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Sammanfattning: Nato:s planeringsmodell Comprehensive Operations Planning Directive ska 

framgent användas för nationell militär planering. Anpassning till svenska förhållanden kommer 

att genomföras. Överbefälhavaren betonar redan i inledningen på ny Militärstrategisk doktrin att 

uppdragstaktik ska vara grunden för ledning i Försvarsmakten. Forskningen i uppsatsen 

fokuserar till mötet mellan planeringsmetod och betoning av att uppdragstaktik ska vara grunden 

för ledning.  

Syftet är att identifiera om operativ planering enligt COPD och doktrinens betoning av 

uppdragstaktik harmonierar. Genom det kan uppsatsen bidra med ny kunskap inom området och 

med ett analysverktyg för uppdragstaktik. 

För att genomföra analys av COPD har ett analysverktyg skapats, baserat på olika forskares 

teorier om vad som stödjer och motverkar uppdragstaktik.  

Forskningen visar att COPD i hög grad stödjer uppdragstaktik i ett filosofiskt perspektiv, men i 

lägre grad i praktiken. Svensk anpassning av COPD kräver ett ställningstagande om 

uppdragstaktik ska ses som en ledningsmetod eller filosofi. 

Nyckelord: COPD, uppdragstaktik, operativ planering och analysverktyg. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Vid utbildning i operativ planering vid Försvarshögskolan läggs stor emfas vid den operativa 

planeringsmodellen, vad varje steg syftar till och hur steget ska genomföras. Vidare hur 

produkterna ska utformas och produceras. Uttryck som att analysera situationen, analysera 

aktörers styrkor och svagheter och operativ design används. Den delen av utbildningen 

syftar till att lära sig en metod för operativ planering. Man lär sig vad man som militär 

planerare gör och hur det går till. Som grund för utbildning i operativ planering används 

Nato:s planeringsmetod Comprehensive Operations Planning Directive (COPD)1. Att Nato:s 

planeringsmodell ska behärskas av svenska officerare kan enkelt förstås i skenet av de 

insatser som svenska förband och officerare gör internationellt. Planeringsmetoden blir än 

mer intressant att studera genom att den ska användas nationellt i Försvarsmaktens 

försvarsplanering. Idén är att COPD ska anpassas till svenska förhållanden. Tidsförhållanden 

och innebörd av det analyseras inom Förvarsmakten för närvarande.2 Nato har tidigare 

nyttjat planeringsmodellen Guidelines for Operational Planning (GOP)3, vilken var optimerad 

för bipolära mellanstatliga konflikter. Under 2010-11 har Nato utgivit en planerings- och till 

viss del genomförandemodell COPD, som anpassats för att även kunna hantera andra typer 

av konflikter. En annan skillnad är att COPD är betydligt mer detaljerad än GOP i sitt 

utförande samt även omfattar strategisk nivå. Ett skäl att utforma den mer detaljerad är att 

den även ska utgöra ett utbildningsunderlag. En möjlig psykologisk effekt av detta kan vara 

att utrymmet för egna tolkningar och tillämpningar minskar. Planeringen blir därigenom mer 

standardiserad. 

En annan viktig ingrediens för att genomföra operativ planering är vad planen ska fyllas med. 

Det vi kallar för krigskonst och fokuserar på hur man kan uppnå de militära målen. Det 

omfattar både reguljär och irreguljär krigföring. Där ventileras begrepp som överraskning, 

kraftsamling såväl som allomfattande insatser och civil samverkan. Utbildningen syftar där 

                                                           
1
 Nato, Comprehensive Operations Planning Directive (Bryssel, 2010). 

2
 Försvarsmakten, C LEDS direktiv rörande metod för insatsledning (Stockholm, 2011a). 

3 
Nato, Guidelines for Operational Planning (Bryssel, 2005). 
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till att lära sig hur det militära maktmedlet kan användas i olika konflikttyper och vid olika 

konfliktnivåer.  

Är då grunden lagd för att producera briljanta planer på operativ nivå? Kanske det, eller 

krävs det något mer? Vid studier av militärhistoria vid Försvarshögskolan i en kombination 

med egen erfarenhet har en känsla infunnit sig att det varken är planers genialitet eller 

principer om det militära maktmedlets tillämpning som alltid varit det avgörandet vid 

genomförandet. Det har ofta varit någonting annat. En drivkraft som gör att det skapas ett 

överläge i förhållande till min motståndare.  

Eitan Shamir, författaren till boken Transforming Command hävdar att uppdragstaktik var en 

avgörande central framgångsfaktor under flera krig för både Brittiska, Amerikanska och 

Israeliska förband. Shamir påvisar ett samband mellan framgång i krig och krigsmakternas 

varierande grad av tillämpning av uppdragstaktik.4  

Olika forskare har en något divergerande bild av vad uppdragstaktik är. Professor emeritus 

vid Försvarshögskolan Berndt Brehmer uttrycker att uppdragstaktik är något mer än en 

ledningsmetod och uppdragstaktik kan betraktas som en ledningsfilosofi. Filosofin innehåller 

komponenter som att ledning utövas genom att tala om vad som ska uppnås och det krävs 

en aktiv insats från underlydande. Underlydande måste göra en tolkning av vad som krävs i 

aktuell situation och aktuellt läge för att uppnå chefens vilja. Uppdragstaktik kan innehålla 

inslag av ledning både genom kommando och uppdrag.5  

I Militärstrategisk Doktrin är inte delen med definitioner klar, så tillgänglig definition får 

sökas i 2002 års utgåva. Kärnan i uppdragstaktik uttrycks där i en mening. ”I uppdragstaktik 

ställer chefer uppgift samt tilldelar resurser och handlingsregler, men lämnar så mycket som 

möjligt av genomförandet åt sina underlydande.”6 

Shamirs beskrivning av uppdragstaktik instämmer i stort med de övriga, men framhåller att 

uppdragstaktik ser olika ut i olika krigsmakter. Det beror på att det först sker en tolkning när 

                                                           
4
 Eitan Shamir, Transforming Command (Stansford, 2011), s. 201 f. 

5
 Lars Ericson Wolke m.fl., Aspekter på Ledning (Stockholm, 2009), s. 34 f. 

6
 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (Stockholm, 2002), s. 90. 
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uppdragstaktik upptas från en krigsmakt till en annan och därefter en egen utveckling 

baserad på egna förutsättningar och egen kultur.7  

Med ett förnyat fokus i Försvarsmakten på svensk försvarsplanering i kombination med 

beslut om svensk användning och anpassning av COPD, blir studier av Nato:s COPD i 

kontexten av svensk doktrin intressant. En ny Militärstrategisk doktrin har utarbetats.8 I 

doktrinen lyfter Överbefälhavaren fram den pågående reformeringen av försvarsmakten och 

dess nya uppgifter som de bärande drivkrafterna bakom en ny doktrin.9 Dessa uppgifter 

innebär bland annat ett ökat deltagande i internationella uppgifter där krav ställs på 

uppträdande i komplexa miljöer och där ett allomfattande synsätt (Comprehensive 

Approach) krävs för att hantera situationen. En av de fundamentala byggstenarna i svensk 

doktrin har varit uppdragstaktik.10 För att erhålla bästa effekt i förbanden, speciellt vid 

nutida komplexa operationer där kampen står mot människor och organisationer snarare än 

stater, betonas initiativkraft, självständighet och därigenom uppdragstaktik än mer. I 

Militärstrategisk doktrin är Överbefälhavaren mycket tydlig redan i inledningen av doktrinen; 

uppdragstaktik ska vara grunden för ledning i Försvarsmakten.11 

Sverige är inte ensamt om att lyfta fram uppdragstaktik. För att ge en bild av vilken vikt 

ledande militärmakter tillmäter uppdragstaktik kan nämnas att USA har inrättat ett centra 

(Mission Command Center of Excellence) specifikt för uppdragstaktik. Centrat leds av en 

general och har funktionsansvar för uppdragstaktik i armén. Man jobbar genom analyser av 

dragna erfarenheter, ger ut instruktioner, ger ut handböcker, påverkar doktriner och 

påverkar kapacitetsutveckling för framtida förband.12 

Med utgångspunkt i Överbefälhavarens budskap i Militärstrategisk doktrin blir det intressant 

att se om det finns utrymme för uppdragstaktik vid operativ planering enligt COPD? Här har 

vi en planeringsmetod framtagen av Nato som ska användas vid svensk militär planering, 

som uttryckligen baseras på uppdragstaktik. Det råder ingen tvekan om att uppdragstaktik är 

en del av Nato-länders ledningsfilosofi, men i vilken grad det påverkat COPD är inte känt. 
                                                           
7
 Shamir, s. 157 ff. 

8
 Förvarsmakten, Ny Militärstrategisk doktrin (Stockholm, 2011b). 

9
 Försvarsmakten, 2011b, s. 2. 

10
 Försvarsmakten, 2002, s. 97. 

11
 Försvarsmakten, 2011b, s. 2. 

12
 Mission Command Center of Excellence. 
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Det blir därför intressant att studera vad innebörden av Överbefälhavarens betoning av 

uppdragstaktik och ett svenskt användande av COPD innebär.  

Det kan synas vara en felaktig ansats mellan forskning baserad på uppdragstaktik som lyfts 

fram i Militärstrategisk doktrin och operativ ledningsnivå beskriven i COPD. På ett plan som 

utgår från militära nivåer kan det vara fallet, men författarens utgångspunkt är att 

Överbefälhavaren ser uppdragstaktik som en grundläggande faktor, vilken präglar all ledning 

inom försvarsmakten oavsett nivå. 

Forskningen avhandlar således fenomenet som uppstår när en ledningsfilosofi och en 

planeringsmodell möts.  

1.2 Frågeställning 

Forskningsfrågan i uppsatsen kommer att fokuseras till den svenska doktrinens betoning av 

uppdragstaktik och Nato:s planeringsmetod COPD. 

Uppsatsens huvudfråga är:  

- Hur stödjer COPD tillämpning av uppdragstaktik på operativ nivå? 

För att klarlägga vad Sverige kan betona i sin egen anpassning av COPD utformas en 

underfråga.  

Underfråga: 

- Vad bör beaktas vid svensk anpassning av COPD i perspektivet uppdragstaktik? 

Syftet med forskningen är att identifiera om operativ planering enligt COPD och doktrinens 

betoning av uppdragstaktik harmonierar. Genom det ska uppsatsen bidra med ny kunskap 

inom området. Den ska också bidra med ett analysverktyg för uppdragstaktik vid militär 

planering. 

1.3 Avgränsning 

Tyngdpunkten i undersökningen kommer att vara på planering för operativ nivå. 

Anledningen till det är att användandet av COPD i Sverige fokuseras till operativ nivå. Ett 

annat skäl är att den strategiska processen inom NATO, EU och Sverige skiljer sig åt. 
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Konsekvensen är därför att den strategiska planeringsprocessen är mindre generaliserbar än 

den operativa planeringsprocessen. 

Jag kommer inte att värdera nyttan av uppdragstaktik, utan fokusera på förutsättningarna 

för att utöva uppdragstaktik. Styrkor och svagheter med uppdragstaktik i militär verksamhet 

anses vara klarlagd av flera forskare. 

1.4 Definitioner 

Operativ nivå. Operativ nivå klarlägger mål utifrån de militärstrategiska målen samt hur 

tilldelade militära medel ska användas. Operativ ledning omfattar främst koordinering och 

samordning av förflyttningar och logistik samt militära taktiska (strids)insatser mot eftersökt 

effekt inom ett operationsområde.13 

Ledning. Ledning koordinerar och synkroniserar resurserna och mänskligt handlande för att 

uppnå den rätta effekten och därigenom de aktuella målsättningarna.14 

Filosofi. Vetenskapen om grunderna för vetande och tänkande.15 I uppsatsens kontext 

innebär det något mer än en metod. Ett förhållningssätt grundad på förståelse. 

Metod. Förfaringssätt.16 Hur man går till väga. I uppsatsen kontext innebär det hur man går 

till väga i operativ planering. 

Faktor. Viktig beståndsdel.17 Används i analysverktyget för att ange vad uppdragstaktik 

består av. 

Indikator. Anordning för påvisande.18 Används i analysverktyget för att påvisa förekomst av 

en faktor. 

1.5 Forskningsläge 

Forskningen inom uppdragstaktik är omfattande. Många skriver om uppdragstaktik och det 

är vida omtalat i militära kretsar sedan 1700-talet. I modern tid fick forskningen kring 

                                                           
13

 Försvarsmakten, 2011b. s. 38. 
14

 Försvarsmakten, 2011b. s. 46. 
15

 Svenska akademien, 2012. 
16

 Svenska akademien, 2012. 
17

 Svenska akademien, 2012. 
18

 Svenska akademien, 2012. 
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uppdragstaktik en renässans i väst på 1980-talet. Drivkraften var USA´s utveckling av 

manöverkonceptet för att balansera Sovjetunionens numerära övertag i Europa. 

William S Lind är en militärteoretiker som har haft stort inflytande i USA sedan mitten av 

1970-talet. Han har fokuserat på vikten av manöverkrigföring och därigenom kommit att 

forska om uppdragstaktik. I Handbok om manöverkrigföring som riktas till Marinkåren 

skriver Lind på en relativt handfast nivå vad som krävs för att lyckas med manöverkrigföring. 

Uppdragstaktik är där en central komponent.19 

Forskaren vid Försvarshögskolan Niklas Zetterling har forskat och författat texter inom 

ämnet uppdragstaktik. Tyska förband under andra världskriget använde sig av 

uppdragstaktik med stor framgång. Zetterling hävdar att uppdragstaktiken var ett 

grundläggande synsätt och därigenom mycket mer än ett sätt att formulera en order. 

Mycket talar för att uppdragstaktik var en av de viktigaste faktorerna bakom det tyska 

Blixtkrigskonceptet.20 

Även på det ledningsvetenskapliga området har omfattande forskning utförts. Ledningsteori 

är den teoretiska bas som gör att en beslutsfattare kan förstå förutsättningarna för 

beslutsfattning. Ledningsvetenskap är ledningsteorins tillämpning.21 En svensk auktoritet på 

området är professor emeritus vid Försvarshögskolan Berndt Brehmer. Brehmer har bland 

annat utvecklat Boyds teorier om beslutsfattning till den så kallade DOODA-loopen. 

Forskningen bildar en modell som fokuserar på vad som krävs för en effektiv ledning.22 

Forskningen inom ledningsvetenskapen som Brehmer representerar behandlar till viss del 

militära planeringsmetoder, hur beslut fattas och effektueras.  

En annan ledande forskare på det ledningsvetenskapliga området är militärteoretikern 

Martin van Creveld. Van Creveld har skrivit om kopplingen mellan uppdragstaktik och 

ledningens kärna som en del av forskning om ledningens utveckling sedan antiken. Han 

behandlar samband mellan många beslutsnivåer och resonerar om informationens betydelse 

för beslutsfattning och därigenom uppgiftens lösande. Vidare diskuteras vikten av att 

fastställa minsta mål i stället för högsta och frihet för underställda att välja sin egen väg till 

                                                           
19

 William S Lind, Handbok i Manöverkrigföring (Stockholm, 1985). 
20

 Anders Cedergren, m.fl., Uppdragstaktik (Stockholm, 2003), s. 280 f. 
21

 Ericson Wolke m.fl., s. 170. 
22

 Berndt Brehmer,The Dynamic OODA Loop: Amalgamating Boyd’s OODA Loop and the Cybernetic Approach 
to Command and Control (2005), s. 2 ff. 
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målet.23 Van Creveld är professor i militärhistoria och anlägger i hög grad ett historiskt 

perspektiv på ledning. 

Författaren har inte funnit någon forskning som har fokuserat på mötet mellan 

uppdragstaktik och Nato:s planeringsmodell COPD. 

1.6 Källor och källkritik 

1.6.1 Allmänt 

Thurén skriver att det inte går att ge en fullständig beskrivning av någonting och det måste 

ske ett urval av källor. Vidare att det inte finns några preciserade, allmänt accepterade regler 

för hur urval går till utanför statistikens område.24 Avsnittet ska lyfta fram ett urval av 

forskning om uppdragstaktik och källkritiskt diskutera forskarnas litteratur.  Ambitionen har 

varit att välja forskare med spännvidd och olika perspektiv för att ge en bred teoribild som 

bas för uppsatsen.  

Thurén menar att tre tumregler för urval kan formuleras.25 Att urval är skevt om fakta som är 

relevant för perspektivet utesluts. Det hanteras genom val av forskare och litteratur som kan 

anses ha relevanta ståndpunkter om uppdragstaktik. Den andra tumregeln är att urvalet är 

skevt om den som gjort urvalet har anledning att dölja hur urvalet har gjorts. Genom att 

ange hur urvalet genomförts skapas transparens. Den tredje och sista tumregeln är att ett 

urval är skevt om ytterligare information ändrar helhetsbilden. För att motverka denna risk 

har författaren läst ytterligare litteratur om uppdragstaktik för att kontrollera om det 

föreligger stora avvikelser som kan påverka forskningen.  

Thurén anger vidare fyra källkritiska principer; äkthet, tidssamband, oberoende och 

tendensfrihet.26 Att källorna är det de utger sig för att vara och inte är avskrifter av andra 

möts genom att endast publicerade källor används. För att hantera tidssambandet används 

moderna beskrivningar av uppdragstaktik som teoretisk bas för forskningen. Äldre 

beskrivningar av uppdragstaktik kan ha en annan innebörd och framförallt ha tolkats på 

                                                           
23

 Martin Van Creveld, Ledning i Krig (Stockholm, 2003), s. 208 f. 
24

 Torsten Thurén, Källkritik (Stockholm 2005), s. 87 f. 
25

 Thurén, s. 89. 
26

 Thurén, s. 13. 
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annat sätt på sin tid. Tendens hanteras genom att välja erkända forskare som bas för teorin 

och genom diskussion av litteraturen. 

1.6.2 Uppdragstaktik- en ledningsfilosofi i förändring. 

Dr Peter A. Mattsson och Övlt Anders Cedergren är redaktörer för antologin om 

uppdragstaktik. Totalt tretton olika författare ger sitt perspektiv på uppdragstaktik, vilket ger 

boken en stor bredd och stort djup. Författarna är en blandning av teoretiker och praktiker. 

Att de olika författarna tillåts skriva med sitt perspektiv utan att samordna sig sinsemellan är 

denna litteraturs stora styrka. Den bibringar olika infallsvinklar och diskuterar dessa i olika 

perspektiv. Kritik kan framföras mot huvuddelen av författarnas starka koppling till 

Försvarshögskolan. Det kan leda till en inbördes påverkan av varandra och en likriktning av 

uppfattningar. Det hanteras genom att inte använda samtliga delar av boken som teoretisk 

grund och därmed inte ge den en större tyngd relativt den övriga litteraturen. 

1.6.3 Handbok i manöverkrigföring. 

William S. Lind tar i boken ”Handbok om Manöverkrigföring” sin utgångspunkt i hur 

Marinkåren i USA kan förbättra sin taktik och gå från stereotypt handlande till mer 

situationsanpassat, för att bättre hantera strid mot en numerärt överlägsen motståndare. 

Genom att beskriva vad och hur manöverkrigföring kan implementeras i Marinkåren 

beskriver han sammanhanget mellan manöverkrigföring och uppdragstaktik. Han beskriver 

även vilka förutsättningar som operativ nivå måste skapa i termer av uppdragstaktik för att 

manöverkrigföring på taktisk nivå ska vara möjlig. Genom att utgå från taktisk nivå blir 

perspektivet annorlunda och gör denna litteratur intressant för uppsatsen. Att notera är att 

det amerikanska uttrycket Mission-type Order Tactic har en betydligt snävare innebörd än 

det svenska uppdragstaktik och den tyska motsvarigheten.27 Boken är skriven 1985 och 

håller sig till stora delar på taktisk och stridsteknisk nivå. Likväl går det att utläsa vilka 

förutsättningar operativ nivå måste skapa för att möjliggöra uppdragstaktik och därigenom 

manöverkrigföring på taktisk nivå. Lind beskriver få nackdelar med uppdragstaktik vilket får 

beaktas i fortsatt hanterande av teorin. 

                                                           
27

 Lind, s. 2. 



Försvarshögskolan D-uppsats sida 11 (62) 
Major Per Barius 
HSU 10-12 
 

1.6.4 Transforming Command. 

Eitan Shamirs syfte med boken Transforming Command var primärt att undersöka hur 

uppdragstaktik blev upptagen, anpassad och tillämpad i olika krigsmakter. De undersökta 

krigsmakterna är de Brittiska-, Amerikanska- och Israeliska arméerna från tidsspannet 1980 

och framåt. Att det just var från 1980-talet hänvisas till uppdragstaktikens återkomst för att 

kunna balansera östblockets numerära överlägsenhet under det kalla kriget.28 Boken 

innehåller beskrivningar av uppdragstaktik i dessa länders arméer under olika krig. Det som 

gör boken speciellt intressant för uppsatsen är en beskrivning och diskussion om vad Shamir 

uppfattar att uppdragstaktik är och vad den vilar på. Shamir har rönt erkännande bland 

andra forskare för sin bok. En kritik kan riktas mot att i urvalet av länder som undersöks är 

två av de tre studerade i ett globalt perspektiv relativt lika i kultur, USA och Storbritannien. 

Vidare får Israel anses dela många västerländska värderingar. Det kan innebära att slutsatser 

om uppdragstaktik inte är generaliserbara till krigsmakter från länder med annan kultur 

exempelvis från Asien eller Afrika.  

1.6.5 Militärstrategisk Doktrin. 

MSD har reviderats och föreligger i en fastställd version 2011. Fortsatt revidering sker under 

2012. Ett av skälen Överbefälhavaren anger till revidering är de förändrade uppgifter 

Försvarsmakten har ställts inför. Deltagande i multinationella insatser och krav på flexibelt 

användbara förband är exempel på förändringar. Vidare lyfts andra typer av konflikter fram 

som kräver ett allomfattande synsätt, vilka präglas av komplexitet samt koordinering mellan 

militära och civila insatser. Ett annat skäl till revideringen är att omfamna hela 

konfliktspektrumet från lågintensiva konflikter till högintensiva konflikter mot både reguljära 

och irreguljära motståndare. Ett viktigt budskap som Överbefälhavaren lyfter fram är att 

uppdragstaktik ska vara grunden för ledning i Försvarsmakten.29 

MSD äger sin plats bland litteraturen i uppsatsen just för att den är ett grundläggande 

doktrinärt styrdokument som jag bör förhålla mig till. Uppdragstaktik sätts genom doktrinen 

i sitt svenska sammanhang. Att uppdragstaktiken har en fortsatt central roll är uttalat i 

inledningen av MSD. Kritik kan riktas mot att det är en relativt liten grupp som ingår i 
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 Shamir, s. 3. 
29

 Försvarsmakten, 2011b, s. 2. 
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arbetsgruppen för framtagande av doktrinen. Det kan leda till att man påverkar varandra 

och inte ifrågasätter gamla sanningar som exempelvis vikten av uppdragstaktik. Ett 

motargument kan vara det förfarande som sker i framtagandet av doktrin, med utkast och 

arbetsutgåva vilket torde ge en bredare syn på innehållet. En annan kritik kan riktas mot att 

referenser inte anges. Ur ett vetenskapligt perspektiv kan diskussion föras vad texten 

baseras på. Likväl får det som skrivs i doktrinen utgöra en utgångspunkt för det svenska 

förhållningssättet till uppdragstaktik. 

1.7 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Det inledande kapitlet belyser bakgrund till 

forskningsproblemet och vad forskningsproblemet är. Forskningens kontext i förhållande till 

forskningsläget lyfts fram och vägval i litteratur diskuteras.   

Teorikapitlet ska lyfta fram de teorier som uppdragstaktik vilar på. Det görs genom att belysa 

olika forskares teori om uppdragstaktik i syfte att ge en bas för skapande av ett 

analysverktyg. 

Metodkapitlet beskriver forskningen för att belysa hur forskningen är genomförd, vilka 

överväganden som är gjorda samt vilka fördelar och nackdelar vald metod har. 

Syftet med analyskapitlet är att ge en spårbarhet i genomförd analys. COPD analyseras med 

hjälp av analysverktyget som togs fram i teorikapitlet för att kategorisera i vilken grad olika 

operativa planeringssteg stödjer uppdragstaktik. Resultaten av analysen redovisas i 

kronologisk ordning. 

Syftet med diskussionskapitlet är att klarlägga resultatet av forskningen. Kapitlet kopplar 

analysen till forskningsfrågorna.  

Syftet med avslutningskapitlet är att återkoppla till den inledande problemformuleringen. 

Förslag till fortsatt forskning lyfts fram.  
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2. Teori 

2.1 Allmänt 

Teorikapitlet ska lyfta fram och synliggöra olika forskares teorier om uppdragstaktik i syfte 

att ge en bas för skapande av analysverktyg. Teorikapitlet ska således svara på frågan; vilka 

grunder i militärteori ligger bakom uppdragstaktik? Det kommer att ske genom en kort 

inledande del för att sätta uppdragstaktiken i sin historiska kontext, för att sedan övergå till 

modern teori om uppdragstaktik. Kapitlet avslutas med en kort summering. 

2.2 Historik 

Uppdragstaktik är ingen ny företeelse. Forskaren vid Försvarshögskolan Dr Peter A Mattsson 

beskriver ingående hur utvecklingen kan spåras hundratals år tillbaka i tiden, från tankar av 

Gerhard von Scharnhorst till ett utvecklande genom von Moltke. Den Preussiska armén, 

under 1700-talet fram till Fredrik den stores död 1786, präglades av mycket hård disciplin, 

straff, drill och en officerskår knuten till konungen. Soldaten var ett verktyg som lojalt skulle 

effektuera officerens order. Personliga egenskaper och individualism trycktes ned. En viss 

reformering kom till stånd efter 1786 men hejdades av både franska revolutionen och en 

framgång i kriget mot Polen. Det fanns ett inbyggt motstånd till reformering i den Preussiska 

armén genom att officerarna åtnjöt stora privilegier som inte var baserade på skicklighet. 

Vidare fanns en rädsla för att släppa loss krafter i samhället som skulle kunna störta 

maktelitens styre, om inte människor trycktes ned. Trots Napoleons stora framgång i 

Austerlitz möttes dennes krigföring med skepsis, främst från de äldre officerarna. En 

vändpunkt var det totala nederlaget mot Napoleons dynamiska armé vid Jena/ Auerstadt 

1806. Tiden hade sprungit ifrån den Preussiska militärmakten baserat på ett mekaniskt 

uppträdande.  Reformisterna fick nu större utrymme och inrättade bland annat en 

generalstabskår med fritänkare, vilka skulle fungera som motorer i omvandlingen. Officerare 

kom att rekryteras efter duglighet och inte börd. Officeren skulle fortsättningsvis leda genom 

föregångsmannaskap snarare är hot och kraven på officeren och dess utbildning förändrades 

markant. Generalstabsofficerarna kom att utveckla ett filosofiskt tänkande om krigföring där 

en av utkomsterna var uppdragstaktik (Auftragstaktik). Ansvar, mod och initiativkraft blev 

honnörsord i den Preussiska armén. Officerarna skulle ha en helhetssyn där syftet med 

uppdraget var i fokus och de förväntades använda omdömet i val av genomförande. Synen 
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på soldaten förändrades i grunden, till en rättvis behandling präglad av respekt och 

individuellt ansvar.  

Under en period från 1800-talets senare del och fram till efter första världskriget kom 

uppdragstaktiken att stagnera och förlora i betydelse i Tyskland. Det fanns flera skäl till det, 

bland annat den snabba teknologiutvecklingen och maktelitens skepsis till den framväxande 

borgerligheten. Den förhärskande normaltaktiken var istället baserad på ny teknik och 

naturvetenskapliga metoder präglad av detaljer, synkronisering och order. 

Efter första världskriget skapades den nya Tyska armén av general von Seeckt.  Det stod helt 

klart för von Seeckt:s fritänkande officerare att nästa krig skulle präglas av rörlighet och 

snabbhet. Återigen fick uppdragstaktik (Auftragstaktik) en central roll i den tyska militära 

filosofin och utvecklades i krigsmakten (Wehrmacht) under 1930-talet. Filosofin tillämpades 

med stor framgång på stridsfältet under andra världskriget.30 

2.3 Teori 

I följande avsnitt kommer de centrala delarna om uppdragstaktik lyftas fram i olika litterära 

verk. Teorin kommer att utgöra en teoretisk bas för analysverktyget. 

2.3.1 Uppdragstaktik- en ledningsfilosofi i förändring. 

Vad är uppdragstaktik? Professor emeritus Berndt Brehmer menar att uppdragstaktik i 

grunden bottnar i synen på människan. Där finns det två principiellt olika synsätt med olika 

utgångspunkter. Är det den menige soldaten genom sin skicklighet och framåtanda som 

vinner kriget, medan chefen skapar förutsättningar för detta? Det utmynnar i en syn på 

ledning med delegerat ansvar och stort ansvar till underlydande; uppdragstaktik. Eller är det 

tvärtom så att det är chefen, som genom sin briljans använder resurserna på bästa sätt och 

soldaterna följer det i minsta detalj? Det sistnämnda mynnar i en syn där chefen och hans 

plan är i fokus medan de underlydande ska effektuera detta. Brehmer säger vidare att det 

finns en annan mer teoretisk faktor för val av ledningskoncept. Utgångspunkten är då vilken 

information som är tillgänglig på olika nivåer och till det kopplat möjligheten att fatta beslut. 

Det leder till paradoxen mellan högre chefs bättre överblick och den lokale chefens bättre 

lokala information samt avvägningen mellan dessa. Ett sätt att hantera denna avvägning är 
                                                           
30

 Cedergren m.fl., s. 31 ff. 
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uppdragstaktik, där den lokala chefen handlar med sin lokala information, men inom ramen 

för högre chefs avsikt som är baserad på en bättre överblick. Uppdragstaktiken 

sammanfogar då dessa två informationsbehov för beslutsfattning.31 

En annan utgångspunkt för att beskriva uppdragstaktik framförs av Peter Mattsson och 

Anders Cedergren. De menar att uppdragstaktik kan beskrivas både som en mental del, en 

ledningsfilosofi och en konkret del, ett ledningskoncept. Vidare lyfts kopplingen till 

konceptet manövertänkande fram, vilken återkommer i teorin.32 

Cedergren hävdar vidare att den svenska beskrivningen av uppdragstaktiken är att likna vid 

en övergripande metod. Här finns alltså en spänning i förhållande till det mer filosofiska 

förhållningssättet där uppdragstaktiken är något mer än en metod. En förutsättning för att 

leda med denna metod är människor i organisationen har en hög handlingsberedskap och 

vilja att ta ansvar. Det påvisas vara en del i svenska militära styrdokument sedan slutet på 

1800-talet. En annan central förutsättning för uppdragstaktik som lyfts fram är att högre 

chefs vilja är känd av underlydande. Vad som ska uppnås är känt flera nivåer under chefen. 33 

Cedergren beskriver också situationer inom ramen för uppdragstaktik när kravet på 

samordning ökar. Det sker då under en kortare tid för att fokusera underställdas initiativ och 

ska inte ses som ett byte av övergripande metod, utan snarare som situationsanpassad 

ledning. Det är en flexibilitet och anpassningsförmåga som ryms inom metoden.34 

Ett annat krav för en fungerande uppdragstaktik är att det finns en inre drivkraft hos 

individen att handla i uppgiftens anda. Denna uppgiftsdisciplin grundas på förståelse för vad 

som ska åstadkommas och en lojalitet mot detta.35  

Ytterligare en faktor som lyfts fram är ledarskapet och den mänskliga dimensionen. Vid 

möten mellan människor kan gemensam förståelse och möjliga lösningar utvecklas. Det är 

också vid det personliga mötet som stämningar kan tolkas och grad av tillit identifieras.36 
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Ytterligare ett perspektiv som lyfts fram är vikten av god kommunikation. Att förstå vad som 

ska åstadkommas underlättas avsevärt av att aktivt ha varit med och utarbetat sin uppgift 

samt ha genomfört diskussioner för att förstå intentionerna samt ha haft personliga möten. 

Närvaro av chefen i arbetet ger också en legitimitet till ordern.37 

För att skapa denna kultur där underlydande förväntas ta initiativ och chefen styr genom att 

ange mål på längre sikt krävs en miljö där ömsesidigt förtroende för varandra råder. Det 

bygger på en gemensam värdegrund, gemensam syn på operationer och varandras förmåga. 

Det är något som till stor del skapas under övningar och bygger en förbandsanda. 

Doktriners betydelse lyfts fram. Det utgör en bas för att förstå varandra i termer av synsätt 

såväl som sammanhang mellan mål och medel. Doktrinerna utgör en bas för förståelse av 

sammanhanget. Stabsarbetet bör inte präglas av komplicerade processer, snarare av 

operativ ledning baserad på doktrinerna.38 

Den mentala delen av uppdragstaktiken vilar på ett tydliggörande av människans ansvar och 

värde. Det skapar en grund för handlingsberedskap för att kunna ta ansvar och våga ta 

initiativ, vilket är extra betydelsefullt i oklara lägen. Cedergren menar att uppdragstaktiken 

måste genomsyra utbildning och träning vilket lyfter uppdragstaktik till en filosofi. Således 

kommer uppdragstaktik att både utgöra en ledningsmetod och en ledningsfilosofi. 

Människan i uppdragstaktiken stimuleras av förtroende, delaktighet och kamratskap. I 

slutänden är det vår förmåga till kvalité i tänkandet som är avgörande. Det är något som 

växer fram efter hand. Därför är det viktigt att odla en miljö där uppdragstaktik kan 

utvecklas. 

För att säkerställa att helhetssynen bibehålls är det av vikt att kontinuerligt värdera att 

uppgifter och verksamhet hela tiden bär mot det övergripande målet.39 

2.3.2 Handbok i manöverkrigföring 

Uppdragstaktik beskrivs i boken som en möjliggörare för manöverkrigföring. 

Manöverkrigföring beskrivs kortfattat som att kunna ta sig igenom en beslutscykel snabbare 
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än motståndaren, och därigenom efterhand göra motståndarens motdrag verkningslösa.40 

Kopplingen till uppdragstaktik sker genom att beskriva att det bara är en decentraliserat ledd 

styrka som kan snabbt kan gå igenom en beslutscykel. Det tar för lång tid att låta 

information vandra uppåt genom befälskedjan, fatta beslut på hög nivå och sedan låta 

ordern vandra ner i kedjan. Alltså kommer uppdragstaktik att vara en förutsättning för 

manöverkrigföring.41 Lind menar att en central princip är att det inte finns två situationer 

som är lika. Mallar och mönster för hur man ska agera i olika situationer blir därför felaktiga. 

Man ska inte heller göra samma sak två gånger, även om det var lyckat den första gången. 

Motståndaren kommer att läsa opponenten och anpassa sig om man inte ändrar sitt 

beteende. Den sista principen på detta tema utgörs av att man inte kan bli en stor militär 

ledare genom att imitera någon annan. Det är en konst som kommer inifrån.42 Lind beskriver 

uppdragstaktik som att de underställda delges vad som ska åstadkommas genom uppdrag. 

Hur det genomförs är upp till de underställda, genom att agera så att målet uppfylls. Det 

beskrivs även i termer av kontrakt mellan överordnad och underställd. På längre sikt är 

kontraktet kopplat till slutresultatet och den underställde förbinder sig att agera mot det. På 

kort sikt är det kopplat till uppgiften som en del av stridsplanen. Där får underställd stor 

frihet i val av medel för att uppnå målet. Hur långt denna frihet sträcker sig diskuteras och 

svaret blir; det beror på. Den kan exempelvis vara begränsad i ett inledande skede men efter 

hand som situationen förändras blir graden av frihet större.  

Faktorer som berör på vilket sätt chefen skapar förutsättning för uppdragstaktik lyfts fram. 

En faktor är synen på misstag sett ur en överordnads perspektiv. Kontentan är att chefer 

som använder uppdragstaktik måste räkna med att misstag sker och det inte ska ses som att 

kontrollen är förlorad. Kontrollen ersätts i stället av handledning av sina underställda.43 Lind 

betonar att det är chefens ansvar att se till så att underlydande förstår hur han tänker. Han 

menar även att chefens ansvar inte delegeras för att uppdragstaktik används och chefen har 

ansvar att tänka ut hur fienden ska besegras. Som nämndes inledningsvis är den 
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amerikanska tolkningen av uppdragstaktik smalare än den tyska och den svenska. Lind 

beskriver i stället vilja att ta ansvar, vilja att ta risker och vilja att ge utrymme till underställda 

som ledarskap. Ett ansvar som innebär att de underställda på alla nivåer får mycket spelrum 

och tillåts göra misstag. Avslutningsvis pekas på det förtroende som krävs i organisationen 

för att uppdragstaktik med ”kontrakt” ska fungera.44 

”Manöverkrig är förtroendetaktik” hävdar Lind. För att skapa det ömsesidiga förtroendet 

måste chefen känna att de underlydande kommer att agera i enlighet med hans vilja och 

syfte. På motsvarande sätt måste de underlydande känna att de har chefens stöd när de tar 

egna initiativ. Förtroendet skapas genom ett gemensamt sätt att tänka, vilket understryker 

vikten av att förståelse för syfte, uppdraget och dess innebörd är känd på alla nivåer.45 

Det gemensamma sättet att tänka skapas genom en gedigen utbildning. En utbildning som 

präglas av krigskonst och fritänkande. Utbildningen bör präglas av hur man ska tänka snarare 

än vad man tänker. Man lär sig att tänka i större sammanhang i stället för att nyttja 

checklistor för genomförande av operationer. Det ger gemensamma tankeprocesser hos 

officerare som binder samman stridsteknik, taktik och operationer och är därigenom en 

förutsättning för uppdragstaktik. 

2.3.3 Transforming Command 

Shamir börjar med att slå fast att uppdragstaktik är en filosofi baserad på decentraliserat 

ledarskap och kräver initiativ på alla nivåer. Vidare krävs en miljö där initiativ uppmuntras 

och underlydande utnyttjar möjligheter för att nå övergripande mål. Den förutsätter en 

inställning där chefen litar på sina underställda att de handlar kreativt och med omdöme när 

de ställs i oväntade situationer.46   

Shamir påpekar att det finns en inneboende svårighet med att undersöka uppdragstaktik 

beroende på att det finns olika uppfattningar vad det är. Vad uppdragstaktik en gång 

betydde i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet i Tyskland är annorlunda än hur det 

uppfattas i dag. Uppdragstaktiken har nyttjats av Preussisk-Tyska armén och senare 

Wehrmacht under andra världskriget för att sedan falla i glömska. När sedan 
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uppdragstaktiken återigen lyftes fram i väst under 1980-talet var det som en avgörande 

faktor för manöverkrigföring. Manöverkrigföring var det koncept vilket skulle hantera det 

Sovjetiska hotet under kalla kriget. Shamirs poäng är att när uppdragstaktik som koncept 

övertas av ett annat land kommer det att tolkas och nyttjas på olika sätt beroende på 

strategiska förutsättningar och landets kulturella förutsättningar. För det första sker en 

tolkning vid övertagandet av konceptet och införandet i sin egen doktrin. Det beror på hur 

man tolkar och översätter uppdragstaktik i sin kultur. Även vid implementeringen av 

konceptet kommer en egen tillämpning att utvecklas. Det påverkas av faktorer som 

organisationskultur och deras olika tillvägagångssätt, såväl som erfarenheter från krig och 

utbildning. Därigenom kan konceptet anses ha muterat till olika varianter. Som en följd av 

detta kan effekten av konceptet skilja sig från det som avsågs eller förväntades. 47 

Shamir för ett resonemang om centraliserade eller decentraliserad ledning i ett 

organisationsteoretiskt perspektiv. Kärnan i resonemanget är att en organisation med 

många vertikala nivåer skapar kommunikationsproblem och kräver omfattande 

koordinering. Den leder till långsammare beslutscyklar och svikande motivation längst ned i 

kedjan. En ökad decentralisering av ledningen kräver en plattare organisation med större 

horisontell bredd. För att fungera kräver det kommunikation som säkerställer att man agerar 

med samma syfte. Sammantaget innebär det att en organisation med stor vertikal spridning 

kräver en större grad av koordinering för att fungera effektivt. Koordinering oavsett 

organisation kan uppnås med olika metoder.  

1. Ömsesidig anpassning med direkt kommunikation mellan enheter. Mindre produktiv i 

stora organisationer.  

2. Direkt övervakning, sker genom ledning i linjeorganisation. Varje chef ansvarig för ett 

antal enheter.  

3. Standardisering av arbetsprocesser. Nyttjas i hög grad vid repetitiva okomplicerade 

arbetsuppgifter och återfinns till exempel i SOP.  

4. Standardisering av resultat. En gemensam syn av vad som ska åstadkommas.  
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5. Standardisering av färdigheter. Här handlar det om vilka gemensamma nivåer av 

professionalism och träning som krävs för att kunna genomföra uppdraget. Att kunna 

tillämpa ett tankesätt när man ställs inför ett problem.  

Uppdragstaktik stödjer sig främst på de två sistnämnda metoderna för koordinering.48 

Shamir säger att en inneboende utmaning är att kärnan i uppdragstaktik vilar på delegering 

av makt och bestämmanderätt.  Chefen avsäger sig kontrollen över händelseförloppet, men 

har fortfarande ansvaret. Det kräver att underställda tar initiativ utan att avvakta 

instruktioner. För att det ska fungera måste en kultur skapas där överordnads attityd mot 

underordnad präglas av en insikt att underordande är kapabla, motiverade och accepterar 

ett större ansvar. En nackdel med delegering av makt är att ett oupptäckt misstag kan leda 

till en falsk känsla av framgång. En faktor som hindrar decentralisering är chefers rädsla över 

att tappa kontrollen över situationen. Det driver fram mer rapportering från underlydande. 

Sammantaget ger det en situation där chefer måste förstå att de måste förändra sig och inte 

fortsätta leda på det traditionella viset. Chefens roll i detta perspektiv går från att vara 

planerare till att vara designer. Han ska skapa en miljö där ett minimalt antal kritiska 

styrningar skapar en kontext där underställda kan ta initiativ.49 

Baserat på detta resonemang lyfter Shamir fram de bakomliggande faktorer vilka han hävdar 

är förutsättningar för en fungerande uppdragstaktik. Som tidigare har konstaterats är 

uppdragstaktik inte enbart en procedur eller metod för att ge order, utan ett kulturellt 

fenomen. Där är en kognitiv förståelse mellan chef och underlydande central. Med det 

menas att de tankemässigt delar beteenden baserad på gemensamma värderingar. Det kan 

uppnås genom lång utbildning och träning.  Nästa centrala faktor är tillit. Den måste vara 

ömsesidig och bygga på en respekt mellan chef och underlydande. Det åstadkoms genom att 

bygga upp självständiga ledare som inte tvekar att ta initiativ. Lika viktigt är att en miljö 

skapas som uppmuntrar kreativitet och upptäckande. Målstyrning, förståelse för högre chefs 

uppdrag och handlingsfrihet för underställda är andra hörnpelare som betonas. En utmärkt 

kommunikation som baseras på en delad förståelse av doktriner. Vid träning och utbildning 

läggs tyngdpunken vid lärandet. Vidare att det finns en tolerans för misstag som begås i ett 
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välment syfte. Att det finns en inbyggd kraft att ta initiativ samtidigt som en ansvarfullhet 

hos underställda bibehålls samt tron på individens förmåga att ta bra beslut. Chefer och 

underlydande måste odla en kultur där de accepterar och delar risken för ett misslyckande, 

likväl som de kommunicerar sin avsikt på enklast och tydligaste sätt.50 

2.3.4 Militärstrategisk Doktrin 

”Uppdragstaktik är grunden för ledning i Försvarsmakten.”51 Så inleds avsnittet som 

avhandlar uppdragstaktik i doktrinen. Vidare konstateras att interaktionen med en 

motståndare kombinerat med friktioner och osäkerheter sammantaget gör att kriget är en 

mycket komplex företeelse. Det skapar unika situationer som sätter människan i centrum 

och det är i denna kontext uppdragstaktik ska ses.  

MSD lyfter fram ett antal faktorer, vilka kan betraktas vara förutsättningar för en fungerande 

uppdragstaktik.  

1. Att det finns en atmosfär som stimulerar viljan att ta initiativ och vara aktiv.  

2. Att det finns ett förtroende mellan chefer på olika nivåer och personalen.  

3. Individerna i en organisation är självständiga och handlingskraftiga.  

4. All personal har en hög utbildningsnivå, förståelse och viss erfarenhet (träning).  

5. Disciplinen är god och det finns en gemensam värdegrund.  

6. Det föreligger en anda av uppgiftsglädje och ansvarsvilja.52  

Doktrinen ger uttryck för ett antal påståenden om vad uppdragstaktik är och vad man bör 

eftersträva för att tillämpa en effektiv uppdragstaktik. Det redovisas härnäst i kortfattad 

form. Kopplingen till manöverkrigföring görs genom att lyfta fram sambandet mellan 

decentraliserad ledning och kortare beslutscykler och därigenom högre stridstempo. 

Kopplingen till indirekt metod sker i kontexten viljan att ta initiativ som förutsättning för att 
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utnyttja uppkomna situationer eller avvärja hot. För att möjliggöra det måste alla ha en klar 

bild över hur verksamheten genomförs och vilket mål den bär mot.  

Doktrinen betonar att alla agerar mot målen och att det finns utrymme att ta initiativ och 

agera självständigt. Man belyser även det kritiska förhållningssättet till en order som kan ha 

blivit inaktuell när situationen förändras. Bildning och träning är viktigt för att för att kunna 

förstå egna uppdrag mot övergripande mål. Uppdragstaktik ska uppfattas variera med 

hänsyn till situationen och omfattar därför både kommando samt uppdrag med stor 

handlingsfrihet. Uppdragsstyrningen är den form som ger bäst förutsättningar för 

uppdragstaktik. Uppdraget innehåller mål, uppgift resurser och handlingsregler, medan hur 

uppdraget genomförs i största möjliga mån överlåts till underlydande. 

Om samordningsbehovet är lågt sätts målet så att varaktigheten blir lång med stor 

handlingsfrihet. Chefens viktigaste roll i dessa situationer är att stödja med ledarskap och 

information. I doktrinen framgår det vidare att en gemensam lägesbild och en gemensam 

uppfattning om situationen är positivt för uppdragstaktik. För att förstå varandra betonas 

vikten av dialoger om mål och effekter.53 

Avslutningsvis diskuteras uppdragstaktikens nyttjande vid andra konflikttyper än den 

reguljära konflikten. Det framgår att uppdragstaktiken är effektiv vid reguljär krigföring men 

kan behöva begränsas vid andra konflikttyper. Skälet anges vara de strategiska effekter 

taktiska misstag kan få eller oönskade effekter på andra arenor än den militära.54 

2.4 Summering 

Uppdragstaktik har en relativt lång tradition från 1700-talet fram till i dag. Uppdragstaktiken 

har haft olika inflytande i krigsmakterna under olika tidsepoker beroende på tidens kontext 

och vilka strömningar i samhället som varit dominerande. En gemensam drivande kraft är att 

skapa effektiva förband som kan besegra motståndaren och frågan har varit hur man bäst 

gör det. Genom ett perspektiv där chefen är i centrum och underlydande effektuerar vad 

chefen bestämt? Eller är perspektivet att individens förmåga och drivkraft är avgörande och 

chefen skapar förutsättning för framgång genom att klarlägga mål och avdela resurser? 
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Förutsättningarna för att vara framgångsrik i de olika perspektiven har varierat. Gemensamt 

mellan olika författare är att de anger ett antal olika betingelser eller faktorer som 

tillsammans skapar en miljö där uppdragstaktik stimuleras eller motverkas. De är dessa 

faktorer som ska identifieras i nästkommande kapitel. 

3. Metod 

3.1 Allmänt 

Syftet med metodkapitlet är ge en insikt i hur forskningen är genomförd, vilka överväganden 

som är gjorda samt vilka fördelar och nackdelar vald metod har. För att göra det kommer 

både den övergripande designen av forskningen i denna uppsats beskrivas såväl som 

framtagandet av det analysverktyg som används vid analysen av COPD.  

Metodkapitlet ska svara på frågan; Hur kan slutsatser från teorier om uppdragstaktik 

omformas till ett analysverktyg för att pröva på vilket sätt COPD stödjer uppdragstaktik? 

3.2 Design 

Här redovisas vald design av forskningen för att besvara forskningsfrågorna. Olika vägval 

diskuteras och konsekvenser av vald design lyfts fram. Forskningen har en hermeneutisk 

ansats både vid framtagandet av analysverktyget och vid genomförandet av textanalysen av 

COPD.55 

3.2.1 Forskningsdesign 

Forskningen i denna uppsats har sin grund i forskningsfrågor som är identifierade. För att 

besvara uppsatsens frågor genomförs en analys av COPD. Analysen har en teoretisk 

utgångspunkt i litteratur som beskriver uppdragstaktik och hur uppdragstaktik påverkas av 

olika faktorer. För att göra analysen av COPD skapas ett analysverktyg där teorierna om 

uppdragstaktik strukturerats till mätbara faktorer. Resultatet av analysen diskuteras därefter 

och forskningsfrågorna besvaras. 
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Bild 1. Bilden visar den forskningsdesign som beskrivs i uppsatsen.  

3.2.2 Forskningsmetod 

Den metod som valts för att göra analysen av COPD är en kvalitativ innehållsanalys. Bryman 

menar att i en kvalitativ undersökning är orden i fokus, medan det i en kvantitativ är det 

siffror som är i centrum.56 Vidare lyfts olika metodval fram inom den kvalitativa forskningen 

vilka i sig är mycket olika. De viktigaste metodvalen som Bryman pekar på är deltagande 

observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, språkbaserade metoder och kvalitativ 

analys. 

Man kan överväga att genomföra forskningen genom intervjuer av personal som använt 

COPD. Det kan finnas metodproblem kopplade till i vilken grad som COPD följts av denna 

personal eller om de använt sig av tidigare kunskaper. Det tyngsta skälet för att inte använda 

intervjuer är att COPD är från december 2010. Detta medför att tillgången till personal med 

erfarenhet av aktuell version av COPD är begränsad. Därför har inte heller metoder baserade 

på deltagande observation eller fokusgrupper valts. 

En kombination av kvalitativ innehållsanalys och kvalitativa intervjuer har övervägts men 

valts bort då bägge metoderna är tidskrävande och kombinationen inte skulle rymmas inom 

tillgänglig tid. 

Kvantitativ forskningsmetod övervägdes, men valdes tidigt bort efter ett inledande försök att 

skapa ett analysverktyg baserat på detta. 
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Det främsta skälet till val av kvalitativ metod är betoningen på kontext. För att kunna studera 

uppdragstaktik inom ramen för en planeringsmodell är det viktigt att förstå den situation 

och det sammanhang som planerarna befinner sig i under varje steg av planeringen. Man 

måste även kunna förstå vad andemeningen är med uppdragstaktik kopplat till olika 

planeringssteg.57 

3.3 Operationalisering 

Denna del redovisar hur analysverktyget skapas med utgångspunkt i kapitel 2 teori.   

3.3.1 Framtagande av analysverktyget 

För att kunna genomföra denna kvalitativa textanalys av COPD skapas ett analysverktyg. Det 

sker i tre steg: 

Först görs en analys av teorin för att identifiera vad forskare lyfter fram vari uppdragstaktik 

består eller som är viktiga förutsättningar för uppdragstaktik. Resultatet av detta steg är ett 

antal faktorer som forskarna anser vara viktiga i sammanhanget. Faktorn är det 

förhållningssätt eller metodsteg som teorin anger vara central för uppdragstaktik. 

I det andra steget analyseras vilka faktorer forskarna sammantaget anser vara de mest 

centrala. Det sker genom att analysera vilken tyngd forskarna tillmäter faktorn i teorin och 

att flera forskare lyfter fram faktorn. Resultatet är fyra stycken grundläggande faktorer 

vilken uppdragstaktik vilar på. Begränsningen i numerär är gjort för att kunna göra 

undersökningen av rimlig omfattning givet COPD:s relativt omfattande antal planeringssteg 

och dess höga upplösning. 

I det tredje steget sorteras övriga faktorer under de mest centrala faktorerna. Det sker 

genom att analysera sammanhanget mellan faktorer i teorin. Dessa övriga faktorer benämns 

fortsättningsvis indikatorer för att skilja dessa från grundläggande faktorer. Resultatet är ett 

verktyg med fyra centrala faktorer och åtta indikatorer för att analysera uppdragstaktik i en 

planering. 
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Bild 2. Bilden visar framtagandet av analysverktyget i tre steg. 

Kravet på faktorerna är att de ska ha direkt eller indirekt påverkan på operativ planering.   

3.3.2 Identifiering av faktorer 

I första steget identifieras faktorer ur teorin. Faktorn ska ses som en grundläggande byggsten 

vilken uppdragstaktik vilar på. Denna identifiering har skett genom att i redovisad teori 

analysera olika förhållningssätt och metodologiska delar som uppges vara centrala för 

uppdragstaktik.  

De viktigaste frågorna att besvara baserat på redovisad forskning är; 1. Vad krävs för lyckad 

uppdragstaktik? 2. Vad motverkar uppdragstaktik?  

3.3.3 Identifiering av indikatorer 

En indikator är en byggsten för uppdragstaktik som framgår i teorin, men som inte har 

samma tyngd som faktorerna. Med andra ord är faktorer och indikatorer vad som söks i 

textanalysen av COPD.  

3.3.4 Faktorer och indikatorer 

Analysen ger vid handen att det finns ett beroende mellan de olika faktorerna. 

Uppdragstaktiken kan inte existera om endast en faktor förekommer. Jag lyfter fram de 

faktorer som forskarna angett vara de centrala samt de indikatorer vilka stödjer dessa. 
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Faktor 1: Tillit 

Tillit är en faktor som framhålls av Cedergren, Shamir, i MSD och av Lind i termer av 

förhållandet mellan människor. Mer preciserat vilken grad av tillit som finns mellan chef och 

underlydande. Det ställer frågor som vilken självbild och självinsikt chefen har och om han 

litar så pass mycket på sina underlydande att han törs överlåta en stor del av genomförandet 

på dessa. En utgångspunkt för reflektion är om överordnad chef alltid fattar de bästa 

besluten. En insikt kan vara att förstå vilka beslut en överordnad chef är bra på att fatta och 

vilka beslut en underordnad chef är bra på att fatta. 

Utan någon form av ömsesidigt förtroende för varandras förmåga, vilja och omdöme kan 

inte uppdragstaktik existera. Därför kommer tillit att vara en av de faktorer viken 

uppdragstaktik kan sägas vila på.  

Indikatorer till faktor 1: 

- Ansvar. Medarbetare och underlydande tilldelas ansvar. Chefen utgår från att 

underlydande har omdöme och litar därigenom på dessa. Att en atmosfär råder där 

utgångspunkten är att individer är kapabla, motiverade och villiga att ta ansvar. 

- Relation. Förekomst av samtal mellan chef och underordnad. En god relation stärker 

tilliten på samma sätt som en dålig relation kan påverka framförallt tilltron till 

motpartens omdömesförmåga. De ges möjlighet att träffas fysiskt. Att ömsesidig 

respekt visas mellan chef och underlydande. 

- Motverkas av en människosyn där underställda är redskap som ska effektuera 

chefens order.  

Faktor 2 Målstyrning: 

Målstyrning är även det en faktor som lyfts fram av Cedergren i termer av att ange mål på 

längre sikt. Lind betonar att ange vad som ska åstadkommas och inte hur det ska 

åstadkommas. Shamir uttrycker sig i termer av att skapa en gemensam bild av vad som ska 

åstadkommas. Att ge handlingsutrymme skapar en flexibilitet, där underlydande kan 

anpassa sig efter rådande läge utan att återförsäkra sig hos högre chef vid varje förändring. 
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Det ger även en robusthet med ett mindre beroende av nya order från högre chef vid 

ändringar i läget. Målstyrning kommer att vara en faktor uppdragstaktik vilar på. 

Indikatorer till faktor 2: 

- Decentraliserad ledning utövas. Det innebär att förhärskande ledningsmetod är 

uppdragsstyrning, som innebär att mål, resurser och nödvändiga handlingsregler är 

det som klarläggs mellan chef och underställd. Underställda kan själva välja hur 

uppgiften ska lösas. Uppgifterna har en sådan varaktighet att förutsättningar för 

uppdragsstyrning föreligger. Det skapas handlingsfrihet som ger utrymme för 

underlydande. 

- Tydliga mål utformas. Målet kan sättas i ett större sammanhang där kontexten 

förstås. Stor vikt läggs vid att förstå problemet och vad som ska åstadkommas. 

Chefen säkerställer att underlydande har förstått målet. 

Motverkas av detaljerade order som klarlägger hur verksamhet ska genomföras samt 

överdriven koordinering. 

Faktor 3 Initiativ: 

Brehmer lyfter fram vikten av soldatens framåtanda för att vinna kriget. Cedergren betonar 

handlingsberedskap och initiativförmåga. Shamir pekar på behovet av initiativ på alla nivåer. 

Tas inte initiativ är uppdragstaktiken verkningslös och därför kommer initiativ att vara en 

faktor för värdering. Faktorn ska här ses i kontexten att planeringssteget skapar 

förutsättning för initiativ i genomförandet.  Det är en faktor som skapas under en längre tid. 

Det är inte minst viktigt att det odlas en kultur där framåtanda och initiativ uppmuntras. Det 

innebär att underställda känner att de har chefens stöd att agera självständigt, vilket är 

särskilt värdefullt i komplexa och oväntade situationer. Initiativ kommer att vara en faktor 

uppdragstaktik vilar på. 
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Indikatorer till faktor 3: 

- Självständighet. Att självständiga ledare och handlingskraftiga individer uppmuntras. 

Det finns en mental beredskap att agera i olika situationer. Att det finns en tolerans 

för misstag. 

- Påverkan. Att miljön eller situationen uppmuntrar initiativ. Att det förekommer en 

anda av uppgiftsglädje där kreativitet uppmuntras. Underlydande och 

stabsmedlemmar ges möjlighet att påverka planen. 

Motverkas av detaljerad kontroll av hur verksamhet ska genomföras.  

Faktor 4 Gemensam bas: 

Cedergren lyfter fram gemensam bas i betydelsen att chefer och underlydande delar 

gemensamma värderingar och doktriner vilket skapar ett gemensamt tankesätt, en kognitiv 

förståelse. Lind pekar på vikten av chef och underlydande tänker på liknande sätt. Shamir 

framhåller vikten av att chef och underlydande delar beteenden baserade på gemensamma 

värderingar. Den gemensamma basen skapar förutsättningar att våga delegera 

genomförandet och att inte styra mer än nödvändigt. Gemensam bas kommer att vara en 

faktor uppdragstaktik vilar på. 

Indikatorer till faktor 4: 

- Utbildning. Att det sker gemensam utbildning och träning. Att miljön präglas av 

lärande. Att det finns gemensamma doktriner vilka utgör bas för tankesätt och 

operationskonst. 

- Förståelse. Det innebär att staber och förband förstår planen och de faktorer som 

påverkar den. Att det finns en kognitiv förståelse mellan chef och underlydande. Det 

sker en stor interaktion mellan nivåer. Planerna spelas för att förstå varandras 

tankesätt. Att värderingar delas. 

Motverkas av olika kulturell bakgrund och tillfälligt sammansatta enheter. 
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Kommunikation; Brehmer lyfter fram information som underlag för beslut. Cedergren pekar 

på kommunikation för att förstå. Shamir anger att kommunikation är central för att ha 

samma syfte. Kommunikation binder ihop de olika faktorerna och är en grundförutsättning 

för uppdragstaktiken. För initiativkraft i bemärkelsen vem har tillgång till vilken information. 

För tillit genom öppenhet och dialog. För målstyrning genom att förstå vad som ska 

åstadkommas. För gemensam bas genom att utbyta tankar, idéer och erfarenheter. Därmed 

skapas ett gemensamt synsätt. Kommunikation kommer att vara ett förutsättningsskapande 

faktor. 

En teoretisk modell kan därför skapas över de centrala faktorerna för uppdragstaktik som 

visar deras inbördes beroende och kommunikationens betydelse. Kopplingarna mellan 

faktorerna visar att det finns ett samband mellan faktorerna i den bemärkelsen att 

uppdragstaktik i olika grad är beroende av faktorerna. Beroendet innebär inte att alla 

faktorer måste finnas samtidigt för att uppdragstaktik ska existera, utan att de tillsammans i 

olika grad i olika situationer ger förutsättning för uppdragstaktik. En god kommunikation är 

grunden både för delegerad ledning, bygga en gemensam värdegrund, förstå vad som ska 

uppnås och bygga tillit mellan människor. Modellen kommer att utgöra basen för 

analysverktyget.  

 

Bild 3. Av författaren skapad modell som visar uppdragstaktik och dess grundläggande 

faktorer. Hur beroendet mellan faktorerna ser ut är inte analyserat. 
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3.3.5  Analysverktyg 

Genom att sammanfoga faktorer med indikatorer skapas ett perspektiv vad faktorn består av 

och vad som stödjer och motverkar den. För att kunna värdera varje avsnitt i COPD införs en 

gradering. Den syftar till att kunna värdera respektive faktor i COPD:s avsnitt. 

Graderingen är: 

1. Stödjer i hög grad faktorn 

2. Stödjer i viss grad faktorn 

3. Stödjer inte faktorn 

För att undvika godtycklighet vid analysen definieras kriterier för garderingens tre skalsteg. 

Sammanställs dessa tre graderingar och kriterier skapas följande tabell: 

 
Tabell 1 Faktorers gradering vid analys av COPD. 

Faktor Stödjer inte faktor Stödjer i viss mån faktorn Stödjer i hög grad faktorn 

Kriterier för gradering Att inget i beskrivningen av 
planeringssteget kan spåras till 
ovanstående beskrivning av 
faktorn. 

eller 

Att det som beskrivs i ringa 
omfattning påverkar faktorn. 

eller 

Att faktorn motverkas. 

Att ett perspektiv på faktorn lyfts 
fram. 

och 

Faktorn motverkas i ringa grad. 

Att flera perspektiv på faktorn 
lyfts fram. 

eller  

Ett perspektiv som beskrivs har en 
avgörande betydelse för faktorn. 

samt  

Faktorn inte motverkas på någon 
avgörande punkt i bägge 
ovanstående kriterier. 
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Sammantaget har ett analysverktyg skapats för att gradera i vilken grad planeringsstegen i 

COPD stödjer uppdragstaktik: 

 

Bild 4. Författarens skapade analysverktyg  

I analysverktyget har faktorerna med sina indikatorer sammanfogats till två stycken under 

filosofiska faktorer och två stycken relaterade till faktorer under ledningsmetod. Indelningen 

av faktorer i filosofiska och relaterade till ledningsmetod är gjord efter inledande studier av 

teori. Metodmässiga faktorer är kopplade till förfaringssätt, hur man genomför planering. 

Filosofiska faktorer är ett fenomen som speglar hur man tänker, agerar och förhåller sig till 

andra människor. Det ska dock mera ses som ett sätt att tankemässigt bredda faktorerna än 

att utgöra en gräns mellan dessa. 

3.4 Diskussion om vald metod 

3.4.1 Författarens förförståelse 

Thurén menar på att det krävs kunskap för att kunna förstå och därigenom tolka ett 

underlag. Därför är förkunskapen central vid hermeneutisk forskning.58 Här är både 

förkunskaper i operativ planering, COPD och uppdragstaktik viktiga. 

Författarens förförståelse av militär planering är relativt omfattande, framförallt på taktisk 

nivå både nationellt och internationellt. På operativ nivå har författaren viss erfarenhet av 
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konceptutveckling av operativa ledningsmetoder och har genomfört utbildning av operativ 

planering med (F)HQ NBG 1159. Den var dock baserad på Nato:s tidigare planeringsmodell 

Guidelines for Operationell Planning (GOP). Erfarenheterna av COPD begränsar sig till den 

utbildning som erhållits på HSU 2010-2012. Uppdragstaktik har författaren mer praktisk 

erfarenhet av i termer delegerat ansvar, målstyrning och vikten av initiativ. De tidigare 

teoretiska studierna av uppdragstaktik har varit begränsade.  

Sammantaget ger det förutsättningar för författaren att förstå innebörden av COPD:s 

planeringssteg och vilka praktiska konsekvenser det har för uppdragstaktik. Vidare kan det 

innebära någon begränsning i att kunna förstå vilka bakomliggande teorier som påverkar 

uppdragstaktik. Det möts genom en strävan mot transparens genom att relativt ingående 

beskriva kopplingen mellan teori, faktorer och uppdragstaktik i operationaliseringen. 

3.4.2 Validitet, reliabilitet och etik 

En generell svaghet med kvalitativ forskning är att den kan anses vara subjektiv. Med det 

menas att forskaren har en egen osystematisk uppfattning om vad som är viktigt och 

oviktigt.60 Det är något som författaren måste beakta. För att minska risken för subjektivitet 

redovisas utkomsten av varje steg i forskningen och slutsatser som dras föregås av 

diskussioner. 

En annan svaghet med denna forskning är att den kan vara svår att replikera. Det hanteras 

med en robust och tydlig metod. Kritik riktas mot att tolkningen av data under analysen 

påverkas av forskarens egenskaper. Denscombe beskriver att forskarens värderingar och 

identitet inte helt kan elimineras vid analys av kvalitativ data.61 Det kan innebära att även 

analysen skulle vara subjektiv. Det möts med en beskrivning av författarens förförståelse 

inom området och genom en öppen redovisning av hur resultaten tas fram i analysen.62 

Graden av generalisering måste övervägas när kvalitativ metod används. Kan resultatet 

överföras till en annan situation än den studerade? I det här fallet är det en planering på 

operativ nivå med COPD som planeringsmetod. Är COPD representativ för alla andra 
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planeringsmetoder? Svaret är naturligtvis nej, det är den inte och resultatet skulle inte bli 

lika om undersökningen genomfördes på en annan planeringsmetod. Däremot kan 

analysverktyget användas för undersökningar kopplad andra planeringsmodeller och 

uppdragstaktik.63  

Går det att skapa ett verktyg som mäter i vilken grad uppdragstaktik stöds eller motverkas i 

COPD?  Här förs ett resonemang för att belysa analysverktygets styrkor och svagheter. 

Analysverktygets styrka är att det tillåter en tolkning av textens andemening och inte bara 

förekomst av ett specifikt ord i respektive planeringssteg. Det är viktigt att kunna göra det då 

flera faktorer vilka uppdragstaktik vilar på är av filosofisk natur och en analys av vad som 

avses med texten i varje planeringssteg måste göras.  Det innebär att det krävs förförståelse 

om operativ planering och uppdragstaktik för att kunna genomföra analysen. Denna 

förförståelse kan påverka validiteten i undersökningen genom vad författaren läser in i COPD 

olika steg och förutsättningarna för uppdragstaktik. Fokus måste hållas till om det verkligen 

är förutsättningen för uppdragstaktik som mäts och inte något annat. För att hantera denna 

osäkerhet och öka spårbarheten i undersökningen kommer en förklaring till vad som leder 

till resultatet i varje steg under analysen att ske.  

En annan osäkerhet i denna analysmodell är val och utformning av faktorer med indikatorer 

för undersökningen. Detta val påverkar även det validiteten för undersökningen. För att 

hantera valet av indikatorer har en bred teoribas baserad på olika författare använts. Dessa 

olika teorier har sedan använts för att kategorisera olika faktorer som uppdragstaktik består 

av. De faktorerna ska representera kärnan i uppdragstaktik, det som uppdragstaktik vilar på. 

Denna urvalsprocess av faktorer kan även denna innehålla felkällor. Ett exempel på detta är 

en faktor som valts bort, men i själva verket skulle ha inflytande vid analys av 

planeringssteget. För att motverka denna risk kommer faktorer som väljs bort att anges och 

utgöra de indikatorer som stödjer faktorn. 

Framtagandet av faktorer och indikatorer är en viktig process i en kvalitativ innehållsanalys. 

Om dessa inte svarar mot undersökningens kärna i det här fallet uppdragstaktiken bärande 

delar, kommer analysen inte heller bära mot undersökningens frågor. Ejvegård lyfter särskilt 

                                                           
63

 Bryman, s. 270 f. 



Försvarshögskolan D-uppsats sida 35 (62) 
Major Per Barius 
HSU 10-12 
 

fram validitetsproblemen vid skapande av nya mätinstrument.64 För att hantera denna risk 

förs ett transparant och ifrågasättande resonemang i metodkapitlet där framtagandet av 

faktorer och indikatorer sker. Resonemanget om operationaliseringen ges relativt stort 

utrymme i uppsatsen för att möjliggöra detta resonemang. 

Reliabiliteten påverkas av klassificeringen av mätverktyget, i vilken grad faktorn stöds eller 

motverkas i planeringssteget. Här har både antal perspektiv som stödjer faktorn men även 

en skattning av tyngden av faktorns inverkan. Det ger klassificering med en rimlig indelning, 

men gränsfrågor mellan klassificeringens steg kan ifrågasättas. Skulle gränsen mellan om 

faktorn stödjer uppdragstaktik i hög grad eller stödjer i viss grad gå just där? Där får man lita 

mer till författarens förkunskaper och omdöme. 

En annan utmaning är att uppsatsen skrivs på svenska medan undersökningsmaterialet 

COPD är skrivet på engelska. Det kan vara en felkälla i analysen vilket kan påverka både 

validitet och reliabilitet vilket beaktas genom noggrannhet i översättning av COPD begrepp. 

En utmaning vid framtagande av ett analysverktyg för uppdragstaktik är att olika forskare 

lyfter fram olika delar som de räknar in som viktiga komponenter i uppdragstaktik. Shamir 

anger att ett av skälen till det ser olika ut är att uppdragstaktik har utvecklats att ha olika 

utformning i olika länder.65 För att hantera det har urval av både svensk och utländsk teori 

skett. En annan utmaning är att faktorerna i viss grad är en förutsättning för varandra och 

har således har någon form av beroendeförhållande. Sammantaget kan det göra tolkningen 

av vad som är uppdragstaktik alltför bred och oprecis. Indikatorerna måste därför göras 

tillräckligt precisa för att inte övertolka uppdragstaktik.  

Inga särskilda etiska hänsyn behöver tas i denna forskning då inga människor utgör någon 

del av forskningen och inte heller några lagar riskerar att brytas. 
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4. Analys av COPD 

4.1 Inledning 

Syftet med analyskapitlet är ge en spårbarhet i analysen av COPD. Analyskapitlet ska svara 

på i vilken grad planeringsprocessen på operativ nivå stödjer uppdragstaktik. Kapitlet 

omfattar en textanalys av COPD och genomförs i två steg. Först genomförs en analys av 

planeringsstegen i COPD. I det andra steget sammanvägs resultaten av planeringsstegen och 

analyseras. 

I steg ett analyseras COPD i den ordning planering genomförs enligt metoden. Analysen 

genomförs av ett planeringssteg i taget, med stöd av det i kapitel 3 framtagna 

analysverktyget. Där beskrivs först huvuddraget av planeringssteget med tyngdpunkt på det 

som bedöms ha påverkan på uppdragstaktik. Det görs för att skapa en spårbarhet mellan 

dokumentets text och värderingen av uppdragstaktik i texten. Därefter följer en diskussion 

och en värdering i vilken grad COPD stödjer eller motverkar de faktorer uppdragstaktik 

grundas på. I varje steg av analysen dras slutsatser. 

I steg två redovisas en sammanställning av resultatet för varje faktor, en diskussion förs och 

slutsatser av helheten dras.  

4.2 Vilka delar av COPD som analyseras 

Analysen genomförs av planering på operativ nivå. COPD är indelad i 8 kapitel och ett avsnitt 

med bilagor. Kapitel 1 Introduction och 2 kapitel 2 Situational Awareness and Knowledge 

Development berör till del operativ nivå och kommer att analyseras. Kapitel 3 Strategic Level 

kommer inte att analyseras. Kapitel 4 Operational Level analyseras. Kapitel 5 Operations 

Assessment är en del av genomförande och analyseras inte. Kapitel 6 Formats and 

Administration, kapitel 7 Glossary of Terms och kapitel 8 Abbreviations analyseras inte. 

Annexes and Appendixes kommer inte att analyseras med ett undantag. Det är en bilaga 

vilken beskriver den kontext vari COPD ska användas. Bilagan heter Operational Art in 

Alliance Context och kommer att inarbetas i Nato:s nästa doktrin.66 Det huvudsakliga fokuset 

kommer således att riktas till kapitel 4 Operational Level. 
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Bild 5. Bilden visar vilka delar ur COPD som analyseras. 

4.3 Analys av COPD 

4.3.1 Situation Awareness 

Situation Awareness är det först steget på operativ nivå. Steget initieras av att strategisk nivå 

anger ett område vilket är viktigt att följa händelseutveckling i. Det kan vara regionala 

konflikter, militära kapaciteter och mellanstatliga förehavanden med militära konsekvenser 

som utgör potentiella hot mot Nato:s intressen.67 Syftet är att bygga en förståelse för 

situationen inför fortsatt operativ planering och kunna ge högre nivå råd i fortsatt planering 

och genomförande. Det sker genom stöd från Knowledge Development (KD), vilket innebär 

att även dessa delar ingår i analysen. Den ideala situationen är att HQ Nato och SHAPE 

genomför denna kunskapsuppbyggnad kontinuerligt.68 Det medför att operativ nivå kan 

stödjas i sin kunskapsuppbyggnad med experter på specifika områden och analytiker ifrån 

strategisk nivå. 69 
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Den operativa nivå ska skapa en förståelse för det geografiska område som konflikten 

handlar om. Det innebär att identifiera de huvudsakliga aktörerna i området och att 

genomlysa området i ett holistiskt perspektiv. Nato anger att de perspektiv som belyses är 

det politiska, militära, ekonomiska, sociala, information och infrastruktur.70 Den operativa 

nivån stöds av experter inom området från strategisk nivå (Knowledge Management Centre). 

Vidare genomför den operativa nivån en systemanalys av området i samråd med den 

strategiska nivåns planeringsgrupp. Där överförs information och gemensam kunskap byggs 

om bakgrund till konflikten med dess orsaker och vem som har intressen i konflikten. 

Sammanhangen klarläggs, såväl som vad som påverkar läget.71 

Organisatoriskt finns delar på strategisk och operativ nivå för att hantera kunskapsbyggnad. 

Det ska ses som ett nätverk där kunskaper om områden med konflikter byggs och delas. 

Behov av ytterligare information eller vilken kunskap som måste byggas identifieras. 

Analysdiskussion; Steget är en kontinuerlig process av övervakning och 

kunskapsuppbyggnad. Den kan genomföras under olika tidsförhållanden och därigenom 

kommer resultatet av denna fas att variera. Det är inte säkert att planeringsgruppen på 

operativ nivå har bildats (JOPG), varvid genomförandet sker i linjeorganisationen.  

Samarbetet och förståelsen skulle underlättas avsevärt genom en samgruppering och ett 

gemensamt arbete under denna fas. Här läggs grunden till gemensam förståelse. Även 

taktisk nivå borde lyftas fram om förutsättningar för det finns (om det är en fast indelning, 

eller förband finns i beredskap på taktisk nivå).  Tillit skulle kunna ökas genom att ett 

förtroende byggs upp och de olika nivåerna lär känna varandra genom att träffas. Det 

underlättar även framtida kommunikation.  

Värdering; Nato uttrycker att operativ nivå ska delta så tidigt som möjligt i strategiska nivåns 

arbete. Det kan innefatta att en samverkansgrupp avdelas och att systemanalys genomförs.  

Det lägger grunden för att förstå problemet med dess orsaker och sammanhang vilket 

stödjer i viss grad faktor Målstyrning. Det skapar även förutsättning för ett gemensamt 

synsätt om kontext och problem och stödjer i viss grad faktor Gemensam bas. Det innehåller 
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inte delar som uppmuntrar initiativ eller tillit. Steget stödjer inte faktor Tillit och inte heller 

faktor Initiativ. 

Slutsats; Som en del av en kontinuerlig process borde värdet av att funktioner och chefer 

träffar varandra fysiskt utan en hård tidspress lyftas fram. 

4.3.2 Operational Appreciation and Assessment of Options 

Operational Appreciation and Assesement of Options är det andra steget av planering på 

operativ nivå. Syftet är tvåfaldigt; först att förstå högre nivåers beskrivning av mål, problem, 

vad som ska uppnås. Det andra syftet är att ge operativ nivås råd på de olika 

handlingsmöjligheter strategisk nivå utarbetat.72 

När strategisk nivås förberedande order mottas är en inledande åtgärd är att avdela en 

erfaren planeringsofficer till strategisk nivå som samverkansofficer. En annan åtgärd är att 

bilda operativ nivås planeringsgrupp (JOPG).  

På operativ nivå sker därefter en analys av högre chefs bedömning av läget (Strategic 

Assessment). Det sker med stöd av olika områdesexperter (Knowledge Centre) och personal 

som bedömer effekter av militärt agerande i ett holistiskt perspektiv (Joint Effects 

Management Branch).73 Det uttalas inte att samverkan sker med högre nivås 

planeringsgrupp eller underlydande nivå. Däremot att staben bör söka chefens inriktning, för 

att han kan ha diskuterat denna bedömning med högre chef och underlydande. 

En preliminär målbild för operationen är utarbetad på militärpolitisk nivå. Sedan sker en 

bedömning av de olika handlingsmöjligheter som strategisk nivå utvecklat (Military Response 

Options, MRO). Det är en del av gemensam planering vilken innebär att den operativa nivån 

analyserar de olika alternativen och ger sin uppfattning om varje alternativ. Det omfattar 

bland annat vad det militära maktmedlet måste åstadkomma för att uppnå strategiska 

delmål, resursbehov, riskhantering och handlingsregler. Sammantaget så granskas det 

arbete strategisk nivå har gjort och operativ nivå svarar tillbaka.74  
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Gemensamt arbete med taktisk nivå består i att tillhandahålla ett underlag (CPOE) om läget i 

tilltänkt operationsområde. Det anges att taktisk nivå deltagande kan vara nödvändig vid 

utveckling av råden från operativ nivå.75   

Analysdiskussion; Det faktum att den operativa planeringsgruppen (JOPG) bildas i det andra 

steget och arbetet med att förstå för problem och dess orsaker utvecklades i det första 

steget kan innebära behov av att gå tillbaka i processen för att personalen ingående i JOPG 

ska förstå helheten. Att svara på MRO anges som ett integrerat (collaborative) arbete. I viss 

mån kan det anses vara det, men det är snarare att operativ nivå genomlyser strategisk nivå. 

Arbetet bedrivs i huvudsak på respektive nivå och graden av gemensamt arbete är låg. 

Därmed missas ett tillfälle att skapa en gemensam plattform av förtroende, kunskap, 

personkännedom och tankebanor vilken kan vara kritisk för den fortsatta tillämpningen av 

uppdragstaktik. För att nå en högre grad av gemensam planering krävs större interaktion 

mellan strategisk, operativ och taktisk nivå i detta skede. 

Det innebär även att många tankar redan är tänkta och utrymmet för nytänkande torde vara 

relativt litet. Snarare finns utrymme att förbättra planen. Det varierar naturligtvis med den 

upplösning och detaljeringsgrad som strategisk nivå har utarbetat MRO. Flera iterationer 

med efter hand högre upplösning skulle kunna vara en möjlig väg för större påverkan mellan 

nivåer. Det skulle ge ett större utrymme för att verkligen påverka, bygga tillit, att nyttja 

underlydandes kreativitet och därigenom främja initiativkraften. 

Värdering: Att samverkansofficer avdelas till strategisk nivå och att arbetet med MRO sker 

genom råd tillbaka till strategisk nivå. Vidare att steget bidrar till att utveckla eget uppdrag. 

Stödjer i viss grad faktor Målstyrning.  

Att stöd i analysen av högre chefs bedömning av läget ges från områdesexperter med sitt 

nätverk och en gemensam kunskapsbas från olika nivåer stödjer i viss grad faktor Gemensam 

bas.  

Avsnittet innehåller inte delar som uppmuntrar initiativ eller tillit. Steget stödjer inte faktor 

Tillit och inte heller faktor Initiativ. 
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Slutsats; Steget nyttjar inte den inneboende potentialen i medarbetare på olika nivåer.  

4.3.3 Operational Orientation 

Operational orientation är det tredje – och relativt omfattande steget på operativ nivå. Det 

övergripande syftet är att klarlägga vad som ska uppnås. Problemet som ska lösas på den 

operativa nivån identifieras, såväl som de operativa betingelser som behöver åstadkommas. 

En övergripande design och chefens preliminära beslut utarbetas. Begränsningar i 

handlingsfrihet för fortsatt operativ planering klarläggs.76 Steget genomförs i tre 

huvudsakliga moment där det första handlar om att förstå läget och operationella miljön. 

Nästa moment är en analys av uppdraget och det tredje klarlägger vad operativ nivå behöver 

åstadkomma. 

För att skapa en gemensam förståelse mellan strategisk och operativ nivå utväxlas 

samverkansofficerare och delar av planlagen under denna fas. På motsvarande sätt bör 

samverkansofficerare från taktisk nivå och del av underlydandes planlag integreras i det 

operativa planlaget. Strategisk nivå kan avdela personal för stöd med underrättelser ur 

Intelligence Fusion Center (IFC). För att täcka in civila kompetensområden som normalt inte 

finns i den operativa staben är strategisk nivå beredd att understödja med ett team. De 

utgår från Civil Emergency Planning Directorate (CEPD) och kan förstärkas med ytterligare 

resurser ur en civil pool benämnd Civil Expertise Catalouge (CEC). Även andra aktörer som 

internationella organisationer (IO), nationella myndighetsorganisationer (GO) och andra 

organisationer (NGO) kan efter bemyndigande från strategisk nivå delta i den operativa 

planeringen.77 

Planeringen initieras av ett Strategic Planning Directive (SPD) från strategisk nivå. Av 

inledande åtgärder kan särskilt betoningen på underlydande nivås behov av tid för planering 

och förberedelser lyftas fram. Vidare skall chefen personligen delta så tidigt som möjligt i 

planeringen och utge anvisningar för fortsatt planering (Commander´s Initial Guidance). Det 

sker genom att en mindre grupp ur JOPG utformar anvisningar som omfattar allt från vad 

som kännetecknar denna operation till rena styrningar för arbetet, som exempelvis 

tidsförhållanden. 
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Som en del i det inledande momentet att förstå läget, går man igenom strategiska nivåns 

arbete med problemformulering och problemhantering. Vidare det framtagna underlaget för 

situationen i området, Comprehensive Preparation of Operational Environmet (CPOE). Det 

ger staben en grund för att övergå till nästa moment, att analysera uppgiften, Analyse the 

Mission.78 

Analys av uppgiften utgår från en uppgift och operativa mål givna från strategisk nivå. Det 

anges vara en del av uppdragstaktik (Mission Command approach). För att analysera de 

operativa målen görs en systemanalys av aktörer och hur de kan påverkas. Det klarläggs vilka 

militära aktiviteter som krävs, i vilken grad olika inflytelser påverkar, antaganden som görs, 

behov av kritiska resurser, handlingsfrihet och riskhantering.79 Analysen kan kräva lång tid. 

Därefter genomförs en analys av tyngdpunkter (Analyse Centres of Gravity). Det är en analys 

som syftar till att klarlägga sin egen de olika aktörernas styrkebas och hur den kan skyddas 

respektive påverkas. Denna analys görs för varje större aktör. 

En operativ design (Develop the Operational Design) utvecklas för att utgöra en länk mellan 

det operativa problemet och de operativa målen. Det är en konceptuell visualisering av vad 

som ska uppnås för att ändra oacceptabla förhållanden i operationsområdet till acceptabla 

förhållanden. Den uttrycker operationslinjer, aktiviteter, effekter av dessa, avgörande 

förhållanden, avgörande punkter, operativa delmål och högre mål. 

Det följs av en bedömning av styrkebehov för att kunna lösa uppgiften, klarläggande 

rekognoseringsbehov och en brief, Mission Analysis Brief (MAB). MAB är central då den 

sammanställer hittills genomfört planarbete. Den fyller tre syften; att informera och göra 

framställanden till högre chef, att ge styrning till staben inför fortsatt operativ planering och 

utgöra grund för taktisk nivås planering. 

Analysdiskussion; Sammantaget är det en gedigen process vilken kan ge en god bild av vad 

som ska åstadkommas, vilka mål som ska uppnås, vilka beroenden som finns i den operativa 

miljön och i vilken ordning delmål ska uppnås. Förutsättningar finns att med den 

sammansatta personalstyrka som representerar olika nivåer och en bred kompetens uppnå 
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en gemensam förståelse, vilket är gynnsamt för uppdragstaktik. Dock är processen 

komplicerad, tidskrävande och kräver utbildning för att vara framgångsrik. Faktor tillit skulle 

kunna stärkas än mer om chefer från taktisk och strategisk nivå fysiskt deltog i planeringen 

och inte ”endast” planofficerare. Den stora blandningen av personal kan tidsmässigt hämma 

arbetet. Ur perspektivet uppdragstaktik är det här steget centralt och beroende på hur det 

genomförs, kan ge mycket hög effekt. Nyckeln till framgång är blandningen av personal från 

olika nivåer och det fysiska mötet. 

Utformningen av Commander´s Initial Guidance är kritisk för uppdragstaktiken i fortsatt 

planering. Här kan chefen hämma fortsatt kreativitet, framåtanda och delaktighet genom att 

detaljstyra mer än nödvändigt och tycka sig se lösningar som ännu inte är utarbetade. Det 

handlar både om det ledarskap som utövas och därigenom känsla av tillit som byggs, men 

även om graden av målstyrning och vilken anda som skapas för att ta initiativ. Här läggs 

grunden för hela operationen. 

Analys av uppgiften (Analyse the Mission) beskrivs i ett antal steg med frågor som ska 

besvaras. För att förstå operativa mål och hur aktörerna kan påverkas ska en systemanalys 

göras för att se vilka delar som kan påverkas med det militära maktmedlet. Det är avgörande 

för att skapa en gemensam målbild för vad som ska åstadkommas och vad som bör påverkas 

för att nå det.80 Hur denna för uppdragstaktiken kritiska systemanalys genomförs framgår 

inte, men kan utläsas till del i kapitel 2 Situation Awareness and Knowledge Development.81 

Värdering; Utbytet av samverkansofficerare men framförallt delar av planlag mellan både 

strategisk, operativ och taktisk nivå och tillförandet av annan kompetens skapar 

förutsättningar för en hög grad av gemensam förståelse. Det bidrar till en delad syn på vad 

som är de grundläggande faktorerna i operationsplanen och hur man tänker. Även 

genomförandet av MAB skapar en gemensam plattform för fortsatt planering där strategisk, 

operativ och taktisk nivå deltagit och sammanfattat den operativa planeringen. Det stödjer i 

hög grad faktor Gemensam bas. Planeringen genomförs fysiskt på en plats och personal 

avdelas att ingå i det operativa planlaget. Det bidrar till att individer lär känna varandra och 

knyter relationen. Det kan skapa förutsättningar för en god kommunikation i fortsatt 
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planering och genomförande. Planen tas fram i nära samverkan mellan strategisk, operativ 

och taktisk nivå vilket bygger ett förtroende mellan nivåerna. Ömsesidig respekt skapas 

genom att de olika nivåerna ingår i planeringslaget (JOPG). Att chefen är personligen 

engagerad i planeringen kan stärka det ömsesidiga förtroendet. Steget stödjer i hög grad 

faktor Tillit. Genom att underlydande kan påverka planen och det därigenom synpunkter 

efterfrågas stimuleras initiativförmågan. En motverkande faktor kan utgöra av att det 

tillkommer ett antal individer i planeringsgruppen, vilket kan påverka tryggheten. Stödjer i 

viss mån faktor Initiativ.  

Det omfattande arbetet där mål är givna från strategisk nivå och operativ nivå själv utarbetar 

vad som behöver åstadkommas är kärnan i målstyrning. Stor vikt läggs vid att förstå det 

operativa problemet. Stödjer i hög grad faktor Målstyrning 

Slutsats; Chefens personliga förhållningssätt till uppdragstaktik i utformningen av 

Commander´s Initial Guidance påverkar möjligheten att utöva uppdragstaktik i resterande 

planering. 

4.3.4 Operational CONOPS Development 

Operational Concept of Operations (CONOPS) Development syftar till att klarlägga hur 

operationer ska genomföras för att nå målet. Det genomförs i samverkan mellan strategisk 

och operativ nivå för att åstadkomma CONOPS för respektive nivå. Dessa CONOPS ska 

godkännas på politisk respektive strategisk nivå. Taktisk nivå stödjer operativ nivå i 

utarbetandet av CONOPS. 

CONOPS utarbetas grovt i tre huvudsakliga moment. Först utarbetas olika 

handlingsalternativ, sedan testas de i interaktion med underlydande och val av alternativ 

görs. Det sista momentet är att utveckla alternativet och skicka det tillsammans med 

resursbehov till strategisk nivå för godkännande. 

Extern personal som deltog i plansteget Operational orientation kvarstannar i den operativa 

staben vid utarbetande av CONOPS. Utöver det sker samordning med Allied Movements 

Coordination Centre (AMCC) på strategisk nivå både för att identifiera transportbehov och 

för att bedömning av genomförbarhet av olika handlingsalternativ. 
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Planeringen startar med att granska chefens planeringsdirektiv, Commander´s Planning 

Guidance (CPG), för att erhålla ett utgångsläge för fortsatt planering. Den gemensamma 

förståelsen av chefens beslut, uppgiften, operationell design, riskhantering och andra 

styrningar betonas.82  

Därefter analyseras aktörers handlingsmöjligheter (Analyse Opposing COAs) och egna 

(Develop Own Courses of Action) handlingsalternativ utvecklas. Aktörernas 

handlingsmöjligheter värderas mot både sannolikhet och hot mot egen uppgift. Egna 

handlingsalternativ tas fram genom idégenerering och ett antal alternativ tas fram. De 

kommer successivt att minska i numerär genom ett antal kriterier och därefter utvecklas. 

Chefen är personligen inblandad i att överse de möjliga handlingsalternativen och fastställer 

vilka alternativ som utvecklas. Uppgifter och mål för underlydande i de olika alternativen tas 

fram i samverkan.83 

Analys av handlingsalternativen (Analyse COAs) följer därefter. Den omfattar bland annat en 

analys av militära förmågor och kapaciteter i de olika alternativen. Vidare genomförs ett spel 

på alternativen baserat på aktörers olika handlingsmöjligheter. Det ger en möjlighet att 

värdera varje alternativ och att identifiera och korrigera brister. Det framhålls speciellt att 

det verkliga värdet ligger i att synkronisera aktiviteter och visualisera operationen. Det 

skapar en förståelse om hur aktörerna kan påverka genomförandet och hur 

förutsättningarna är i operationsområdet.84 

Alternativen ska jämföras och ett ska väljas för fortsatt utveckling, Compare COAs and Select 

COA for Concept Development. Alternativen jämförs i tre olika perspektiv. Först jämförs 

fördelar och nackdelar, sedan hur de svarar mot aktörernas handlingsmöjligheter och 

avslutningsvis mot chefens kriterier. Samliga jämförelser redovisas uppställt i matrisform och 

rangordnas. På grundval av detta sker chefens beslut.85  

CONOPS ska sedan utvecklas baserat på valt handlingsalternativ (Produce the CONOPS). 

Omfattning, innehåll och utformning av CONOPS är reglerat i bilagor. CONOPS sammanfattar 
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den genomförda planeringen så här långt och ett utkast sänds till strategisk nivå för 

harmonisering med strategisk nivå. Strategiskt CONOPS beskriver målsättningar, ledning, 

logistik och STRATCOM. Operativ nivås CONOPS beskriver själva insatsen. De sammanfogas 

och fastställs av politisk nivå (NAC). Tyngre delar utgörs av ett av chefen utvecklat beslut 

(Commander´s Intent), genomförande (Describe the Conduct of Operations) och uppdrag till 

underlydande (Assign Missions to Subordinate Commands). Uppdragen omfattar mål och 

delmål som ska uppnås. Det betonas att hur verksamheten ska genomföras överlåts till 

underordnad i uppdragstaktikens andemening. Varje delmål i operationens olika faser ska 

konfirmeras genom spel på fasen där underlydande deltar.86 

Planeringssteget avslutas med en översyn av resurs- och förmågebehov för att lösa 

uppdraget. 

Analysdiskussion; Att CONOPS, och därigenom hur uppgiften ska lösas, ska godkännas på 

högre nivå kan verka hämmande för kreativiteten. Det kan leda till en planering som 

tillfredsställer högre nivå snarare än är nytänkande och kreativ. Att dessa två nivåer ska 

synkroniseras är en nödvändighet, frågan är vad som behöver synkroniseras. Stabspersonal i 

olika nivåer kan skapa synkroniseringsbehov. 

I jämförelse av handlingsalternativ är en stor del riskhantering. Riskhantering är förvisso en 

väsentlig del av ledning men kan leda till att alternativ med stor potential väljs bort till 

förmån för ett mer ”säkert” alternativ. Det kan kopplas till organisationens tolerans för 

misstag och därmed miljö för initiativkraft. 

Att bygga en jämförelse av handlingsalternativ på en matris bör hanteras med försiktighet. 

Det kan ge en matematisk bedömning av alternativen om rangordning med dessa sker 

genom siffersättning eller (+) och (-).  

Värdering: Att kapacitets och förbandsbehov tas fram av operativ nivå i balans med 

uppgiften kan stödja handlingsfrihet och därigenom uppdragstaktik. Resurserna tas fram i 

balans med uppgifter.  
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Den omfattande synkroniseringen med strategisk- och taktisk nivå såväl som stödfunktioner 

och andra organisationer kan hämma både målstyrning och initiativkraft. Koordineringen 

kan bli så omfattande att det blir en styrande faktor och handlingsfriheten kan begränsas. 

Att högre nivå ska godkänna planen kan verka hämmande för initiativkraften. Steget stödjer i 

viss grad faktor Initiativ. 

Underlydande har påverkan i utformningen.  Den fortsatt integrerade planeringen stärker 

banden som ömsesidig respekt, kamratskap, samtal mellan nivåer och delaktighet. Steget 

stödjer i hög grad faktor Tillit. 

Processen med att ta fram aktörers handlingsmöjligheter, egna handlingsalternativ och 

därefter spela på dessa stärker den gemensamma förståelsen för uppgiften, den 

gemensamma kognitiva förståelsen mellan nivåer och är central för den mentala beredskap 

som krävs för att kunna ta initiativ. Särskilt spelet ger utrymme för att förstå varandras 

tankar. Detta moment är således centralt för uppdragstaktik. Att gemensam förståelse 

betonas vid start av steget ger planeringsgruppen en gemensam bas att utgå från. Steget 

stödjer i hög grad faktor Gemensam bas. 

Betoningen av att underlydande själva utvecklar hur uppdraget löses och att det ska ske i en 

anda av uppdragstaktik stödjer målstyrning. Det stärks av att delmålbilderna bekräftas 

genom spel på planen. Steget stödjer i hög grad faktor Målstyrning. 

Slutsats: Det finns en motsägelse mellan andemeningen av uppdragstaktik i COPD och att 

CONOPS ska godkännas på strategisk nivå 

4.3.5 Operational OPLAN Development 

Utveckling av operationsplanen (Operational OPLAN Development) innebär att det tidigare 

framtagna CONOPS utvecklas mer i detalj. Ett antal detaljerade och synkroniserade planer är 

produkten av detta planeringssteg. Fokus är på transportplaner, plan för insättande av 

förband, plan för hur förbanden underhålls, hur de skyddas, hur de leds, omfallsplanering 

och plan för urdragning från konfliktområdet. Planeringen ska genomföras parallellt och 

tillsammans med strategisk nivå, taktisk nivå och andra partners. Den genomförs som en 

iterativ process vilken syftar till att synkronisera och koordinera planerna. Intern och extern 

personal som deltagit i tidigare planeringssteg fortsätter genomföra detta steg. Utöver detta 
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lyfts synkroniserings- och genomförandeavdelning (Joint Synchronization and Execution 

Branch) på operativ nivå samt transportavdelning (Allied Movement Coordination Centre) på 

strategisk nivå fram.87 

Efter det inledande organiserandet av planeringssteget görs en plan för hur förbanden ska 

användas (Plan for Employment of Joint Forces). Nu finns förband avdelade och de kan ha 

begränsningar. Vikt läggs vid att gå igenom vad förbanden består tillsammans med taktisk 

nivå och analysera vilka konsekvenser det innebär. En fördelning av vilka förband som löser 

vilka uppgifter kopplat till de operativa delmålen genomförs. Områden som berörs är 

tillförsel av förband i operationsområdet, förhållande understödd eller understödjande, hur 

aktörer ska påverkas och handlingsregler. Varje område innehåller i sig ett flertal detaljerade 

planer som exempelvis plan för informationsoperationer vilka uttrycks i bilagor till 

operationsplanen. 88 

På motsvarande sätt genomförs därefter planering för ledning av operationen. Ett block av 

ledningsrelaterade områden utarbetas. För perspektivet uppdragstaktik klarläggs vilka 

bemyndiganden som gäller för funktioner eller områden. Syftet är att ha tydliga 

ansvarförhållanden under genomförandet.89 

Planeringen för förbandens förberedelser och försörjning utarbetas därnäst. Den är på 

motsvarande sätt som tidigare detaljerad, omfattande och reglerar många perspektiv. Det 

följs av planer som reglerar hur förbanden sätts in i området, skydd för egna styrkor och 

överlämning av förbanden.90 

Planeringssteget avslutas med en kontroll av att planen är koordinerad. Ansvar, mandat, 

resursfördelning, överenskommelser och förutsättningar för kritiska delar av planen gås 

igenom. Här deltar strategisk nivå och underlydande, värdnation, truppbidragande länder 

och om det är relevant andra internationella aktörer. Det kan genomföras som ett spel där 

kritiska moment av operationsplanen gås igenom. Planen sänds till strategisk nivå för 

godkännande. 
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Analysdiskussion; Här skiftar planeringen drastiskt karaktär och får en avsevärt mer 

koordinerande och synkroniserande roll. Det ställer andra krav och utrymmet för 

uppdragstaktik minskas drastiskt. Det är många och detaljerade planer som ska tas fram i 

rätt tid med hög precision. Alla ska vara synkroniserade med varandra samt med strategisk 

och taktisk nivå. Det är som ett stort ur med ett antal kugghjul som ska gripa tag i varandra. 

Planeringssteget ställer höga krav på kommunikation mellan olika delar i planeringsgruppen 

och med strategisk och taktisk nivå. En stor del av arbetet sker i funktioner exempelvis 

transporter eller informationsoperationer. 

Värdering: Nyckelord under detta planeringssteg är koordinering och synkronisering. 

Långtgående koordinering motverkar målstyrning. Steget stödjer inte faktor Målstyrning. 

Utrymmet för kreativitet och egna initiativ synes vara lågt. Här prioriteras ett synsätt som 

präglas av naturvetenskap såsom antal, tider och sammanhang snarare än krigskonst. 

Strävan att tydliggöra mandat och ansvar stärker möjligheten att ta initiativ under 

genomförandet. Operationsplanen ska godkännas av högre nivå vilket kan hämma 

initiativkraft hos medarbetare. Steget stöder inte faktor Initiativ. För att göra denna 

koordinering sker en omfattande samverkan och samordning vilket sannolikt innebär 

omfattande kontakter. Stödjer i viss mån faktor Tillit. De omfattande kontakterna mellan 

nivåerna stödjer i viss mån faktor Gemensam bas. 

Slutsats; Det finns en motsägelse mellan andemeningen av uppdragstaktik i COPD och att 

OPLAN ska godkännas på strategisk nivå 

4.3.6 Operational Art in Alliance Context 

Operational Art in Alliance Context syftar till att ge kontextuell grund för COPD. Här lyftes de 

delar som har beröring med uppdragstaktik fram. 

Ett avsnitt avhandlar principer för design av operationer (Design Principles). Det lyfter fram 

chefen och hans roll. Hans erfarenhet, intuition och militära omdöme är centralt. 

Andemeningen är att operationskonst ledd av chefen är en väsentlig del av planering av en 

operation. Planprocesser och verktyg är inget självändamål, utan ska ses som stöd för 

chefens beslutsfattning. Kan påverka tilliten beroende på chefens förmåga att ta intryck av 

omgivningen. Kan påverka initiativ beroende på om miljön chefen skapar uppmuntrar 
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initiativ eller inte.91 Det militära maktmedlets roll som ett att flera maktmedel och de 

konsekvenser det medför diskuteras. Det kräver en kultur av ömsesidig respekt, förtroende, 

transparens och förståelse för att skapa en miljö av samarbete. Det innebär också att 

processer och språktermer måste hållas enkla.92  Den operativa miljön beskrivs som komplex 

och förändras kontinuerligt. Planerna måste därför medge flexibilitet och anpassning till nya 

situationer. 

Under avsnittet om kunskapshantering (Knowledge Development) anges att det utgår från en 

traditionell modell där varje nivå insamlar underlag och analyserar underlaget. Fokus ligger 

på samarbete och delande av information som ska skapa en gemensam förståelse. Den stöds 

av en gemensam informationsbas som olika staber informationsförsörjer. Fokus är inte 

längre på det traditionellt militära området, utan mer på ett holistiskt perspektiv på den 

operativa miljön som ett system av system av politik, kultur, religion etc.93 

I analys av uppgiften (Mission Analysis) betonas chefens personliga engagemang. Han ska 

klarlägga ärenden med högre chef och söka hans godkännande när så krävs.  

I utvecklingen av CONOPS ska chefen uttrycka sitt beslut (Intent) för operationen. Där 

uttrycks chefens vilja med operationen, men ska samtidigt ge tillräcklig frihet för att 

uppdragstaktik ska kunna utövas. Uttrycksformen i beslutet där chefen uttrycker sin vision 

ska vara tydlig och enkel så att underlydande verkligen förstår beslutet. Beslutet ska omfatta 

övergripande mål, önskat slutläge och nödvändig information för att nå dit. Att uttrycka 

önskat slutläge är ett sätt att sätta fokus på resultat. Det är det övergripande ramverk som 

underlydande har att förhålla sig till, även i situationer även när operationsplanen inte gäller 

eller beslut måste tas som avviker från planen. Beslutet ger underlydande möjlighet att 

utöva uppdragstaktik genom att de förstår en större övergripande kontext, snarare än 

restriktioner i ett CONOPS. De kan agera flexibelt för att uppnå framgång. Det är viktigare att 

fokusera på önskat slutläge än ett antal sekventiella aktiviteter. Därigenom kan 

beslutsprocessen forceras och stödjer därigenom manöverkonceptet. Beslutet utformas och 
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delges av chefen personligen och ska helst överföras vid ett fysiskt möte för att säkerställa 

att underlydande verkligen förstår vad som ska uppnås.94 

Vid utarbetandet av operationens design (Operational Design) utarbetas omfall för att möta 

olika händelseutvecklingar. Förmågan att utnyttja möjligheter och bedöma risker är 

beroende av att kunna bedöma situationen och därefter utarbeta möjligheter att hantera 

den. Operationsplanen ska bevara handlingsfrihet även i snabbt förändrade situationer och 

därigenom medge att initiativet bibehålls.95 

Analysdiskussion; Chefens beslut intar en central roll i uppdragstaktikens beskrivning i 

COPD. Faktorer stödjer uppdragstaktik, men kläs sen på med detaljer och begränsningar så 

att uppdragstaktiken begränsas. 

Framlyftandet av chefen sätter verkligen höga krav på egen förmåga samt ett öppet 

sinneslag där han vågar släppa in impulser från omgivningen för att skapa en atmosfär av 

framåtanda och kreativitet. Uppdragstaktik ställer höga krav på chefen för att fungera.  

Värdering: Framlyftandet av chefen i den operativa planeringen kan ha olika effekter på 

uppdragstaktik. En aspekt kan vara att chefen är driven och vågar tänka utanför ramarna. 

Han har ett öppet sätt och låter omgivningen komma med idéer och synpunkter. Ett annat 

perspektiv är att chefen möjligen inte är chef på grundval av sin förmåga att utöva 

operationskonst. Om chefen därutöver inte vill blotta sin oförmåga kan det hämma hela den 

operativa planeringen och ge ett klimat där uppdragstaktik hämmas i högsta grad. 

Att en kultur skapas där ömsesidig respekt, förtroende, transparens och förståelse är 

framträdande stödjer i hög grad faktor Tillit.  

Chefens beslut beskrivs i termer som i hög grad stödjer Målstyrning. Det ska vara enkelt och 

ge underlag för uppdragstaktik. 

Vikten av en delad kunskap som bygger på en holistisk syn på miljön och beskrivningen av 

kunskapsbyggnad stödjer i hög grad faktor Gemensam bas. 
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Utarbetandet av omfall ger en mental beredskap att möta nya händelseutvecklingar. Stödjer 

i hög grad faktor Initiativ. 

Slutsats; Framlyftandet av chefen i den operativa planeringen innebär att hans personliga 

egenskaper och hans operativa förmåga i hög grad påverkar utrymmet för uppdragstaktik. 

4.4 Sammanställning av resultat 

Här redovisas en sammanställning av resultatet av respektive planeringssteg, en 

resultatanalys görs och slutsats dras. 

Tabell 2  Sammanställning över i vilken grad olika faktorer stödjer uppdragstaktik i operativ planerings 
olika steg. 

 Tillit Målstyrning Initiativ Gemensam bas 

Steg 1: Situation Awareness 

 

Stödjer inte Stödjer i viss grad Stödjer inte Stödjer i viss grad 

Steg 2: Operational Appreciation 

and Assessment of Options 

Stödjer inte Stödjer i viss grad Stödjer inte Stödjer i viss grad 

Steg 3: Operational Orientation 

 

Stödjer i hög grad Stödjer i hög grad Stödjer i viss grad Stödjer i hög grad 

Steg 4a: Operational CONOPS 

Development 

Stödjer i hög grad Stödjer i hög grad Stödjer i viss grad Stödjer i hög grad 

Steg 4b: Operational OPLAN 

Development 

Stödjer i viss grad Stödjer inte Stödjer inte Stödjer i viss grad 

Operational Art in Alliance 

Context 

Stödjer i hög grad Stödjer i hög grad Stödjer i hög grad Stödjer i hög grad 

 

Resultatanalys; Det är en markant skillnad i hur de olika planeringsstegen stödjer 

uppdragstaktik. Steg 3 och 4a liknar till stor del det som beskrivs konceptuellt i kapitlet 

Operational Art in Alliance Context. Att de inledande stegen i så låg omfattning stödjer 

uppdragstaktik kan medföra konsekvenser för den fortsatta planeringen. Där läggs normen 

för hur chefer och staber på olika nivåer kommer att arbeta inom eget förband, mellan 

nivåer och med andra utanför egen organisation. Det kan medföra att uppdragstaktik inte 

nyttjas i kommande steg, även om de i princip stödjer uppdragstaktik. Det ställer höga krav 

på chefer att ändra normen i steg tre så uppdragstaktiken inte hämmas.  

En annan utmaning är att medan det i steg 3 och 4a ges utrymme för en hög grad av 

uppdragstaktik så minskar den drastiskt i steg 4b när detaljutformningen av planen sker. Det 
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finns en möjlighet att även planen i sig snävas till i detta steg och i lägre grad svarar mot 

uppdragstaktik än den avsikt chefen hade i steg 3 och 4b när planen utvecklades på en mer 

konceptuell nivå. 

Det kan även spåras en markant skillnad mellan hur faktorerna stöds i planeringsstegen. 

Faktor gemensam bas stöds både i den konceptuella beskrivningen och i de olika stegen. 

Faktor målstyrning stöds i den konceptuella beskrivningen och i de olika stegen utom i steg 

4b som i hög grad avser koordinering och inte är anmärkningsvärt ur det perspektivet. 

Däremot är det anmärkningsvärt att faktor av mer filosofisk karaktär stöds i den 

konceptuella beskrivningen, för att i planeringsstegen stödjas i låg grad. Det omfattar faktor 

1 Tillit och i än högre grad faktor 3 Initiativ. Det indikerar att de filosofiska faktorerna inte 

ges det utrymme i den operativa planeringen som den konceptuella beskrivningen i COPD 

anger. 

Slutsats; Utvecklingen av en detaljerad operationsplan hämmar uppdragstaktik. 

5. Diskussion  

Syftet med diskussionskapitlet är tudelat. Det ena syftet är att koppla ihop 

forskningsfrågorna med analysen. Det andra syftet är att reflektera över resultatet. 

5.1 Varför och konsekvenser 

En avslutande diskussion kommer att presenteras i följande avsnitt. Slutsatserna från 

analysen ställs i relation till forskningsfrågorna. Diskussion ska svara på frågan varför och 

vilken konsekvens det får för frågeställningen.  

5.1.1 Slutsats från analys av Situation Awareness 

Som en del av en kontinuerlig process borde värdet av att funktioner och chefer träffar 

varandra fysiskt, utan en hård tidspress lyftas fram. 

För att vara uppdaterad på aktuella konflikter genomförs Situation Awareness. Det ses i 

COPD som ett informations- och förståelseproblem och understryker vikten av 

kunskapsbyggnad. Kunskapsbyggnad har en stor och central plats. För att bättre stödja 

uppdragstaktik handlar det om hur denna kunskapsbyggnad genomförs. Här kan tid finnas 
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att bygga ett ömsesidigt förtroende genom att tillsammans diskutera problematik och 

genomföra gemensam planering. Nätverk av kontakter i funktioner, mellan nivåer och chefer 

kan upprättas. Ett perspektiv är i vilken grad man har en gemensam bas att tänka och agera 

utifrån. En utgångspunkt kan vara att ledningen från strategisk nivå till taktisk nivå har en 

gemensam bas i doktriner, utbildning och träning. Det innebär än högre krav när förband 

och staber utgörs av soldater och officerare med olika nationaliteter och därigenom olika 

kultur. Vad uppdragstaktik innebär och hur krigskonst gemensamt utövas behöver ventileras 

och tränas för att få effekt.  

Ett rimligt antagande kan vara att de relativt stora fysiska avstånden mellan huvuddelen av 

Nato:s  operativa staber och den strategiska staben gör att COPD inte i särskild grad betonar 

det fysiska mötet. Bemanning av staber från Nato-länder och Nato-partners från ytterligare 

andra länder stärker behovet att överbrygga kulturer och bygga förtroende. Förtroende kan 

även byggas genom övningar. 

Konsekvensen om fysiska möten uteblir är att uppdragstaktik hämmas innan egentlig 

operativ planering ens är påbörjad. 

Vid svensk anpassning av COPD finns inte avståndsproblemet i samma omfattning och det 

fysiska mötets roll som bas för möjligheten att utöva uppdragstaktik kan betonas. Vikten av 

övningar mellan nivåer kan poängteras. 

5.1.2 Slutsats från analys av Operational Appreciation and Assesement of Options 

Steget nyttjar inte den inneboende potentialen i medarbetare på olika nivåer. 

Inre friktioner i en stab kan vara stora vid inledningen av en planering. En stor integrering 

mellan nivåer kan i detta skede vara tidskrävande och fördröja processen att komma igång 

med planeringen om staberna är omogna. Det ska vägas mot integrering till gagn för 

uppdragstaktik.   

En konsekvens är att operativ nivå kan vara styrd i sitt tänkande när de svarar på strategisk 

nivås arbete. 
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För svensk anpassning kan deltagande från chefer på operativ nivå och taktisk nivå i det 

strategiska arbetet övervägas. 

5.1.3 Slutsats från Operational Orientation 

Hur Commander´s Initial Guidance utformas påverkar möjligheten att utöva uppdragstaktik i 

resterande planering. 

Chefen slår an tonen i den operativa planeringen genom Commander´s Initial Guidance. 

Både utformningen och presentationen är central för uppdragstaktikens möjlighet att få 

genomslag under resterande planering.  

En konsekvens är att kopplingen mellan uppdragstaktik och aktiviteten bör betonas. 

För svensk anpassning av COPD kan planeringssteget användas ograverat. Effekten kan ökas 

ytterligare genom att överordnad chef och underlydande chefer deltar i delar av steget. 

5.1.4 Slutsats från analys av CONOPS och OPLAN 

Det finns en motsägelse mellan andemeningen av uppdragstaktik i COPD och att CONOPS 

samt OPLAN ska godkännas på strategisk nivå. 

På ett filosofiskt plan uppmuntras i hög grad uppdragstaktiken i COPD. Det tyder på en 

medvetenhet om uppdragstaktiken betydelse och att tydligt bejakade av uppdragstaktik. 

Teoretiskt är det ganska enkelt att sälla sig till den skara som bejakar uppdragstaktik, med de 

vinster det kan medföra i form av att nå operativa mål på ett effektivare sätt. Det kan ses i 

tider av ekonomiska problem och därmed generellt minskade anslag till krigsmakter. Militära 

resurser effektiviseras och där har uppdragstaktik sannolikt en viktig funktion att fylla.  

Att både operativ nivås CONOPS och OPLAN ska godkännas av strategisk nivå kan ses som ett 

uttryck av kontrollbehov. En inneboende drivkraft till kontrollbehovet kan hänföras till 

Nato:s organisation. Nato består av olika medlemsstater som sannolikt vill återförsäkra sig 

om hur förband som ställs till förfogande används. Kontrollen ger en möjlighet för 

medlemsstaterna att både ha insyn i planeringen och påverka planeringen med hög 

upplösning.   
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Det fenomen som uppstår är två motverkande krafter, där en vilja att utöva uppdragstaktik 

ställs mot ett upplevt behov av detaljkontroll på högre nivå.  

Konsekvensen av dessa motverkande krafter är att kedjan av att styra med mål i 

organisationen bryts. Det medför att uppdragstaktikens fulla potential inte utnyttjas.  

Vid en svensk anpassning av COPD är kontexten annorlunda. Där finns möjligheter att ta bort 

strategisk nivås godkännande. Kontroll av operativ nivås plan vid behov utövas genom 

samråd. 

5.1.5 Slutsats från Operational Art in Alliance Context  

Framlyftandet av chefen i den operativa planeringen innebär att hans personliga egenskaper 

och hans operativa förmåga i hög grad påverkar utrymmet för uppdragstaktik. 

COPD lyfter fram chefens ansvar och personliga engagemang i den operativa planeringen. 

Han har en aktiv roll och kommer att vara tongivande för hur planeringen genomförs. 

Undersökningen indikerar att chefens personliga egenskaper och förmåga i operationskonst 

är en stor variabel i hur uppdragstaktik kan tillämpas i operativ planering.  

Ett övergripande skäl till betoningen av chefen kan vara en generellt hög tilltro till 

auktoriteter i kombination med personalförsörjningssystemen. Flera större nationer i Nato 

som USA och Storbritannien har ett personalförsörjningssystem med successiv utväxling av 

personal, som innebär att chefen i hög grad är den officer som har mest erfarenhet och 

rutin. Ett annat skäl är naturligtvis att han förutsätts ha blivit chef genom skicklighet samt att 

han genom sin position innehar en god helhetsbild. 

En konsekvens är att operativa chefer måste ha en hög förmåga att utöva operationskonst 

med utgångspunkt i uppdragstaktik, men även hög förmåga att ha en ledande position i den 

operativa planeringen. Chefer måste aktivt träna sin förmåga till operativ planering för att ha 

en hög personlig färdighet.  

Vid svensk utveckling av COPD kan en speciell bilaga för chefen utvecklas hur uppdragstaktik 

och operationskonst kan tillämpas i de olika planeringsstegen. En ”snabbväg” till större 

genomslag av uppdragstaktik  i operativ planering är riktad utbildning och träning av chefen. 
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5.1.6 Slutsats från sammanställning av resultaten  

Utvecklingen av en detaljerad operationsplan hämmar uppdragstaktik.  

En stor källa till begränsningar i uppdragstaktik är den höga graden av koordination COPD 

ger uttryck för. Det finns uppenbara skäl att koordinera tilltransporter och andra aktiviteter 

som är direkt beroende av resurser med hög upplösning. När det sedan kommer till de delar 

av operationen vilka sker i interaktion med en motståndare bör graden av samordning vägas 

mot de negativa effekter det kan medföra för uppdragstaktik. Förekomsten av en så 

detaljerad beskrivning av utveckling av CONOPS och framför allt utveckling av OPLAN ger 

effekter som hämmar uppdragstaktik. En driven stab kan komma att genomföra samordning 

som ett självändamål. Särskilt oroande är det i perspektivet av att det avslutande steget 

utveckling av operationsplanen (Operational OPLAN Development) till stor del är stabsdriven 

och chefens roll inte är lika framträdande som i tidigare steg. Om effekt av uppdragstaktik 

ska uppnås måste resultatet efter genomförd planering både vara en mental beredskap och 

färdighet att utöva uppdragstaktik, såväl som en plan vilken ger utrymme för det.  

En konsekvens ur ett metodologiskt perspektiv är att en plan, som inledningsvis har varit 

relativt decentraliserad och uppmuntrat uppdragstaktik på idéstadiet efterhand kläs på och 

koordineras i så hög grad att förutsättningar för uppdragstaktik hämmas. Det kan hanteras 

genom en allmän medvetenhet av den planerande personalen att särskilt beakta 

uppdragstaktik i de avslutande stegen och endast koordinera det som är nödvändigt. 

Ur ett svensk perspektiv vid utveckling av COPD kan vikten av att bibehålla handlingsfriheten 

för underlydande, även i den avslutande planeringen lyftas fram, både genom utbildning och 

betoning i en utvecklad text. 

5.3 Svar på forskningsfrågorna 

Forskningen avhandlar fenomenet som uppstår när en ledningsfilosofi och en 

planeringsmodell möts.  Forskningsfrågan i uppsatsen fokuserades till den svenska 

doktrinens betoning av uppdragstaktik och Nato:s planeringsmetod COPD. Det gav 

uppsatsen huvudfråga som lyder: Hur stödjer COPD tillämpning av uppdragstaktik på 

operativ nivå?   
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COPD stödjer i hög grad uppdragstaktik i ett filosofiskt perspektiv, men i lägre grad i 

praktiken.  De största variablerna utgörs av: 

- Operativa chefers kunskap och förmåga  

- Fysiskt avstånd mellan staber 

- Inre friktioner i staber 

- Överordnad nivås kontrollbehov 

- Graden av koordinering i planen 

Det faktum att Svenska Försvarsmakten ska anpassa COPD till svenska förhållanden gav 

följande sekundära fråga: Vad bör beaktas vid svensk anpassning av COPD i perspektivet 

uppdragstaktik?  

Följande bör beaktas vid svensk anpassning av COPD ur uppdragstaktikens perspektiv: 

- Vikten av gemensamma övningar 

- Gemensamt arbete med chefer från olika nivåer 

- Operativ nivå bemyndigas att själva fastställa OPLAN och CONOPS 

- Fokusera på den operative chefen med riktade avsnitt och utbildning 

- Vikten av att ge underlydande handlingsfrihet genom den avslutande koordineringen 

5.4 Författarens reflektioner 

När arbetet summerats kan frågan ställas; vilken insikt har jag erfarit? I kommande avsnitt 

summeras mina tankar och reflektioner. Reflektion fokuseras till uppdragstaktikens relevans 

i dagens konflikter samt uppdragstaktikens paradox mellan kontroll och målstyrning .  

Uppdragstaktiken har sin grund i att optimera krigsmakter för att vinna krig. Har då 

uppdragstaktik ett existensberättigande i dagens moderna konflikter som COPD är 

optimerad för, snarare än de mer traditionella konflikter som utkämpas mellan stater? Kan 

det vara så att uppdragstaktiken har sin styrka vid existentiella krig när nationens överlevnad 

står på spel?  

Jag hävdar att uppdragstaktik har minst lika stort militärt berättigande i dagens konflikter 

som i existentiella krig mellan stater. Komplexitet i konfliktorsaker och därmed drivkrafter 

bakom konflikten i kombination med aktörers oförutsägbarhet gör att kraven på flexibilitet 
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och initiativkraft är höga. Frågan handlar i stället om en paradox i uppdragstaktik, 

avvägningen mellan den hämmande faktorn överordnad kontroll och effekt i förbandet 

Politiker och därigenom militär ledning kräver kontroll över kostnader, kontroll vilka risker 

som tas och kontroll över hur verksamhet genomförs. Inte minst för att agerande på taktisk 

nivå kan få konsekvenser på strategiska och politiska områden. Ageranden på lägre nivå 

leder till negativa konsekvenser på högre nivå, får stort medialt utrymme och är besvärande. 

Alla beteenden som bidrar risken att förlora kontroll blir då en utmaning. 

Vad är då i den andra vågskålen? Krav på effektiva och framgångrika förband som uppfyller 

de uppsatta målen. Det kan ställas i relation till hur framgång mäts vid en insats i dag och 

vilken variation uppdragstaktik gjort i insatsen? Så länge målen inte mäts och värderas på ett 

relevant sätt riskerar uppdragstaktik vara något som bejakas i teorin, men inte praktiken. 

En parallell kan dras till det dagliga arbetet inom Försvarsmakten. Kraven på kontroll av 

mätbara betingelser som arbetstid, personalramar och ekonomi ska vägas mot svårmätbara 

verksamhets- och insatsmål. Att målen är svårmätbara flyttar fokus till det som kan mätas. 

En kultur odlas där kravet på upplevd kontroll över verksamhet kommer att bli viktigare än 

kravet på att nå militära mål. Tvärtemot uppdragstaktikens grundläggande idé. I dagens 

miljö med insatser som inte hotar vår nationella existens kommer därmed uppdragstaktik 

inte tillåtas genomsyra Försvarsmakten. Shamir har visat på vad som krävs för att få full 

effekt av uppdragstaktik. En total hängivelse både på ett filosofiskt och metodmässigt plan 

där uppdragstaktik präglar all verksamhet.  

Härmed uppstår en avvägning i betraktelsen av uppdragstaktik. Denna betraktelse kan å ena 

sidan vara såsom en filosofi och den andra som en ledningsmetod. Jag hävdar att i vägvalet 

hur Försvarsmakten ska utöva uppdragstaktik, finns en tydlig koppling till vilka uppgifter och 

hot som föreligger. Är hotet mot Svenska intressen överhängande och vår existens står på 

spel, prioriteras högsta effekt i Försvarsmakten och vi bör betrakta uppdragstaktiken som 

både en metod och filosofi. Är hotet mot våra intressen lägre och vår existens inte står på 

spel kommer vi att betrakta uppdragstaktiken som en ledningsmetod. Andra värden som 

överordnad kontroll kommer där att väga tyngre. 
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Utmaningen ligger i att kunna växla uppdragstaktikens synsätt från ledningsmetod till filosofi 

vid ökat existentiellt hot. Det kräver tid och helhjärtat engagemang. Har vi råd att chansa? 

För att återkoppla till uppsatsen frågor till reflektionen ger resonemanget vid handen att 

COPD sannolikt filosofiskt ger uttryck för vad militären önskar i form av uppdragstaktik, 

medan i praktiken det överordnade politiska kontrollbehovet väger tyngre. 

För en svensk anpassning av COPD i perspektivet uppdragstaktik måste en bakomliggande 

fråga besvaras: Är det nationella existentiella hotet dimensionerande eller är det insatser 

för att stödja svenska intressen? Därmed besvaras frågan om vi ser uppdragstaktik som en 

ledningsmetod eller en filosofi.  

6. Avslutning 

Syftet med det avslutande kapitlet är att avrunda uppsatsen. Det sker genom en 

återkoppling till forskningsproblemet, uppsatsens design, metod och analys. Här ges även 

förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Uppsatsen 

Mötet mellan den Svenska doktrinen och COPD formade uppsatsens forskning. Syftet var att 

identifiera om operativ planering enligt COPD och doktrinens betoning av uppdragstaktik 

harmonierar. Genom det kan uppsatsen bidra med ny kunskap inom området. Den kan också 

bidra med ett analysverktyg för uppdragstaktik vid militär planering. Forskningen har skett 

genom en kvalitativ textanalys av COPD med stöd av ett av författaren skapat analysverktyg. 

Analysverktyget är baserat på olika forskares syn på vilka faktorer som stödjer och hämmar 

uppdragstaktik. Slutsatser av analysen har dragits och svar på forskningsfrågorna har 

presenterats.  

Att skapa ett relevant analysverktyg för uppdragstaktik har varit en utmaning i forskningen. 

Shamir sammanfattar sin egen forskning om uppdragstaktik med orden: 

[…] mission command is a complex, elusive, multifaceted phenomenon, not easily quantified, 

measured, or institutionalized.
96
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Författaren har dragit samma slutsats och har därför avdelat relativt stort utrymme i 

uppsatsen för framtagande av analysverktyget och efterföljande analys. 

Utöver att besvara forskningsfrågorna genererar forskning av det här slaget ytterligare 

infallsvinklar och möjligheter till ytterligare forskning. Därför kommer förslag till fortsatt 

forskning presenteras. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Överbefälhavaren har slagit fast att uppdragstaktik ska vara grunden för ledning i 

Försvarsmakten97. Några frågor baserat på denna uppsats väcks då. Är det en svensk variant 

på uppdragstaktik, eller den ursprungliga tyska, eller en israelisk eller en engelsk tolkning? 

Om det är en svensk tolkning, på vilket sätt skiljer den sig från de andra ländernas tolkning 

och vad innebär i så fall det? Hur ska vi förhålla oss till uppdragstaktik i perspektivet 

ledningsmetod eller filosofi? En fortsatt forskning kan baseras på följande fråga; Hur är den 

svenska tolkningen av uppdragstaktik? 

Ett område som kan påverka genomförandet av operativ planering för svensk del är 

organiserandet av staber vilka genomför planeringen. COPD utgår från en processorienterad 

organisation, vilken skiljer sig från den tidigare indelningen med J1-J9. Frågan är vilken 

konsekvens det får för Sverige? Möjligen har det ingen större inverkan, för 

planeringsgruppen JOPG är en sammansatt grupp ur staben. Ett område där det skulle kunna 

ha en avgörande betydelse är kunskapsbyggnad. Inom COPD är kunskapshantering centralt 

och betonar det holistiska synsättet vad gäller information och kunskapsbyggnad. Man har i 

organiserat sig för att informationsförsörja i hela kedjan med en bred syn på 

kunskapsbyggnad. Det omfattar all information och hanteras och delas i databaser mellan 

olika militära nivåer. Den traditionella organisationen där underrättelsefunktionen hanterar 

fienden och andra delar av staben får hantera resterande informationsbehov är inte 

optimerad för det. Här harmonierar inte COPD med en äldre organisationsform på en 

avgörande punkt. En forskningsfråga kan utformas som; hur påverkas kunskapshantering i en 

operativ stab baserad på metoder i COPD men organiserad i J 1-9 struktur?  
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 Försvarsmakten, 2011b, s.2. 
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