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En analys av uppdrag ur ett uppdragstaktiskt perspektiv 
Syftet med uppsatsen är att utifrån temat ledning i krig klarlägga den uppdragstaktiska 
metoden och innebörden av ett uppdrag ur ett svenskt perspektiv. 
Uppsatsen behandlar slutsatser från uppdragstaktiken och hur uppdrag bör formuleras för att 
optimera effekterna av uppdragsbaserad ledning. För att beskriva miljön som slutsatserna 
härstammar från beskrevs delar av det tyska västfälttåget 1940, i huvudsak XIX. 
Pansarkåren. Källorna var dels första- och andrahandsbeskrivningar för att beskriva 
ovanstående förlopp med slutsatser, dels analyserat material i form av såväl uppsatser som 
reglementen. Slutsatsernas relevans prövades sedan med teorin ”Command Concept”, följt 
av en analys där slutsatserna används för att pröva hypotesen. Resultatet visade att 
hypotesen var rimlig; Ett välformulerat uppdrag, med tydligt mål och syfte, är en 
förutsättning för att gripa och bibehålla initiativet. Resultatet visade också att följande 
punkter bör framgå och förstås i ett välformulerat uppdrag:  

• Chefens avsikt  
• Situationen avseende bedömda utvecklingar 
• Tidsförhållanden och tempo 
• Ansvarsområden 

Uppsatsen avslutades med en reflekterande diskussion om slutsatsernas användning vid 
utbildning och övning. 
 
Nyckelord: uppdragstaktik, uppdrag, operativ idé, chefens avsikt, tid, tempo, initiativ, 
förtroende, ansvarsglädje, handlingsutrymme 
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ABSTRACT 
This is an abstract of a paper of the Advanced Command Course of 2001-2003 
at the Swedish National Defence College. 
 
Author: Major (Army) Joakim Martell, Gotland Regiment 
 
En analys av uppdrag ur ett uppdragstaktiskt perspektiv 
(An analysis of the mission in the perspective of mission-order tactics) 
The main purpose with the paper is, on the theme command in war, to analyse 
mission-order tactics (“auftragstaktik”) from a Swedish perspective. 
The paper describes conclusions drawn from mission-order tactics and how to 
express the mission, in order to optimise the effects of mission-order tactics. As 
a description of the environment that the conclusions were drawn from, the 
German 1940 campaign in the west were used, and mainly the XIX:th Panzer 
Corps records. The sources used were first- and second-hand records, but also 
analysed material such as papers and manuals, i.e. more conclusive material. 
The conclusions were compared with the “Command Concept” theory, in 
order to find out their relevancy. The result verifies the hypothesis; A mission 
well expressed, with a clear aim and purpose, is a precondition for gaining and 
sustaining the initiative. The following key areas were found and should be 
clear and understood out of the mission: 

• Higher commanders intention 
• Estimated development of the situation 
• Timing and tempo 
• Areas of responsibility 

The paper was concluded with a reflective discussion on how the conclusions 
could be used in education and training. 
 
Key words: mission-order tactics, “auftragstaktik”, command concept, the 
commanders intention, time, tempo, initiative, trust, willingness to assume 
responsibility, freedom of action 
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En analys av uppdrag ur ett uppdragstaktiskt perspektiv 
 
 

Ett beslut härrör från uppdraget (eller uppgiften) och situationen 
(den då rådande eller bedömda). Om händelserna utvecklar sig så 
att det ena eller det andra ej längre gäller så måste alla delar 
beaktas för att kunna fortsätta i rätt riktning. Order gäller bara så 
länge de överensstämmer med rådande läge och förutsättningar. 
Oflexibelt vidmakthållande av ursprungsplanen kan leda till stora 
misstag. Chefen måste ge handlingsutrymme till underordnade så 
långt det är möjligt utan att riskera helheten.1 

 
 

1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
  Grunden för ledning i Sverige har under lång tid baserats på uppdragstaktik.2 I 
Försvarsmaktens Grundsyn Ledning slås det fast att uppdragstaktik är den 
ledningsmetod som gäller inom Försvarsmakten.3 Vad är då uppdragstaktik och 
hur skall vi leda genom att ställa uppdrag istället för att använda en 
centraliserad ledningsmetod med detaljerade styrningar? Uppdragstaktiken kan 
ses som en effekthöjare av den förmåga som ett förband eller något annat 
besitter. Ett alternativ till uppdragstaktik som nyttjats tidigare i historien är 
massans kraft som kan symboliseras av Sovjetunionens slutliga anfall mot 
Berlin under 2:a världskrigets slutfas. En strategisk framgång som betalas med 
människoliv genom en stor mängd taktiska nederlag, men genom massan av 
människor och materiel som offras på den sovjetiska sidan mals den 
försvarande tyska krigsmakten ner. Det alternativet till krigföring är avlägset 
bland moderna stater som har begränsade materiella resurser och som sätter 
mänskliga värden i centrum. 
 
  Uppsatsens titel indikerar att det är det uppdragstaktiska perspektivet som 
skall nyttjas vid analysen av uppdraget. Samtidigt som det är tydligt för många 
av oss kan det vara otydligt för många andra som ser på uppdragstaktik på ett 
annat sätt. Därför skall det uppdragstaktiska perspektivet ses som ett svenskt 
perspektiv, då det förmodligen skiljer sig gentemot uppfattningen i många 
andra länder även om grundtankarna kan vara lika. 
 

                                                 
1 Der Chef der Heeresleitung, 1933, “Truppenführung”, H.Dv. 300/1, Bundesarchiv – 
Militärarchiv RHD 4/300/I, s 10-11 paragraf 37, förf översättning 
2 Baudin, Arne i Claesson, M., Ericson, L. & Mattson, P, red, 2001, Manövertänkande; Essäer 
kring teori och praktisk tillämpning, Försvarshögskolan, s 241-252 
3 Försvarsmakten, 2001, Försvarsmaktens Grundsyn Ledning, s 8 m.fl. 
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1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att utifrån temat ledning i krig klarlägga den 
uppdragstaktiska metoden och innebörden av ett uppdrag ur ett svenskt 
perspektiv. 
 

1.3 Teorin Command concept 
  Då uppdragstaktik och uppdrag verkar vara uttryck som kan anses vara teknik 
och tidsoberoende kommer jag att granska hypotesen utifrån en teori som tagits 
fram inom ramen för nätverkscentrerad strid. Teorin härstammar från en 
rapport av Builder, Banks & Nordin inom ramen för RANDs projekt 
”Warfighting in the information age”. Rapporten benämns ”Command 
Concepts, A theory derived from the practice of command and control”. 
 
  Teorin har studerats vid Försvarshögskolan och är analyserad av professor 
Berndt Brehmer m.fl. i Command Concept4 där den bl.a. ses som ett 
analysinstrument för militär beslutsfattning. 
 
  Chefens operativa idé5 (i teorin benämnd command concept, hädanefter 
operativ idé) kan definieras som en vision om en militär operation och 
klarlägger chefens vilja som underlag för beslut under operationens gång. 
Utformningen skall vara sådan att det under operationen endast krävs ett 
minimum av kritisk information för att leda genomförandet. Informationsflödet 
skall bara innehålla det som är nödvändigt för att leda mot slutmålet. 
Ledningssystemet och personalen i det skall således utsättas för minimal 
belastning av information under själva genomförandet. Informationen skall 
således anpassas så att den hjälper chefen fullfölja den operativa idén mot 
slutmålet, eller vid behov förändra eller förkasta idén.  
 
  Följande punkter bör kunna återfinnas i den ideala operativa idén: 
 
• Tidslinjal där förberedelser och beredskap för styrkorna framgår 
• Lägesuppfattning avseende kritiska fysiska -, geografiska -, och 

meteorologiska förhållanden 
• Indelning och sammansättning av förband i förhållande till uppdragen 
• Överensstämmelse mellan mål, medel och resurser 
• Vad skall åstadkommas från högsta till lägsta nivå 
• Bedömning om motståndarens förväntade åtgärder, innehållande slutsatser 

som bekräftar eller förkastar bedömningen 
• Vad motståndaren försöker uppnå, inte bara vad han kan göra relaterat till 

hans resurser 
• Chefens syn på vad styrkorna skall kunna göra och hur, samt inte minst, 

hur han ser på stridens förande och karaktär 

                                                 
4  Friman, Henrik (red), 2002, Command Concept, Försvarshögskolan, s 34 
5 Builder, Banks & Nordin, Command Concepts, A theory derived from the practice of 
command and control , RAND , s xiv-xvi 
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• Indikatorer på att operativa idén är fel eller har misslyckats och hur detta 

kan spridas för att anpassa eller ändra idén 
• En alternativ plan att förlita sig till om idén och operationen är på väg att 

misslyckas 
 
  Om den operativa idén är välformulerad och lätt att förstå, skall den kunna 
användas från högsta nivå ner till lägsta, innebärande att det skall finnas en 
spårbarhet från högsta operativa nivå ner till enskild grupp. 
 
  Jag skall senare i min analys använda teorin för att pröva mina slutsatser 
avseende ledning genom uppdrag inom ramen för uppdragstaktik. Resultatet av 
denna prövning, vilken kommer att vara jämförande till sin karaktär, syftar till 
att pröva hypotesen och skall kunna svara på de frågeställningar jag formulerat. 
Resultatet skall sedan kunna utgöra en länk mellan den historiska delen av 
uppsatsen, den som avhandlar uppdragstaktik och ledning genom uppdrag, och 
den framtidsorienterade delen som teorin skall knyta an till. Detta förutsätter 
självklart att teorin Command Concept har bäring på framtiden med 
informationsteknologins och det nätverksbaserade försvarets utveckling. 
 
 

1.4 Problemformuleringar och hypotes 
Med uppsatsens syfte och teorin som bakgrund har jag arbetat med ett antal 
problem och frågeställningar under analysarbetet. Problemet består av två 
delar, vilka framgår enligt nedanstående två frågor: 

Hur kan uppdragstaktiken möjliggöra en enkel ledning genom 
uppdrag? 
 
Hur skall ett uppdrag formuleras så att de samlade krafterna drar 
mot samma mål? 

 
Hypotesen grundar sig på två antaganden eller förutsättningar för att inte vara 
för allmän eller självklar: 
 

1. Uppdraget, slutmålet och de deltagandes roll i helheten är känt ner i 
hela organisationen och möjliggör för alla att ta initiativ för att hålla ett 
högt tempo mot slutmålet och inte bara nästa steg. Detta medger att 
tids- och resurskrävande mellansteg hoppas över till förmån för 
slutmålet. 

 
2. Grunden för att möjliggöra detta är tillämpning av uppdragstaktik som 

ledningsmetod, baserat på förtroende för människan  
 
Givet att ovanstående antaganden gäller är det möjligt att formulera följande 
hypotes: 
 
Ett välformulerat uppdrag, med tydligt mål och syfte, är en förutsättning för att 
gripa och bibehålla initiativet. 
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1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen avhandlar uppdragstaktik utifrån temat Ledning i krig, varför 
inflytelser för den fredstida förvaltningen inte berörs annat än till viss del i den 
avslutande reflektionen avseende utbildning och övning. 
 
Fakta i uppsatsen är till största del i form av slutsatser, varför exemplet endast 
skall ses som en miljöbeskrivning av slutsatsernas ursprung. 
 
Uttalanden och citat som ej varit på svenska är översatta och tolkade av mig. 
Huvuddelen av tyska uttalanden återgivna på engelska är kontrollerade även på 
ursprungsspråket. 
 
Uppsatsen berör ledningsmetod och ledarskap och inte organisationer och 
ledningssystem utom då dessa kan anses påverka grunderna för uppdragstaktik. 
 
Den nivå som behandlas är taktisk- och operativnivå. Arenan som beskrivs är 
främst den markoperativa. 
 

1.6 Centrala begrepp och definitioner 
 
Uppdrag 
Med uppdrag menas i denna uppsats den information som underlydande skall 
få för att förstå vad som skall uppnås och med vad. Det skall definiera 
ansvarsområdet och när målet förväntas vara uppnått. Ett uppdrag är något som 
utförs av någon, för någon. När uppdragets mottagare anmäler sig ha förstått 
och är beredd att utföra uppdraget åt uppdragsgivaren har de upprättat en form 
av kontrakt. Uppdragsgivaren har då fått en kvittens på att chefen som löser 
uppdraget har förstått viljan och avsikten, samtidigt som han överlåter till den 
underställde att avgöra tillvägagångssättet. Den underställde chefen har givits 
handlingsutrymme, ansvar och förtroende. 
 
Tempo 
Med tempo avses i denna uppsats inte fysisk hastighet utan snarare hastigheten 
i vad man uträttar. Tempot i striden avgörs många gånger i ledningsprocessens 
olika faser med upptäckt, orientering, beslut och genomförande som några av 
beståndsdelarna. När vår hastighet i denna process är högre relativt fienden 
anses vi ha initiativet i striden.6 
 
Operativ idé 
Med operativ idé avses de bärande komponenterna i chefens avsikt för 
genomförande av en operation för att operationen skall leda till slutmålet. Jag 
har översatt teorin ”Command Concept” till operativ idé i denna uppsats. Det 
finns andra möjliga tolkningar att göra men jag anser att denna stämmer ganska 

                                                 
6  Försvarsmakten, 2002,Militärstrategisk doktrin, s  86, 89 
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väl med intentionerna bakom det vi i Sverige benämner operativ idé7 (detta är 
nivåoberoende, kan användas även på taktisk nivå). 
 
Initiativ 

I fråga om befälhavare å självständig krigsskådeplats: 
förhållandet att vara obunden av motståndaren vid planläggning 
och ledande av operationerna för att därigenom hava möjlighet att 
tvinga honom att anpassa sig efter dessa; ledningen; förr äv. med 
prep. bestämning.8 

I denna uppsats avses förmåga eller kraft att handla, syftande till överläge 
gentemot motståndaren, men även åtgärder som stöder sådant. Initiativ kan tas 
av samtliga nivåer och effekten kan anses öka då dessa genomförs mot samma 
mål från strategisk nivå ner till den enskilde. 
 
Mål 
Med mål avser jag vad som skall uppnås (med uppdraget). Ett tydligt mål är 
lätt att uppfatta för underlydande och skall inte misstolkas eller missförstås när 
det sprids nedåt i organisationen. Om ett mål snabbt byter innebörd två nivåer 
ner i organisationen kan det inte anses som tydligt. Ett mål skulle kunna 
uttryckas som ”fiendens anfallsförband slagna”. Mål kan anges som delmål 
eller slutmål. Delmålen kan vara sådana att de bör uppfyllas för att slutmålet 
skall nås medan slutmålet är kopplat till att syftet med uppdraget uppnås. 
 
Syfte 
Syftet anger vilken effekt som skall uppnås med att uppnå målet. Kopplat till 
målet ”fiendens anfallsförband slagna” skulle syftet kunna vara ”i syfte att 
erhålla egen rörlighet över älven”. 
 
Förtroende 

I betydelse: tryggt l. pålitligt förhållande (till ngn l. mellan ngra); 
sämja, endräkt; vänskapligt förhållande, vänskap, förtrolighet.9 

 
Disciplin 

I fråga om militära förh.: militärisk lydnad, tukt o. ordning; 
krigslydnad, manstukt.10  

I denna uppsats förutsätts funktionell disciplin11 vara det som används. 
Funktionell disciplin ses här som en av grunderna för uppdragstaktik men 
kommer inte särskilt att behandlas. Detta skall inte ses som motsats till formell 
disciplin, utan som en anpassad sådan, där funktionell är det normerande för 
uppsatsen. 

                                                 
7 Friman och René, 2000, Den operativa krigskonstens grunder, Försvarshögskolan, s 127 
8 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/saob4.shtml (2003-04-29) 
9 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/saob4.shtml (2003-04-29) 
10 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/saob4.shtml (2003-04-29) 
11 Överbefälhavaren, 1986, Chefen och ledarskapet, s 34, 54, och även Shalit, Ben, 1983, 
Konfliktens och stridens psykologi, Elanders Gotab, Stockholm, s 122 o.s.v.   
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Ansvar 

I uttryck. ikläda sig, påtaga sig, åtaga sig, underkasta sig (l. ngn) 
ansvar (för ngt), förbinda sig (l. ngn) att stå till svars l. att bära 
skulden (för ngt).12 

Med att ta ansvar menas i denna uppsats att någon individ och/eller 
organisation tar sig an (och känner för, vill) uppgift eller problem och löser 
densamma.  
 
Ansvarsområde 
Det den som tar ansvar har att ta ansvar för, t.ex. jag tar ansvar för att fienden 
inte skall hindra vår framryckning mer än ett dygn. I denna uppsats skall 
ansvarsområde inte ses som områdesansvar, d.v.s. det avgränsade område 
(terräng) som någon har samordningsansvar inom, detta kan ibland 
sammanfalla. 
 
 

1.7 Källkritik 
  Generellt kan sägas att samtliga källor är positiva till uppdragstaktiken och 
manöverteori. Kronologiskt är det de tyska reglementena och instruktionerna 
såsom ”Truppenführung”, som är de äldsta och dessutom själva 
ursprungskällan till beskrivning av ledning genom uppdrag. I dessa 
publikationer finns en koppling mellan teori och beprövad erfarenhet då de 
ständigt utvecklades för att avhandla ny teknik och utvecklad taktik.  
 
  Nästa del utgörs av de beskrivningar som finns om tillämpning av 
uppdragstaktik vilka är av två typer, dels de biografier av de som själva var 
med som Heinz Guderian13 och Harry Järv14, dels de som återger skeendet med 
ett ganska beskrivande sätt, såsom ”Blitzkrieg-Legende” och ”Guderians XIX-
th Panzer Corps and the battle of France 1940”. Inom den första kategorin 
finns självklart en stor närhet till själva förloppen men samtidigt finns en risk 
för att händelser där de själva är med i förskönas, särskilt då i Guderians fall då 
han bl.a. anklagades för krigsförbrytelser. Emellertid så ser jag inte det som ett 
problem i denna uppsats då den inte avser att beskriva ett skeende, utan snarare 
använder andras slutsatser och beskrivningar för att dra nya slutsatser. 
  Den andra kategorin har likartade berättelser om effekterna av 
uppdragstaktiken, men skiljer sig många gånger i beskrivningen av skeendet 
och citat, inte avseende innebörd men vissa detaljer. Detta kan bero på många 
saker, en är att språken i böckerna skiljer sig. Om det kan sägas att det generellt 
sett är viktigt att kontrollera vissa uttryck då engelska förvanskar tyskan och 
när det sedan är översatt till svenska har det en annan innebörd än om jag går 
till den tyska ursprungskällan och översätter direkt till svenska.  

                                                 
12 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/saob4.shtml (2003-04-29) 
13  En av förgrundsfigurerna vid utvecklingen av det tyska pansarvapnet och dess taktik, förf. 
anm. 
14  Officer i finska armén under andra världskriget, känd bl.a. i sammanhanget ledarskap och 
funktionell disciplin, förf. anm. 
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  En tredje kategori är de som liksom jag i den här uppsatsen försöker använda 
andras upplevelser och slutsatser till att utveckla vår förmåga att använda 
uppdragstaktik, eller åtminstone bidra till att förstå vad det är och hur det kan 
användas. Till dessa hör bl.a. Martin van Creveld, William S. Lind och 
dessutom de som skriver inom ramen för Försvarshögskolans verksamhet eller 
åt Försvarsmakten. Det är självklart en stor spännvidd att jämföra elever och 
lärare vid skolan med van Creveld men samtidigt skriver vi alla i ett liknande 
syfte och med liknande utgångspunkt: Hur kan dessa dyrköpta erfarenheter 
användas för att bli effektivare i strid? 
 
  Alla källor verkar tillförlitliga och jag har inte upptäckt några större skillnader 
i beskrivningar eller slutsatser, förutom smärre förändringar efter 
översättningar mellan olika språk. Förutom nämnda ”klassiker” har ett antal 
isreliska böcker granskats. Jag har emellertid inte sett mervärdet av dessa då de 
pekar i samma riktning som den litteratur jag valt att utgå ifrån, förutom van 
Creveld, Shalit och Shai vilka har bidragit till att utveckla data och analys. 
 

1.8 Disposition  
Jag kommer inleda med att beskriva de teoretiska grunderna för 
uppdragstaktiken och uppdrag genom att använda ett brett material som 
tillsammans kan ge en översiktlig bild av vad de olika uttrycken innebär i form 
av slutsatser. 
Sedan skall jag genom min diskussion analysera dragna slutsatser för att pröva 
hypotesen. Detta görs med teorianknytningen som analysinstrument. 
Som avslutning skall jag redovisa slutsatser med förslag på vidare 
analys/forskning samt hur slutsatserna kan nyttjas vid utbildning av personal 
och förband. 
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2 METOD 
  Ramen är Ledning i krig och området jag analyserar är uppdraget inom ramen 
för uppdragstaktiken. Frågor och hypotes är resultatet av ett flertal seminarier 
och fastlades under KVI marks fältövning Ardennerna. Denna fältövning är en 
syntesfältövning av operationer och genomförs med stöd av ett historiskt 
exempel som bas, det tyska västfälttåget 1940, med framtidsorienterade 
seminarier syftande till att pröva hypoteser och antaganden. 
Tillvägagångssättet i uppsatsen baserar sig på erfarenheter och slutsatser från 
ett flertal källor vilka studerat manöverteori och uppdragstaktik. Flera tidigare 
studier vid Försvarshögskolan har resonerat kring detta med en fallstudie som 
grund och har varit beskrivande eller jämförande i sin karaktär. Jag utgår från 
grunderna i svensk militärteori, manöverteori och uppdragstaktik, och tar ett 
steg till i strävan att kunna klargöra vad i ett uppdrag består samt vad som är 
förutsättningen för att använda uppdrag. Med det som bas har jag valt att 
fördjupa beskrivningen av uppdragstaktik och uppdrag i kapitel 3, för att senare 
i kapitel 4 analysera dessa utifrån frågeställningar och härvid pröva hypotesen. 
Som avslutning använder jag materialet för att diskutera vad det kan innebära 
för oss i form av utbildning och övning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 1: SCHEMATISK BESKRIVNING AV METODEN 

PROBLEMFORMULERING 
Vad i består ett uppdrag inom 
ramen för uppdragstaktik? 

HYPOTES 
Ett välformulerat uppdrag, med tydligt 
mål och syfte, är en förutsättning för att 
gripa och bibehålla initiativet. 

FÄLTÖVNING MED 
SEMINARIER 
Utveckling av hypotes  
och frågeställningar 

ANALYS MED 
FÖRDJUPAD 
DATAINSAMLING 

DATA-
INSAMLING 
Litteraturstudier 

DISKUSSION OCH 
HYPOTESPRÖVNING 
Resultat: Vad bör ett uppdrag 
bestå av? 

REFLEKTION 
Hur använda och utbilda med 
uppdragstaktik? 
Fortsatt forskning 
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3 DATAINSAMLING; UPPDRAGSTAKTIK OCH 

LEDNING GENOM UPPDRAG 
 

3.1 Vad är uppdragstaktik 
 

Försvarsmaktens 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 samt uppdragets syfte och innebörd tydligt 
förmedlas. Uppdragstaktik förutsätter en ledningsfilosofi som 
präglas av initiativkraft, självständigt 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 chefer och övriga underlydandes agerande.15 

 
  Då uppdragstaktik varit den gällande ledningsmetoden i Försvarsmakten 
under hundratals år16 bör innebörden vara uppenbart från menig och uppåt. 
Tyvärr är det ofta jag får svaret att ”det måste vara något som gäller på högre 
nivåer, eller är det kanske det som är grunden för uppdragsförslag”. Jag skall 
därför presentera uppdragstaktikens djupare innebörd i detta avsnitt. 
 
  Vad är då uppdragstaktik? Om jag utan djupare analys skulle nämna några 
förklaringar, eller snarare åsikter, som framförts till mig i olika sammanhang 
skulle betydelsen bli: ”Motsatsen till kommandostyrning”, ”Icke samordnad 
strid” eller ”Chefen vet inte vad han vill”. I detta fall skulle uppdragstaktikens 
motsats kunna vara: Centraliserad ledning med detaljstyrning av 
genomförandet. 
 
  För att reda ut begreppen kan vi gå tillbaka till rötterna, d.v.s. till de som 
medvetet började tillämpa det vi idag kallar uppdragstaktik. Uttrycket kommer 
från tyska ”auftragstaktik” som har sitt ursprung i Preussen. Det var inte bara 
preussarna som tillämpade uppdragstaktik, vårt svenska arv är minst lika rikt 
på exempel genom historien17, jag kommer emellertid att utgå från den tyska 
traditionen, då dessa genom sina stora militära framgångar på slagfältet gjort 
företeelsen uppmärksammad internationellt. Ordet uppdragstaktik har en 
djupare mening än vad som kan förstås vid första anblicken. För att tränga in 
under ytan skall jag ge ett kort utdrag ur Franz Uhle-Wettlers beskrivning.18 
 

Kungen av Preussen var inte bara statschef, han var tillika militär 
befälhavare. Han inspekterade personligen alla regementen 
årligen och deltog i fältlivet som vilken soldat som helst. 

                                                 
15 Militärstrategisk doktrin, s 103-104 
16 Baudin, Arne i Claesson et al., s 241-252 
17  Ibid 
18 Hooker, jr, R.D., ed., 1993, Maneuver Warfare, Presidio Press, Navato, CA, s 237-240 
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Den ovanliga respekten för lägre klasser tar sig redan under 1700-
talet i uttryck genom att de i juryn har representation från alla 
nivåer när disciplinmål skall avgöras. 
De Preussiska officerarna och underofficerarna verkade ovanligt 
självständiga och initiativrika i jämförelse med andra arméer. De 
ser mer till vilket övergripande syfte som man arbetar mot än 
vilken uppgift eller order som gäller för stunden. Initiativ och 
handlingskraft belönas och oförmåga att handla bestraffas även 
om man är under order: 
 
”Kungen befordrade dig till major för att han trodde att du visste 
när du inte skulle lyda order”19 

 
 

3.2 Tyskt agerande under västoffensiven 1940 
 
  Utvärderingarna efter Polenfälttåget 1939 visade på ett flertal brister. På de 
lägre nivåerna, kompani och pluton, saknade de unga cheferna det 
självförtroende som krävs för att utnyttja tillfällen som uppkommer i striden. 
Det fanns tendenser att dessa chefer följde order som var grundade på startläget 
istället för att improvisera och ta initiativ efter rådande situation. Mycket av 
övningsverksamheten gick ut på att rätta till detta, bl.a. ägnades stor energi åt 
övningar i mörkerstrid och övergång av vattendrag, vilket passade bra för att 
öka självförtroendet men också för att förbereda sig på vad som komma skulle. 
Parallellt med övningsverksamheten pågick intensiva förberedelser avseende 
planering, krigsspel samt underrättelseinhämtning och bearbetning. 
Underrättelserna och krigsspelen påverkade planering såväl som 
övningsverksamhet. Information om fördröjande fältarbeten, befästningar och 
försvar påverkade stridsindelningen hos förbanden så att det fanns en 
blandning av spanings-, stridande- och fältarbetsförband på alla framryckande 
täter. Under övningarna tränade de sedan övriga förband att kunna bistå 
ingenjörer och pionjärer i lösandet av deras uppgifter.20 
 
  Efter en vinter och vår med intensiva övningar och förberedelser på alla 
nivåer och med olika svårighetsgrad påbörjades det tyska anfallet västerut 10 
maj, 1940. Anfallet inleddes av armégrupp B på den norra flanken mot Holland 
och Belgien. Denna armégrupp hade som huvudmål att binda huvuddelen av de 
allierade mobila förbanden och disponerade endast tre av totalt tio tyska 
pansardivisioner. Det tyska huvudanfallet sattes in längre söderut genom 
Ardennerna av armégrupp A som disponerade sju pansardivisioner.21 Detta var 
en stor överraskning för de allierade vilka hade svårt att anpassa sig till den 
rådande situationen. Med stor del av förbanden utspridda i långa försvarslinjer 
och pansarförbanden spridda för stöd till infanteriförbanden befann de sig 

                                                 
19 Ibid, s 242 
20 Rothbrust, Florian K. 1990, Guderian´s XIXth Panzer Corps and the Battle of France, 
Praeger Publishers, Westport, s 26-33 
21 von Mellenthin, F.W, Generalmajor, 1971, Panzer Battles, Ballantine Books, New York, s 
10-15 
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ständigt i en parera situation mot de tyska kraftsamlade pansarförbanden som 
ständigt framryckte genom och förbi de allierade förbanden, in på djupet. 
De två viktigaste framgångsfaktorerna i slaget var överraskning och 
kraftsamling.22 Överraskning ansågs av tyskarna nästan alltid vara relaterat till 
tidsutnyttjande och tempo vilket betonades i deras reglementen, särskilt då i de 
för pansardivisioner vars adelsmärke ansågs vara snabbhet i tanke och rörelse 
samt stridstekniken att alltid kraftsamla.23 
 
  Under anfallets olika faser varierar ledningen från att vara mycket detaljerad i 
inledningen till att efterhand bli mer och mer målrelaterad. Från att ange exakt 
indelning, framryckningsväg och marschordning tilldelades senare endast 
gränser, mål och understödsresurser samt i vissa fall begränsningar.24 I den 
inledande fasen av anfallet var trafiktjänsten av avgörande betydelse för 
framryckningen på de få vägarna genom Ardennerna. Den direkta styrningen25 
från högre nivå under detta skede var mycket hög och endast smärre incidenter 
inträffade, bl.a. togs en del initiativ på låg nivå som inte överensstämde med 
den övergripande planen vilket orsakade allvarliga trafikproblem. Resultatet av 
dessa problem var att vissa förband blev fördröjda, bl.a. artilleriet i Pansarkår 
Guderian.26 Chefen för pansargruppen där Guderians kår ingick, general von 
Kleist, bestämmer sig emellertid för att fortsätta anfallet över floden Meuse 
med hjälp av kraftigt flygunderstöd. Kleist hade i sin order varit mycket tydlig 
på att tempot var det avgörande för att kunna exploatera vunnen framgång och 
därmed behålla initiativet. 
 

Utmaningen ligger i snabbheten. Därför skall vi, utan att dra in 
oss i strid i vår rygg eller våra flanker, stöta in på djupet och 
överraska försvararna.27 

 
  På samma sätt tog Guderian uppgiften och tydliggjorde uppdraget för sina 
soldater. 
 

När vi brutit igenom är det av yttersta vikt att vi avancerar så 
snabbt som motorerna tillåter, utan att blicka bakåt eller mot 
flankerna, utan rast och vila, dag och natt så långt som bränslet 
räcker. Skydd mot fiendens angrepp mot våra flanker är uppgifter 
för efterföljande förband.28 

                                                 
22 von Mellenthin, s 16: “I must emphasize that the German victories of May, 1940, were due 
primarily to skilful application of the two great principles of war – surprise and concentration” 
23 Oberkommando des Heeres, Generalstab des Heeres, Nr. 3463, 3.12.40, “Richtlinien für 
Führung und Einsatz der Panzer-Division“, National Archives & Records adm., Washington 
D.C., Microfilm Publication T78 Roll 201 Frame 6144287ff, bl.a. kap III 
24 Claesson et al. , s 146-150 
25 Chefen och ledarskapet, s 14-15 
26  De tyska förbanden döptes efter sina chefer, t.ex. Pansarkår Guderian (eller XIX 
Pansarkåren) som bestod av bl.a. 1, 2 och 10. Pansardivisionen 
27 Frieser, Karl-Heinz 1996, Blitzkrieg-Legende, Oldenbourg Verlag, München, s 117 
28 Rothbrust, s 45 
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  Han klargjorde också tidsförhållandena för alla i förbandet på ett så tydligt 
sätt som möjligt. 
 

Tre dagar till Meuse, på fjärde dagen över Meuse.29 
 
  På kvällen den 11 maj når Guderians 1.Pansardivision staden Boullion och 
floden Semois med 1.Pansarregementets tät. Efter strider utan nämnvärd 
framgång i staden i anslutning till floden, avstannar framryckningen vid 
divisionen. Längre norrut söker sig 1.Pansardivisionens motorcykelbataljon 
fram längs Semois för att lokalisera en övergång. Efter att ha passerat gränsen 
till 2.Pansardivision hittar dom en övergång vid byn Mouzaive. Bataljonchefen, 
major von Wietersheim, är medveten om att 2.Pansardivision är fördröjd längre 
österut och utnyttjar därför luckan. Han lyckas under strid ta sig över och säkra 
bortre strand, och förstärks snabbt av stridsvagnar från 2.Pansarregementet som 
hört om initiativet. Med stridsvagnar över Semois kollapsar det franska 
försvaret och dom drar ur försvaret längs Semois, även vid Boullion.30 
 
  Den 13 maj anfaller 1. Skytteregementet ur 1. Pansardivisionen över Meuse 
vid Sedan för att ta ett brohuvud. Tyskarna upptäcker snabbt att det franska 
artilleriet med hög precision beskjuter deras positioner och först när 
regementschefen, överstelöjtnant Balck, lyckas dirigera det understödjande 
flyget mot de franska artilleriförbandens grupperingar lyckas de ta sig över 
floden och slå ut de främre befästningarna. Flygunderstödet var så kraftigt att 
truppen inte ens lade märke till bristen på artilleriunderstöd. Balck fortsätter 
sedan anfallet i mörker för att utvidga brohuvudet in på djupet, trots att 
förbandet var utpumpat efter de senaste dagarnas strider, vilket ger utdelning 
dagen efter när fransmännen genomför ett motanfall med en pansarbrigad, 
understödd av flyg. Tack vare djupet i brohuvudet hinner tyskarna få fram 
pansarvärns- och stridsvagnsförband som sedan slår tillbaka det franska 
motanfallet. I detta skede var målstyrning31 drivkraften i anfallet.32 
 
  Parallellt anföll Rommels 7. Pansardivision33 över Meuse längre norrut, vid 
Dinant. Där hade tyskarna tillgång till artilleri men ingen rökammunition för att 
skydda övergången med, något man kompenserade genom att sätta eld på 
bebyggelse och gå över floden i skydd av röken från bränderna. Även här 
fortsatte framryckningen på djupet i mörker och de lyckades skapa oordning 
och kaos på den försvarande sidan.34 
 
  I bägge dessa exempel ställs chefer och förband inför situationer som inte var 
förutsedda och planerade. Vid studier av de ordrar som utarbetades under 
operationen för att samordna verksamheten konstaterar jag att ingen plan höll, 

                                                 
29 Frieser, s 129 
30 Frieser, s 157.  Även Rothbrust, s 61 
31 Chefen och ledarskapet, s 14-15 
32  von Mellenthin, s 16-21 
33 Vilken ingick i Pansarkår Hoth 
34  Frieser, s 278-299 
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men målsättningarna uppfylldes.35 Många gånger var det andra än de som 
avdelats för en viss uppgift som slutligen löste uppgiften. I många fall var en 
menigs eller underofficers initiativ avgörande för hela kårens strid, då det 
många gånger resulterade i åtgärder från fienden som de andra förbanden 
kunde nyttja till egna initiativ. Genom att de tyska förbanden tidigare hade 
tränat på okända situationer var de inte främmande för att ta initiativ och 
anpassa sig efter rådande situation, trots att det innebar en risktagning och att 
ledningsförhållandena många gånger blev röriga med olika förband och staber 
om vartannat. En av de viktigaste framgångsfaktorerna var överraskning, 
vilken kommer ur ett ständigt högt tempo och tydliggörande av 
tidsförhållanden. Genom att framrycka på djupet under mörker togs de franska 
förbanden med överraskning vilket sedan exploaterades när de kraftsamlade 
där de fick framgång. Dessa beslut var kopplade till att cheferna hade 
förtroende för förbanden och förbanden för cheferna, med andra ord de 
tillämpade uppdragstaktik. 
 
 

3.3 Varför tillämpa uppdragstaktik 
 
Uppdragstaktik, krigets dimma och friktioner 
  Krig är en kamp mellan viljor. Viljornas kamp, med dess olika målsättningar 
och metoder, gör att stridsfältet kommer att präglas av ”stridens dimma”.36 
Dessa viljor kommer, tillsammans med de friktioner37 som präglar striden, att 
ge upphov till osäkerhet och kaos. I denna röra uppstår samtidigt möjligheter 
som den initiativrike kan utnyttja och exploatera. Detta förhållande gör att 
stridsförloppet blir oförutsägbart och omöjligt att planera i detalj, och således 
svårt att leda i detalj från central nivå om ett högt tempo eftersträvas. Delar av 
förloppet där vi kan isolera kampen mellan viljorna eller stridens friktioner kan 
behöva samordnas och styras mer direkt, men trots detta måste en inbyggd 
smidighet finnas med för att kunna hantera det oförutsedda.38 
 
  I en miljö där kaos och osäker information och beslutsunderlag är vardag blir 
de enskilda initiativen viktiga. 
 

Genom att ta och bibehålla initiativet kan vi påtvinga fienden vår 
vilja.39 

 
  Att ta och bibehålla initiativet kräver ett högre stridstempo relativt 
motståndaren, samt ett flexibelt utnyttjande av förband och metoder.40 Ett 

                                                 
35 Guderian, Heinz, General, 1952, Panzer Leader, Da Capo Press (1996), New York, s 474-
512. Även Rothbrust, s 144-150. 
36 Clausewitz, Carl von, Om Kriget, Bonnier Fakta Bokförlag AB, Stockholm, 2002 , s 29-44 
37 Ibid s 79-81 
38 Rothbrust, s 28-33, trafikplaneringen o.s.v. 
39 Försvarsmakten, 1995, Arméreglemente del 2, (AR 2), s 38 
40 Militärstrategisk doktrin, s 90 
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högre stridstempo kommer sig av ständiga initiativ mot samma målbild på alla 
nivåer vilket kan uppnås med stöd av följande grundregler:41 

• Decentraliserad ledning där observationer och information inte behöver 
engagera hela hierarkier 

• Acceptera förvirring och oordning, använda detta och genom 
decentralisering också skapa förvirring och oordning (för motståndaren) 

• Undvika alla schabloner, mönster och formler 
 
  Då vi inte kan räkna med att ständigt kunna förutse varje skeende i striden är 
alltså uppdragstaktiken möjligheten för våra förband att gripa initiativet genom 
ett ständigt högre tempo relativt motståndaren, med andra ord gripa tillfället i 
flykten. 
 
 

3.4 Vad krävs för att tillämpa uppdragstaktik 
 

Slagfältets tomhet kräver soldater som kan tänka och agera 
självständigt, som kalkylerat, beslutsamt och modigt kan dra 
fördel av varje situation, och som förstår att seger är beroende av 
varje individ.42 

 
  Jag skall här utgå från och beskriva uttrycken handlingsutrymme, förtroende, 
uppgiftsdisciplin och ansvarsglädje. Dessa är grundvärden som återfinns i 
många olika skrifter och som på ett bra sätt beskriver några av de mest 
framträdande grundvärdena som möjliggör uppdragstaktiken och dess effekter. 
 
Handlingsutrymme 

Chefen måste ge sina underlydande handlingsutrymme, så länge 
det inte påverkar hans syften ogynnsamt. Han får däremot inte 
överlämna beslut till sina underlydande, för vilka han själv ensam 
är ansvarig.43 

 
  Genom att ge underlydande så stor frihet som möjligt, med tydliga 
ansvarsförhållanden där det tydliggörs vad han inte har frihet med, kan chefen 
få maximal effekt av den underlydande som då anpassar sitt handlande efter 
rådande läge. 
 
Förtroende 
  Vikten av ett ömsesidigt förtroende mellan chefer, sidoordnade och 
underställda verkar vara ett grundvärde som många har tagit fasta på. Ordet 
förtroendetaktik som synonym till uppdragstaktik verkar vara en liknelse som 
många gånger passar in.44 I vårt taktiska arméreglemente uttrycks det så här45: 
                                                 
41 Lind, WS, red Arne Baudin och Nils Maurius Rekkedal, Handbok Manöverkrigföring, 2002, 
Försvarshögskolan,, s 15-16 
42 Condell, B & Zabecki, D. (2001) On the German Art of War. Truppenführung.  London; 
Lynne Rienner Publishers, Inc., s. 18 
43 Condell & Zabecki, s. 23 
44 Baudin, Arne, seminarie i militärteoretiska grunder FHS ChP 01-03, 2001 
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Uppdragstaktik kräver 
• självständiga chefer, 
• chefer som accepterar att underlydande agerar annorlunda 

än vad de själva skulle ha gjort, 
• uppmuntran av viljan att ta initiativ och risker, 
• ömsesidigt förtroende mellan chefer och soldater samt 
• hög utbildningsståndpunkt. 

 
  Viljan att ta initiativ och risker grundas i ett gott självförtroende.46 Utan detta 
förtroende till sin egen och förbandets förmåga saknas drivkraften till att ta 
risker inom ramen för chefens avsikt. Resultatet kan istället bli underlydande 
som kräver detaljstyrningar av rädslan att göra bort sig eller misslyckas. 
 
Ansvarsglädje 

I uppdragstaktikens mening är varje kompletterande order ett 
band på den underlydandes initiativ. Benägenheten att med 
ledning av operationskartorna i förväg disponera och ge order för 
att kunna möta lägets tänkbara utveckling lägger band på 
ansvarsglädjen hos den chef som befinner sig på ort och ställe och 
kan överblicka läget. 
 
Denna frihet i handlandet kräver emellertid också av varje chef ett 
stort mått av uppgiftsdisciplin, d.v.s. en inre drivkraft att alltid 
handla i den tilldelade uppgiftens anda och mening.47 

 
  Middeldorf pekar vidare på vikten av att staber aktar sig för sjukan att vilja 
organisera allt, samt att en omfångsrik stab leder till att ansvaret delas. 
 

En liten, ändamålsenlig stab arbetar snabbt, rörligt och enkelt; 
ansvarsglädje och koncentration är dess kännetecken. 

 
Uppgiftsdisciplin 
  Friheten att agera självständigt får inte bli en ursäkt att gömma sig bakom för 
att uppfylla egna eller andra syften än chefens. Middeldorf kallar i sin bok detta 
för ”uppgiftsdisciplin” och beskriver det som ”en inre drivkraft att alltid handla 
i den tilldelade uppgiftens anda och mening.”48 Ledningsfilosofin fungerar så 
länge de underställda har den drivkraften och det ömsesidiga förtroendet finns. 
Disciplin är också en viktig faktor, där uppdragstaktik sätter människan i 
centrum, en slags positiv människosyn. Detta ses idag av tyskarna som en så 
viktig del av uppdragstaktiken att det nämns i särskild ordning.49 I den svenska 

                                                                                                                                 
45 AR 2, s 77-78 
46 Shalit, s 117-118    
47 Middeldorf, E., 1956, Taktik på östfronten. Hamburg; Verlagsgruppe Koehler/Mittler, s 246 
48 Ibid, s. 246 
49 Widder, W. 2002. Auftragstaktik and Innere Führung: Trademarks of German 
Leadership. Military Review. September-October 2002 English Edition. 
Kansas: KA: Fort Leavenworth, Command & General Staff College, av Widder benämnt 
“Innere führung” 
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traditionen talar vi om informell- respektive formell disciplin, där den 
informella disciplinen är en förutsättning för uppdragstaktik.50 
 
  Det som på det mänskliga planet borde utmärka en organisation som vill 
tillämpa uppdragstaktik är att chefer på alla nivåer förväntas och vågar ta 
ansvar och tänka självständigt samt har handlingsberedskap att agera. När 
något oväntat inträffar måste inte organisationens medlemmar vända sig uppåt 
för styrning. Med personal som är tränade att agera, det vill säga att de har en 
hög handlingsberedskap torde organisationen ges flexibilitet. Självförtroende 
uppmuntras och ett gott självförtroende har visat sig vara en nödvändig 
förutsättning för att en individ skall våga ta sig an en svår situation. 
 
 

3.5 Vilka styrkor och svagheter finns med uppdragstaktik 
 
Varje metod och system har styrkor och svagheter, ibland uttryckt som fördelar 
och nackdelar. Dessa kan självklart vara dolda, som en dåligt uttryckt 
varudeklaration, allt beroende på situationen och vilka som deltar. Jag skall här 
försöka återge några av dessa, även om det är svårt att hitta information vilket 
skulle kunna bero på att det är för självklart att överhuvudtaget reflektera över. 
Walter von Lossow har emellertid nedtecknat några styrkor och svagheter med 
uppdragstaktik och jag skall därför utgå från dessa. 51 
 
De viktigaste styrkorna med uppdragstaktik är: 

• Chefer på alla nivåer tvingas inte bara att analysera sitt eget läge och 
uppgift utan också den för närmast högre nivå 

• Motivationen för lösande av uppgiften är högre då det övergripande 
syftet är tydligt tillsammans med egen roll och ett stort mått av 
handlingsfrihet 

• Beslut fattas på plats av inblandade utifrån rådande läge och syfte. 
 
Några svagheter är: 

• Uppdragstaktik kräver mycket träning och utbildning vilket kan vara 
både tidsödande och dyrt 

• Kräver att chefer och underlydande anpassar sig efter varandras 
utbildningsnivå för att rätt grad av styrning skall tillämpas. En fara kan 
vara att anpassa sig till den svagaste länken i kedjan, då effekten inte 
kan utnyttjas av de starkaste länkarna. 

 
Det finns också risker som inte direkt kan hänföras till svagheter utan kanske 
mer skall ses som möjliga nackdelar. Ledningens helikopterperspektiv är en 
risk som kan orsakas av att tekniken ger en annan lägesuppfattning på högre 
                                                 
50  Chefen och ledarskapet, s 34-36. Jmf med Shalit s 120-129, och även Harry Järv  i Den 
“goda tvåans” paradoxala hemlighet 
51 von Lossow, W. 1977. Mission-Type Tactics versus Order-Type Tactics. 
Militray Review. Professional Journal of the US Army, 1977/06. Fort 
Leavenworth, KS.: US Army Command General Staff College., s 89 
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nivå än den som existerar på lägre nivå. Detta kan leda till att ledningen 
försöker lösa problem flera nivåer ner i systemet, något som kan vara mycket 
kontraproduktivt då flera andra chefer förmodligen är i färd med att lösa dem 
på sitt sätt. Risken här är att underlydande efterhand förlorar initiativlust och 
motivation samt att de överordnade cheferna med helikopterperspektiv får ”fel” 
information och fattar felaktiga beslut. Detta är en dragning åt centraliserad 
ledning med detaljstyrning. 
 
  En annan risk är osäkerheten om underlydandes förmåga och kunnande. 
Förstår de verkligen uppdraget och löser de det på rätt sätt? Detta kan också 
leda till obefogad centralstyrning som på sikt blir kontraproduktiv. En 
detaljglad chef som ständigt lägger sig i och ifrågasätter underlydandes 
kompetens förlorar snart i eventuellt förtroende. 
 
  Uppdragstaktik kan också bli en täckmantel för inkompetens. Chefen vet inte 
hur han skall lösa uppgiften och delger bara sitt eget uppdrag till underlydande 
och låter dessa göra hela jobbet. 
 
 

3.6 Vad är ett uppdrag 
 
 
Uppdragstaktik utövas genom att chefen ställer uppgift, ger 
riktlinjer och tilldelar resurser samt låter den som löser uppgiften 
i största möjliga utsträckning själv bestämma hur uppgiften skall 
lösas.52 

 
 
  Uppdraget kan ses som själva utövandet av uppdragstaktik, en regel eller 
riktlinje för hur vi skall överföra den väsentligaste informationen för att nå 
syftet med striden. Ovanstående citat är ett klassiskt svenskt uttryck och dess 
andemening kan även idag återfinnas i den Militärstrategiska doktrinen: 53 
 

I uppdragstaktiken ställer chefer uppgift samt tilldelar resurser 
och handlingsregler, men lämnar så mycket som möjligt av 
genomförandet åt sina underlydande. 

                                                 
52 AR 2, s 78 
53 Militärstrategisk doktrin, s 90 
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  När det gäller uppdragstaktikens praktiska dimension kan det praktiska 
tillvägagångssättet vid genomförande av ledning studeras. Order kan vara mer 
eller mindre bra underlag för uppdragstaktik. Enligt israeliskt tänkande (Shai, 
2000) behöver uppdraget till en chef innehålla fyra delar: 54 

1.      Vilken effekt som skall åstadkommas i högre chefs 
stridsplan. Någon konkret stridsuppgift är inte nödvändig. 
2.      Vilka resurser han disponerar för att åstadkomma denna 
effekt. 
3.      Vilket som är hans ansvarsområde, bland annat i form av 
gränser. 
4.      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. 

 
  Walter von Lossow har en liknande definition på vad ett uppdrag måste 
uttrycka: 55 

 
Uppdraget måste tydligt uttrycka chefens vilja. 
Målet, tillvägagångssättet och riktlinjer, såsom tidsförhållanden, 
måste vara klara och tydliga utan att för den skull begränsa 
handlingsutrymmet för underlydande att utnyttja initiativ för att 
uppnå de mål som är satta. 
Begränsningar i tillvägagångssätt, inom ramen för chefens vilja, 
införs bara då det är nödvändigt för att samordna med 
sidoordnande förband.  
 

  Samtliga dessa definitioner har stora likheter. Den israeliska och tyska texten 
trycker tydligare på chefens vilja eller vilken effekt som skall uppnås medan 
samtliga trycker på den underställdes frihet i tillvägagångssätt. De olika 
texterna skall inte jämföras sinsemellan utan snarare stå var för sig men med 
möjligheten att se likheterna. Effekten eller produkten kan se ganska lika ut då 
olika delar av ett uppdrag återfinns på olika ställen i olika organisationer. Det 
som svensken ser som för självklart för att nämnas ser kanske israelen som för 
viktigt för att utelämnas. 
 
  Enligt William S. Lind kan uppdraget ses som ett kontrakt mellan chefen och 
den underställde, vilket bygger på chefens vilja. Den underställde åtar sig att 
följa chefens långsiktiga vision som definierar vilket slutresultat som skall 
uppnås. Han skall förstå vilja och syfte med striden minst två nivåer över egen 
nivå. Chefen å sin sida ger den underställde stor frihet avseende hur uppdraget 

                                                 
54 http://www.markop.com/asso_2003/asso_2003.htm (2003-04-26) ursprungligen från 
Thunholm, P., forskare vid Försvarshögskolan i tema uppdragstaktik under Arméns stabs och 
sambandsövning (ASSÖ) 2002. 
55 von Lossow, s 87, fritt översatt av författaren: “The mission must unmistakably express the 
will of the commander. 
The objective, course of action and mission constraints, such as time, must be clear and 
definite without restricting freedom of action more than necessary in order to make use of the 
initiative of individuals charged with the tasks to be accomplished. 
Limits as to the method of execution, within the framework of the higher commanders will, are 
imposed only where essential for coordination with other commands.” 
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skall lösas. Friheten i uppdraget går inte att bestämma, det beror helt på 
situationen. Utrymmet den underställde får kan vara allt från ”släpp inte 
fienden över ån” till mycket detaljerade order för strid i bebyggelse 
innehållande exakta inbrytningspunkter och eldområden. Den detaljerade 
ordern tappar emellertid snabbt sin kraft i och med att situationen utvecklar sig 
och den underställde övergår då till att jobba mot det mer övergripande målet. 
Med detta i minne så får det inte finnas en ”nolltolerans” -attityd mot misstag. 
En sådan inställning får snabbt de individuella initiativen att avta och därmed 
också trycket mot fienden.56 

                                                 
56 Lind, s 21 
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4 RESULTAT 
 

4.1 Sammanfattning och slutsatser 
  I avsnitten om uppdragstaktik visas på den mänskliga dimensionen för att nå 
framgång i strid. Uppdragstaktik är något mer än bara ett sätt att ge order. Det 
centrala i sammanhanget kan ofta spåras till högre chefs avsikt57 och 
förståelsen för detsamma i organisationen. Uppdragstaktiken bygger på att alla 
arbetar med denna chefens avsikt i minnet när de samlade initiativen skall gå i 
samma riktning, innebärande att avsikten har en samordnande funktion för 
förbanden. Detta kräver sedan förtroende för chefen när hans avsikt skall 
följas, liksom det hos chefen krävs förtroende för de underställda att lösa sina 
uppdrag i enlighet med hans avsikt utan att han blandar sig i genomförandet. 
Uppgiftsdisciplin och ansvarsglädje kan här vara en effekt av detta förtroende 
vilket gör att chefen ger de underlydande maximalt handlingsutrymme inom 
respektive ansvarsområde. För att den underställde inte skall känna behov av 
detaljerade order för att lösa uppgiften på rätt sätt krävs dessutom ett stort mått 
av självförtroende. Utan förtroendet för sin egen och förbandets förmåga 
saknas den grund för initiativ som möjliggör att ”tillfället grips i flykten”. Med 
denna filosofiska grund utnyttjas sedan denna ledningsmetod för att möjliggöra 
ett övertag relativt motståndaren genom ett högre stridstempo baserat på 
initiativ från alla nivåer i förbandet. Det finns här ingen teoretisk grund för att 
avgränsa friheten i initiativ till en särskild nivå, t.ex. genom uttryck ”initiativ 
på främst brigadnivå och uppåt”. Effekten av uppdragstaktik i strid med de 
friktioner, osäkerheter och oväntade händelseutvecklingar som ständigt gäller 
ligger just i att initiativen tas av hela organisationen. 
 
  Exemplet som återges visar på ett antal grundfaktorer för att komma fram till 
vad ett uppdrag bör bestå av, dessa har framkommit under fältövning 
Ardennerna.58 Tiden och tempots betydelse påvisas då detta är grunden för att 
uppnå överraskning i operationen. Tydliggörandet av tidsförhållandena ”tre 
dagar till Meuse, på fjärde dagen över Meuse” gör att alla förstår var de är i 
operationens tidslinjal och därför kan öka tempot när möjligheten uppstår. 
Tempots betydelse får anses tydliggjort med uttrycket ”vi avancerar så snabbt 
som motorerna tillåter, utan att blicka bakåt eller mot flankerna, utan rast och 
vila, dag och natt så långt som bränslet räcker”. Vidare är ansvarsområdena 
definierade inte bara genom gränser utan också med uttryck som ”skydd mot 
fiendens angrepp mot våra flanker är uppgifter för efterföljande förband” vilket 
medför att underlydande kraftsamlar mycket hårt i huvudanfallsriktningen, mot 
nästa delmål och slutmålet. Genom de underrättelsebedömningar som gjorts är 
de anfallande medvetna om att de kommer att bli anfallna i flankerna, men utan 
större kraft. Dessutom bedöms fienden vika när han passeras, vilket gör att han 
kan besegras genom att köra förbi honom och därigenom få honom på flykt. 
Det aktuella läget skiftar hela tiden mycket snabbt beroende på friktioner i 
                                                 
57  Jämför detta med beslut i stort och då främst måldelen  
58 FHS KVI/KV Mark fältövning Ardennerna med ChP 01-03 markoperativ fördjupning våren 
2003 
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form av trafikproblem, fiendens åtgärder och egna åtgärder, vilket får 
konsekvensen att ingen detaljplan håller i själva genomförandet när dessa 
friktioner och striden mellan viljor påverkar. Planerna blir snabbt frånsprungna 
av händelseutvecklingen och målen för de olika aktiviteterna blir än viktigare. 
Tidsmålen hålls och uppgifterna löses trots att ingen plan genomförs som det är 
tänkt från början, inte ens de order som ges dygnsvis håller riktigt. Istället är 
det allt ifrån enskilda till förbandsvisa initiativ som håller anfallsrörelsen igång, 
mycket tack vare att chefens avsikt är känd i organisationen. 
 
  Enligt det ovanstående resonemanget hittar jag fyra viktiga faktorer som får 
anses ha en stor effekt på uppdraget och som riktat initiativen inom ramen för 
uppdragstaktiken i rätt riktning: 

• Chefens avsikt  
• Situationen avseende bedömda utvecklingar 
• Tidsförhållanden och tempo 
• Ansvarsområden 

 
  Det är emellertid för enkelt att nöja sig med att förklara vad ett uppdrag skall 
bestå av då själva grunden för effekten av uppdragstaktik är mer filosofisk, 
med dolda värden som inte är uppenbara när auftragstaktik t.ex översätts till 
mission-order tactics. Vi måste väga in fler aspekter än så. Vårt sätt att vara är 
betingat av ett kulturarv och ett samhällssystem som är mer än de rent militära 
värdena. Ett uttryck för detta går att återfinna i sammanfattningen av de 
viktigaste budskapen i Chefen och ledarskapet: 
 

Att vara chef innebär att du tillsammans med underställda skall 
lösa uppgifter för att nå uppsatta mål. Detta betyder bl.a. att du 
alltid måste tänka självständigt och vara beredd att  handla på 
eget ansvar. Såväl i ditt arbete i fred som under krig kan du råka 
in i situationer där givna order och bestämmelser ej är aktuella 
och tillämpbara. Du måste då vara beredd att fatta de beslut som 
krävs för att målet ändå skall nås.59 

 
Vidare beskrivs vikten av ett positivt agerande gentemot underställda och att 
uppmuntra initiativ. Dessa yttringar, dokumenterade och odokumenterade, går 
att återfinna om vi studerar reglementen, instruktioner och historier från vårt 
svenska förflutna. Allt detta beskrivs i den norska introduktionen till 
nätverksbaserat försvar som icke-linjär teori. Här påvisas dynamiken i 
organisationer som möts, med verklighetens friktioner och påverkan såväl som 
deras egen kamp mellan viljorna. Dess motsats är då linjär teori, där det anses 
möjligt att beräkna vad som skall ske, ett slags mekaniskt synsätt på 
verksamhet och organisationers liv.60 Martin van Creveld använder ett liknande 
synsätt när han drar slutsatser från jämförelser mellan US Army och tyska 
Wehrmacht från andra världskriget. Han beskriver det tyska synsättet som 
dynamiskt där människans roll i helheten betonas och uppgifter behandlas 

                                                 
59  Chefen och ledarskapet, s 120 
60 Forsvarets Stabsskole, red prof Nils Marius Rekkedal, Introduktion till nätverksbaserat 
försvar, Försvarshögskolan, 2002, s 7-13 
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konceptuellt, utifrån ett slags helhetsperspektiv. I det amerikanska synsättet 
betonas organisationen och tekniken på ett mer tydligt sätt relativt människan. 
Ett uppdrag bryts ner i beståndsdelar, något som är en motsats till det tyska mer 
konceptuella synsättet. Det här går igen i allt från agerande under strid till hur 
de löser problem, d.v.s. hur de genomför bedömanden. Den tyska modellen 
betonar tempo och snabbhet i allt, vilket i sin tur kräver god förståelse baserat 
på hög kompetens. Detta kan inte direkt kopplas till mängd träning utan 
snarare till sättet de tränar på.61 
 
 

4.2 Utvecklade slutsatser 
Slutsatser kopplade till uppdragstaktik 
  Mina slutsatser avseende uppdragstaktik är att det är en ledningsmetod som är 
mer än bara en metod, det är också en lednings- och levnadsfilosofi. Den 
värdesätter människan som det viktigaste för att nå de effekter som eftersträvas 
i strid, överläge gentemot motståndaren genom ett högre tempo. Den baseras på 
den enskildes förmåga och initiativkraft att optimera den egna effekten genom 
ett flexibelt utnyttjande av resurser i varje situation, inom ramen för 
organisationers och stridens dynamik och oväntade händelseutvecklingar. Detta 
kommer sig av ett ömsesidigt förtroende mellan chefer och underställda, ett 
självförtroende hos individen att handla i enlighet med chefens avsikt snarare 
än den erhållna stridsuppgiften. Underställda ges handlingsutrymme i 
förvissningen om att de har en god uppgiftsdisciplin, vilket i sin tur ger en slags 
ansvarsglädje, eller vilja att ta ansvar för helheten mer än bara för sin egen lilla 
bit. Viktiga punkter att beröra vid användande av uppdragstaktik är 
följaktligen: 

• Chefens vilja, både som ledstång och samordningsmetod baserat på 
• förtroende för underställda och sidoordnade såväl som överordnade 

vilket ger 
• initiativ och tempo som möjliggörs av ett gott självförtroende och ett 

stort handlingsutrymme vilket kräver 
• uppgiftsdisciplin och ansvarsglädje 

 
Jag anser därmed att nedanstående frågeställningen är besvarad: 

Hur kan uppdragstaktiken möjliggöra en enkel ledning genom 
uppdrag? 

 

                                                 
61 Creveld, M. van, 1982, Fighting Power, Connecticut; Greenwood Press, s 163-174 
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Slutsatser kopplade till uppdraget 
Dessa slutsatser är utvecklade ur resonemanget i föregående avsnitt och är 
baserade på de fyra viktiga beståndsdelarna i ett uppdrag och det är dom som 
skall prövas mot teori och utgöra grunden för hypotesprövningen. De är också 
svaret på frågeställningen: 

Hur skall ett uppdrag formuleras så att de samlade krafterna drar 
mot samma mål? 

 
 
Slutsats 1 (S 1) 

Högre chefs vilja minst två nivåer upp skall återfinnas i uppdraget. Ett 
bra uppdrag har ett tydligt och lättförståeligt mål som kan nås på olika 
sätt – med olika planer. Att frångå den valda planen kommer att vara 
regel och ett ställt uppdrag måste överleva det. 

 
Slutsats 2 (S 2) 

Ett uppdrag innehållande relevanta underrättelse och lägesbedömningar 
gör att tempot kan anpassas och upprätthållas. Detta är grunden för 
situationsanpassning. 

 
Slutsats 3 (S 3) 

Möjligheter och begränsningar i tid skall tydligt framgå i uppdraget då 
detta är en förutsättning för tempo och initiativ. Överraskning är ofta 
förknippat till tid mer än tillvägagångssätt. 

 
Slutsats 4 (S 4) 

Ansvarsområdet för den underställde skall vara tydligt. Begränsningar 
införs endast vid konflikt mot ansvarsområdet eller vid 
samordningsbehov med sidoordnade förband. Resurser som disponeras 
för att nå målet skall framgå liksom vilka förband som är kraftsamling i 
olika skeden. 
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4.3 Prövning av slutsatsernas relevans mot teori 
 

 S 1 S 2 S 3 S 4 
CC 10 punkter Högre chefs vilja minst två 

nivåer upp skall återfinnas i 
uppdraget. Ett bra uppdrag 

har ett tydligt och 
lättförståeligt mål som kan 

nås på olika sätt – med 
olika planer. Att frångå den 

valda planen kommer att 
vara regel och ett ställt 
uppdrag måste överleva 

det. 
 

Ett uppdrag 
innehållande relevanta 

underrättelse och 
lägesbedömningar gör 

att tempot kan 
anpassas och 

upprätthållas. Detta är 
grunden för 

situationsanpassning. 
 

Möjligheter och 
begränsningar i tid skall 

tydligt framgå i 
uppdraget då detta är en 
förutsättning för tempo 

och initiativ. 
Överraskning är ofta 

förknippat till tid mer än 
tillvägagångssätt. 

Ansvarsområdet för den 
underställde skall vara 
tydligt. Begränsningar 

införs endast vid konflikt 
mot ansvarsområdet eller 

vid samordningsbehov med 
sidoordnade förband. 

Resurser som disponeras 
för att nå målet skall 
framgå liksom vilka 

förband som är 
kraftsamling i olika skeden.

1. Tidslinjal där 
förberedelser och 
beredskap för styrkorna 
framgår 

  JA JA, till del 

2. Lägesuppfattning 
avseende kritiska fysiska -, 
geografiska -, och 
meteorologiska förhållanden 

 JA   

3. Indelning och 
sammansättning av förband 
i förhållande till uppdraget 

   JA 

4. Överensstämmelse 
mellan mål, medel och 
resurser 

   JA 

5. Vad skall åstadkommas 
från högsta till lägsta nivå 

JA    

6. Bedömning om 
motståndarens förväntade 
åtgärder, innehållande 
slutsatser som bekräftar 
eller förkastar bedömningen 

JA    

7. Vad motståndaren 
försöker uppnå, inte bara 
vad han kan göra relaterat 
till hans resurser 

 JA   

8.Chefens syn på vad 
styrkorna skall kunna göra 
och hur, samt inte minst, hur 
han ser på stridens förande 
och karaktär 

JA    

9. Indikatorer på att 
operativa idén är fel eller 
har misslyckats och hur 
detta kan spridas för att 
anpassa eller ändra idén 

Nja, kanske sammantaget 
med lägesbedömning, 
emellertid ej uttryckt så 

Nja, kanske 
sammantaget med 
chefens avsikt, 
emellertid ej uttryckt 
så 

  

10. En alternativ plan att 
förlita sig till om idén och 
operationen är på väg att 
misslyckas 

    

 
 
 
 
 

Överensstämmelse på minst 
tre punkter 

Överensstämmelse på 
två punkter 

Överensstämmelse på en 
punkt 

Överensstämmelse på minst 
två punkter 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum 19 100: 2017 
Krigsvetenskapliga institutionen 2003-05-27 Sida 26(38) 
Joakim Martell 

 

4.4  Hypotesprövning och resultat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 2: SAMMANHANGET MELLAN SLUTSATSER SOM PRÖVAS MED STÖD AV 

TEORIN OCH HYPOTESEN SOM PRÖVAS MED STÖD AV SLUTSATSERNA. 
 
Hypotesen kan tyckas ganska självklar. Min undersökning visar emellertid att 
den är självklar först när förutsättningarna, eller antagandena är uppfyllda. 
Grunden för mitt påstående baseras på det uppdragstaktiska resonemanget, där 
det krävs initiativ på låg nivå för att hantera stridens dynamik. Utan 

S 1 
Högre chefs vilja minst två nivåer 
upp skall återfinnas i uppdraget. Ett 
bra uppdrag har ett tydligt och 
lättförståeligt mål som kan nås på 
olika sätt – med olika planer. Att 
frångå den valda planen kommer att 
vara regel och ett ställt uppdrag 
måste överleva det.  

S 2 
Ett uppdrag innehållande relevanta 
underrättelse och lägesbedömningar 
gör att tempot kan anpassas och 
upprätthållas. Detta är grunden för 
situationsanpassning.  

S 3 
Möjligheter och begränsningar i tid 
skall tydligt framgå i uppdraget då 
detta är en förutsättning för tempo 
och initiativ. Överraskning är ofta 
förknippat till tid mer än 
tillvägagångssätt.  

S 4 
Ansvarsområdet för den underställde 
skall vara tydligt. Begränsningar införs 
endast vid konflikt mot ansvarsområdet 
eller vid samordningsbehov med 
sidoordnade förband. Resurser som 
disponeras för att nå målet skall framgå 
liksom vilka förband som är 
kraftsamling i olika skeden.  

Antaganden 
•Uppdraget, slutmålet och de deltagandes roll i
helheten är känt ner i hela organisationen och
möjliggör för alla att ta initiativ för att hålla ett högt
tempo mot slutmålet och inte bara nästa steg. Detta
medger att tids- och resurskrävande mellansteg hoppas
över till förmån för slutmålet.  
•Grunden för att möjliggöra detta är tillämpning av 
uppdragstaktik som ledningsmetod, baserat på 
förtroende för människan.  
 

Hypotes 
Ett välformulerat uppdrag, med tydligt
mål och syfte, är en förutsättning för att
gripa och bibehålla initiativet. 

TEORI 
         ”CC” tio punkter  

Prövning av 
hypotes 
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uppdragstaktik som ledningsmetod kan varken antaganden eller hypotes anses 
vara giltiga.  
Detsamma gäller för teorin ”Command concept” där grunden är uppdragstaktik 
med den icke-linjära teorin i grunden, och själva syftet att bygga ett operativt 
koncept på att möjliggöra strid med så lite informationsflöde som möjligt i 
själva genomförandet. Detta innebär en relativt decentraliserad ledning i 
genomförandet, men som är klar i synen på chefens avsikt. Centraliserad 
ledning med detaljstyrning är så olikt så jag anser det vara uppdragstaktikens 
motsats. I det detaljstyrda centraliserade systemet torde inte slutmål vara lika 
viktigt på lägre nivåer, istället blir egen specifik uppgift viktigare, andra 
områden skall de överordnade ta hand om. De högre nivåerna ser helheten och 
söker styra lägre nivåer så att önskade effekter uppnås och man drabbas inte så 
hårt av friktioner och kampen mellan viljor. Skillnaderna dessa system emellan 
kan åskådliggöras enligt nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGUR 3: SAMMANHANGET MELLAN FÖRSTÅELSE AV HELHETEN FÖR ATT TA 

INITIATIV, JÄMFÖRT MELLAN UPPDRAGSTAKTIK OCH CENTRALISERAD 
LEDNING. 

 

Tänker två nivåer upp, 
Och förstår två nivåer ner Ger order två nivåer ner

Underställd chef

Nu: Tänker & 
Genomför

Delmål Slutmål 

Tänker efter 
order 

Nu: 
Genomför 

Delmål Slutmål
Tänker

Underställd chef

Ledning med uppdrag Centraliserad ledning 
 med detaljstyrning 
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5 Sammanfattning 
  Sammanfattningsvis vill jag hävda att den sammanfattande slutsatsen om 
uppdragstaktik svarar på den första frågeställningen62 och de fyra generella 
slutsatserna om uppdraget svarar på den andra frågeställningen63. Tillsammans 
stöder de sedan hypotesen. Teorin ”Command concept” är en referens som har 
prövat relevansen i slutsatserna. Ingen regel utan undantag, så också i detta fall. 
De fyra slutsatserna som jag anser kan vara riktlinjer för vad ett uppdrag skall 
innehålla är inte likadana som punkterna i teorin. De punkter jag tagit fram får 
anses vara områden som hör ihop på ett konceptuellt sätt och bör kunna 
användas tillsammans med slutsatserna från uppdragstaktik. De mer detaljerade 
punkterna i teorin delar upp problemen på ett tydligare sätt, närmast 
sekventiellt. För hög detaljeringsgrad i riktlinjerna kan hämma det fria 
tänkandet varför jag anser det bättre att uttrycka dessa mer övergripande, t.ex. 
som de fyra faktorer som ligger till grund för slutsatserna: chefens avsikt, 
situationen avseende bedömda utvecklingar, tidsförhållanden och tempo och 
avslutningsvis ansvarsområden. Självklart skall detta kompletteras med en 
djupare beskrivning som bakgrund. En punkt som avviker är att jag inte hittat 
någon slutsats om vikten av att ha en reservplan, likt den tionde punkten i 
teorin. Vad som är anledningen till detta har jag inte för avsikt att analysera 
djupare, men det kan vara så att med en ganska ”lös” plan för själva 
genomförandet är det målen som styr och så länge de är desamma krävs ingen 
ny plan, utan snarare en anpassning till rådande läge, vilket får anses vara 
beskrivet inom ramen för uppdragstaktik. 
 
  Jämför jag resultatet av uppdraget med hur vi traditionellt utformat order i 
Sverige; beslut i stort (BIS) innehållande en måldel och genomförandedel, 
riktlinjer och slutligen uppgifter så finns det stora likheter. Måldelen i BIS är 
bärvågen i ordern, liksom chefens avsikt är i uppdraget. Det som brister först 
vid fiendekontakt är det tänkta genomförandet medan målet (måldelen) oftast 
håller. 
 
Hypotesen grundar sig på två antaganden eller förutsättningar för att inte vara 
för allmän eller självklar: 
 

• Uppdraget, slutmålet och de deltagandes roll i helheten är känt ner i 
hela organisationen och möjliggör för alla att ta initiativ för att hålla ett 
högt tempo mot slutmålet och inte bara nästa steg. Detta medger att 
tids- och resurskrävande mellansteg hoppas över till förmån för 
slutmålet. 

 
• Grunden för att möjliggöra detta är tillämpning av uppdragstaktik som 

ledningsmetod, baserat på förtroende för människan  

                                                 
62 Hur kan uppdragstaktiken möjliggöra en enkel ledning genom uppdrag? 
63 Hur skall ett uppdrag formuleras så att de samlade krafterna drar mot samma mål? 
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Givet att ovanstående antaganden är uppfyllda gäller hypotesen:  
 
Ett välformulerat uppdrag, med tydligt mål och syfte, är en förutsättning för 
att gripa och bibehålla initiativet. 
 
Och baserat på uppsatsens slutsatser är resultatet avseende vad ett uppdrag bör 
innehålla eller bestå av enligt följande fyra punkter eller områden: 
  

Chefens avsikt 
Högre chefs vilja minst två nivåer upp skall återfinnas i uppdraget. Ett 
bra uppdrag har ett tydligt och lättförståeligt mål som kan nås på olika 
sätt – med olika planer. Att frångå den valda planen kommer att vara 
regel och ett ställt uppdrag måste överleva det. 

 
Situationen avseende bedömda utvecklingar 
Ett uppdrag innehållande relevanta underrättelse och lägesbedömningar 
gör att tempot kan anpassas och upprätthållas. Detta är grunden för 
situationsanpassning. 

 
Tidsförhållanden och tempo 
Möjligheter och begränsningar i tid skall tydligt framgå i uppdraget då 
detta är en förutsättning för tempo och initiativ. Överraskning är ofta 
förknippat till tid mer än tillvägagångssätt. 

 
Ansvarsområden 
Ansvarsområdet för den underställde skall vara tydligt. Begränsningar 
införs endast vid konflikt mot ansvarsområdet eller vid 
samordningsbehov med sidoordnade förband. Resurser som disponeras 
för att nå målet skall framgå liksom vilka förband som är kraftsamling i 
olika skeden. 
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6 SLUTDISKUSSION 
 

6.1 Resultatet i förhållande till Försvarsmakten 
  Den utveckling som sker idag med informationssystem och olika metoder för 
att förbättra effektivitet och annat kan kanske vara kontraproduktiv mot den 
uppdragsbaserade ledningsmetoden? Nolltolerans mot misstag och information 
som gör att den överordnade med sin erfarenhet lättare styr hela förbandet än 
med hjälp av de underlydande cheferna är kanske redan verklighet inom vissa 
områden som till exempel ekonomistyrning, organisations- och 
personalutveckling. En negativ spiral kan få oss att sträva åt fel håll om vi 
under ett par officersgenerationer skiftar system mot det mer centraliserat ledda 
och detaljstyrande systemet. Martin van Creveld pekar på några intressanta 
slutsatser inom området centralisering och decentralisering som ett sätt att 
hantera information eller kunskap. Varje teknikutveckling har medfört att 
beslutsfattandet har höjts upp i hierarkin. Detta får till följd att kunskapen ökar 
på de högre nivåerna men samtidigt minskar den på de lägre nivåerna. 
Vissheten på högre nivå resulterar alltså i ovisshet på lägre nivå. Detta kan i 
viss mån accepteras i de lägre hierarkierna intill det att de upplever att 
kunskapen de får ovanifrån inte stämmer med det de själva upplever. Med 
andra ord kan den mer centraliserade ledningen fungera så länge allt upplevs gå 
bra. Den centrala leningen tenderar att växa och bli större och sprider då också 
ut sig på fler platser för att uppnå säkerhet vid t.ex. en bekämpning, något som 
medför ett ytterligare glapp till de lägre nivåerna. Någonstans här tappas 
förmågan till uppdragstaktik. van Creveld pekar här på vikten av att 
decentralisera kunskapen och att få högre nivåer så nära de lägre som möjligt. 
Ett sätt är att staberna hålls så små att de påminner om de lägre nivåerna, något 
som Middeldorf också framhåller vikten av.64  
 
  Med ovanstående i minnet bör vi fundera noga i samband med 
organisationsutveckling och utbildning. Flera erkända författare och ledande 
militärer hävdar vikten av små staber och chefer som lever nära sina 
underställda.65 Ben Shalit visar i en undersökning från den israeliska armén att 
vissa chefers närhet är viktigare än andras. Bataljonschefen och nedåt har en 
central roll för den enskilde soldaten, men även brigadchefen verkar viktig. 
Delade umbäranden och föregångsmannaskap är några av flera viktiga faktorer 
som bygger upp förtroendet för chefen.66 I Sverige är detta idag svårt inom 
stora delar av Försvarsmakten då vår vardag inte är uppbyggd kring förband, 
staber och övningar. Grundorganisationen är organiserad och dimensionerad 
för andra uppgifter såsom kostnadseffektiv utbildning och säkerhet. Eller så 
synes detta vara den kraftsamling som för närvarande råder. Den Preussiske 
kungen jag nämner i början av kapitel 3 genomförde inte bara chefsbesök, han 
deltog aktivt i fältlivet som övriga soldater, som ett föredöme.  

                                                 
64 Creveld, M. van, 1985, Command in War, Harvard University Press, s 273-274 
65  Bl.a. van Creveld, Middeldorf, von Mellenthin 
66 Shalit, s 165-172    
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  Vad innebär det då för oss? 
Det kan vara så enkelt som att vi skall börja öva i förband igen. Anställda som 
arbetar ihop under längre tid ökar sitt självförtroende och förtroendet för sina 
chefer , underlydande och sidoordnade. Dessa arbetar sedan varje år ihop med 
en ny kull värnpliktiga som även skapar nya erfarenheter till förbandet. Men 
det kan också behövas större utvecklingar än bara övning. Martin Van Creveld 
m.fl. pekar på vikten av små staber som lever nära förbandet. Generellt sett 
kanske det är frågan om en ökad decentralisering såväl av fredsdriften som i 
strid. Med andra ord, vi måste leva närmare uppdragstaktiken i ett 
ledningsfilosofiskt perspektiv, leva som vi lär.  
 
  Jag ser alltså ingen koppling till ordermallar eller bedömandeprocesser i min 
analys. Sättet att ställa upp informationen på är mer layoutmässig. Det är själva 
kärnan i budskapet som är det relevanta, tillsammans med sättet att utöva 
ledning på. Det finns en risk med omfattande ordermallar, nämligen att det ges 
frihet i uppdrag på ett ställe, för att senare i uppgifter och olika bilagor beskära 
friheten. Ibland sker detta utan att vare sig chef eller underställd ser detta när 
uppgiften ges.67 
 
 

6.2 Hur kan vi utbilda personal och förband med uppdragstaktik som 
grund?  

Jag skall nedan beskriva ett antal olika exempel på hur resultatet ovan kan 
appliceras i vår egen utbildningsverksamhet. Dessa exempel är hämtade ur en 
bred bas och ger kärnfulla kommentarer om olika delar av utbildningssystemet. 
Avslutningsvis sammanfattar jag mina egna slutsatser om vad som är viktigt 
inom utbildnings- och förbandsverksamheten för att vi skall kunna öva enligt 
uppdragstaktikens principer. 
 
 
Exempel 
 
Lind: Handbok manöverkrigföring68 
  Inställningen ”vi har bara tid att lära dem grunderna” måste överges. Istället 
bör fänrikarna först få lära sig hur de skall göra för att tänka ”två nivåer högre”. 
Först därefter bör de få lära sig stridsteknik och orderterminologi för att föra 
befälet över en pluton 
 
  Ett bra exempel på hur initiativförmågan och idérikedomen hos yngre befäl 
kan tränas upp finns hos israelerna. En israelisk bataljonschef tar ut ett 
kompani i fält och säger: ”Om en timme blir du anfallen av ett fientligt 
stridsvagnskompani. Stridsvagnskompaniet har inget infanteri- eller 
artilleriunderstöd. Förbered ett lämpligt försvar.” 45 minuter senare säger han: 
”Det fientliga stridsvagnskompaniet har infanteri-, artilleri- och flygunderstöd. 
                                                 
67  Bech, B.T, 2001, ”Fremmer frihetsgraden skrevet inn i norske brigadeordre oppdragsbasert 
ledelse?”, Försvarshögskolan, C-uppsats, s 58-59 
68  Lind, s 43-48 
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Gör lämpliga ändringar av ditt försvar.” När det sedan återstår fem minuter 
innan anfallet ska genomföras säger han: ”Vi har just fått höra att anfallet 
kommer från precis motsatt riktning mot vad vi hade förväntat oss. Ändra ditt 
försvar på lämpligt sätt.”  
  Därefter utvärderar bataljonschefen hur kompaniet anpassade sig till de 
ändrade förutsättningarna.69 
 
  Fria övningar där olika styrkor får möta varandra dubbelsidigt är något som 
tränar individerna att hantera friktioner och fiendens vilja. Efterhand blir de 
exakta ordrarna förbisprungna och överflödiga, istället blir chefens avsikt och 
syftet med striden viktiga. Ovissheten sporrar initiativkraft och kreativitet. 
 
 
Hayden: Warfighting; Maneuver Warfare in the U.S. Marine Corps 70 
  Militär utbildning och övning skall inte syfta till att lära sig fasta procedurer 
och processer, utan skall koncentreras mot att träna dynamiken och snabbheten 
i agerande och beslutsfattning. Formella övningar och utbildning skall hållas 
till ett minimum. Att träna upp tempo och snabbhet i tanke och handling utgör 
en av de viktigaste förutsättningar för framgång på stridsfältet och en 
grundförutsättning för att uppnå överraskning. 
 

Chefen måste vänja sin stab med ett högt tempo från början, och 
sedan hålla tempot högt. Om han nöjer sig med det normala, eller 
något annat än en maximal insats, ger han upp segern redan vid 
startsnöret, och kommer förr eller senare att lära sig en bitter 
erfarenhet. (Fältmarskalk Erwin Rommel, förf. översättning) 
 

 
Utbildning av chefer skall utveckla tre viktiga förmågor: 

• Intuitiv förmåga; innebärande att chefer skall kunna agera och med 
mönsterigenkänning kunna bedöma situationen snabbt71 

• Kreativ förmåga; innebärande att han skall kunna hantera komplexa 
problem och lösa dem på oväntade sätt 

• Omdöme i strid; innebärande förståelse för helheten, den större 
organisationens mål och syften. Omdömet sträcker sig också till 
områden som stridsekonomi och förståelsen för humana värden. 

                                                 
69 Peter Mattsson refererar till detta exempel i sitt förslag att genomföra mer adaptiva övningar 
i Bengtsson, A. & Mattson, P., red, 2000, Manöverkrigföring ett sätt att tänka, 
Försvarshögskolan, Stockholm, s 222-223 
70  Hayden, H.T., Lt Col, ed., 1995, Warfighting; Maneuver Warfare in the U.S. Marine Corps, 
Greenhill Books, London, s 178-184 (citatets ursprung Erwin Rommel): A commander must 
accustom his staff to a high tempo from the outset, and continuously keep them up to it. If he 
once allows himself to be satisfied with norms, or anything less than an all out effort, he gives 
up the race from the starting post, and will sooner or later be taught a bitter lesson. 
71 Stöd för detta finns även i: Oberkommando des Heeres, Generalstab des Heeres, 
Ausbildungsabteilung (1b), Nr. 3100/43, 8.9.43, “Beispiel für Ausbildungsplan einer 
Divisions-Kampfschule“, National Archives & Records adm., Washington D.C., Microfilm 
Publication T78 Roll 200 Frame 6143268ff 
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Tillsammans med alla dessa praktiska aktiviteter framhålls vikten av analytiska 
studier, det som Försvarshögskolan benämner krigsvetenskap. Denna teoretiska 
bas kompletterar de mer praktiskt inriktade övningarna för att ge den 
grundläggande dimensionen om vad krig och strid innebär.  
 
 
Corum: Roots of Blitzkrieg72 
  Corum skriver om grunderna till de tyska taktiska och operativa framgångarna 
under andra världskriget. Jag skall här i korta ordalag sammanfatta några av de 
viktigaste budskapen rörande utbildning av personal och förband.  
 
  Cheferna skall tränas att ge korta och enkla order inom ramen för 
manöverkrigföringen. 
 
  Underofficerare är den viktiga länken mellan lärda officerare och de meniga 
soldaterna. Dessa skall ha en stark praktisk utbildning inom sitt område men 
med en god teoretisk grund i trupputbildning, ledarskap och truppföring. 
Möjligheter till utökad kompetens och utbildning, även civil, uppmuntrades. 
Detta gjorde att de erhöll en hög status i samhället såväl som vid förbandet. 
 
  I officersutbildningen satsade man mycket hårt på truppföring genom hela 
utbildningssystemet. Denna kompletteras med teoretiska studier i allmänna 
ämnen (civila), militärteori (även historia) och reglementsstudier. På 
kadettskolan sker ett hårt urval och teori och praktik varvas. Mellan de centrala 
utbildningarna genomförs kontinuerlig utbildning och studier vid regementena 
där regementschefen ansvarar för att upprätthålla en hög nivå hos officerarna. 
För att utnämnas till överlöjtnant (Oberleutnant) genomförs ett hårt urval i 
militärdistrikten med prov som omfattar bl.a. taktik. Dessa prov var omfattande 
och på högre nivå än officeren var van vid, dessutom under tidspress. 
Rättningen gjordes centralt av tre oberoende examinatorer. Generellt kan sägas 
att proven är mer praktiskt än filosofiskt inriktade på dessa nivåer. 
 
  Vid generalsstabsutbildningen bedrevs utbildningen på en mer komplex nivå 
och man fördjupade sig i mer filosofiska militärteoriresonemang. Inga formella 
examinationer hölls, istället genomfördes seminarier och diskussioner där varje 
lösning på ett problem avhandlades efter sina förutsättningar, det fanns med 
andra ord inga ”lärarlösningar” på problemen. Den praktiska dimensionen var 
även här den viktigaste vilket innebar en omfattande övningsverksamhet med 
förband såväl som fältövningar.  
 
  Totalt sett kan sägas att den tyska krigsmakten satsade mycket hårt på 
utbildning och övning med de senaste tekniska innovationerna såväl som med 
mer klassisk taktik och teknik. Övningarna genomförs ofta i större förband, 
något som hävdats var en avgörande faktor senare under andra världskriget. 

                                                 
72  Corum, James S., 1992, The Roots of Blitzkrieg, University Press of Kansas , s 75-96 
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Thanks to the Reichswehr’s excellent training programme and the 
German Army’s unrelenting emphasis on multidivisional 
maneuvers, a typical German Army captain or major in 1940 
would have participated in more multidivisional maneuvers than 
the average British or French general.73 

 
 
Martin van Creveld: Fighting Power 
 

An army’s first and overriding function, after all, is to fight; it is 
not primarily to administer personnel, gather intelligence, or even 
bring up supplies and repair vehicles. 

 
En viktig slutsats som författaren trycker på är att det krävs ett lokalt 
regementssystem för att stödja fältförbanden med det administrativa stöd som 
dessa kräver. Fältförbanden skall så långt det är möjligt utveckla och 
administrera sin personal internt, innebärande att en kadett kan växa upp i en 
bataljon från plutonchef till bataljonschef, med avbrott för central 
kompetensutveckling.74  
 
 
Harry Järv: Den “goda tvåans” paradoxala hemlighet 
Disciplinen som skapats av fredsorganisationen var för formell för att klara 
stridens krav, då den mer informella disciplinen krävdes. De bästa soldaterna i 
strid var de som stack ut i negativ riktning i den formella fredsverksamheten 
vilket innebär att fredsverksamheten skall göras så lik de förhållanden som 
gäller i strid som möjligt.75 
 
 

6.3 Avslutande slutsatser 
Ovanstående utdrag talar för sig själv. Dessa kan ses som självklara för de 
flesta när dom läses, särskilt som det är fastslaget i både Grundsyn Ledning, 
såväl som Militärstrategisk Doktrin att uppdragstaktik är den ledningsmetod 
som gäller i Försvarsmakten. Frågor vi skall ställa oss då är: 

• Lever jag efter dessa principer och metoder i min 
yrkesutövning? 

• Genomsyras min arbetsplats av dessa utbildningsmetoder och 
sätt att se på professionen? 

• Om detta inte är ett faktum för mig och min omgivning, vad 
gör jag då åt det? 

 
  Det finns många sätt att se på detta med uppdragstaktik, men efter att ha 
studerat detta ämne i flera år, de två senaste intensivt, har jag kommit till 

                                                 
73 Corum, s 205 
74 van Creveld, Fighting Power, s 171-173 
75  Järv, Harry, Den “goda tvåans” paradoxala hemlighet, Finsk tidskrift 1980:2/3, s 23-26 
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slutsatsen att detta är något som måste genomsyra all vår verksamhet, och 
graden av frihet skall vara så stor som SäkI tillåter. Uppdragstaktik kostar inte 
pengar, det kostar förtroende och risken att man som chef måste ta ansvar för 
underlydandes misstag. I uppdragstaktikens anda måste självklart alla chefer 
vilja ta ansvar för andras misstag, givet att de har handlingsutrymmet att 
utbilda dom att handla enligt chefens vilja. Varje chef har ett ansvar att driva 
denna ledningsmetod då den är beordrad i Grundsyn Ledning såväl som 
Militärstrategisk doktrin. Tyvärr är det så att just uppdragstaktik går inte att 
beordra, det är något som måste nedärvas genom föregångsmannaskap, gärna i 
rätt miljö för en soldat och chef, d.v.s. i fält med sitt förband. Detta gäller alltså 
till sjöss, i luften såväl som på kasernen då det är en ledningsfilosofi som inte 
står i motsats till att chefen styr trafiktjänsten hårt, oaktat i luften eller till sjöss, 
men han måste släppa tyglarna och låta den underställda vinna duellen genom 
sina initiativ. Chefen har då den stödjande rollen och kan kraftsamla sina 
övriga resurser där han vill exploatera av underställda vunnen framgång.  
 
  En fråga jag ställer mig ibland är: Kan den som utbildas och truppförs i det 
centralistiska detaljstyrande systemet övergå till decentraliserad ledning med 
målstyrning? 
  Svaret återfinns i Bechs C-uppsats, och det är nej!76 
 
 

6.4 Kritik 
  Uppsatsen behandlar ett klassiskt problem, nämligen hur skall jag få andra att 
lösa ett problem utan att jag måste göra det själv, vilket är själva kärnan till att 
studera ledning. Problemet kan vara enkelt, som att få någon att hämta kaffe 
när jag inte hinner själv, eller det kan vara svårt, som att få soldater att under 
livsfara anfall rakt mot fiendens eld för att ta en bro. Trots att det här har pågått 
i flera tusen år skriver vi fortfarande uppsatser, böcker och bedriver dessutom 
forskning inom området. Hypotesen jag prövar är ganska enkel, men ändå är 
nästan halva uppsatsen en bakgrunds beskrivning för att pröva detta. Kopplat 
till syftet anser jag denna ingående beskrivning av uppdragstaktik och uppdrag 
som rimlig, med en stark koppling till grunden för slutsatserna. Syftet kvarstår 
och är spårbart även i den avslutande delen av uppsatsen.  
 
  Min metod skiljer sig från flera andra uppsatser som berör manöverteori och 
uppdragstaktik. En vanlig metod är en fallstudie i ett visst syfte. Jag har istället 
valt att använda andras forskningsresultat som grund, och ett fall som exempel 
på den miljö slutsatser från tidigare forskning är sprungna från. Teorin har 
sedan använts till en jämförelse för att bedöma relevansen i slutsatserna. 
Förutsatt att utgångspunkten, att uppdragstaktik är den ledningsmetod vi 
använder oss av, för uppsatsen är rätt bedömer jag denna metod som relevant 
och användbar för att studera en specifik frågeställning. Resultatet från 
uppsatsen bör därvid kunna användas direkt i utbildning men även vid kontroll 
av skarpa uppdrag; innehåller de relevant och tydlig information? Detta innebär 
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att resultatet får anses ha tillräcklig validitet och reliabilitet, och därför bör 
kunna användas som utgångspunkt för fortsatt forskning. 
 
  En brist i metoden är att den har begränsad funktion vid forskning på nya 
områden. Den bygger på att det finns relevant forskning i grunden och om så 
inte är fallet bör den vara mer jämförande till sin karaktär, d.v.s. jämföra 
mellan gammalt resultat och nya värden. 
 
 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
Utred effekten av ett långsiktigt uppdrag i jämförelse med bara stridsuppgift 
(kort sikt) 
Man kan hävda att det är svårt med långsiktiga uppdrag på ledningsnivåer lägre 
än den operativa nivån i dagens snabba stridsförlopp, som ofta sträcker sig över 
stora områden tack vare fjärrstridskrafternas rörlighet och 
bekämpningsförmåga. Innebörden av detta skulle kunna vara att den operativa 
nivåns mål är detsamma som ges ned i hela systemet och den enda 
kompletteringen är stridsuppgifter. Förband ges alltså inga uppdrag utan 
erhåller endast stridsuppgift steg för steg. 
 
 
Går det att ha olika ledningsmetoder och organisationsstrukturer i fred och 
krig (insats) 
Jag påvisar att uppdragstaktik är mer än bara en metod att välja bland när jag 
skall lösa en uppgift – uppdragstaktik är en ledningsfilosofi djupare än bara en 
metod. Denna kan kopplas ihop med organisationen som en viktig förutsättning 
för att skapa förtroende, ansvarsglädje och initiativkraft. Kan vi då ha två olika 
organisationer, grundorganisation och insatsorganisation, likväl som två typer 
av ledning, insatsledning och verksamhetsledning? 
 
 
Effekten av att ge många beredduppgifter istället för långsiktig order 
En slutsats är att underlydande skall ges handlingsutrymme för att kunna ta 
initiativ och uppnå chefens avsikt. Hur mycket handlingsutrymme har då en 
chef med en uppgift och många beredduppgifter. Vem tar ansvar för hans 
förberedelser? 
 
 
Kan centralstyrning vara överlägset i informationsåldern? 
Den nya informationsteknologin sägs möjliggöra informationsöverläge. Kan 
informationsöverläge och centralstyrning vara överlägset uppdragstaktik?  
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