriven uppfattning. Slutsatsen är att det inte 
förekommer någon medveten anpassning mot en ökad tillämpning av 
uppdragstaktik. 
 
Redovisning av fråga D: På vilket sätt har Du upplevt att man använt sig av 
central ledning som princip i den operativa/taktiska ledningen av 
flygbasbataljoner? 
 
Flera respondenter menar att den tekniska utvecklingen visar tecken på direkt 
ledning via till exempel mobiltelefon från chef till chef. Respondenterna anger 
att man i den tidigare organisationen lett genom flygkommandoorder till DUC 
utan direkt återmatning mer än till exempel den dygnsvisa 
stridsvärdesrapporteringen. Detta har skett utan vidare orientering till den 
normala sändlistan. En svarande anger det tidigare så stora 
”organisationsträdet” som orsak varför centraliserad ledning helt enkelt inte har 
kunnat genomföras tidigare. Flera av de svarande menar att man i den tidigare 
organisationen inte har upplevt någon tydlighet från den operativa nivån i 
denna fråga. De tidigare bataljonscheferna beskrivs ha haft mycket större 
bestämmanderätt än vad som på senare tid blivit fallet.   
 
Respondenterna beskriver hur det nu förs operativa/taktiska diskussioner inom 
till exempel FTK om detta ämne. Där analyseras bland annat om bataljonschef 
i framtiden kommer att kunna tillåtas att besluta om gruppering av egna 
förband. 
 
Slutsatsen är att formerna för att utöva ledning genom uppdragstaktik minskar 
till förmån för central ledning.  
 
Redovisning av fråga E: Har Du upplevt att graden av central ledning av 
flygbasbataljon har ökat efter införandet av Basbat 04 och vid de senaste 
övningstillfällena? 
 
I stort sätt alla tillfrågade menar att principen om central ledning har blivit 
tydligare på senare år. I den nya organisationen styr FTK bataljonerna mer i 
detalj. Tider, platser och uppgifter i understödsrollen bestäms direkt från A3. 
Även under denna frågeställning tas diskussionen om bataljonschefens ansvar 
upp. Respondenterna påtalar åter diskussionen om rätten att besluta om 
omgruppering av underställda förband. Här påvisar svaren en mycket tydlig 
                                                 
69 NN 12 i enkäten. 
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koppling till den tidigare frågan om uppdragstaktik. ”Inte ännu, ett minskat 
antal Flygbasbataljoner i förhållande till förmågan att snabbt genomföra 
operativ- och taktiskt ombasering av flygdivisioner kan medföra ökat behov av 
graden central ledning.”70   
 
Flera av de svarande påpekar att det finns tecken som tyder på att ”flygvapnet 
tänker mycket själva”.71 Respondenterna anger en diskrepans mellan 
flygvapnets tankar och den militärstrategiska doktrinen. Det efterlyses en 
samsyn och synkronisering med andra aktörer som andra taktiska kommandon 
och framför allt den operativa staben. ”Flygvapnet” i detta sammanhang 
beskrivs av flera som TuBas,72 FTK och KRI LUFT Bas. De ”övriga” svaren 
på bataljonsnivån anger även de att graden av centralledning har ökat. 
Uttrycken är inte alla så raka men innebörden torde vara den samma. En 
respondent i bataljonsnivån skriver så här: ”Den centrala ledningen kan säkert 
mätas med besöksfrekvensen av högre chef. Vid de två senaste 
övningstillfällena har i varje fall jag inte stött på något förbandsbesök från 
taktisk/operativ nivå.”73   
 
Om respondenten menar att en höjd besöksfrekvens vid förbandet av högre 
chef betyder ökad eller minskad central ledning är svårt att avgöra. Däremot 
visar svaret att besök av högre chef alltid betyder någonting för personalen. 
 
Slutsatsen är att tillämpningen av central ledning har ökat.  
 
Redovisning av fråga F: På vilket sätt har Du upplevt att man använt sig av 
decentraliserat genomförande som princip i den operativa/taktiska ledningen av 
flygbasbataljoner? 
 
Respondenterna menar att decentraliserad princip varit den förhärskande 
principen tidigare. Med tidigare menas här tidsperioden innan införandet av 
Basbat 04. Respondenterna anger att den troligaste orsaken till det upplevda 
påstås av flera vara att organisationen varit mycket stor. Detaljuppföljning och 
direktstyrning från den operativa nivån har helt enkelt inte varit möjlig. ”Det 
har man väl alltid gjort?? Nä jag vet inte. Jag har den erfarenheten att vi varit 
duktiga på att decentralisera och att leda decentraliserat, då främst på taktisk 
nivå.”74 
 
Den decentraliserade ledningsprincipen i Basbat 85 genomfördes genom att 
stridsvärdesrapporterna sändes dygnvis genom kommandokedjan och de 
taktiska direktiven anpassades efter dessa. Dessa förbandstyper leddes med 
taktiska order av sektorstab eller senare av flygkommandostab. 
 
                                                 
70 NN 19 i enkäten. 
71 NN 1 i enkäten. 
72 TuBas står för Taktisk utveckling av bassystemet/organisationen och är en av de 
utvecklingsenheterna i flygvapnet.  
73 NN 4 i enkäten. 
74 NN 20 i enkäten. 
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Flygvapnet förfogade över så många förband att det i princip fanns någon form 
av start och landningsmöjlighet ”vart man än vände sig” i riket. Förbanden 
utgrupperades på ”sin” bas och var i huvudsak inte avsedda att omgrupperas. 
Endast en mindre del, som delar av markförsvarkompaniet och någon 
klargöringstropp, kunde omgruppera till annan plats för att till exempel 
förstärka eller samverka med ett sidobasförband. Minutaktuell stridsledning av 
basförband för ledning var klart decentraliserad. Ledningen skedde genom 
många nivåer och antalet beslutsfattare, chefer med DUC, var betydande. 
Prioritering av resurser var inte nödvändigt i någon större utsträckning vilket 
medförde att man kunde använda sig av decentraliserad ledning som princip. 
Förbandschefen fick order från högre chef varje dygn eller oftare då läget så 
krävde. Order och direktiv överlämnades i pappersform via orderuttagning, 
förbandsbesök, ordonnansbefäl eller krypterad fax. Högre chef hade endast 
begränsad möjlighet att delge order och riktlinjer i det korta tidsperspektivet. 
Då skedde det främst via telefon och med hjälp av meddelandeblankett. Mellan 
tillfällena av kontakt mellan chefer agerade bataljonsledningarna inom ramen 
för uppdragstaktik. Man visste tydligt vad högre chef ville med verksamheten 
och man hade tillräckliga resurser för att lösa tilldelade uppgifter. 
 
Respondenterna anger att det i Basbat 04 måste till ett decentraliserat 
genomförande som inte störs av kommandostyrning av detaljer från högre nivå. 
Vikten av att utnyttja de få resurser som nu finns på ett effektivt sätt 
understryks. Det är framförallt respondenterna på bataljonsnivån som anger att 
detta är av stor vikt.  
 
En slutsats är att decentraliserat genomförande tidigare var möjlig tack vare 
mycket resurser och att det fanns fler ledningsnivåer. En annan slutsats är att 
de bristande förutsättningarna till direktuppföljning ledde till en tillämpad 
decentraliserad ledning och genomförande. Den sammantagna slutsatsen blir 
att förutsättningar för uppdragstaktik inrymdes i ledningen Basbat 85 och bör 
beaktas vid utvecklingen ledningskoncept för framtiden.  
 
Redovisning av fråga G: Anser Du att graden av uppdragstaktik har ökat eller 
minskat i och med att organisationen med sektorer och flygkommandon har 
ändrats till OPIL/FTK mm? 
 
Respondenterna anger att uppdragstaktiken har minskat i och med införandet 
av den nya organisationen och vid de senare övningstillfällena. Det upplevs att 
den operativa/taktiska nivån nu har möjlighet att styra detaljer anledning till 
detta föreligger. Respondenterna beskriver farhågor för att högre chef kommer 
att direktstyra allt mer i framtiden. Orsakerna till svaren hänvisar 
respondenterna, som i fråga F, till att organisationen har reducerats kraftigt 
under tidsperioden. Högre chef har helt enkelt lättare att snabbt bilda sig en 
minutaktuell uppfattning om detaljer långt ner i organisationen. 
Kontrollspannet ser ut att ha minskat och det tekniska stödet för rapportering, 
uppföljning och tvåvägskommunikation har utvecklats avsevärt. Någon 
respondent på operativ nivå anger dock avvikande mening beträffande 
kontrollspannet: ”Indirekt, som en följd av taktikansatsen. Däremot ser jag 
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ingen skillnad orsakad av organisationen, FTK har inte fler förband att leda 
gemfört med tidigare uppdelning i flygkommandon.”75  
   
Det anges även att den tidigare organisationen i bataljonerna där man 
kompanivis enbart sysslade med sin specialitet (till exempel tekniskt stöd och 
klargöring) främjade uppdragstaktik inom enskilt område. Respondenterna 
anger att man i den nya organisationen med komplexa insatskompanier måste 
leda mer i detalj för att nå effekt och resultat. Detta är särskilt intressant då 
dessa orsakssamband anges ha kopplingar direkt till utvecklingen av 
organisationen. 
 
Slutsatsen blir att tillämpningen av uppdragstaktik har varit tydligare i 
ledningen av den tidigare organisationen och att det framför allt är 
organisatoriska orsaker till att uppdragstaktiken upplevs ha minskat i den nya. 
 
Redovisning av fråga H: Anser Du att den nya organisationen är en medveten 
följd av att den operativa/taktiska ledningen eftersträvar principen 
centraliserad ledning och decentraliserat genomförande? 
 
En av respondenterna var föredragande för ÖB då organisationen togs fram och 
beslutades. Respondenten anger att det var en ”grundtanke som vi hade”76 när 
PTOEM77 för organisationen utarbetades.  
 
I den nya organisationen sker ledning av genomförandet och stridsledning 
under insats från A3 på FTK. Detta sker med en mycket centraliserad princip 
där genomförandesektionen i A3 leder samtliga bataljoner i riket. 
Planeringssektionen, benämnd A5, analyserar och planerar den långsiktiga 
verksamheten. Denna planering effektueras av A3 genom taktiska och 
funktionsinriktade order. Personal i A5 deltar i bedömnings- och 
planeringsarbetet på den operativa nivån. Detta genomförs i den operativa 
stabens planeringssektion J5. 
 
Respondenterna anser att det sannolikt inte finns eller har funnits en koppling 
mellan omorganisationen och tankar på ledningsprinciper. Ett par svarande 
anger att det borde ha funnits dessa tankar och att det nu naturligtvis bör 
påverka arbetet med att utveckla arbetsordningar. Fler av respondenterna anger 
att det inte skulle spela någon roll om medvetenheten varit större – de 
ekonomiska hänsynstagandena vid formandet av organisationer är det som är 
viktigast i dagens FM. 
 
Slutsatsen av detta är att personalen i organisationen inte tror att organisationen 
är en resultant av en medveten utveckling. Respondenterna har i många fall 
tagit för givet att det är rent organisationsekonomiska hänsyn som tagits vid 
skapandet av strukturen. 

                                                 
75 NN 18 i enkäten. 
76 NN 20 i enkäten. 
77 PTOEM är förkortning för preliminär taktisk operativ ekonomisk målsättning. 
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Redovisning av fråga I: Anser Du att uppdragstaktik syftande till 
självsynkronisering funnits med som ett medvetet begrepp och ökar i 
omfattning i den operativa/taktiska ledningen av flygbasförband?  
 
Fler av de svarande skriver själva att de inte riktigt har kunskap om vad 
självsynkronisering innebär eller syftar till. Fler av respondenterna anger att det 
först nu när de ställs inför frågan blir klarare över varför och hur uppgifter 
löstes i den tidigare organisationen. Detta i sig ger en fingervisning om att 
medvetenheten om begreppet i organisationen är lågt. En del svarande menar 
att principen om själsynkronisering traditionellt varit den undermedvetna 
proceduren för att lösa tilldelade uppgifter inom basorganisationen och att 
förutsättningen för detta har varit uppdragstaktik. En av respondenterna skriver 
i enkäten: ”Nej, betydelsen av begreppet är okänt för mig och de kollegor jag 
konsulterat på FTK.”78 
 
Detta svar tyder på att medvetenheten om begreppet självsynkronisering är 
bristande i den delen av organisationen som skall skapa förutsättningarna för 
självsynkroniseringen. Då fler andra har svart på liknande sätt får citatet anses 
vara representativt. Det finns dock svar som går i en helt annan riktning. En 
annan svarande, från bataljonsnivån, anger ett initierat påstående om något som 
berör förutsättningarna för självsynkronisering: ”…förmågorna och 
möjligheten till att interagera har ökat i och med införandet av Basbat 04”.79   
 
Slutsatserna är att endast ett fåtal känner till begreppet självsynkronisering 
samt att förbandens självsynkronisering i framtidens nätverk inte kommer att 
säkerställas genom tillämpandet av uppdragstaktik.  
   
Redovisning av fråga J: Anser Du att graden av direktstyrning av 
flygbasbataljonerna har ökat eller minskat efter införandet av Basbat 04? 
 
Respondenterna anger att det finns en tendens att direktstyrningen har ökat. 
Dock påtalas det att traditionen i flygvapnet inte har innehållit särskilt stora 
delar av kommandostyrning och att det därför är svårt att se någon ökning eller 
minskning. Bland svaren finns trots detta en klar trend att 
kommandostyrningen upplevs ha ökat. De svarande beskriver de ökade 
förutsättningarna för detta genom till exempel en utvecklad 
kommunikationsteknik. Detta tyder på att respondenterna antingen har upplevt 
att dessa hjälpmedel har använts för kommandostyrning eller i varje fall har 
funderat på att dessa hjälpmedel kan användas för kommandostyrning. Många 
refererar till att organisationen och numerären avsevärt har nedgått och det i sig 
leder till att direktstyrning möjliggörs. Tidigare var direktstyrning helt enkelt 
inte möjligt. Detta har alltså skett som en ren följd av FM ominriktning. 
Respondenterna anger även att man i den tidigare organisationen upplevde 
direktstyrning avseende speciella funktioner. Det kunde till exempelvis vara 
                                                 
78 NN 6 i enkäten. 
79 NN 2 i enkäten.  
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tekniska funktionsorder där högre nivå detaljstyrde genomförande av 
verksamheten. Någon respondent anger dock att: ”Det borde ha minskat, men 
att avsaknaden av övningar gör att det inte med säkerhet är så.”80 

 
Detta uttalande går på kontrakurs mot många andra svarande. Möjligen är det 
en önskan och inte en upplevelse som är beskriven. Slutsatsen är att 
förutsättningarna för kommandostyrning finns men att den trots allt inte 
tillämpats i större omfattning. 

 
Redovisning av fråga K: Har Du något övrigt Du vill tillägga beträffande 
operativ/taktisk ledning av flygbasförband?  
 
De tillfrågade menar att utvecklingen klart och tydligt går mot en mer 
centraliserad ledningsprincip. Tidigare kunde man inte från en samlad 
operationsledning följa flygbasförbanden så aktuellt och i detalj som nu. 
Bataljonerna i Basbataljon 85 var mer autonoma och självbestämmande. Detta 
trots att man hade fler överordnade chefer som geografiskt fanns mycket 
närmare.   
 
I och med införandet av en ny operativ och taktisk ledningsorganisation samt 
det faktum att det nu numerärt endast finns åtta basbataljoner leds förbanden 
mer med en centraliserad ledningsprincip och kommandostyrning förekommer 
frekvent. Respondenterna anger en förståelse för att organisationen påverkar 
ledningsprinciper. Flera menar att den centraliserade ledningsprincipen i 
flygvapnet och från den operativa nivån bör utvecklas ytterligare för att kunna 
inrymma uppdragstaktik i genomförandet av ställda uppgifter. En respondent 
skriver att: ”Central ledning är väl en sak, men om inte den inrymmer 
uppdragstaktik blir det inget av med det decentraliserade genomförandet.”81   
 
Respondenterna anger många olika principer och hjälpmedel för stöd till 
genomförandet av ledning. Olika problemområden, till exempel utnyttjandet av 
internationella förkortningar, där Försvarsmakten bör genomföra en gemensam 
utveckling för att skapa möjligheter till gemensamma operationer beskrivs. 
Även möjligheter med framtida tekniska system berörs. Bland annat beskriver 
flera av respondenterna möjligheterna med att utnyttja UAV som hjälpmedel i 
utförandet av ledning. 
 
Ett viktigt påpekande som görs av fler respondenter, framförallt på operativ 
nivå, är att man inte anser att operationsstaben skall leda enskilda förband. 
Vikten av att finna former för taktisk förbandsledning från hög nivå påtalas. 
Operationsstaben skall skapa förutsättningar för förbandens lösande av 
uppgifter – inte detaljstyra.  

                                                 
80 NN 9 i enkäten. 
81 NN 3 i enkäten. 
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4.4. Granskning och jämförelse av slutsatser 

I den kvantitativa analysen har en stor mängd hårddata erhållits. Presentationen 
av dessa data i tabellform har givit mycket information på ett koncentrerat 
utrymme. Det är på sin plats att påpeka att skall dessa hårddata förstås och 
analyseras i sitt rätta sammanhang. Beträffande resultaten från den kvalitativa 
analysen har dessa givit ovärderliga fördjupningar i kunskapen om det 
undersökta problemet i detta arbete. I samtliga fall av jämförelse mellan 
slutsatser och resultat från de två använda metoderna framkommer att det går 
att utläsa en förstärkning av erhållna resultat. Inte i någon jämförelse blir det 
motstridiga slutsatser. Dock framträder enskilda ställningstaganden som inte 
överrensstämmer med huvuddelen mer tydligt i den kvalitativa analysen. Dessa 
data skulle inte ha kunnat hanteras på ett rättvist sätt om inte både kvantitativ 
och kvalitativ metod använts i detta arbete. I den kvalitativa analysen 
framkommer fler data än de som efterfrågades. Framförallt betydelsen av att 
genomföra en organisationsförändring så att den blir optimal kommenteras av 
flera. Dessa data kommer inte fram vid en kvantitativ analys. Det fenomen att 
man ger svaret på en fråga ett par-tre frågor senare än där själva frågan ställs 
kan hanteras med en kvalitativ analys (orsaken till detta kan vara 
undermedvetenhet, bristande koncentration eller annat). Vid ett par fall där de 
numeriska resultaten vägde jämt eller endast en liten majoritet fanns kan det 
spåras en liten osäkerhet om jämförelsen mellan slutsatser leder till en 
förstärkning av resultatet.  
 
Beträffande reliabiliteten skall nämnas att ett par av de svarande på operativ 
nivå ibland tycks ge de svar som är ”korrekt” svar på aktuell fråga från en 
person i deras position. Andra mer indirekta svar på huvuddelen av frågorna 
kan påvisa att trovärdigheten i svaren varierar. I övrigt skall nämnas att i stort 
sett inga avvikelser på svarstrender uppträder. Svaren på frågorna E, D och J är 
de som medvetet sätts i ett reliabilitetsperspektiv.   
 
På fråga B om hur respondenterna upplevt att den operativa nivån haft ett 
medvetet ledningskoncept i ledningen av basförband är slutsatserna från de 
båda metoderna samstämmiga. I den kvantitativa analysen framgår att den 
operativa nivån avgivit svar som kategoriserats som ”övriga”. Vid den 
kvalitativa analysen framgår att även dessa ”övriga” svar pekar på en 
otydlighet i upplevelsen av ett medvetet ledningskoncept. Bland dessa ”övriga” 
svar finns även en djupare förklaring på troligt orsaksamband och påpekandet 
att de fåtaliga övningstillfällena är orsaken till förhållandet. Sammantaget 
pekar alltså detta mot en förstärkning av slutsatserna, bägge metoderna visar i 
princip på samma resultat.    
 
I fråga C framträder samma mönster beträffande svar och slutsatser. I den 
kvantitativa analysen har flera svar hamnat som ”övriga”. Vid en djupare 
analys, den kvalitativa, framgår att flertalet av svaren faktiskt säger samma sak 
som majoriteten. Sammantaget pekar alltså resultatet på att den medvetna 
tillämpningen av uppdragstaktik verkar minska. Den kvantitativa analysen på 
fråga D är något svårtydd. Slutsatserna anger att man inte lett förbanden med 
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kommandostyrning och att det främst är organisatoriska orsaker till att man 
upplever att centraliserad ledning har varit aktuell. Det som framkommer i en 
kvalitativ analys av frågan ”spretar” även det men pekar ändå mot samma håll 
som den kvantitativa metoden. Sammantaget blir resultatet att organisatoriska 
faktorer har varit det som främst påvisat central ledning. En jämförelse av 
slutsatserna på fråga E ger vid handen att en kvalitativ analys kan vara 
avgörande i vissa situationer. Beträffande resultatet och slutsatsen från den 
kvantitativa analysen erhålls en svag trend mot att den centrala ledningen 
upplevs ha ökat. Studeras slutsatsen och resultat från en kvalitativ analys blir 
trenden mer klar. Här uppträder ett tydligt exempel på varför det i detta arbete 
blev värdefullt att genomföra två analysmetoder. Vid analysen av denna fråga 
framstår resultatet klart: tillämpningen av central ledning upplevs ha ökat.  
 
Slutsatsen blir att tillämpningen av uppdragstaktik har varit tydligare i 
ledningen av den tidigare organisationen och att det framför allt är 
organisatoriska orsaker till att uppdragstaktiken upplevs ha minskat i den nya. 
En annan slutsats är att decentraliserat genomförande tidigare var möjlig tack 
vare mycket resurser och att det fanns fler ledningsnivåer. En tredje slutsats är 
att de bristande förutsättningarna till direktuppföljning ledde till en tillämpad 
decentraliserad ledning och genomförande. Den sammantagna slutsatsen blir 
att förutsättningar för uppdragstaktik inrymdes i ledningen Basbat 85 och bör 
beaktas vid utvecklingen ledningskoncept för framtiden.  
 
I utvärderingen av frågorna I och J framträder ett intressant fenomen. Det visar 
sig nämligen att flera respondenter från den operativa nivån som har varit i 
ledande position vid utvecklingsarbetet med organisationen svarar tvärtemot 
övriga. Det kan där spekuleras i om vederbörande svarar utifrån 
frågeställningen eller om svaren avges enligt vad som förväntas av 
vederbörande. 
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5. DISKUSSION   
I detta kapitel sker en diskussion och analys av det resultat som framkommit i 
undersökningen. Denna diskussion genomförs utifrån uppsatsens syfte, 
frågeställningar och teorianknytning. Här berörs de uppställda frågorna och en 
väg till utveckling med stöd av CC diskuteras. Avslutningsvis ges förslag på 
fortsatt forskning. 

5.1. Vikten av att leda genom uppdragstaktik 

I undersökningen framgår både direkt uttalat och ”mellan raderna” på vissa 
ställen i respondenternas svar att ledning genom uppdragstaktik är viktigt. 
Traditionellt verkar det som att flygbasförbanden letts utan större medvetenhet 
om uppdragstaktik. Det återges inte i resultaten att principen varit särskilt 
uttalad tidigare utan det har snarare varit en diskussion på senare tid om 
avsaknaden av uppdragstaktik. Personalen har genom omorganisationen till en 
mindre och mer centraliserad form blivit medvetna om att ledningen nu har 
förutsättningar för att leda med detaljkontroll och kommandostyrning. 
 
Det har tidigare klarlagts att en renodlad decentraliserad ledning och 
uppdragstaktik kanske inte är samma sak men innebördsmässigt har mycket 
stora likheter. Detta innebär i sådana fall att skrivningen om decentraliserad 
ledning i den militärstrategiska doktrinen kan åberopas vid en diskussion om 
vikten av att leda med uppdragstaktik:  
 

Förmåga att agera under kaotiska förhållanden ökar möjligheterna 
att uppnå ledningsöverläge. Att i sådana situationer invänta säkert 
beslutsunderlag kan leda till att initiativet går förlorat. 
Decentraliserad ledning främjar därför krigföringen bäst.82 

 
I undersökningen framträder inte några slutsatser som pekar på att vikten av att 
leda med uppdragstaktik minskat eller ökat. Dock framstår det i resultatet att 
uppdragstaktiken är fortsatt viktig. Kopplas sedan detta resultat till teorin om 
att en utpräglad uppdragstaktik är en förutsättning för förbandsenhetens 
självsynkronisering ökar behovet av en tillämpad uppdragstaktik i och med 
införandet av NBF. Läggs till detta den uttalade centraliserade 
ledningsprincipens inneboende faktorer ökar behovet att bevara, utveckla och 
förstärka uppdragstaktiken.  

5.2.  Förutsättningarna för uppdragstaktik 

I undersökningen framkommer uppfattningen att förutsättningarna för 
uppdragstaktik tidigare var mer gynnsam. Den orsak som visar sig på flera 
ställen i undersökningen är organisationen. Det anges till exempel att den 
tidigare organisationen var så pass stor och utspridd att högre chef helt enkelt 
inte hade möjlighet till full överblick även om viljan skulle finnas. I samband 
med den iakttagelsen kan en kort återkoppling till teorianknytningen göras. Där 

                                                 
82 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 90. 



 C-UPPSATS FHS 19 100:2046 

ChP 01-03 / avd 2 03-05-05          Sida 40 (49)  
Mj Stefan Kriegholm   
 

       
beskrevs bland annat orsaken till och uppkomsten av armékårer ledda av en 
chef med tilldelat ansvar från Napoleon. Själva grundförutsättningen för teorin 
om uppdragstaktik föddes i och med detta.83 Kopplingen till historien för 
födelsen av armékårer skall kanske inte överdrivas men är intressant. Sannolikt 
kan var det så att bataljonscheferna tidigare hade en position som går att 
jämföra med Napoleons armékårschefer. De flesta bataljonschefer har 
dessutom ofta varit äldre ärrade flygvapenofficerare med mycket stor 
erfarenhet som skulle kunna personifiera en fransk armékårschef i början av 
1800-talet.84 Cheferna ledde sina bataljoner inom tilldelat ansvar och uppgift. I 
förbandet upplevdes att man hade frihet inom eget fackområde och ett mycket 
sort ansvar för sin del av bataljonens tilldelade uppgifter. Nu är organisationen 
drastiskt krympt och principen med en centraliserad ledning har, enligt bland 
annat initierade respondenter, direkt påverkat utformningen av den nya 
strukturen. Bataljonsledningarna effektuerar önskade förmågor enligt den 
gällande operationsplanen och ett klart mer begränsat inflytande över hur 
hans/hennes förband skall utnyttjas.  
 
Inledningsvis i denna uppsats beskrevs att det i ett längre perspektiv kan tyckas 
ha varit brist på genomtänkta ledningsprinciper för basförband. I och med 
arbetet med att ta fram en luftoperativ doktrin finns nu möjligheter att fylla 
dessa upplevda behov. Den centraliserade ledningsprincipen är uttalad i 
doktrinremissen. Organisationen som nu är fastställd att gälla främjar den 
centraliserade principen genom att ledningen sker endast från en nivå och 
organisation. Detta innebär att de rent strukturella förutsättningarna för att 
tillämpa uppdragstaktik är inramad av en centraliserad ledning. I det kapitel 
som behandlar ledning i föreliggande utkast till doktrin för luftstridskrafter 
framgår följande: 
 

En väl avvägd balans mellan uppdragstaktik och 
kommandostyrning innebär för luftstridskrafterna att 
handlingsfriheten för underlydande förband kan komma att 
begränsas då tex. kravet på samordning är stort.85 
 

Det har tidigare i uppsatsen beskrivits att en decentraliserad ledning och flera 
chefer i lägre nivå ute i verksamheten kan man få se ett större mått av kontroll i 
organisationen. I en centraliserad ledningsprincip med få mellanchefer kan en 
bra inriktning och uppgiftsställning från högsta ledningsnivån vara den bästa 
förutsättningen för uppdragstaktik. Även möjligheterna till självsynkronisering 
påverkas i en struktur som innehåller många mellanchefer. 
 
Detta behöver inte innebära att förutsättningarna för uppdragstaktik har 
minskat eller rent av försvunnit. Om det nu är så att orsakerna till de upplevt 
sämre förutsättningarna för uppdragstaktiken står att finna i 
organisationsformen kan det vara svårt att ge exempel på hur situationen skall 

                                                 
83 Smedberg, Militär Ledning, s. 26-27. 
84 Ibid s. 27. 
85 Försvarsmakten, Remiss 1 - Doktrin för luftoperationer, s.92. 
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ändras. Det är framförallt av ekonomiska skäl inte sannolikt att själva 
organisationen är möjlig att ändra. Antalet enheter i organisationen är numer så 
få att en organisationsändring knappast är möjlig utan att dela upp enheter i fler 
mindre delar för att ha någonting att omorganisera. I organisationen som sådan 
är det sannolikt svår att åstadkomma förändringar som främjar tillämpningen 
av uppdragstaktik. Det handlar snarare om att utveckla medvetna principer och 
metoder för hur förbandsenheterna skall ledas.  
 
På den operativa nivån står det klart att medvetenheten om vikten av att leda 
med uppdragstaktik finns.86 Eller rättare sagt, medvetenheten finns men 
organisationen upplever inte att ledningen tillämpar principer som främjar 
uppdragstaktik och organisationen är formad till förmån för ledning med 
kommandostyrning. I kapitel fem i utkastet till den luftoperativa doktrinen 
framgår att hänsyn till specifika behov och processer kommer att tas: 
 

Bas och Stril-bataljonerna leds normalt genom uppdragstaktik. 
Bataljonerna fungerar i stort som autonoma enheter vilka inriktas 
från taktisk chef med hänsyn till luftoperativ verksamhet.87   

 
Skrivningen om ett hänsynstagande till bas- och strilförband finns nu alltså inte 
i det kapitel av doktrinen som behandlar ledning. Detta framstår som en aning 
motsägelsefullt. Förhoppningsvis kommer skrivningen att bearbetas och införas 
under ledningskapitlet för att där ges ett större omfång samt ökad betydelse.  
 
Det kan alltså konstateras att förutsättningarna för uppdragstaktik vid 
ledningen av basförband har påverkats av den centrala ledningsprincipen. Det 
kan även konstateras att organisationen är medveten om detta vilket i sig 
skapar förutsättningar för att kunna utveckla metoder för att skapa bättre 
förutsättningar. Undersökningsresultaten pekar helt klart på att det förr 
tillämpades en form av decentraliserad ledning av basbataljonerna. Detta ledde 
i sin tur att man kunde verka med uppdragstaktik och detta i sin tur gjorde att 
man självsynkroniserade för att lösa tilldelade uppgifter. I den nya 
organisationsformen är förutsättningarna för en centraliserad ledningsprincip 
väl tillgodosedda. Detta har medfört att organisationen upplever att 
förutsättningarna och tillämpningen av direktstyrning har ökat. Organisationen 
påtalar vikten av att tillämpa uppdragstaktik även i framtiden. 
 
Delslutsatser : 

• Personalen upplever att en central ledningsprincip påverkar alla metoder 
och processer i hela organisationen.   

• Vikten av att leda med en tillämpad uppdragstaktik verkar kvarstå eller 
anses ha ökat. 

                                                 
86 Bland annat klart uttalat och förklarat av ställföreträdaren för OPIL generalen Tony Stigsson. 
Se tidigare infört citat under punkten 3.3 i denna uppsats.  
87 Försvarsmakten, Remiss 1 - Doktrin för luftoperationer, s.73. 
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• Medvetenheten om att ledning genom uppdragstaktik är en viktig 

förutsättning för enheter i NBF är inte vanligt förekommande i 
organisationen. 

5.3. Nyttan med Command Concepts   

Hur skulle kvalitén på den operativa/taktiska ledningen av flygbasförband 
kunna stödjas genom tillämpning av Command Concepts?    
 
I framtiden kommer det vara mycket svårt att avgöra om ledning sker 
centraliserat eller decentraliserat. NBF kommer att innebära en mycket 
komplex ledningssituation. Detta innebär att för att ledning i framtiden skall 
fungera och accepteras måste det fokuseras på att skapa de bästa 
förutsättningarna för uppdragstaktik och självsynkronisering i en mix av både 
central och decentraliserad ledning. Ledningsprincipen styr graden av 
uppdragstaktik. Uppdragstaktiken är i sig en förutsättning för eller emot 
självsynkronisering. Självsynkroniseringen är i sig en av förutsättningarna för 
hur väl en förbandsenhet kommer att passa in i NBF. Lösningen på ett sådant 
dilemma skulle kunna hämtas ur idén med Command Concepts. Om vi lär oss 
denna metod eller synsätt har vi skaffat oss instrumentet för att på ett bra sätt 
förmedla chefens beslut i stort långt ut i organisationen/nätverket.  
 
Dagens moderna ledningssystem är mycket tekniskt invecklade. Även om 
användarvänlighet eftersträvas och utvecklingen gör att processorhastigheten 
hela tiden ökar påverkas personalen i organisationen. Till detta skall läggas den 
allt vanligare inriktningen att skapa strukturer med ett centraliserat 
beslutsfattande. Fördelarna med att utforma centraliserade beslutssystem med 
ett starkt tekniskt stöd är att dessa kan hantera stora förbandsstrukturer som 
kräver samordning för att nå verkan. Tekniken och metoderna medför att 
omloppstiden i beslutscykeln minskar jämfört med tidigare decentraliserade 
och i stor utsträckning manuella lösningar. Här finns dock stora potentiella 
nackdelar att analysera. Har motståndaren möjligheter att utnyttja till exempel 
informationskrigföring eller på annat sätt kan bryta eller försvaga de tekniska 
systemen kommer systemets prestanda att påverkas radikalt. Det kommer att 
vara svårt att kompensera de tekniska bortfallen med manuella insatser 
eftersom det sannolikt kommer att saknas utbildning och praktisk rutin. Vad 
händer om strömmen bryts? Var förvaras meddelandeblanketterna i dagens 
staber? 
 
Andra nackdelar är att teknikorienterade lösningar påverkar beslutsfattare med 
stab så att dessa kommer in i ett arbetssätt som innebär att de parerar i stället 
för att agera. Frestelsen att följa ett skeende via en monitor för att genomskåda 
motståndarens plan blir större än att själv ta initiativet genom att ta övervägda 
beslut som kan innebära risker. Detta kan förebyggas genom utbildning och 
övning. Det bör i varje övning ingå moment där till exempel elektricitet saknas. 
 
För att förebygga ett alltför teknikberoende och centraliserat 
ledningsförfarande kan alternativet CC införas. Inom CC är det framför allt den 
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operative chefens idé om hur en verksamhet/operation skall genomföras som är 
det viktigaste. Chefens beslut i stort är det centrala som styr informationsbehov 
och informationsinhämtning. Det blir inte längre en fråga om att känna till alla 
detaljer från striden/verksamheten utan endast det som bekräftar det operativa 
konceptet eller visar på ett behov av ändringar. I och med detta utnyttjas den 
mänskliga kompetensen och kraven på det tekniska stödet minskar.       
 
Den idealiserade bilden av CC bör ses som ett riktmärke vilket det i praktiken 
inte går att leva upp till i alla delar. Särskilt inte under tidspress och i tillstånd 
som närmar sig kaos. Det viktiga är dock synsättet på ledning som principen 
CC påvisar. Människa och hennes personliga kvaliteter, insikter, kunskaper och 
kreativitet betonas. Detta sker inte som en motsats till centralisering av ledning 
eller teknikstöd men pekar på att kraven på dessa parametrar nedgår. 
 
Command Concepts är sannolikt teorin som är en del av lösningen för 
framtidens utmaningar att genomföra en riktig ledning inom NBF. En sund 
tillämpning av CC kan skapa förutsättningar för att en underenhet skall kunna 
agera med uppdragstaktik och därigenom självsynkronisera. Förövrigt kan CC 
mycket förenklat jämföras med en bra skriven order, en sådan där som alla KB-
elever88 lärde sig att tillverka i mitten av åttiotalet då det kalla kriget var som 
kyligast. De flesta officerare känner i varje fall igen konceptet. 

5.4. Förslag till fortsatt forskning 

Uppdragstaktik och ledningsprinciper har utsatts för mycket forskning och 
utredning. Av den anledningen avser inte författaren föreslå framtida 
ansträngningar inom dessa områden. Däremot kan orsakssambandet i 
uppsatsens problemformulering härledas till ett behov av att studera hur FM 
hanterar utmaningarna i att införa omorganisationer med fler syften än att bara 
innebära ekonomiska besparingar. I teorikapitlet beskrevs att ledning kan 
betraktas ur olika perspektiv och att författaren i denna uppsats valt att se på 
ledning som en organisation. Ämnesområdet organisation rymmer i sig stora 
delar att fortsätta undersöka. En grundläggande förutsättning i dagens FM är att 
det fortlöpande genomförs organisationsförändringar vilket gör vikten av att 
känna till aktuell forskning ökar.  
 
En mycket intressant fråga att följa upp är hur man inom FM säkerställer 
införandet av en ny organisation och metoder kring den. Det är under 
implementeringsfasen som organisationen är som mest känslig för störning och 
påverkan. Det har i denna uppsats framkommit resultat som visar att tankarna 
med den införda organisationen inte uppfattas helt av personalen i den samma. 
Här skulle en djupare utredningsansats om den problematik som ett införande 
av en ny organisation innebär vara intressant att genomföra. Användbara 
frågeställningar skulle kunna vara: Hur kan man snabbt skapa förståelse för 
innebörden av organisationsförändringen? Vilken betydelse har ledarskapet vid 
införandet av den nya organisationen? Förslag till teoretisk utgångspunkt för 

                                                 
88 KB är i detta sammanhang förkortning för kompanibefälselev.  
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detta arbete skulle kunna utgöras av Abrahamsson, Bengt och Jon Aarum 
Andersen, Organisation – att beskriva och förstå organisationer89, Ashkenas, 
Ron, The Boundaryless Organization. Breaking the Chains of Organizational 
Structure90 och Kotter, Leda förändring.91  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
89 Abrahamsson, Bengt och Jon Aarum Andersen.2000. Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer. Malmö: Liber Ekonomi, 3:e upplagan. 
90 Ashkenas, Ron. 1995. The Boundaryless Organization. Breaking the Chains of 
Organizational Structure. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 
91 Kotter, John P. 1996. Leda förändring (Leading change), Harvard: Harvard Business School 
Press. (Malmö: Egmont Richter, 1998 för den svenska utgåvan).  
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6. SAMMANFATTNING  
Inledning 
Syftet med uppsatsen är att studera uppfattningen om och tillämpningen av 
ledningsprinciper i den operativa/taktiska ledningen av flygbasförband. 
Tidsperioden som studerades var 1997 till 2003, under vilken Basbat 85 
utvecklades och Basbat 04 infördes. 
 
Redan då flygvapnet bildades 1926 existerade en tidig form av basförband. 
Organisationen utgjordes av personal som anställdes för tankning och skötsel 
av flygmaskiner vid flygkårerna och flygskolan. För att skydda tillgångarna 
mot fientliga anfall spreds förbanden till många avlägsna flygbaser långt från 
territorialgränsen. Som mest hade flygvapnet mer än 200 start- och 
landningsmöjligheter förberedda över hela landet. I Försvarsbeslutet år 2000 
försvann konceptet Bas 90. Antalet basförband och krigsflygbaser reducerades 
starkt. Nu skrivs nya doktriner och nya förband införs. I flygvapnet man 
bestämt sig för centraliserad ledning och ett decentraliserat genomförande. 
Med bakgrund av detta är det intressant att studera hur uppfattningen om och 
tillämpningen av principerna central respektive decentraliserad ledning samt 
uppdragstaktik i den operativa/taktiska ledningen av flygbasförband har 
förändrats 1997 till 2003. 
 
De centrala frågeställningar som utgör den röda tråden för denna uppsats har 
varit: 
 

• Har uppfattningen om vikten av att leda genom uppdragstaktik 
förändrats? 

 
• Är uppfattningen den att förutsättningarna för uppdragstaktik påverkats 

genom tillämpningen av en centraliserad ledningsprincip? 
 
Metod och teori 
Uppsatsen är baserad på en kvantitativ och kvalitativ undersökning. En enkät 
har använts som teknik för faktainsamlingen. De personer som tillfrågats har 
framförallt agerat i befattning inom operations-, taktisk- och bataljonsledning 
under tidsperioden 1998 till 2003. Tanken med att använda två metoder är att 
finna likartade resultat med två metoder vilket rimligtvis gör de erhållna 
resultaten värdefulla att använda i analysen.  
 
Det finns många sätt att beskriva vad ledning är för något. Det kan vara en 
fråga om människor, alltså en del av beteendevetenskapen. Ämnet ledning kan 
även betraktas som en teknisk fråga, en fråga om apparater eller tekniska 
system och delsystem. Ledning betraktas i denna uppsats som en fråga om 
organisation. 
 
Resultat 
Resultaten visar på att det förr tillämpades decentraliserad ledning av 
basbataljonerna. Flygbasförbandens uppgifter har alltid varit av den karaktären 
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att de löses på mycket bred front av många underenheter. För att lösa 
uppgifterna på effektivast möjliga vis har man på förbandsnivån agerat i 
någonting som närmast kan beskrivas som självsynkronisering.  
 
Numer är det alltså så att resultaten visar på en uttalad vilja att tillämpa 
uppdragstaktik. Dessutom vill man genomföra verksamheten med central 
ledning, som också tillämpas, och ett decentraliserat genomförande. 
Självsynkronisering genom uppdragstaktik finns inte med som en planerad 
medveten utveckling. Förutsättningarna för självsynkronisering, den kanske 
den viktigaste principen i NBF, ser snarare ut att ha minskat. De tillfrågade 
menar att utvecklingen klart och tydligt går mot en mer centraliserad 
ledningsprincip. Tidigare kunde man inte från en samlad operationsledning 
följa flygbasförbanden så aktuellt och i detalj som nu. Bataljonerna i 
Basbataljon 85 var mer autonoma och självbestämmande. Detta trots att man 
hade fler överordnade chefer som geografiskt fanns mycket närmare.   
 
I och med införandet av en ny operativ och taktisk ledningsorganisation samt 
det faktum att det nu numerärt endast finns åtta basbataljoner leds förbanden 
mer med en centraliserad ledningsprincip och kommandostyrning förekommer 
frekvent. Respondenterna anger en förståelse för att organisationen påverkar 
ledningsprinciper. Respondenterna anger många olika principer och hjälpmedel 
för stöd till genomförandet av ledning. Olika problemområden, till exempel 
utnyttjandet av internationella förkortningar, där Försvarsmakten bör 
genomföra en gemensam utveckling för att skapa möjligheter till gemensamma 
operationer beskrivs. Även möjligheter med framtida tekniska system berörs. 
Bland annat beskriver fler av respondenterna möjligheterna med att utnyttja 
UAV som hjälpmedel i utförandet av ledning. Ett viktigt påpekande som görs 
av fler respondenter, framförallt på operativ nivå, är att man inte anser att 
operationsstaben skall leda enskilda förband. Vikten av att finna former för 
taktisk förbandsledning från hög nivå påtalas. Operationsstaben skall skapa 
förutsättningar för bandens lösande av uppgifter – inte detaljstyra. Beträffande 
resultaten från den kvalitativa analysen har dessa givit ovärderliga 
fördjupningar i kunskapen om det undersökta problemet i detta arbete. I 
samtliga fall av jämförelse mellan slutsatser och resultat från de två använda 
metoderna framkommer att det går att utläsa en förstärkning av erhållna 
resultat. 
 
I undersökningen framträder inte några slutsatser som pekar på att vikten av att 
leda med uppdragstaktik minskat eller ökat. Dock framstår det i resultatet att 
uppdragstaktiken är fortsatt viktig. Kopplas sedan detta resultat till teorin om 
att en utpräglad uppdragstaktik är en förutsättning för förbandsenhetens 
självsynkronisering ökar behovet av en tillämpad uppdragstaktik i och med 
införandet av NBF. Läggs till detta den uttalade centraliserade 
ledningsprincipens inneboende faktorer ökar behovet att bevara, utveckla och 
förstärka uppdragstaktiken. I undersökningen framkommer uppfattningen att 
förutsättningarna för uppdragstaktik tidigare var mer gynnsam. Inledningsvis i 
denna uppsats beskrevs att det i ett längre perspektiv kan tyckas ha varit brist 
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på genomtänkta ledningsprinciper för basförband. I och med arbetet med att ta 
fram en luftoperativ doktrin finns nu möjligheter att ändra detta förhållande.  
 
Den centraliserade ledningsprincipen är uttalad i doktrinremissen. 
Organisationen som nu är fastställd att gälla främjar den centraliserade 
principen genom att ledningen sker endast från en nivå och organisation. På 
den operativa nivån står det klart att medvetenheten om vikten av att leda med 
uppdragstaktik finns.92 Eller rättare sagt, medvetenheten finns men 
organisationen upplever inte att ledningen tillämpar principer som främjar 
uppdragstaktik och organisationen är formad till förmån för ledning med 
kommandostyrning  
 
Det kan konstateras att förutsättningarna för uppdragstaktik vid ledningen av 
basförband har påverkats av den centrala ledningsprincipen. Det kan även 
konstateras att organisationen är medveten om detta vilket i sig skapar 
förutsättningar för att kunna utveckla metoder för att skapa bättre 
förutsättningar. I framtiden kommer det vara mycket svårt att avgöra om 
ledning sker centraliserat eller decentraliserat. Detta innebär att för att ledning i 
framtiden skall fungera och accepteras måste det fokuseras på att skapa de 
bästa förutsättningarna för uppdragstaktik och självsynkronisering i en mix av 
både central och decentraliserad ledning. Ledningsprincipen påverkar graden 
av uppdragstaktik. Uppdragstaktiken är i sig en förutsättning för eller emot 
självsynkronisering. Självsynkroniseringen är i sig en av förutsättningarna för 
hur väl en förbandsenhet kommer att passa in i NBF. Lösningen på ett sådant 
dilemma skulle kunna hämtas ur idén med Command Concepts. Om vi lär oss 
denna metod eller synsätt har vi skaffat oss instrumentet för att på ett bra sätt 
förmedla chefens beslut i stort långt ut i organisationen/nätverket. 
 
Sammantagna slutsatser av undersökningen: 

• En central ledningsprincip påverkar alla metoder och processer i hela 
organisationen.  

 
• Vikten av att leda med en tillämpad uppdragstaktik kvarstår. 

 
• Kunskapen om att ledning genom uppdragstaktik är en viktig 

förutsättning för enheter i en nätverksbaserad verksamhet är inte spridd 
i organisationen. 

 
 
 

                                                 
92 Bland annat klart uttalat och förklarat av ställföreträdande chefen för OPIL generalen Tony 
Stigsson. Se tidigare infört citat under punkten 3.3 i denna uppsats.  
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BILAGA 1: ENKÄTUNDERLAGET 
Bakgrund 
Jag skriver en c-uppsats om ämnet ledning. Inramningen, eller avgränsningen 
om man så vill, är att jag fokuserar på den operativa/taktiska ledningen av 
flygbasbataljoner med processägarna OPIL, FTK och Basbataljonen. Det jag är 
intresserad av är utvecklingen av ledningsprinciper mellan den operativa nivån 
och flygbasbataljonchefen med stab. Jag behandlar INTE den delen av ämnet 
som rör ledarskap. 
 
Historiskt upplever jag att det finns en avsaknad av genomtänkta 
ledningsprinciper för basförband inom det svenska flygvapnet. Av naturliga 
skäl finns ”hyllkilometer” att läsa om ledning av flygande luftstridskrafter. 
Men i princip saknas en historik kring ledning av markbundna flygstridskrafter. 
Generellt har flygbasförbandens medverkan betecknats som självklar och man 
har från de högre ledningsnivåerna inte prioriterat, eller ens tillåtit, en 
utveckling av operativa/taktiska ledningskoncept för flygbasförband.  
 
I den militärstrategiska doktrinen, fastställd i maj 2002, beskrivs att 
organisationer byggda på nätverk, där förband och delsystem lättare kan sättas 
samman och samordnas efter hand, ökar möjligheterna att uppnå 
ledningsöverläge. Vidare menar man att det när beslutsfattare, informations- 
och verkanssystem är sammankopplade och är nåbara i nätverk kan leda till 
bättre beslutsunderlag. Nätverksorganiserad ledning ger även förutsättning för 
att kunna sätta in rätt verkan, på rätt plats och i rätt tid. Det ökade användandet 
av informationsteknologi i ledningsprocessen ökar förmågan i 
beslutsprocessens alla faser. I det nätverksbaserade försvaret är uppdragstaktik 
syftande till självsynkronisering nyckelprincipen.  
 
Flygbasbataljonerna kommer att omfattas av både operativ och taktisk ledning. 
Den slutsatsen kan man dra då inga ledningsnivåer finns mellan förbandet och 
OPIL/FTK. De tidigare sektorerna och flygkommandona är borttagna likaså 
miloorganisationen. I utkastet till den luftoperativa doktrinen framgår att 
ledningen av flygstridskrafter skall ske enligt principen central ledning – 
decentraliserat genomförande. Men hur skall det gå till och vilka 
begränsningar och hinder måste överbryggas? Framtiden rymmer många 
utmaningar och det finns ännu stora osäkerheter främst kring vad införandet av 
det nätverksbaserade försvaret kommer att innebära för de principer som 
påverkar ledningen. Främst är det den övergripande frågan om ledningen skall 
vara centraliserad eller decentraliserad och hur detta i så fall skall gå till. Det 
kommer i framtiden sannolikt att krävas en större tydlighet i användandet av 
flygvapnets basförband. Föra att dessa skall fylla ett berättigande och utnyttjas 
inom Försvarsmakten bör framför allt ledningsprinciper kring förbandet klaras 
ut, utvecklas och beskrivas. Detta är särkilt viktigt då alla svenska förband nu 
anpassas för att kunna ingå som en betydelsefull del i gemensamma 
operationer. 
 



 C-UPPSATS Bilaga 1 till 
19 100:2046 

 

ChP 01-03 / avd 2 03-05-05 Sida 2 (2)
Mj Stefan Kriegholm   
 

       
Jag har tillverkat några enkla frågeställningar. Svara gärna på dessa och spara i 
detta dokument och returnera på e-mail till mig. Jag är inte på jakt efter ”rätt” 
eller ”fel” svar utan Dina personliga och subjektiva tankar. Jag är medveten om 
att det varit få tillfällen för tillämpning (övningar) men även genomförda 
diskussioner/stabsövningar rörande ledningsprinciper är relevanta för mig. 
Dina svar och Ditt namn kommer att hållas anonyma. Endast slutsatser av Dina 
och andras svar kommer att användas i mitt arbete med uppsatsen. Uppsatsen 
redovisas på FHS vecka 322.  
 
Frågeställningar 
A. På vilket sätt har Du som krigs- och/eller fredsplacerad varit i direkt kontakt 
med operativ/ taktisk ledning flygbasbataljoner? 
 
B. På vilket sätt har Du upplevt att man på den operativa nivån har haft ett 
medvetet ledningskoncept för ledning av flygbasbataljoner? 
 
C. Anser Du att uppdragstaktik har blivit en mer medvetet tillämpad princip i 
den operativa/taktiska ledningen av flygbasbataljoner efter införandet av 
Basbat 04 och under de senaste övningstillfällena? 
 
D. På vilket sätt har Du upplevt att man använt sig av central ledning som 
princip i den operativa/taktiska ledningen av flygbasbataljoner? 
 
E. Har Du upplevt att graden av central ledning av flygbasbataljon har ökat 
efter införandet av Basbat 04 och vid de senaste övningstillfällena? 
 
F. På vilket sätt har Du upplevt att man använt sig av decentraliserat 
genomförande som princip i den operativa/taktiska ledningen av 
flygbasbataljoner? 
 
G. Anser Du att graden av uppdragstaktik har ökat eller minskat i och med att 
organisationen med sektorer och flygkommandon har ändrats till OPIL/FTK 
mm? 
 
H. Anser Du att den nya organisationen är en medveten följd av att den 
operativa/taktiska ledningen eftersträvar principen centraliserad ledning och 
decentraliserat genomförande? 
 
I. Anser Du att uppdragstaktik syftande till självsynkronisering funnits med 
som ett medvetet begrepp och ökar i omfattning i den operativa/taktiska 
ledningen av flygbasförband?  
 
J. Anser Du att graden av direktstyrning av flygbasbataljonerna har ökat eller 
minskat efter införandet av Basbat 04? 
 
K. Har Du något övrigt Du vill tillägga beträffande operativ/taktisk ledning av 
flygbasförband?  


