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UPPDRAGSTAKTIK – ETT SÄTT ATT LEDA INFORMATIONSOPERATIONER? 

 

Sammanfattning: 

Genomförandet av informationsoperationer kräver synkronisering och koordinering från högsta 

ledningsnivå vilket tenderar till en centraliserad ledningsmetod som ordertaktik. Samtidigt anger 

den svenska försvarsmakten att den decentraliserade ledningsmetoden uppdragstaktik är grunden 

för all ledning. Detta kan ge sken av en motsättning. 

 

Uppsatsen syftar således till att undersöka vilken ledningsmetod som präglar genomförandet av 

informationsoperationer och vilka element av uppdragstaktik respektive ordertaktik som finns i 

dem. Detta har gjorts genom att besvara frågeställningen: – I vilken utsträckning är genomförande 

av informationsoperationer förenligt med uppdrags- respektive ordertaktik? Uppsatsen har utveck-

lat ett analysverktyg ur teorier om uppdrags- respektive ordertaktik och undersökt doktriner om 

informationsoperationer. 

 

Resultatet av undersökningen visar att genomförandet av informationsoperationer framförallt är 

förenligt med den centraliserade ledningsmetoden ordertaktik. Det finns dock små element som är 

påvisar den decentraliserade ledningsmetoden uppdragstaktik. Dessa är påverkansmöjligheten för 

underställda vilket framförallt är framträdande i den svenska doktrinen och utövandet av kontroll 

genom mål- respektive processtyrning. 

Nyckelord:  

Informationsoperation, uppdragstaktik, ordertaktik, decentraliserad ledning, centraliserad ledning. 
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1 Inledning 

Inledningskapitlet introducerar läsaren till problemet, forskningsfrågan som uppsatsen söker 

besvara och den valda undersökningsmetoden. Kapitlet beskriver även det valda källmaterialet 

och uppsatsens disposition. 

1.1 Introduktion 

Internet och tillkomsten av cyberrymden har gjort att information kan färdas runt jorden och nå 

flera miljoner människor på ett ögonblick. Med det ökar samtidigt behovet av att skydda viktig 

information då mer och mer av verksamheten blir digitaliserat och styrs med stöd av cyberrym-

den. Teknikutvecklingen medför därmed att informationsmiljön både växt och fått större bety-

delse. Flera länder har börjat definiera åtgärder för att hantera den utvecklade informationsmiljön. 

En sådan åtgärd fångas i begreppet informationsoperationer. Sverige definierar detta enligt nedan. 

Informationsoperationer är samlade och samordnade åtgärder i fred, kris och krig 

till stöd för politiska och militära mål genom att påverka och utnyttja motståndares 

eller annan utländsk aktörs information och informationssystem. Det kan ske genom 

att utnyttja egen information och egna informationssystem samtidigt som dessa 

också måste skyddas. Ett viktigt inslag är att påverka människors beslutsprocesser 

och beslutsfattande.
1
 

Den svenska strategiska doktrinen från 2011 beskriver informationsoperationer som en i huvud-

sak militär funktion som koordinerar aktiviteter på operativ nivå.
2
 Den operativa doktrinen från 

2014 framhåller kravet att informationsoperationerna måste integreras, planeras och samordnas 

för att uppnå effekter.
3
 De svenska doktrinerna är fortfarande under utveckling avseende genom-

förandet av informationsoperationer men syftar till att kunna lösa uppgifter i en allt mer komplex 

värld där harmonisering och samarbete med andra nationer är viktigt.
4
 

 

                                                 
1
 Regeringen. Proposition 1999/2000:86. Stockholm: Regeringskansliet, 2000, s.36 

2
 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin (MSD 2011). Stockholm: Försvarsmakten, 2011, s.92 

3
 Försvarsmakten. Operativ doktrin (OPD 2014). Stockholm: Försvarsmakten, 2014, s.22 

4
 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin (MSD 2011). Stockholm: Försvarsmakten, 2011, s.2 
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USA betraktas som forskningsledande inom området och påverkar därmed utvecklingen i bland 

annat Sverige.
5
 USA liksom Nato och Storbritannien betonar i sina doktriner och forskningsrap-

porter behovet av att synkronisera, koordinera och samordna aktiviteter för att sända ett enat 

budskap med alla maktmedel i informationsmiljön. 

 

The very nature of Info Ops and the large, diverse target sets means that there needs 

to be very close integration within a command, and consistency with mission-

specific strategic and political guidance for NATO information activities. All plans 

and activities must be coordinated, de-conflicted and synchronized up, down and 

across the chain of command with other military, political and civil activities in or-

der that one activity does not compromise, negate or diminish the desired effect of 

another. This is the responsibility of the commander, assisted by the Chief Info 

Ops.
6
 

 

Informationsoperationernas natur och de olika målgruppernas komplexitet gör att det krävs en 

integrering i hela den egna kommando- och beslutskedjan med uppdragsspecifika styrningar från 

den högsta nivån. Alla aktiviteter kräver därmed noggrann synkronisering uppåt, nedåt och åt 

sidorna i de olika ledningsnivåerna. Den svenska Handboken för informationsoperationer betonar 

även den att kravet på samordning är stort mellan nivåer och arenor vid genomförandet av in-

formationsoperationer.
7
 

 

Doktrinerna liksom forskningen påtalar vikten av att sända ett enat budskap genom synkronise-

ring och koordinering av detta. En metod för att göra det är genom strategisk kommunikation 

som är den högsta strategiska ledningens samlade försök att förstå, engagera en målgrupp och 

påverka dem i den valda riktningen för att uppnå politiska målsättningar.
8
 Den strategiska kom-

munikationen kan ske genom att skapa ett så kallat narrativ. Narrativet är en berättande historia 

som kanaliserar ideologi, uttrycker kollektiv identitet, ger förebilder till beteende, ger anledningar 

till aktiviteter och hjälper att tolka andra. Narrativet behöver inte finnas i några formella doku-

ment utan kan bara vara uttalat inom gruppen, nätverket eller nationen. Innehållet i narrativet, 

                                                 
5
 Konnander, Fredrik. Föreläsning om påverkan 2014-01-30 vid FHS och Nicander, Lars. Föreläsning om informat-

ionsoperationer 2014-02-04, båda inom ramen för HSU 8 vid HSU12-14. 
6
 NATO. Allied Joint Publication 3.10 (AJP-3.10). NATO: NATO, 2009, s.1-6 

7
 Försvarsmakten. Handbok Informationsoperationer. Stockholm: Försvarsmakten, 2008, s.17 

8
 Larson, E m.fl. Foundations of Effective Influence Operations – A Framework for Enhancing Army Capabilities. 

Arlington: RAND Corporation, Arroyo Center, 2009, s.3 
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betydelsen av det, och hur det ska appliceras på en operation är ett debatterat ämne inom forsk-

ningen. I debatten talar man också om behovet att tolka narrativ och att det råder ett krig mellan 

olika narrativ.
9
 Narrativet bidrar till att synkronisera och koordinera aktiviteter i den komplexa 

informationsmiljön men begränsar samtidigt den operative eller taktiske chefens möjlighet att 

själv bestämma tillvägagångssätt.
10

 

 

En del av narrativdebatten handlar om hur det ska appliceras på en operation. Frågan är då om 

informationen ska stödja de kinetiska aktiviteterna eller omvänt – om de kinetiska aktiviteterna 

ska stödja informationen. Ett exempel på det senare är talibanernas informationsaktiviteter. Tali-

banerna använder i grova drag samma kärnaktiviter som den amerikanska doktrinen redogör för 

men låter dem istället stödjas av kinetiska aktiviteter, till exempel utövandet av våld. Skillnaden 

är att talibanerna är snabbare än Nato att exploatera händelser genom att förmedla rätt informat-

ion i nära realtid.
11

 

1.2 Problemformulering 

Militärhistoriska studier om ledning i krig visar att framgång ofta kan knytas till att underställda 

har fått stort spelrum, dvs. en decentraliserad ledning.
12

 Ledningens kanske viktigaste uppgift på 

slagfältet är att försöka kontrollera den osäkerhet och förvirring som råder. Det har resulterat i att 

forskningen diskuterar två ledningsmetoder; en decentraliserad och en centraliserad metod. Den 

decentraliserade metoden accepterar osäkerheterna och försöker utnyttja dem till sin fördel me-

dan den centraliserade metoden försöker kontrollera dem. De två metoderna ska ses som teore-

tiska idealtyper eftersom de ofta är sammanblandade i verkligheten.
13

 William S Lind konstaterar 

t.ex. att ”det är bara en decentraliserat ledd militär styrka som kan gå igenom beslutscykeln 

snabbt”.
14

 Manöverkrigföring, som utgör en slags normativ teori om hur man vinner krig, kräver 

enligt Lind decentraliserad ledning för att kunna agera snabbare än motståndaren, komma innan-

för dennes besluts- och handlingscykel, och därmed nå framgång. Framgången med decentrali-

                                                 
9
 Zalman, Amy. Narrative as an Influence Factor in Information Operations. IO Journal – August 2010, s.4 

10
 Elkjer Nissen, Thomas. Narrative Led Operations: Put the Narrative First. Small Wars Journal October 17, 2012. 

11 Elkjer Nissen, Thomas. The Taliban´s Information Warfare – A Comparative Analysis of NATO Information 

Operations and Taliban Information Activities. Copenhagen: Royal Danish Defense College, 2007, s.5ff 
12

 Van Creveld, Martin. Ledning i krig. Stockholm: Försvarshögskolan, 2003, 2006, s.209f 
13

 Widén, J & Ångström, J. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2005, s.100f 
14

 Lind, William S. Handbok i manöverkrigföring. Stockholm: Försvarshögskolan och W S Lind, 2006, s.18 
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serad ledning har gjort att bland annat Sverige, USA, Storbritannien och Israel antagit uppdrags-

taktik som grund för ledning.
15

 Sverige anger till exempel i sin strategiska doktrin att ”uppdrags-

taktik är grunden för all ledning i Försvarsmakten”.
16

 

 

Hur kan uppdragstaktik som bygger på initiativ från lägsta nivå fungera ihop med behovet att 

synkronisera och koordinera en informationsoperation, där budskap måste detaljstyras från den 

högsta nivån för att nå framgång? I den moderna krigs- och ledningsvetenskapliga litteraturen 

nämns det här problemområdet som att teknikutvecklingen kan möjliggöra en mer centraliserad 

ledningsmetod men det beskrivs inte utförligare än så.
17

 Militärhistoriker som Martin van Creveld 

och ledningsvetenskapliga forskare som Berndt Bremer hävdar båda att den tekniska utveckling-

en och den förbättrade möjligheten till kommunikation kan förändra balansen mellan ledningsfi-

losofierna och möjliggöra mer centraliserad ledning.
18

 Tydliggörs detta i genomförandet av in-

formationsoperationer? Resonemanget ovan visar att det kan finnas en potentiell dissonans mel-

lan genomförandet av informationsoperationer, som tenderar till en centraliserad ledningsmetod, 

och den decentraliserade ledningsmetoden uppdragstaktik. Informationsoperationerna kräver 

således synkronisering och samordning medan uppdragstaktik bygger på att de lägre nivåerna kan 

ta initiativet och utnyttja tillfällena. Det blir därmed intressant att undersöka vad den dissonansen 

består av och hur den tar sig uttryck i genomförandet av informationsoperationer. Vilken led-

ningsmetod karaktäriserar egentligen genomförandet av informationsoperationer? I vilken ut-

sträckning är genomförandet av sådana operationer förenliga med uppdragstaktik? 

 

Utöver den befintliga forskningen kring att styra genom ett gemensamt mål i form av strategisk 

kommunikation, narrativ och att studera talibanernas snabba informationsaktiviteter kan under-

sökningen bidra till att ytterligare utveckla metoder att leda informationsoperationer. Undersök-

ningen kan också bidra till att klargöra om den tekniska utvecklingen bidragit till mer centrali-

                                                 
15

 Se bland annat: Svensk Militärstrategisk doktrin (2011) och Eitan Shamirs Transforming Command (2013).   
16

 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin (MSD 2011). Stockholm: Försvarsmakten, 2011, s.93 
17

 Se bland annat: Berndt Brehmers Insatsledning – Ledningsvetenskap hjälper dig att peka åt rätt håll (s.125), 

Martin van Creveld Ledning i krig (s.209ff) och Widén, J & Ångström, J Militärteorins grunder (s.104). 
18 Brehmer, Berndt. Insatsledning – Ledningsvetenskap hjälper dig att peka åt rätt håll. Stockholm: Försvarshögsko-

lan, 2013 s.128 
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serad ledningsfilosofi. Slutligen kan undersökningen påvisa om uppdragstaktik verkligen är 

grunden för all ledning, som den svenska försvarsmakten skriver i sin egen doktrin. 

1.3 Syfte, frågeställning och avgränsningar 

Uppsatsen syftar sålunda till att studera vilken ledningsmetod som präglar genomförandet av 

informationsoperationer och vilka element av uppdragstaktik respektive ordertaktik som finns i 

dem. Uppsatsen utgår från följande frågeställning: 

 

– I vilken utsträckning är genomförande av informationsoperationer förenligt med 

uppdrags- respektive ordertaktik? 

 

I de olika källorna talas det om uppdragstaktik och ordertaktik som ledningsmetod respektive 

ledningsfilosofi. Metod och filosofi är dock två olika företeelser. En filosofi är enligt Nationalen-

cyklopedin en ren teoretisk vetenskap att rationellt försöka förstå och förklara något,
19

 medan 

metod beskriver ett planmässigt tillvägagångssätt, dvs. en tillämpning.
20

 I den här undersökning-

en betraktas begreppen uppdrags- och ordertaktik som metoder. Det begreppsliga förhållandet 

mellan centraliserad och decentraliserad ledning och de två metoderna innebär att metoderna är 

underordnade de övergripande filosofierna. Uppdragstaktik och ordertaktik utgör därmed endast 

en del av de båda filosofierna men kan i sig själva innehålla element av den andre. För att kunna 

besvara forskningsfrågan måste uppsatsen renodla och separera de två metoderna i form av ideal-

typer. Beskrivningar av filosofierna är dock giltiga även för metoderna och kan därmed också 

utgöra underlag för idealtyperna. 

 

Det praktiska genomförandet av informationsoperationer omfattas i regel av sekretess. Anled-

ningen är att de olika aktörerna inte vill avslöja sin kapacitet och förmåga inom området. Aktö-

rerna döljer därför vad de ser som orsak och verkan i sammanhanget liksom de egentliga målsätt-

ningarna med operationerna.
21

 Det kan därför finnas svårigheter med att studera genomförda 

operationer ur det perspektiv som den här uppsatsen gör anspråk på. Det finns dock ett antal 

                                                 
19

 Sökord filosofi och metod. 2014. Nationalencyklopedin. https://www.ne.se/ (hämtad 2014-04-13) 
20

 Ibid. 
21

 Nicander, Lars. Föreläsning om informationsoperationer 2014-02-04 inom ramen för HSU 8 vid HSU12-14. 

https://www.ne.se/
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öppna doktriner som beskriver det tänkta genomförandet av operationerna. Doktriner om inform-

ationsoperationer blir därmed en lämplig empiri att studera ur ett ledningsperspektiv eftersom de 

olika organisationerna där beskriver hur man avser att genomföra informationsoperationer. 

1.4 Metod 

Idéanalys är en kvalitativ textanalytisk inriktning inom bland annat statsvetenskap, sociologi, 

historia och idéhistoria som används för att undersöka olika idéer eller ideologier i texter. Idéana-

lys fokuserar på innebörden av texterna och förklarar aktörers tänkta beteende.
22

 Analysmetoden 

går ut på att skapa idealtyper att använda som analysverktyg och raster på en textmassa. Idealty-

perna skapar ordning i materialet som sedan ger mönster. Analysmetoden gynnar en systematisk 

jämförelse, även kallad komparativ analys.
23

 

 

För att besvara forskningsfrågan formas två idealtyper ur teorier om uppdrags- och ordertaktik. 

Idealtyperna operationaliseras sedan för att göra dem användbara på doktrinerna om informat-

ionsoperationer. De framtagna kriterierna används därefter för att analysera och få fram menings-

bärare ur doktrinerna. Metoden innebär en kvalitativ textanalys vilket är en bred metod som kan 

användas för att analysera och förstå innebörden av en text ur olika perspektiv. En kvalitativ 

analys ger en bättre förankring i verkligheten än en kvantitativ, klarar bättre av tvetydigheter och 

motsägelser genom att den kan förklara dem.
24

 Faktum är dock att alla data inte kan presenteras 

inom ramen för uppsatsen och att författaren i betydande utsträckning fungerar som redaktör. 

Trovärdigheten är även kopplad till hur den framställs.
25

 

 

Ledningsmetoderna uppdragstaktik och ordertaktik utgör den teoretiska basen för två idealtyper. 

Idealtyperna formas genom att forskningens uppfattning om förutsättningarna för de två led-

ningsmetoderna klargörs dvs. vad som utmärker dem och vad som krävs för att utöva dem. Förut-

sättningarna benämns faktorer. 

 

                                                 
22

 Bergström, G & Boréus, K (red.). Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur, 2005, s.19 
23

 Ibid. s.160f 
24 Denscombe, Martin. Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur, 2009, s.398f 
25

 Ibid. s.387f 
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Faktorerna operationaliseras sedan genom att förfina dem till indikatorer. Det är inte bara fak-

torerna och deras indikatorer som gör underlag för analysen utan även vad varje faktor motverkas 

av. Operationaliseringen innebär följaktligen att också ta fram information om vad undergruppen 

hämmas av. Stöd för operationaliseringen söks i teoribildningen om de två idealtyperna. Indikato-

rernas betydelse och innebörd kan sedan sökas i doktrinerna. 

 

Indikatorerna hjälper författaren i analysen genom att deras innebörd eller motsatsen, delar upp 

texten i meningsbärare. Meningsbärare i empirin är text som med sin innebörd och andemening 

ger uttryck för idealtypens indikatorer, dvs. samma innebörd som indikerar faktorerna eller mot-

verkar densamma. Innebörden diskuteras därefter för att kunna värdera och fastställa ett övergri-

pande synsätt om meningsbärarna ger uttryck för indikatorn eller inte. När denna värdering är 

genomförd inom ramen för indikatorerna kan mönster skönjas och diskuteras. Utgående från den 

diskussionen kan forskningsfrågan besvaras och slutsatser nås. 

 

Eftersom forskningsfrågan avhandlar själva genomförandet av informationsoperationer behöver 

endast de kapitel eller avsnitt som specifikt behandlar detta fenomen studeras. De operational-

iserade idealtyperna och dess indikatorer styr också vilken detaljeringsgrad som måste uppnås 

och avgränsar därmed materialet. 

 

Metoden kan kritiseras i termer av validitet och reliabilitet. Med validitet menas om det som 

undersöks är det som avses. Med reliabilitet menas hur tillförlitlig den insamlade data och mät-

ningen är.
26

 En vanlig kritik mot metoden idéanalys är att den tidigare nämnda idealtypen med 

sina indikatorer blir ett resultat av studien alternativt om de är en på förhand konstruerad mo-

dell.
27

 Eftersom idealtyperna uppdragstaktik och ordertaktik är väl kända inom militärteorin kan 

de inte anses vara ett resultat av studien. De diskuteras också i en stor mängd militärteoretisk 

litteratur vilket stärker att de är en på förhand konstruerad modell. För att säkerställa att idealty-

pen och dess indikatorer inte påverkas av empirin används en bred beskrivning av teorin. 

 

                                                 
26

 Johannessen, A & Tufte, P A. Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber AB, 2003, s. 28 f, 47f. 
27

 Bergström, G & Boréus, K (red.). Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur, 2005, s.171 
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En annan vanlig kritik som kan framföras är att materialet påtvingas modellen och idealtypen 

eller att textens innebörd tänjs så att den passar.
28

 För att undvika detta validitetsproblem gäller 

samma argument som ovan dvs. väl genomarbetade och beprövade idealtyper. Det ställer också 

krav på författarens förmåga att låta texten tala för sig själv och författarens hantering av sin 

förförståelse. För att hantera det väljer författaren att under analysen diskutera innebörden ur 

olika synvinklar kopplat mot indikatorn. Diskussionen sker före meningsbäraren kategoriseras 

som överensstämmande eller inte. En effekt som kan uppstå är att betydelsen i de svenska styr-

dokumenten kan färgas och förstärkas i fel riktning genom de utländska källorna. Detta reliabili-

tetsproblem hanteras genom tydlighet i källorna och beskrivningarna av dem. 

 

Varje läsare och mottagare närmar sig en text med någon form av förförståelse. Förförståelsen är 

nödvändig för att kunna tolka texten.
29

 Författarens förförståelse balanseras genom att argumen-

tera för tolkningar och relatera texten till det som finns utanför densamma, det vill säga den valda 

teorin och beskrivningarna av forskningsfältet. Förförståelsen har färgat författarens egna över-

sättningar från engelskspråkig litteratur som används i uppsatsen. För att hantera översättnings-

problematiken och minska författarens påverkan citeras delar av texten på ursprungsspråket.  

 

Genom att vara medveten om ovanstående tre problemområden med idealtypen, validiteten och 

förförståelsen kan den negativa effekten av dem minskas. Det kommer dock alltid att finnas en 

viss subjektivitet i undersökningen beroende på den valda metoden och författarens påverkan.  

1.5 Källmaterial 

1.5.1 Militärteoretiskt material 

Beskrivning av uppdragstaktik och ordertaktik förekommer i ett stort antal vetenskapliga skrifter. 

Den valda litteraturen redogör för de centrala strömningarna inom teorin. För att beskriva de två 

ledningsmetoderna används Jerker Widén och Jan Ångströms bok Militärteorins grunder
30

, som 

sammanfattar teoribildningen och dessutom beskriver ordertaktik som är motsatsen till uppdrags-

                                                 
28

 Bergström, G & Boréus, K (red.). Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur, 2005, s.172 
29

 Ibid. s.25 
30

 Widén, J & Ångström, J. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2005. 
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taktik. Eitan Shamirs bok Transforming Command 
31

 avhandlar brittisk, amerikansk och israelisk 

form av uppdragstaktik, framförallt ur en kulturell aspekt, samtidigt som den ger en god bild av 

det aktuella forskningsfältet. William S Linds bok Handbok i manöverkrigföring
32

 beskriver 

manöverkrigföring, beslutscykeln och kopplingen till att nå framgång genom att komma innanför 

motståndarens beslutscykel. Martin van Crevelds bok Ledning i krig
33

 ger en översikt av proble-

matiken med militär ledning, kopplar uppdragstaktiken till Clausewitz och hans beskrivning av 

osäkerheterna som råder i krig – friktioner och krigets dimma. Berndt Brehmers bok Insatsled-

ning
34

 tar upp ämnet att styra genom uppdrag kontra detaljstyrning. 

 

Ovanstående litteratur väljs för att senare kunna skapa två idealtyper och angripa empirin. I ideal-

typerna måste de olika strömningarna och synsätten belysas och beskrivas för att den ska bli 

tillräckligt precis och användbar. Beskrivningen ger också läsaren en förklaring till vad uppdrags-

taktik och ordertaktik är för något. Ovanstående litteratur är bred, beskriver just de olikheterna 

och centrala synsätt som teorierna ger uttryck för, mer om dem i nästa kapitel. 

1.5.2 Empiriskt material 

Uppsatsens huvudsakliga empiri utgörs av den svenska handbok informationsoperationer från 

2008 och Grundsyn informationsoperationer från 2007. De svenska doktrinerna är dock i sin 

linda och stödjer sig till stora delar på de nedan nämnda amerikanska, brittiska och Natos doktri-

ner avseende informationsoperationer. För att balansera eventuell otydlighet och komplettera de 

svenska dokumenten studeras även de utländska doktrinerna. De beskrivna doktrinerna är viktiga 

dokument inom uppsatsens undersökningsområde och att Sverige tagit stöd i dem för att fram-

ställa de egna stärker denna syn.
35

 

 

Den svenska försvarsmaktens handbok informationsoperationer från 2008 är ett dokument som 

ger riktlinjer för hur planering, genomförande och utvärdering av informationsoperationer ska gå 

                                                 
31

 Shamir, Eitan. Transforming Command. Stanford: Stanford University Press, 2011. 
32

 Lind, William S. Handbok i manöverkrigföring. Stockholm: Försvarshögskolan och W S Lind, 2006. 
33

 Van Creveld, Martin. Ledning i krig. Stockholm: Försvarshögskolan, 2003, 2006. 
34

 Brehmer, Berndt. Insatsledning – Ledningsvetenskap hjälper dig att peka åt rätt håll. Stockholm: Försvarshögsko-

lan, 2013. 
35 Försvarsmakten. Handbok Informationsoperationer. Stockholm: Försvarsmakten, 2008, s.9 
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till i en svensk kontext. Handboken beskriver hur samordning, koordinering och integrering av 

information ska ske i annan verksamhet. Handboken stödjer sig framförallt på Försvarsmaktens 

Grundsyn informationsoperationer från 2007 och till del på den amerikanska JP 3-13
36

, brittiska 

JWP 3-80
37

 och Natos AJP 3.10
38

.
39

 Handboken är delvis inaktuell då Försvarsmakten och även 

de tidigare nämnda länderna till viss del övergått till en annan planeringsmetod. Planeringsme-

toden är dock inte gränssättande för att studera operationerna i relation till ledningsmetoderna 

uppdrags- respektive ordertaktik.  Grundsyn informationsoperationer från 2007 beskriver, defini-

erar och avgränsar begreppet informationsoperation och beskriver till del utförandet.
40

 

 

USAs Joint Chiefs of Staff har gett ut doktrinen Joint Publication 3-13 Information Operations, 

JP 3-13, som avhandlar USAs sätt att genomföra gemensamma informationsoperationer. Doktri-

nen utgör en gemensam bas för USAs väpnade styrkor och berörda myndigheter. Den ger även 

vägledning för militära chefer i genomförandet av gemensamma operationer. Doktrinen skriver 

uttryckligen att den inte ska begränsa chefer i att genomföra operationer på lämpligaste sätt trots 

att de är detaljerade i sina beskrivningar. Doktrinen ger riktlinjer för planering, förberedelser, 

genomförande och utvärdering av informationsoperationer. Den ger även riktlinjer för träning, 

utbildning och experiment.
41

  

 

Den brittiska Joint Warfare Publication 3-80, JWP 3-80, beskriver hur Storbritannien avser att 

genomföra informationsoperationer. Den syftar till förståelse, information och vägledning till alla 

som är inblandade i en informationsoperation på gemensam och stridskraftnivå. Doktrinen är 

framförallt avsedd för Joint Task Force Commander, JTFC, ansvarig för ett gemensamt operat-

ionsområde. Det är dock relevant att både överordnade-, underordnade nivåer och studerande vid 

de högre militära skolorna tar del av doktrinen. Doktrinen beskriver informationskampanjen och 

                                                 
36

 US Joint Chiefs of Staff. Joint Publication 3-13 Information Operations (JP 3-13). USA: Joint Chiefs of Staff, 

2006. 
37

 UK MoD. Joint Warfare Publications 3-80 (JWP 3-80). London: Minister of Defense, 2002. 
38

 NATO. Allied Joint Publication 3.10 (AJP-3.10). NATO: NATO, 2009. 
39

 Försvarsmakten. Handbok Informationsoperationer. Stockholm: Försvarsmakten, 2008, s.7 
40

 Försvarsmakten. Grundsyn Informationsoperationer. Stockholm: Försvarsmakten, 2007, s.10 
41

 US Joint Chiefs of Staff. Joint Publication 3-13 Information Operations (JP 3-13). USA: Joint Chiefs of Staff, 

2006, s.iff 
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hur informationsoperationer planeras och genomförs.
42

 JWP 3-80 kompletteras av den något 

nyare Doctrine Note 07-06 som har samma syfte som doktrinen.
43

 

 

Nato är en av de allianser som Sverige samarbetar med i genomförande av olika operationer och 

övningar. Nato består av olika nationella resurser som doktrinen ska samordna så att de fungerar 

på bästa sätt. Nackdelen med en allians kan vara att de skilda nationella synsätten får till följd att 

flera länder har invändningar mot olika formuleringar och definitioner. De nationella invändning-

arna är dock inte av sådan art att de påverkar undersökningen. Doktrinen AJP-3.10 ger ett ram-

verk för gemensamma informationsoperationer inom Nato, dess samarbetspartners och skapar 

interoperabilitet dem emellan. Doktrinen framhåller att den bygger på nödvändigheter från de 

pågående operationerna och ska ses som ett levande dokument eftersom Nato är i processen att 

möta nya säkerhetsutmaningar, bland dem den växande informationsmiljön. Doktrinen beskriver 

grunden för informationsoperationer, krav på staber, processer, planering och slutligen krav på 

kompetenser och träning.
44

  

 

För att komplettera doktrinerna används även RAND-rapporten Foundations of Effective In-

fluence Operations
45

 som sammanfattar och beskriver forskningsläget inom informationsmiljön 

under begreppet påverkansoperationer kopplat till möjligheterna att utnyttja mjuk makt. Patrick 

D. Allens bok Information Operations Planning
46

 ger också en bred bild av hur informationsop-

erationer bör planeras och genomföras ur olika perspektiv och används på samma sätt som 

RAND-rapporten. Allen har, bland annat, en annan syn på vad som innefattas i begreppet påver-

kansoperationer än RAND. Båda böckerna har sitt ursprung i USA men motivet att använda dem 

är återigen att USA är ledande i forskning inom informationsmiljön. Uppsatsen försöker balan-

sera det genom att studera två olika publicerade verk som har något divergerande syn på inform-

ationsoperationer. 

 

                                                 
42

 UK MoD. Joint Warfare Publications 3-80 (JWP 3-80). London: Minister of Defense, 2002, s.iiif 
43

 UK MoD. Doctrine Note 07/06. London: Ministry of Defense, 2007, s. 
44

 NATO. Allied Joint Publication 3.10 (AJP-3.10). NATO: NATO, 2009, s.xv och 1-1 
45

 Larson, E m.fl.. Foundations of Effective Influence Operations – A Framework for Enhancing Army Capabilities. 

Arlington: RAND Corporation, Arroyo Center, 2009. 
46

 Allen, Patrick D. Information Operations Planning. Norwood: Artech House, 2007. 
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Doktrinerna beskriver respektive nations sätt att genomföra informationsoperationer och är de för 

tillfället mest aktuella utgåvorna. Doktrinerna bygger i grunden på forskning och erfarenheter. De 

två sistnämnda verken är en del av forskningen kring genomförandet av informationsoperationer. 

De fyra källkritiska principerna äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet
47

 anses härmed 

som diskuterade och avhandlade genom beskrivningen av litteraturen ovan. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fem kapitel. Inledningskapitlet introducerar läsaren till problemet, forsk-

ningsfrågan som uppsatsen söker besvara och den valda undersökningsmetoden. Kapitlet beskri-

ver även det valda källmaterialet och uppsatsens disposition. 

 

Kapitel två tar utgångspunkt i militär ledning, redogör för centraliserad och decentraliserad led-

ningsfilosofi och vilken generell syn som finns på dem. Därefter beskrivs de båda idealtyperna 

mer specifikt och avslutar med att operationalisera dem för att senare, i kapitel tre, kunna använ-

das på uppsatsens empiri.  

 

Kapitel tre applicerar de operationaliserade idealtyperna med dess indikatorer på doktrinerna och 

kategoriserar den meningsbärande texten efter dem. Mönster och sammanhang blir nu urskiljbara 

och kan diskuteras för att sedan utgöra grund för redovisning av resultatet i kapitel fyra. 

 

Kapitel fyra redovisar resultatet av den empiriska undersökningen kopplat till inlednings- och 

teorikapitlen, besvarar uppsatsens frågeställning och når slutsatser. Författaren reflekterar slutlig-

en över den genomförda undersökningen och föreslår fortsatt forskning.  

 

Avslutningsvis i kapitel fem, redogörs för uppsatsens källor i form av litteratur, artiklar, muntliga 

källor och material hämtat från internet.  

                                                 
47

 Thurén, Torsten. Källkritik. Andra upplagan. Stockholm: Liber AB, 2005, s 13. 
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2 Teori 

Kapitlet tar utgångspunkt i militär ledning, redogör för centraliserad och decentraliserad led-

ningsfilosofi och vilken generell syn som finns på dem. Därefter beskrivs de båda idealtyperna 

mer specifikt för att avslutningsvis kunna operationalisera dem.  

2.1 Två ledningsfilosofier 

Den militära ledningens kanske viktigaste uppgift är att hantera den osäkerhet och förvirring som 

råder i krig. Osäkerheterna beror bland annat på människans irrationalitet och följder av kampen 

mellan olika viljor. För att åskådliggöra osäkerheterna definierar Clausewitz detta med begreppet 

friktioner och metaforen krigets dimma. Forskningen gör gällande att militär ledning kan utövas 

på två sätt; dels genom att försöka kontrollera kaoset och osäkerheterna, dels genom att acceptera 

dem och försöka utnyttja dem relativt motståndaren. De två ledningsfilosofierna har resulterat i 

två ledningsmetoder: Ordertaktiken, som försöker öka kontrollen på högre nivåer och betonar 

utförandet av de underställda med detaljerade styrningar, och uppdragstaktiken som delegerar 

ansvar och möjligheten att ta initiativ till underställda. De båda ledningsmetoderna bör, enligt 

Widén och Ångström, förstås som idealtyper och ytterligheter.
48

 

 

I militära organisationer existerar som regel en kombination av centraliserad och decentraliserad 

ledningsfilosofi. Berndt Brehmer skriver i sin bok Insatsledning att verkligheten istället blir en 

mix av centraliserad ledning genom att styra med mål och syfte, och decentraliserad ledning för 

att kunna gripa tillfället och hantera osäkerheter.
49

 Det innebär att den högre nivån som sitter med 

överblicken formulerar målsättningar medan den underlydande som har den lokala kännedomen 

avgör tillvägagångssätt. Brehmer argumenterar för att det inte finns någon annan ledning än med 

uppdrag. Däremot måste uppdragen ofta ges med vissa restriktioner och detaljstyrningar som var 

och när, men i extremfall även hur, de ska genomföras. En hög grad av centralisering ger många 

restriktioner.
50

 Brehmer undviker dock termen uppdragstaktik då han anser den vara kulturellt 

                                                 
48

 Widén, J & Ångström, J. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2005, s.100f 
49

 Brehmer, Berndt. Insatsledning – Ledningsvetenskap hjälper dig att peka åt rätt håll. Stockholm: Försvarshögsko-

lan, 2013, s.122 
50

 Ibid. s.125f 
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färgad och överbestämd – det är inte bara uppdragstaktik som varit bidragande till framgång i 

militära insatser menar han.
51

 

 

Martin van Creveld argumenterar för att den ovissa miljön kräver att en kombination av metoder 

och tekniker måste användas. Det finns därmed ingen bestämd och allmängiltig ledningsmetod 

utan den måste anpassas efter situationen.
52

 Han skriver också att strävan efter visshet ger ett 

beroende och en motsättning. Visshet högre upp ger ovisshet längre ned och tvärtom. Dagens 

tekniknivå kan dock möjliggöra mer centraliserad ledning. Den tekniska utvecklingen kan göra 

att information sprids snabbare på större bredd och därmed möjliggör mer centraliserad ledning. 

Det finns dock enligt van Creveld inget som pekar på att en högre tekniknivå tar bort behovet av 

att hantera de osäkerheter och friktioner som uppstår i krig. Teknik är istället bara en del av den 

miljö som ledningen måste verka i.
53

  

 

Brehmer anger två huvudsakliga orsaker till valet mellan de två ledningsfilosofierna. Den första 

är föreställningen om krigets natur, där ytterligheterna är att framgång knyts till kontroll av kao-

set respektive acceptans av detsamma. Nästa anledning beskrivs som människosyn, dvs. synen på 

de underställda som oförmögna och ovilliga till att ta initiativ vilket kräver detaljstyrning respek-

tive synen på de underställda som kompetenta, villiga att ta initiativ och agera självständigt som 

den andra ytterligheten. Valet kan enligt Brehmer dock också bero på styrkeförhållanden. Storm-

akter tenderar att använda mer centraliserad ledning än mindre, underlägsna stater. En överlägsen 

stat har inte samma behov att anpassa sig utan kan kanske styra en konflikt.
54

 

 

Med utgångspunkt i teoribildningens ytterligheter förklaras förutsättningarna för ordertaktik 

respektive uppdragstaktik nedan. 
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lan, 2013, s.128 
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lan, 2013, s.126f 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2014-06-23  

HSU 12-14 

Mj Mathias Holmqvist 

 

 - 17 (45) - 

2.2 Idealtypen uppdragstaktik 

Den decentraliserade ledningsmetoden uppdragstaktik grundar sig följaktligen i föreställningen 

om krigets natur som en acceptans av osäkerheter och friktioner. Den dominerande människosy-

nen utgörs av att människan är kompetent, självständig och villig att ta initiativ. Uppdragstaktik 

innebär i en operativ kontext att försöka hitta öppningar och utnyttja möjligheter, samt en strävan 

mot rörlighet och tempo utgående från den lägre nivån.
55

 Decentraliseringen gör det inte bara 

lättare att hantera förvirring och oordning utan tenderar även att skapa dessa problematiska för-

hållanden hos motståndaren.
56

 

 

Enligt William S Lind innebär uppdragstaktik att den underställde får reda på vad som ska upp-

nås och sedan själv får bestämma hur det ska uppnås. Lind ser uppdragstaktik som ett kontrakt 

mellan överordnad och underställd. Kontraktet är i två delar, där en del beskriver chefens vilja 

och avsikt – en långsiktig vision. Den andra delen innebär själva uppdraget som är en del av den 

långsiktiga visionen.
57

 Kontrollen av genomförandet sker genom syftet och målsättningarna. Det 

måste utöver detta även råda ett förtroende mellan överordnad och underordnad.
58

 Lind hävdar att 

misstag inte går att undvika och att uppdragstaktiken därmed kräver en acceptans för misstag i 

syfte att inte hämma individens självständighet och förmåga att ta initiativ.
59

 

 

Berndt Brehmer talar, liksom övriga nämnda författare om att osäkerheten är den huvudsakliga 

anledningen till att leda med uppdrag. Dels kommer situationen att ändras från order till genom-

förande vilket kräver lösningar som är anpassade för lokala förhållanden, dels består krig av 

friktioner. Föränderligheten, osäkerheter och friktionerna i krig ger också möjligheter eftersom 

även motståndaren måste hantera dem. Dessa möjligheter kräver förmåga till snabba beslut för att 

kunna utnyttjas. Brehmer skriver också att chefens avsiktsförklaring, eller förmåga att ställa upp 

målsättningar, blir central för att kunna leda genom uppdrag. Uppdraget förutsätter enligt Breh-

                                                 
55

 Widén, J & Ångström, J. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2005, s.101 
56
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mer i sin tur en gemensam kunskap som bygger på gemensamma erfarenheter.
60

 Ledning med 

uppdrag kräver alltså en gemensam bakgrund av utövarna för att de ska ha förtroende för 

varandra, en gemensam uppfattning om vad som ska uppnås och möjlighet att agera självständigt. 

Uppdragstaktik ger möjlighet till att utnyttja möjligheter inte bara snabbt parera motståndarens 

agerande. Det ställer krav på att det finns tydliga och väl kommunicerade målsättningar.  

 

Enligt van Creveld kräver uppdragsbaserad ledningsfilosofi att de underställda måste få stor 

frihet och att chefen även måste uppmuntra initiativ. Det krävs också att de tränas på rätt sätt och 

har rätt organisatoriska hjälpmedel. Rätt organisatoriska hjälpmedel innebär allsidigt samman-

satta enheter både taktiskt och ledningsmässigt. Genom att noggrant välja officerare och soldater 

skapas en social sammanhållning som bidrar till den decentraliserade ledningsfilosofins fram-

gång. Gemensam tjänstgöring under lång tid, kombinerad med ovanstående, minskar behovet av 

kommunikation, informationsbehandling och maximerar kostnadseffektiviteten. Det krävs att det 

råder ett förtroende mellan de olika ledningsnivåerna vilket skapas av den långa tjänstgöringsti-

den. Information måste sökas av den högre ledningsnivån med fristående medel för att inte be-

lasta underordnade ledningsnivåer och kommunikationsmedlen. Informella informationssystem 

måste också uppmuntras för att de formella informationskanalerna inte ska skära ihop av överbe-

lastning. Det krävs därmed stabilitet och homogenitet för att lämna utrymme till en ostrukturerad 

samverkan mellan människor, vilket i sin tur möjliggör initiativ.
61

 

 

Ett annat perspektiv på uppdragstaktik som är kopplat till homogenitet och standardiseringar ges 

av Eitan Shamir. Han skriver i sin bok Transforming Command att uppdragstaktik i huvudsak 

vilar på en standardisering av uteffekt, som kräver en hög grad av kommunikation. Den vilar 

också på en standardisering av färdigheter, som underlättar kommunikation över hierarkigränser-

na eftersom alla då har samma utbildning och bakgrund. Båda dessa standardiseringar har en 

koordinerande effekt vid lösandet av uppgifter. De kostar mycket initialt då standardiseringarna 

är svår att skapa, behålla och de kräver även en särskild kultur.
62

 Uppdragstaktiken måste alltså 
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bestå av ett antal standardiseringar som gör det lätt för de inblandade att agera samtidigt som de 

måste förstå de omgivande nivåerna. 

 

Shamir hävdar därmed att uppdragsaktik inte bara är ett sätt att ställa en uppgift utan i huvudsak 

är ett kulturellt fenomen. Den bygger på en ömsesidig förståelse som ger beteende och beslut 

utgående från gemensamma värderingar. Det viktigaste elementet i uppdragstaktiken är ömsesi-

digt förtroende mellan över- och underordnad, byggd på respekt och en acceptans för ansvar och 

risk. Uppdragstaktik både ger och bygger kreativitet, uppfinningsrikedom och initiativ.
63

 Shamir 

ger även en lista på nödvändiga kulturella behov för utövandet av uppdragstaktik:
64

 

 

– Understanding of, and adherence to, higher intent and the potential tension with 

the local mission. 

– Mutual trust based on professional competence. 

– Excellent communication based on shared understanding of doctrine. 

– High value on learning as expressed and emphasized in training and education. 

– Tolerance for well-intended mistakes. 

– A propensity for action and initiatives. 

– Responsibility link to authority. 

– Belief in the ability of individuals to make sound judgment calls. 

 

De kulturella behoven är i vissa stycken självmotsägande. Till exempel kan en benägenhet till ett 

aggressivt agerande och initiativ rimma dåligt med kontroll i form av ett välgrundat omdöme och 

självdisciplin. De motsägelserna hanteras, enligt Shamir, i form av en välbalanserad dynamik 

dem emellan där ibland det ena och ibland det andra är dominerande.
65

 

 

Sammanfattningsvis grundar sig uppdragstaktiken i en decentraliserad ledningsfilosofi som inne-

bär att acceptera och utnyttja de osäkerheter och den förvirring som uppstår i en konflikt. Upp-

dragstaktik ger också upphov till osäkerhet. Uppdragstaktik är en ledningsmetod som både kräver 

och möjliggör mer initiativ på alla nivåer i syfte att kunna agera snabbare än motståndaren. Upp-

dragstaktik innebär att högre chef beskriver vad som ska uppnås i form av tydliga och långsiktiga 

mål, tilldelar resurser till den lägre nivån och låter de underordnade bestämma tillvägagångssätt. 

                                                 
63 Shamir, Eitan. Transforming Command. Stanford: Stanford University Press, 2011, s.26 
64 Ibid. s.26f 
65 Ibid. s.27 
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Kontrollen sker genom syftet och målsättningen som den underställde ska uppnå och genom 

formella och informella informationskanaler. Toleransen för välmenade misstag måste vara stor 

eftersom straffade misstag annars hämmar initiativförmågan, som är en av förutsättningarna för 

uppdragstaktiken. Det är viktigt att påpeka att uppdragstaktik inte innebär att planering är oviktig. 

Det handlar om att den underställde chefen ska ha möjlighet att själv välja tillvägagångssätt 

utgående från ett övergripande långsiktigt mål och syfte. 

2.3 Idealtypen ordertaktik 

Ordertaktik grundar sig i centraliserad ledning och en föreställning om krigets natur där osäker-

heter och friktioner kan kontrolleras. Människosynen behöver inte innebära att människan betrak-

tas som inkompetent, osjälvständig och ovillig att ta initiativ utan kan istället vara beroende på 

utbildningsnivå och den valda metoden. Förtroendet mellan de olika ledningsnivåerna kan där-

med anses som samma i de båda idealtyperna och ledningsmetoderna. Synsättet innebär att de-

taljstyrningen och kontrollen ger säkerhet i genomförandet dvs. att ingen underställd leder ge-

nomförandet i oönskade och oplanerade riktningar. Det ställer istället krav på planering och 

förberedelser. Moral, övning och ledarskap betraktas som viktiga ingredienser i ordertaktiken 

liksom i uppdragstaktiken för att lösa uppgiften.
66

 Även ordertaktik är kulturellt beroende och det 

finns nationella olikheter i utövandet.  

 

Brehmer definierar begreppet order som en produkt av ledningssystemet och det används för att 

ge inriktning och samordning. Begreppet är utsatt för ett antal restriktioner t.ex. kan den bara 

gälla sådant som den underställde i fråga kan genomföra. Ordern får heller inte kräva långa för-

klaringar som riskerar att missförstås.
67

 Detta talar för att även ordertaktik kräver utbildning och 

standardiseringar av genomförande. Utbildning och doktrin kan därmed också utgöra en skillnad 

mellan ordertaktik och uppdragstaktik. Det kan tolkas som att i ordertaktiken har dessa mer syftet 

att standardisera ett utförande medan uppdragstaktiken vill standardisera ett tankesätt. 

 

                                                 
66

 Widén, J & Ångström, J. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2005, s.192 
67 Brehmer, Berndt. Insatsledning – Ledningsvetenskap hjälper dig att peka åt rätt håll. Stockholm: Försvarshögsko-

lan, 2013, s.118 
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Enligt Widén och Ångström innebär ordertaktik i en operativ kontext att skapa öppningar, möj-

ligheter och därigenom uppnå ett tempo genom den obevekliga rörelsekraften.
68

 De tar en ansats i 

det ryska sättet att genomföra operationer för att förklara tillvägagångssättet. Det ryska sättet 

innebär mer detaljstyrning och liten möjlighet till initiativ och flexibilitet för underordnade. De 

underordnade har att verkställa detaljerade order oavsett fientligt motstånd. Möjligheten att på-

verka finns istället i planering och förberedelser. Sättet att genomföra operationer ställer höga 

krav på förberedelser och planering liksom att de högre staberna måste ha förmågan att snabbt 

bearbeta information.
69

 

 

Metoden bygger följaktligen på att skapa en rörelsekraft där motståndaren tvingas möta kraften 

istället för att agera själv. För att skapa rörelsekraften disponerar den högre ledningen olika in-

strument för olika uppgifter. Den högre ledningen förfogar därmed över resurserna som behövs 

för att utnyttja öppningen när den är skapad.
70

 

 

Berndt Brehmer stödjer det ovanstående resonemanget med att de högre nivåerna har bättre 

överblick men att den tar tid att skapa, vilket kan innebära att informationen är inaktuell när den 

ska användas.
71

 Planering och förberedelser är alltså relativt sett viktigare i utövandet av order-

taktik än i uppdragstaktiken. Brehmer uttrycker också att en hierarkisk organisation, som order-

taktik ger uttryck för, med nödvändighet blir långsam och föga flexibel. Med bättre kommunikat-

ion kan den dock förbättras.
72

 Det talar för att standardiseringar och förbättrad kommunikation 

kan gynna ordertaktiken.  

 

Enligt van Creveld kan en organisation som upplever sig ha för lite information reagera på två 

sätt. Det ena är att öka kapaciteten för att hantera informationen medan den andra är att omorga-

nisera sig eller göra om uppgiften för att fungera med mindre mängd information. Samma reso-

nemang kan föras för att förbättra resultatet. Den förstnämnda kommer då innebära fler informat-

                                                 
68

 Widén, J & Ångström, J. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2005, s.101 
69 Ibid. s.191f 
70

 Ibid. s.192 
71 Brehmer, Berndt. Insatsledning – Ledningsvetenskap hjälper dig att peka åt rätt håll. Stockholm: Försvarshögsko-

lan, 2013, s.129 
72 Ibid. s.128 
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ionskanaler medan den sistnämnda istället kan innebära en drastisk förenkling av organisationen 

och att uppgiften delas in i mindre delar. Organisationen specialiseras därmed mer mot specifika 

avgränsade uppgifter.
73

 Det sistnämnda ger samma uttryck för centralisering och ordertaktik 

enligt den ryska skolan som Widén och Ångström beskrivit ovan dvs. specialisering och mer 

avgränsade uppgifter. 

 

Med modern informationsteknik kan kommunikationen bli effektivare och därmed underlätta 

kontrollen.  På de högre ledningsnivåerna samlas information från flera källor som ger en över-

blick som inte är möjlig på lägre nivåer. Informationen kan genom detta vara inaktuell när den 

når den högre nivån. Teknologi och nya ledningssystem kan då se till att informationen kommer 

snabbare till den högre ledningsnivån vilket gör den mer aktuell. De kan också underlätta bear-

betning och presentation av information och därmed öka tempot i beslutsfattning och dissemine-

ring av besluten. Tekniken kan dock inte ta bort friktionerna och krigets dimma eftersom de 

fenomenen bland annat bygger på människans irrationalitet. Brehmer ser detta som en lokal 

företeelse med lokala lösningar.
74

 Teknik kan därmed underlätta ordertaktik och centraliserad 

ledning. Med teknikutvecklingen kan det även bli frestande för högre chef att fokusera lokalt 

vilket får konsekvenser på helheten och överblicken. Annan teknik kan också påverka möjlighet-

en till att utöva centraliserad ledning och ordertaktik. Räckvidden och hastigheten hos tekniska 

system minskar tiden från beslut till verkan. Det är särskilt tydligt i flygstridskrafterna där den 

snabba möjligheten till effekt på alla krigföringsnivåer gör att den högsta ledningsnivån fått mer 

kontroll och möjlighet att styra enskilda företag med precisionsstyrda vapen.
75

 Ledning av flyg-

stridskrafter intar därmed en särställning avseende ledningsmetoder och kan tyckas ge uttryck för 

ordertaktik. 

 

Van Creveld tar upp en skillnad på sättet att se på målsättningar i de olika metoderna. Han skiljer 

på att sätta högsta mål och minsta mål.
76

 Med anknytning till Widén och Ångströms beskrivning 

av den ryska ordertaktiken där de underställda bara har att verkställa order oavsett fientligt mot-

                                                 
73

 Van Creveld, Martin. Ledning i krig. Stockholm: Försvarshögskolan, 2003, 2006, s.209 
74 Brehmer, Berndt. Insatsledning – Ledningsvetenskap hjälper dig att peka åt rätt håll. Stockholm: Försvarshögsko-

lan, 2013, s.121f 
75 Widén, J & Ångström, J. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2005, s.248 
76 Van Creveld, Martin. Ledning i krig. Stockholm: Försvarshögskolan, 2003, 2006, s.210 
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stånd, kan det uppfattas som att det i detta fall är satt ett högsta mål. Minsta mål å andra sidan ger 

en större frihet att välja tillvägagångssätt på lägre nivå vilket kännetecknar uppdragstaktiken. 

Ordertaktik kännetecknas alltså av en högsta målsättning som kan innebära att uppgiften inte är 

möjlig att lösa för den lägre ledningsnivå som får uppgiften. 

 

Sammanfattningsvis bygger ordertaktiken på centraliserad ledningsfilosofi och hanterar friktioner 

och krigets dimma genom att försöka kontrollera dem och istället skapa öppningar genom sin 

överlägsenhet. Ordertaktik kräver detaljstyrning och de lägre nivåerna blir då också beroende av 

den överordnade nivån, planering och förberedelser. Ordertaktiken förutsätter mer specialisering 

och avgränsade uppgifter till underställda. Ordertaktik kräver liksom uppdragstaktiken kommu-

nikation och standardisering för att den högre ledningsnivån ska veta vad den underordnade gör. 

Det är alltså utförandet som blir kontrollfunktionen till skillnad mot uppdragstaktiken där mål-

sättningen kombinerat med förtroende har den funktionen. 

2.4 Operationalisering av idealtyperna uppdragstaktik respektive ordertaktik 

Berndt Brehmer, Martin van Creveld och Eitan Shamir med flera räknar i avsnitten ovan upp ett 

antal övergripande förutsättningar som måste finnas för att möjliggöra ledning genom uppdrags- 

respektive ordertaktik. De förutsättningarna är, som tidigare beskrivits, till del nationellt färgade 

av kultur, ideologi, historia och andra inflytelser. Förutsättningarna är generella och genomgå-

ende i litteraturen som beskrivits ovan. Utgående från beskrivningarna av idealtyperna kan de 

senare nu operationaliseras till analysverktyg som sedan kan appliceras på doktrinerna och få 

fram meningsbärare. 

2.4.1 Uppdragstaktik 

Uppdragstaktik förutsätter decentralisering av beslut, resurser och kompetens vilka kan samman-

fattas som organisatoriska hjälpmedel. Dessa hjälpmedel genererar självständighet och 

mångsidighet att kunna lösa uppkomna händelser och utnyttja tillfället på lägsta nivå. Decentrali-

sering motverkas av centralisering avseende beslut, resurser och kompetens. Indikationer på 

denna faktor kan ta sig uttryck i beskrivningar av vilka nivåer som fattar beslut och att resurser 

och kompetens finns spridd eller samlad på specificerade ledningsnivåer. Generalisering eller en 

låg grad av specialisering indikerar också decentralisering. 
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Uppdragstaktik förutsätter vidare möjligheten att ta initiativ vilket är en tankemässig faktor. 

Initiativ möjliggörs genom delaktighet, självständighet och påverkansmöjlighet under genomfö-

randet. Det gynnas av förtroende i form av tillit, en tolerans för misstag och acceptans för risk. 

Initiativ motverkas av detaljstyrning men även intolerans mot misstag. Indikatorer på initiativ kan 

enligt ovan ta sig uttryck som decentralisering men även i form av delaktighet i planering och 

genomförande.  

 

Den sista förutsättningen för uppdragstaktik är utövande av kontroll genom målstyrning. Kontrol-

len sker genom förtroende och ett kommunicerat syfte med långsiktiga, gemensamma och tydliga 

mål. Målstyrningen är kopplad till vad som ska uppnås och mindre på hur detta uppnås. Kontroll 

enligt uppdragstaktik motverkas av brist på förtroende och gemensamma målsättningar. Indikat-

ioner på kontroll tar sig uttryck i betoningar på vikten av tydliga, kommunicerade syften och 

målsättningar som styrmedel. 

2.4.2 Ordertaktik 

Ordertaktik innebär centralisering av beslut, resurser och kompetens. De organisatoriska hjälp-

medlen är centralt lokaliserade på högre nivå. De underordnade nivåerna är olika utrustade och 

specialiserade för att lösa olika tilldelade uppgifter. Centralisering motverkas av initiativ och 

decentralisering av resurser. Indikatorer på denna faktor kan ta sig uttryck i beskrivningar av 

vilka nivåer som fattar beslut, att resurser och kompetens finns spridd eller samlat på specifice-

rade nivåer. Specialisering är en annan indikator på centralisering. 

 

Ordertaktiken förutsätter detaljstyrning och utförandet styrs genom noggrann planering och för-

beredelser. Detaljstyrning betonar processer, risker och visar en intolerans mot misstag. Utföran-

det enligt ordertaktiken motverkas av oplanerade händelseutvecklingar och frånvaro av planering. 

Indikatorer på denna faktor tar sig uttryck i en hög beslutsnivå, betoningar på processer, restrikt-

ioner, risker och intolerans mot misstag. 
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Den sista innebörden av ordertaktik är faktorn kontroll genom processer. Kontrollen sker genom 

utförandet, att den underordnade nivån gör exakt som den blivit tillsagd vilket också kräver en 

gemensam bas och gemensamma standardiseringar. Genomförandet, processen och hur målet 

uppnås betonas som kontrollfunktion. Kontrollen i ordertaktik motverkas av initiativ och brist på 

kommunikation. Indikatorerna på denna faktor tar sig samma uttryck som ovan, dvs. betoning på 

genomförandet, processen och hur målet uppnås. 

2.4.3 Analysmodell 

Kriterierna formas till del av varandra och de olika förutsättningarna innebär i några fall samma 

kriterier. Sammanhanget i empirin får därmed avgöra vilken förutsättning som kriteriet harmoni-

serar med. Med ovanstående kriterier kan den meningsbärande texten nu sökas i empirin. Sök-

ningen sker genom att kriterierna för uppdrags- respektive ordertaktik appliceras på doktrinerna, 

kategoriserar och möjliggör värdering av dem. De båda idealtyperna, deras förutsättningar i form 

av faktorer och indikatorer sammanfattas i nedanstående tabell. 

 

Uppdragstaktik Ordertaktik 

Faktor Indikatorer Faktor Indikatorer 

Decentralisering 

 

Låg beslutsnivå. 

Kompetens spridd. 

Resurser spridda. 

Generalisering. 

Centralisering Hög beslutsnivå. 

Kompetens centralt. 

Resurser centralt. 

Specialisering. 

Initiativ Låg beslutsnivå. 

Delaktighet och på-

verkan.  

Handlingsfrihet på låg 

nivå. 

Tolerans för misstag 

och risk. 

Detaljstyrning Hög beslutsnivå. 

Betoning av proces-

ser. 

Restriktioner. 

Intolerans för misstag 

och betoning på risk. 

Målstyrning Betoning av mål. 

Beskriver vad som 

ska uppnås. 

 

Processtyrning Betoning av genomfö-

randet och processer. 

Beskriver hur det 

uppnås. 

Tabell 1. Utvisande faktorer och indikatorer för uppdrags- respektive ordertaktik. 
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3 Empirisk undersökning 

Kapitel tre applicerar de operationaliserade idealtyperna med dess indikatorer på doktrinerna, 

kategoriserar och värderar meningsinnehållet efter dem. Mönster och sammanhang blir nu ur-

skiljbara och kan diskuteras och sedan redovisas som resultat i kapitel fyra. 

3.1 Decentralisering respektive centralisering 

Organisatoriska hjälpmedel utgörs av faktorerna decentralisering och centralisering som är 

knutna till beslutsnivåer, fördelning av kompetens och resurser relaterat till dessa nivåer. En låg 

beslutsnivå innebär hög grad av decentralisering medan det omvända innebär hög grad av centra-

lisering. En hög grad av specialisering indikerar centralisering medan en låg grad indikerar de-

centralisering eftersom den underordnade ska kunna agera självständigt på uppkomna händelser. 

 

Information är en strategisk resurs och operationerna måste därmed samordnas från högsta nivå 

vilket alla doktrinerna framhåller. Den högsta militärstrategiska nivån ger ut doktriner och andra 

anvisningar för att styra vem som har vilket ansvar och hur arbetsordningen ska se ut. Den högsta 

nivån kan utforma en övergripande informationsstrategi för att samordna de olika maktmedlen 

och möjliggöra gemensamma effekter.
77

 Samordningen blir än viktigare i multinationella operat-

ioner där ledning kan behöva ske från än högre nivå än normalt på samma sätt som alla måste 

vara insatta i planerna för att inte vidta motstridiga åtgärder.
78

 

 

Den operativa nivån, som är underordnad den militärstrategiska, balanserar sedan behov för 

taktisk verksamhet, avväger effekter och prioriterar verksamhet. Styrningen sker genom att den 

operativa ledningsnivån anger vad som ska ske och vad som inte får ske i tid och rum. Denna 

ledningsnivå styr även vad som ska bekämpas och vad som inte får bekämpas.
79

  Enligt Handbo-

ken är det informationsoperationsprocessen på den operativa nivån som ansvarar för att samordna 

alla informationsoperationer inom operationsområdet liksom att se till att det sker med ”en röd 

tråd från informationsstrategin”, chefens avsikt och specifika målsättningar.
80

 

                                                 
77

 Försvarsmakten. Handbok Informationsoperationer. Stockholm: Försvarsmakten, 2008, s.18 
78

 Ibid. s.21 
79 Ibid. s.19 
80
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FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2014-06-23  

HSU 12-14 

Mj Mathias Holmqvist 

 

 - 27 (45) - 

 

Den taktiska nivån ansvarar för att implementera de planer som tagits fram på den operativa 

nivån. Med stöd i planerna kan målsättningar väljas för att stödja de egna planerna på taktisk 

nivå. Det betonas dock att de ska följa den övergripande operationen. Den taktiska nivån får 

genomföra kortvarig verksamhet även om den inte är fullt inarbetad i den övergripande planen 

men Handboken påtalar vikten av att den ändå måste samordnas uppåt i organisationen.
81

 

 

Besluten inom ramen för en informationsoperation fattas alltså framförallt på den operativa nivån 

men kan behöva fattas på den strategiska nivån på grund av miljöns komplexitet och de svåröver-

skådliga konsekvenserna av handlande. Detta indikerar en hög beslutsnivå dvs. centraliserad 

ledning och ordertaktik. 

 

Nato, Storbritannien och USA uttrycker sig något annorlunda men med stora likheter i beslutsni-

våerna. Den brittiska doktrinen stipulerar att den högsta nivån styr informationskampanjen, som 

informationsoperationen är en del av, genom att se till att alla maktmedel som staten disponerar 

eller kan påverka sänder samma meddelande. Flera informationskampanjer kan pågå samtidigt 

inom ramen för olika konflikter, kriser eller regioner.
82

 Informationskampanjen startar med rege-

ringens politik som egentligen innebär att uppnå det önskade läget på situationen. Den omsätts 

därefter till målsättningar och aktiviteter av de olika maktmedlen. För det militära innebär det en 

informationsoperation som både stöder och själv stöds av andra aktiviteter.
83

  

 

Informationsoperationen bygger på den områdesansvarige operativa chefens plan inom ramen för 

informationskampanjen. Den övergripande ledningen, koordineringen och anpassningen till 

regionala och lokala förutsättningar sker på den operativa nivån eftersom den nödvändiga över-

blicken bara finns där. Den lägre, taktiska nivån löser uppgifter givna av den högre operativa 

nivån, men kan också genomföra egna informationsoperationer så länge de överensstämmer med 

                                                 
81 Försvarsmakten. Handbok Informationsoperationer. Stockholm: Försvarsmakten, 2008, s.103f 
82

 UK MoD. Joint Warfare Publications 3-80 (JWP 3-80). London: Minister of Defense, 2002, s.1-2 
83
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den övergripande informationskampanjens målsättningar.
84

 Natos AJP-3.10 uttrycker samma sak 

enligt nedan: 

 

The very nature of Info Ops and the large, diverse target set means that there needs 

to be very close integration within a command, and consistency with mission-

specific strategic and political guidance for NATO information activities. All plans 

and activities must be coordinated, de-conflicted and synchronized up, down and 

across the chain of command with other military, political and civil activities in or-

der that one activity does not compromise, negate or diminish the desired effect of 

another. This is the responsibility of the commander, assisted by the Chief Info 

Ops.
85

 

 

Informationsoperationernas karaktär och de olika målgruppernas komplexitet gör att det krävs en 

integrering i hela kommando- och beslutskedjan med uppdragsspecifika styrningar från den 

högsta nivån. Alla aktiviteter kräver därmed noggrann samordning uppåt, nedåt och åt sidorna i 

de olika ledningsnivåerna. 

 

Den brittiska doktrinen liksom de svenska styrdokumenten uttrycker mindre formellt vem som 

har beslutsrätt i form av att alla aktiviteter framförallt ska underordnas informationskampanjen 

och de övergripande målsättningarna. Den amerikanska JP 3-13 skiljer på ”release authority” 

och ”execution authority” där den förstnämnde ger godkännande för vilka medel som ska använ-

das och var, medan den sistnämnda är den som applicerar medlen på rätt tid och/eller plats. Nor-

malt är det ”Joint Force Commanders”, JFC vilket är motsvarigheten till den redan nämnda 

operativa nivån, som är ”execution authority”. De komplexa legala och politiska aspekterna på 

genomförandet av informationsoperationer, som till och med kan kräva koordinering och god-

kännande från högsta nationella nivå, är anges som skälet till att besluten inte får fattas på lägre 

nivå.
86

 

  

                                                 
84

 UK MoD. Joint Warfare Publications 3-80 (JWP 3-80). London: Minister of Defense, 2002, s.2-5 och UK MoD. 

Doctrine Note 07/06. London: Ministry of Defense, 2007, s.1 
85

 NATO. Allied Joint Publication 3.10 (AJP-3.10). NATO: NATO, 2009, s.1-6 
86
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JP 3-13 anger att det är de olika ”components”, stridskrafterna eller den högre taktiska nivån, 

som normalt är ansvariga för den detaljerade planeringen och genomförandet av informationsop-

erationer inom ramen för de övergripande målen som JFC ställt upp. Samtidigt måste de få till-

räcklig flexibilitet och beslutsrätt för att kunna svara på lokala variationer i informationsmiljön.
87

 

Den lägsta nivån som beskrivs i den amerikanska doktrinen är den högre taktiska. Normalt finns 

det på den nivån en cell i staben som är ansvarig för att se till att informationsoperationerna är 

koordinerade och synkroniserade med alla berörda.
88

  

 

Den brittiska doktrinen beskriver hur ”presence, posture and profile” dvs. uppträdandet på lägsta 

nivå påverkar lokalbefolkningens uppfattning genom att sända olika budskap.
89

 Det kan tolkas 

som att den enskilde chefen på lägsta nivå har möjlighet att bestämma och anpassa uppträdandet 

efter den lokala situationen. Det kan också innebära att uppträdandet är ett resultat av en analys 

på högre nivå som sedan detaljstyr den lägre. I det senare fallet indikeras centralisering. En del 

medel och aktiviteter som kan användas för att påverka informationsmiljön finns dock på de 

lägsta nivåerna och gör det därmed möjligt att agera självständigt. De utländska doktrinerna visar 

tecken på att beslut fattas på hög nivå och indikerar därmed centraliserad ledning och ordertaktik. 

 

Fördelningen av kompetens och resurser utgör nästa indikator för decentralisering respektive 

centralisering. Informationsoperationer genomförs med stöd av ett antal verkansmedel. Berö-

ringspunkterna innebär att åtgärderna måste samordnas. Handboken föreslår därför att en samlo-

kalisering kan ske av stödet avseende sakkunniga inom juridik, språk och politik. med företrädare 

för telekrig, psykologiska operationer, dator- och nätverksoperationer. Den juridiska, men även 

den politiska rådgivaren är av särskild betydelse eftersom informationsoperationer kan ge oöns-

kade strategiska konsekvenser samtidigt som lagrummet för genomförandet inte är fullt utveck-

lat.
90

 Handboken framhåller vidare att personal som arbetar med informationsoperationer behåller 

ett ”helikopterperspektiv” för att kunna samordna och koordinera arbetet. Samordningen och 
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koordineringen är också tidskrävande.
91

 Handboken har tidigare talat om att operationerna sam-

ordnas på operativ nivå vilket talar för att kompetens i huvudsak är samlat på den nivån eller den 

högre taktiska nivån vilket indikerar centralisering. 

 

Som beskrivits och diskuterats ovan så kräver komplexiteten i informationsmiljön också en hög 

grad av specialisering i form av juridisk, politisk kunskap och inte minst kompetens inom de 

olika verkansmedlen. Verkansmedlen utgörs enligt Grundsyn informationsoperationer av åtta 

olika medel som sedan stöds av ytterligare tre.
92

 Man talar också indirekt om specialister inom 

informationsoperationer i form av stabsdelar och processer som bara hanterar detta. Den ameri-

kanska doktrinen beskriver även behovet av att skapa en egen karriärväg inom informationsoper-

ationer för att kunna hålla en hög specialiseringsnivå på kunskaperna.
93

 En egen karriärväg och 

kår kan stärka sammanhållningen och samarbetet inom kåren men skapa en distans till övriga 

genom att de olika tjänstegrenarna indirekt isoleras från varandra. Doktrinerna beskriver en hög 

grad av specialisering och vikten av detta, vilket indikerar centralisering och ordertaktik.  

 

Vad gäller indikatorerna för de organisatoriska hjälpmedlen för decentralisering och centrali-

sering i form av beslutsnivå, resurser, kompetens och specialisering, kan centralisering och till-

lämpning av ordertaktik skönjas. Detta kan innebära att de lägre taktiska cheferna inte har de 

organisatoriska hjälpmedlen att använda uppdragstaktik och ta initiativet omedelbart när tillfället 

visar sig utan måste istället söka stöd från högre nivå. Det blir då en gångtid i beslutskedjan som 

blir beroende på kommunikationen. De organisatoriska hjälpmedlen indikerar därmed en tendens 

till centralisering och ordertaktik. Detta stärks av den i teorikapitlet beskrivna likheten med flyg-

stridskrafterna som också leds med en hög grad av centralisering. 

3.2 Initiativ respektive detaljstyrning 

På det tankemässiga planet kan de två ledningsmetoderna skiljas med indikatorer på möjligheten 

till initiativ respektive detaljstyrning. Även initiativ är knutet till beslutsnivåer där en låg besluts-
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nivå indikerar möjlighet att ta initiativ medan en hög beslutsnivå indikerar detaljstyrning. Möjlig-

heten att ta initiativ innebär delaktighet, påverkan och handlingsfrihet på låg nivå medan detalj-

styrning istället betonar processer och restriktioner. Toleransen för misstag och risk indikerar 

slutligen benägenheten att ta initiativ respektive graden av detaljstyrning. 

 

Beslutsnivåerna som har studerats i avsnittet ovan indikerar centralisering genom att beslut fram-

förallt fattas på den operativa nivån som har överblicken. Den operativa nivån tenderar vidare att 

förfoga över de resurser och kompetens som är särskilt avsedda för informationsmiljön. Besluts-

nivåerna, fördelningen av resurser och kompetens indikerar därmed en hög grad av restriktioner 

vilket även det talar för detaljstyrning och ordertaktik. 

 

Informationsoperationer betraktas inte som en enskild förmåga utan som en integrerad strategi 

som orkestrerar och synkroniserar olika aktiviteter för att uppnå det gemensamma målet
94

. Den 

högre taktiska nivån är enligt de utländska doktrinerna normalt ansvariga för den detaljerade 

planeringen och genomförandet av informationsoperationer inom ramen för de övergripande 

målen som den operativa nivån ställt upp. Den taktiska nivån måste enligt doktrinerna få tillräck-

lig möjlighet till flexibilitet och beslutsrätt för att kunna svara på de lokala variationerna i in-

formationsmiljön.
95

 Samtidigt som doktrinerna styr vem som gör vad konstateras genomgående 

att det måste finnas lokala anpassningar i genomförandet av informationsoperationer, vilket 

stärker möjligheten till påverkan. Den brittiska doktrinen uttrycker dock att det bara är den opera-

tiva nivån som har den nödvändiga överblicken att fatta de övergripande besluten och koordine-

ringen
96

. Vad de lägre nivåerna kan göra för att påverka framgår inte i styrdokumenten annat än i 

termer av delaktighet nedan. 

 

Den svenska Handboken påtalar vikten av delaktighet i planeringen genom att underställd chef 

deltar i och understödjer planeringen både på den högre nivån och i form av parallellplanering. 
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Detta sker enligt Handboken i en större omfattning än hos Nato.
97

 Handboken talar om att det kan 

finnas behov av att vända sig till förbandsnivån för att få tillgång till personal med bred och rätt 

kompetens.
98

 Hela det operativa genomförandet bygger också på ett aktivt samarbete mellan den 

operativa och den taktiska nivån.
99

 Det står bland annat skrivet att den operativa nivån rekom-

menderar åtgärder på strategisk och militärstrategisk nivå för att genomförandet ska bli optimalt. 

Kravet på samordning från strategiska direktiv till genomförandet på förbandsnivå visar på nöd-

vändigheten av långsiktig planering och framförhållning.
100

 De svenska styrdokumenten ger 

därmed sken av en möjlighet för lägre nivåer att påverka genomförandet av informationsoperat-

ionerna och gynnar därmed initiativ och uppdragstaktik. 

 

Vad gäller toleransen respektive intoleransen för att göra misstag och acceptans för risker så 

beskriver de svenska styrdokumenten detta genom att tala om vikten av överblick och att insatser 

inte stör eller motverkar varandra.
101

 Handboken påtalar till exempel vikten av att noga följa och 

delta i målbekämpningsprocessen för att kontrollera överensstämmelsen med målsättningarna. 

Den talar också om restriktioner i vilka mål som ska påverkas respektive inte påverkas och att 

den kontinuerligt måste överse dem och eventuellt lägga till nya mål.
102

 Riskanalys betonas som 

ett medel för att lösa en uppgift. Chefen ska identifiera vilka skyddsvärden och sårbarheter som 

riskeras samt vilka konsekvenser det får om dessa skadas eller förstörs. Riskanalysen bygger på 

sannolikheter och kan sedan vägas samman och avgöra om risken är värd att ta.
103

 Behovet av 

koordinering, synkronisering, godkännanden och formaliseringen av riskanalyser indikerar en 

viss intolerans för misstag och risker vilket hämmar initiativ och visar på detaljstyrning. 

 

Toleransen för misstag kan till del spåras i de utländska doktrinerna. Den brittiska doktrinen talar 

inte om misstag medan JP 3-13 nämner dem kopplat till träning. Specifika informationsaktiviteter 

är enligt doktrinen beroende av att enskilda vet konsekvenserna av sina misstag och innebörden 

av slarv med att följa rätt procedurer, vilket särskilt gäller ”computer network defense”, CND, 
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och ”operations security”, OPSEC. Detta är förståeligt då det kan innebära att motståndaren får 

tillgång till den egna sekretessbelagda informationen. Doktrinen påtalar vikten av att ta del av 

lärdomar från tidigare operationer och övningar vilket innebär ett kostnadseffektivt sätt att ta 

tillvara tidigare misstag.
104

 Ovanstående beskriver att misstag inom informationsmiljön kan få 

stora konsekvenser vilket kan tolkas som hämmande på viljan att ta initiativ och därmed riskera 

att göra misstag. 

 

I den amerikanska doktrinen konstateras att icke koordinerade informationsoperationer kan röja, 

komplicera, hindra eller skada andra militära operationer liksom andra nationella aktiviteter.
105

 

Det påverkar självständigheten hos underställda chefer och därmed möjligheten att ta initiativ. 

Doktrinen tar även upp att frånvaron av koordinering i kontexten av andra myndigheter, stater 

eller allierade får samma konsekvenser som de beskrivna ovan och kan göra de egna operationer-

na verkningslösa. I doktrinen framhålls återigen vikten av att koordinera och hantera konfliktande 

verksamheter, även utanför det militära maktmedlet.
106

 Konsekvenserna som beskrivs kan upple-

vas hindrande på självständigheten under förutsättning att det ska tas initiativ. Doktrinernas 

beskrivning av konsekvenser kan också hämma viljan att ta risker vilket indikerar detaljstyrning. 

 

Vad avser faktorerna initiativ respektive detaljstyrning ger litteraturen uttryck för den sistnämnda 

inom ramen för genomförandet av en informationsoperation. Det beror främst på det stora beho-

vet av att synkronisera och koordinera de olika aktiviteterna och aktörerna vilket sker på de högre 

beslutsnivåerna. Doktrinerna påtalar de stora konsekvenser som felaktigt handlande kan få vilket 

indikerar detaljstyrning. Dokumenten beskriver behovet av att göra riskanalyser vilket kan upp-

fattas som att det inte är önskvärt att ta risker och hämmar därför också initiativet. Initiativet 

främjas dock av delaktigheten som framförallt framträder i de svenska styrdokumenten. 
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3.3 Målstyrning respektive processtyrning 

Kontrollen inom de två metoderna utövas genom målstyrning respektive processtyrning. Mål-

styrning indikeras av tillit och betoning på mål som beskriver vad som ska uppnås kontra pro-

cesstyrning där genomförandet betonas och det mer beskrivs hur det ska uppnås. 

 

De olika doktrinerna beskriver alla vikten av att målsättningarna bygger på den högre nivåns 

styrningar och att de senare inte ska motarbetas. Alla doktrinerna framhåller att det är den högsta 

nivån som ger syfte och mål, initialt med den politiska viljan, därefter nedbrutet i informations-

strategier, informationskampanjer och militära operationer. Målen kommuniceras genom bland 

annat strategisk kommunikation från den högsta strategiska nivån: 

 

Strategic Communication constitutes focused USG efforts to understand and engage 

key audiences in order to create, strengthen, or preserve conditions favorable for the 

advancement of USG interests, policies, and objectives through the use of coordi-

nated programs, plans, themes, messages, and products synchronized with the ac-

tions of all elements of national power.
107

 

 

Strategisk kommunikation är följaktligen regeringens samlade försök att förstå, engagera en 

målgrupp och påverka dem i den valda riktningen för att uppnå politiska målsättningar. Chefer på 

nivåer under den strategiska ska enligt doktrinerna säkerställa att planering för bland annat in-

formationsoperationer är överensstämmande med den övergripande strategiska kommunikation-

en. Dessa chefer ska integrera den strategiska kommunikationen i planeringen för olika hand-

lingsalternativ och sedan utvärdera dem för att stödja den övergripande strategin och andra myn-

digheter.
108

 I doktrinerna konstateras att ett gemensamt och tydligt mål är nödvändigt för att 

genomföra informationsoperationer. Det medför även att genomförandet till del kan kontrolleras 

med målsättningarna och överensstämmer med teorin om uppdragstaktik. 

 

Following mission analysis, the commander formulates his initial intent, which re-

flects higher guidance. Tactical level planning is based on that intent, which must 

have a clearly defined military end state and identify the effects required to achieve 
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the relevant objectives. Without this guidance, the Info Ops effort will lack focus 

and will not create the desired effects.
109

 

 

I doktrinerna framhålls särskilt att ”commanders intent”, chefens avsikt, är en viktig parameter 

för att styra operationerna. Chefen bör skapa sin vision för informationens roll i operationen tidigt 

och före den specifika planeringen påbörjas, för att hinna få rätt produkter från underrättelse-

funktionen. I en idealvärld ger chefen vägledning för informationsoperationerna som en del av 

helhetskonceptet men denne kan också göra det separat.
110

 

 

Handboken beskriver bland annat hur en målsättningsmatris skapas och används. Målsättnings-

matrisen visar hur målsättningar hänger ihop med önskade effekter, uppgifter, mål, verkansmedel 

och metoder för utvärdering.
111

 Tanken med matrisen är att ge en överblick över det komplice-

rade systemet av aktiviteter för att underlätta ledningsprocessen.  

 

Vad avser målstyrning respektive processtyrning ställer doktrinerna krav på dessa i form av 

strategisk kommunikation, informationskampanjmål och mål för informationsoperationen i sym-

bios med, och som en följd av, varandra. Doktrinerna och styrdokumenten ger därmed indikat-

ioner på vikten av ett väl kommunicerat mål och att detta förfarande grundar sig i den högsta 

ledningsnivån som har överblicken. Samtidigt betonar alla doktrinerna processer och olika tillvä-

gagångssätt för att hålla reda på alla aktiviteter kopplat till målsättningarna. Detta kan förklaras 

med grund i doktrinernas funktion och natur som är en beskrivning av hur verksamheten ska 

genomföras. Doktrinerna ger därmed uttryck för både mål- och processtyrning. 

3.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har författaren applicerat de två idealtyperna uppdrags- respektive ordertak-

tik på styrdokument och undersökt doktriner för genomförande av informationsoperationer. 

Innehållet i de svenska styrdokumenten har förtydligats och kompletterats med stöd av ameri-

kanska, brittiska och Natos doktriner för informationsoperationer. Dokumenten och doktrinerna 
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har analyserats genom sex olika faktorer som indikerar de två idealtyperna. De sex faktorerna har 

i sin tur varit indelade i ett antal indikatorer som använts för att hitta meningsbärare i texten. 

 

Undersökningen har inom ramen för genomförandet av informationsoperationer diskuterat och 

argumenterat sig fram till ett övergripande synsätt för varje faktor dvs. i vilken utsträckning 

operationerna gör uttryck för uppdrags- respektive ordertaktik. Resultatet av undersökningen 

redovisas i nästa kapitel som sedan når ett antal slutsatser och besvarar uppsatsens frågeställning. 
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4 Redovisning av resultat 

Kapitel fyra redovisar resultatet av den empiriska undersökningen och tar stöd i inlednings- och 

teorikapitlen. Därefter nås slutsatser vad avser genomförandet av informationsoperationer kopplat 

till ledningsmetod. Författaren reflekterar även över den genomförda undersökningen och föreslår 

fortsatt forskning. 

4.1 Resultat och slutsatser 

Inledningsvis redogjordes för problemområdet vilket utgörs av en potentiell dissonans mellan 

ledningsmetoden uppdragstaktik och genomförandet av informationsoperationer som kräver 

synkronisering, koordinering och samordning från högsta ledningsnivån. Uppdragstaktik å andra 

sidan bygger på initiativ från den lägsta nivån och är grunden för all ledning i Försvarsmakten 

enligt den svenska militärstrategiska doktrinen från 2011. Teknikutvecklingen kan också möjlig-

göra en mer centraliserad ledningsfilosofi på grund av de förbättrade möjligheterna att kommuni-

cera och bearbeta information. 

 

Uppsatsen har sålunda syftat till att undersöka vilken ledningsmetod som präglar genomförandet 

av informationsoperationer och vilka element av uppdragstaktik respektive ordertaktik som finns 

i dem. Detta har gjorts genom att besvara frågeställningen: – I vilken utsträckning är genomfö-

rande av informationsoperationer förenligt med uppdrags- respektive ordertaktik? 

 

Resultatet av undersökningen visar att genomförandet av informationsoperationer framförallt är 

förenligt med den centraliserade ledningsmetoden ordertaktik. Det finns dock små element som 

är förenliga med den decentraliserade ledningsmetoden uppdragstaktik. Dessa är påverkansmöj-

ligheten för underställda vilket är särskilt framträdande i den svenska doktrinen och utövandet av 

kontroll genom målstyrning. 

 

Doktrinerna och styrdokumenten ger uttryck för ordertaktik genom att de organisatoriska hjälp-

medlen som utgörs av beslutsnivåer, att resurser och kompetens är centraliserade till framförallt 

den operativa nivån men även till högre nivåer. Detta innebär att de lägre nivåerna måste invänta 

beslut från de högre nivåerna och begära resurser och kompetens när dessa behövs. Det blir då en 
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gångtid i beslutskedjan som i sin tur är beroende av kommunikationen. Detta får till följd att 

tempot sänks och därmed kan motståndaren agera snabbare. Det kan åskådliggöras genom den i 

inledningen nämnda forskningen kring talibanernas informationsaktiviteter som Thomas Elkjer 

Nissen bland annat bedrivit.  

 

Brehmer talade om att teknikutvecklingen kan möjliggöra en mer centraliserad ledningsfilosofi 

på grund av de förbättrade möjligheterna att kommunicera och bearbeta information vilket kortar 

ned gångtiden för beslut. Den trenden kan också skönjas i de tekniktunga flygstridskrafterna som 

leds med en hög grad av centralisering. Informationsoperationer har många likheter och då fram-

förallt i förmågan att leverera effekter i alla krigföringsnivåer på mycket kort tid. Tekniken kan 

alltså vara skälet till den mer centraliserade ledningen av informationsoperationer. 

 

Doktrinerna talar även om en hög grad av specialisering vilket också talar för centraliserad led-

ning och ordertaktik. Detta går i linje med Widén och Ångströms ryska exempel på ordertaktik 

där enheter har olika uppgifter och därmed olika specialisering. 

 

De höga beslutsnivåerna liksom det stora behovet att koordinera, synkronisera och samordna 

operationerna påverkar också negativt möjligheten att ta initiativ. Doktrinerna betonar processer 

och avgränsar ansvarsområden inom funktionen. Ett annat perspektiv är toleransen mot misstag 

och viljan att ta risker som anses viktigt för uppdragstaktiken. Detta ges uttryck genom att besk-

riva miljön som komplex och att misstagen, eller att strunta i processen, kan få stora konsekven-

ser vilket även det indikerar detaljstyrning. Dokumenten beskriver behovet att göra riskanalyser 

vilket kan uppfattas som att det inte är önskvärt att ta risker och hämmar därför även initiativet. 

Initiativet främjas dock av delaktigheten som framförallt framträder i de svenska styrdokumenten 

som pekar på nödvändigheten av parallellplanering och behovet av att de underställda deltar i 

planering, vilket är en skillnad mot t.ex. Nato. De svenska dokumenten ger därmed ett begränsat 

uttryck för uppdragstaktik vilket kan vara tecken på de kulturella skillnaderna som Eitan Shamir 

talar om. I övrigt indikerar sammantaget dessa faktorer centraliserad ledning och ordertaktik. 
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Kontrollen av informationsoperationer indikerar både uppdrags- och ordertaktik genom faktorer-

na mål- respektive processtyrning. Doktrinernas och styrdokumentens krav på målstyrning i form 

av narrativ, strategisk kommunikation, informationskampanjmål och mål för informationsoperat-

ionen i symbios med, och som en följd av varandra indikerar vikten av ett väl kommunicerat mål 

och att detta grundar sig i den högsta ledningsnivån som har överblicken. Samtidigt betonar alla 

doktrinerna processer och olika tillvägagångssätt för att hålla reda på alla aktiviteter kopplat till 

målsättningarna. Det kan förklaras med grund i doktrinernas funktion och natur som är en be-

skrivning av hur verksamheten ska genomföras. Doktrinerna ger därmed uttryck för både upp-

drags- och ordertaktik. 

 

Det formella svenska valet av metod är uppdragstaktik medan genomförandet av informationsop-

erationer enligt doktrinerna i huvudsak har element av ordertaktik. Sammantaget kan detta inne-

bära att teknikutvecklingen styr ledningsmetoden till en mer centraliserad sådan som bland annat 

Berndt Brehmer talat om. Konsekvensen av detta kan vara att det även färgar övrig ledning till en 

mer centraliserad ledning eftersom varje aktivitet oavsett arena också sänder ett budskap i in-

formationsmiljön, vilket frestar de högre nivåerna att detaljstyra. Försvarsmakten kan därmed 

vara på väg in i den centraliserade ledningsmetoden. Informationsoperationerna visar likheter 

med ledning av flygstridskrafter.  

 

Slutsatsen av detta resonemang blir att ledning och genomförande av informationsoperationer 

möjligen kan utvecklas genom att studera användandet av flygstridskrafter och teoribildningar 

kring utövandet av luftmakt. 

 

Vissa delar i genomförandet av informationsoperationer är förenliga med uppdragstaktik. Delak-

tigheten för de underställda framträder i högre grad i de svenska styrdokumenten vilket kan inne-

bära att den doktrinära styrningen av ledningsmetod skiljer det svenska genomförandet från de 

andra doktrinerna. Det finns därmed en tendens till ett eget tillvägagångssätt i det svenska ge-

nomförandet av informationsoperationer vilka kan utvecklas till en mer decentraliserad led-

ningsmetod. Konsekvensen av att leda informationsoperationer med uppdragstaktik kan bli att 

tempot höjs och att genomförandet tar oväntade vändningar men det kräver samtidigt tydliga, väl 
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kommunicerade mål och förtroende för underställda. Försvarsmakten kan därmed vara på väg 

mot ett eget sätt att leda informationsoperationer.  

 

Sverige anammar metoder inom informationsarenan som stormakten USA utvecklat. Detta tende-

rar också att påverka ledningsmetoderna. Slutsatsen blir att Sverige som en liten makt, även i 

allians med andra, kanske istället bör utveckla egna metoder som bygger på decentraliserad led-

ningsfilosofi och tempo istället för centraliserad ledningsfilosofi som bygger på kraft och som är 

lämpligare för en stormakt med större resurser. 

 

Genom ovanstående resultatredovisning har slutsatser nåtts i två riktningar. Den ena är att tek-

nikutvecklingen möjliggör en mer centraliserad ledningsmetod och fortsätter därmed mot mer 

centralisering. Medan den andra är att Sverige skapar ett eget sätt att genomföra informationsop-

erationer utgående från den decentraliserade ledningsmetoden uppdragstaktik. 

4.2 Författarens reflektion över genomförd undersökning 

Som nämnts tidigare i uppsatsen så är en svaghet i arbetet med denna uppsats att författaren 

fungerar som redaktör vilket gör dennes förförståelse till en viktig faktor. Författaren påverkar 

vad som undersöks i materialet och sedan hur det presenteras. Den svagheten har hanterats ge-

nom att låta texten och indikatorerna tala för sig själva vilket har inneburit en faktabetonad text i 

många stycken. De svenska doktrinerna är något svävande i sina beskrivningar till skillnad mot 

de övriga studerade doktrinerna. Detta kan ha gjort att resultatet förstärkts i riktning mot de ut-

ländska skrifterna. De svenska är dock tydliga med att de är influerade av de amerikanska-, brit-

tiska- och Nato-doktrinerna vilket till del försvarar en sådan förskjutning. Författaren har ändå 

försökt parera den här risken genom att skilja dem åt i beskrivningarna för att framförallt åskåd-

liggöra vad de svenska styrdokumenten säger. 

 

Ett genomförande av en operation genomsyras av mycket mer än vad en doktrin eller handbok 

kan ge uttryck för. Doktrinerna styr ett tillvägagångssätt och beteende vilket ger en indikation på 

hur det kan te sig i verkligheten. Den valda empirin kan därmed ses som fullt användbar för att få 

fram ett generaliserbart resultat kopplat till forskningsfrågan och problemområdet.  
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Informationsmiljön är komplex samtidigt som operationerna inom den omges av sekretess. En 

fallstudie på genomförda svenska informationsoperationer kan dels innebära ett problem med 

sekretessen, dels att genomförandet har färgats av den multinationella miljön där de framförallt 

genomförts. Eftersom Sverige är en liten aktör i sammanhanget riskerar det även att bli ett per-

sonfokuserat resultat påverkat av andra aktörer vilket gör det svårt att generera bra data för att 

svara på uppsatsens forskningsfråga. Ett annat fokus och en annan frågeställning kan däremot 

sätta en fallstudie i ny dager. En undersökning av faktiska svenska operationer kan bidra med 

exempel på hur de olika aktiviteter samordnas på den lägre taktiska nivån och blir därmed mer 

specifik än en studie av doktriner som är mer generella i sin natur. Problemet kan då vara genera-

liserbarheten, men de blir ett utsnitt av dagens verklighet för Försvarsmakten. En fallstudie hade 

följaktligen kunnat visa vilken ledningsmetod som den lägre taktiska nivån ger uttryck för i ge-

nomförandet av informationsoperationer. Den blir dock färgad av den internationella kontexten 

och väldigt personrelaterad. 

 

En kvantitativ textanalytisk metod hade kunnat besvara forskningsfrågan men får kanske då inte 

samma förankring i verkligheten som den valda metoden. Efter att ha läst all litteratur ett antal 

gånger bedömer författaren att resultatet blivit detsamma, och bl.a. uppfattas det att begreppet 

process används ofta. Möjligheten att förklara sammanhanget hade dock varit sämre vilket istället 

kan tala för en kombination av de båda metoderna.  

4.3 Förslag på fortsatt forskning 

Som nämnts ovan är ett förslag att undersöka samma problemområde och frågeställning men då 

med en kvantitativ textanalytisk metod för att pröva den här uppsatsens resultat. 

 

Ett annat område är kopplat till likheterna med flygstridskrafterna. Flygstridskrafter möjliggör 

snabb effekt på alla ledningsnivåer samtidigt vilket beskrivits i teorikapitlet. Ledning av flyg-

stridskrafter tenderar därmed att ske genom den centraliserade ledningsfilosofin. Informationsop-

erationer kan på samma sätt ge effekt på taktisk, operativ och strategisk nivå vilket gör att den 

högsta nivån kan styra dem. Genomförandet av informationsoperationer visar därmed likheter 
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med flygstridskrafterna och kan kanske utvecklas genom att studera vilka olikheter som finns 

mellan dessa olika operationstyper. 

 

Information är en växande arena för att genomföra krig eller på annat sätt påtvinga en annan part 

den egna viljan. Forskning kring hur informationsoperationer genomförs blir därmed än viktigare.  

För att utveckla genomförandet av informationsoperationer kan bland annat talibanernas inform-

ationsaktiviteter studeras. Det har också till del gjorts av bland annat Thomas Elkjer Nissen, 

forskare vid Royal Danish Defense College, som jämfört talibanernas informationsaktiviteter med 

Natos informationsoperationer. Talibanerna är mycket snabba att utnyttja tillfället till sin fördel 

och nå framgång.
112

 Genom att undersöka anledningen till den snabbheten kan slutsatser nås som 

förbättrar sättet att genomföra informationsoperationer. 
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