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- En kvalitativ textanalys av svenska normativa taktikdokument 

 

Sammanfattning:  

 

Inom krigsvetenskapen har relativt lite forskning gjorts gällande kopplingen mellan 

stresshanteringsbehov och taktik/stridsteknik i svenska normativa taktikdokument.  

 

Den svenska försvarsmakten skall kunna verka vid olika klimat och motståndare. Svenska 

militära chefer skall kunna bemästra ålagd uppgift oavsett rådande omständigheter. Akut 

stress är något som dagens chefer kan komma att ställas inför, hur individen reagerar är inget 

som går att förutse. Det är dock avgörande hur chefen agerar ur ett taktiskt perspektiv, vilket 

i sin tur leder till hur framgångsrika uppdragen blir. Doktriner och reglementen är dokument 

som den militära chefen har till sin hjälp för att kunna uppträda taktiskt och stridstekniskt 

korrekt.  

 

Genom en kvalitativ textanalys undersöktes svenska normativa taktikdokument utifrån 

variabler hämtade från ledarskapslitteratur, som används vid ledarskapsutbildningen på 

militärhögskolan Karlberg. Resultatet påvisar att dokumenten har en existerande 

problematikuppfattning, men dock en bristfällig beskrivelse avseende åtgärden av behovet 

av stresshanteringsverktyg utifrån det taktiska/stridstekniska perspektivet.  

 

Nyckelord: Taktik, stresshanteringsverktyg, taktikdokument, reglementen, doktriner.  
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1. Inledning  
 

 

Tystnad. Varför är allt så tyst? Sakta börjar både hörsel och minne att återkomma. En helt 

vanlig patrull, inget annat och nu detta. Sakta börjar jag registrera det som sker runt omkring 

mig. Dammuppkast i gruset, rök och så mycket skrik. Jag minns att jag framryckte bakom andra 

grupp tillsammans med min signalist. Jag minns nu också den öronbedövande smällen strax 

till höger om mig och hur jag kastades omkull i diket. Var finns de andra nu? Vad händer? 

Över radion som jag nu märker att jag har kvar i höger öra hör jag chefen andra grupp skrika 

” Alpha Sierra från Foxtrot Alpha, RPG-skytt huset rakt fram, 200. Jag har två man skadade, 

kom” 

 

Jag känner illamåendet och paniken komma krypande. Rädslan är överväldigande och 

skrämmande. En tanke ljuder och tar form i mitt huvud. ”Jag måste fatta ett beslut. Jag är 

plutonchef och min pluton behöver mig” 

 

Sakta pressar jag bort skräcken som har paralyserat mig och börjar äntligen fungera på det 

sättet som jag har gjort så många gånger tidigare på övningar. Det känns som en befrielse när 

jag trycker in sändknappen på radion och säger ” Alla Alpha från Alpha Sierra 1, lägesrapport 

frågas kom.” 

 

Ovanstående text är en fiktiv händelse men det går ej att utesluta att liknande scenario kan hända 

i en verklig situation. Individens skicklighet att fatta de taktiska beslut som för stunden är 

nödvändiga, faller tillbaka på dennes förmåga att hantera den plötsligt uppkomna situationen. 

Taktiska dokument ligger till grund för chefers utbildning avseende strid, men talar även dessa 

dokument om förmågan att psykiskt kunna hantera dessa händelser?    
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     1.1 Centrala begrepp 
 

För att klara de ledarskapsutmaningar som striden medför, har författarna i 

ledarskapslitteraturen beskrivit olika egenskaper eller handlingsalternativ. Utifrån dessa har jag 

valt ut några centrala begrepp vilka frekvent återkommit i det material som jag har valt att lägga 

som grund för valet av undersökningsvariabler.   

 

Stressreducerande verktyg: Ett medel som används för att kunna minska den stress som kan 

uppkomma vid akuta händelser så som strid. Detta genom förebyggande arbete i form av 

exempelvis mental träning, djupandning eller dylikt.1 

 

Självständigt agerande: Tolkas här att kunna agera autonomt, att utgå från chefens målbild 

och därefter lösa uppgiften på bästa möjliga sätt. Att ha självförtroende, tillit och förtroende att 

kunna agera utan direkt överblick och order.2 

 

Moral och Etik: Tolkas här som utbildning för att kunna bemästra sina emotionella tankar. Att 

ha tydligt och klart för sig vad Försvarsmakten står för samt eget ställningstagande och 

reflektion för att kunna reducera negativa konsekvenser då uttrycket ”Jag lydde bara order” inte 

är gångbart, samtlig personal har ansvar för sitt eget handlande.3  

 

Stress: Stress är en ”uppvarvning”, ”gaspådrag” i kroppen för att kunna anpassa sig efter 

rådande omständighet, till exempel ett hot.4 Stressreaktioner är olika från situation till situation 

och individ till individ.5 Reaktionen hos en individ kan variera, vanliga sådana är: 

 Ej förmåga till översikt 

 Förlorar tidsuppfattningen 

 Delegerar inte, använder inte alla resurser 

 Söker inte aktivt information 

 Ger komplexa order till underordnade6 

 

Akut stress: En plötslig händelse vilket individen inte är beredd på, exempelvis en 

efterhandssituation vid internationell insats.7  

 

Uppdragstaktik: Skall utgöra grunden för all militär ledning. Uppdragstaktik sammanfattar 

ledarskap och ledning som bygger på chefens tydlighet att delge sin vilja, mål och syfte med 

verksamheten. Chefen skall därefter tillse att den underställde själv får komma upp med ett 

lösande av uppgiften/uppdraget.8 

 

                                                 
1 Larsson, Gerry. Ledarskap under stress. 1. uppl. Malmö: Liber, 2010, s. 142-143 162-195 
2 Lindholm, Mikael. Pedagogiska grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2006, s. 217- 243 
3 Ibid, s. 36 
4 Levi, Lennart. Stress och hälsa. Omarb. uppl. Stockholm: Skandia, 2001, s. 9 
5 Larsson, Gerry. Ledarskap under stress. 1. uppl. Malmö: Liber, 2010, s. 42-43 
6 Ibid., s. 11-12 
7 Ibid., s. 10-13 
8 Militärstrategisk Doktrin med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Försvarsmakten, 2011, s. 119 
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Taktik: Ett sammanfattande begrepp på de medel och metoder som används för att nå ett 

bestämt syfte med strid eller annan uppgift.9 

 

Stridsteknik: Avser de metoder som används för att samordna eld och rörelse i syfte att nå 

bestämd avsikt med striden. Gränsen mellan stridsteknik och taktik är flytande.10   

 

Irreguljär krigföring: Utgörs av främst indirekta och asymmetriska angrepp, de undviker att 

konfrontera motståndarens militära styrkor och kampen är främst politisk. Irreguljär krigföring 

syftar till att nöta ut motståndarens vilja, inflytande och kraft. I största möjliga mån inkluderas 

civilbefolkningen.11 

 

     1.2 Disposition 
 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel enligt följande: 

Det första kapitlet avhandlar beskrivning av ett antal centrala begrepp som förekommer i 

uppsatsen, därefter beskrivs bakgrunden till forskningsämnet utifrån den stridstekniska 

ledarskapsproblematiken som kan uppstå under stress ur ett taktiskt perspektiv, 

problemformulering och syfte efterföljda av tidigare forskning. Sedan beskrivs empirin för att 

efterföljas av en beskrivning gällande de avgränsningar som har vidtagits. Därefter ett 

teoriavsnitt där variabler förklaras för att slutligen avsluta kapitlet med att beskriva den valda 

metoden.  

 

Kapitel två innehåller undersökningen av den valda taktikdokument utifrån fyra 

delfrågeställningar.  

 

Kapitel tre avhandlar resultat och analys av materialet, under detta kapitel besvaras 

forskningsfrågan. 

 

Diskussion kring metod, undersökning och resultat finnes under kapitel fyra, här återfinns även 

handlingsrekommendationer. Avslutningsvis återfinns förslag till vidare forskning i kapitel 

fem. Referensförteckning återfinns i kapitel sju.    

  

                                                 
9 Arméreglemente Taktik. Stockholm: Försvarsmakten, 2013, s. 19 
10 Ibid, s. 19 
11 Arméreglemente Taktik. Stockholm: Försvarsmakten, 2013, s. 66 & Militärstrategisk Doktrin med doktrinära 

grunder (MSD 12). Stockholm: Försvarsmakten, 2011, s.27 
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     1.3 Bakgrund 
 

Huvuduppgiften för svenska Försvarsmakten är att försvara det demokratiska samhället och de 

grundpelare det vilar på. Den svenska Försvarsmakten har rätt till legitim våldsanvändning, om 

nödvändigt genom väpnad strid.12 Det svenska försvaret är tvåeggat, å ena sidan skall det vara 

så pass starkt att kunna försvara de egna landsgränserna, å andra sidan skall det medverka till 

stabilitet i omvärlden genom deltagande vid internationella insatser.13   

 

Sverige har en lång historik avseende deltagande vid internationell tjänst: Kongo på 60-talet, 

Kosovo och Bosnien under 90-talet samt Afghanistan under 2000-talet för att nämna några. 

Varje insats är unik trotts detta finns likheter mellan dem. Likheter som exempelvis i form av 

akut stresspåverkan samt den ledarskapsproblematik som detta medför. Svenska studier på 

officerares ledarskap vid internationell tjänst under stress har påvisat att hög stress orsakar 

problem att fatta taktiska beslut. Att fatta ett okvalificerat beslut kan resultera onödiga förluster. 

I efterhand kommer beslutet att granskas kritisk av individer som ej har kunskap om de rådande 

omständigheterna beslutet togs i, det spelar heller ingen roll om ledaren fattar ett korrekt beslut 

om fienden hinner före, resultatet blir detsamma.14 Att förlora sin handlingsförmåga vid fientlig 

beskjutning är något som drabbar många soldater, att känna rädsla inför eller under extrema 

situationer så som strid är fullt normalt.15 Det är vad individen sedan gör med denna reaktion 

som är avgörande vad följderna blir.  

 

I rapporten ”Tänk om jag inte hade skjutit..”16skriver författarna att förmågan till rationellt 

beslutsfattande nedgår då en akut stresspåverkan är påtaglig när individen upplever akuta hot 

mot egen eller andras överlevnad. 17 Se bild 1. Förutom den negativa inverkan som stress har 

på individen och dennes beslutsfattning har forskare sett att med en viss grad av stress kan det 

öka prestationen och individen fokuserar bättre.18 I en annan rapport, ”Militära ledares 

hantering av akuta stressituationer,”19 skriver författarna att stor stresspåverkan har inverkan 

på beslutsfattande vilket i sin tur kan påverka uppgiftlösandet negativt. Författarna menar att 

utbildningen har en väsentlig del i hur den enskilde ledarens hantering av akuta 

stressituationer.20 Vidare skriver författarna att under akuta situationer används regelbrytande 

som hanteringsstrategi som involverar moraliska dilemman, exempelvis väljer man att hjälpa 

kollegor och åsidosätta högre chefs order att avstå detta.21 Att vara medmänniska är inte fel 

                                                 
12 Militärstrategisk Doktrin med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Försvarsmakten, 

2011, s. 116 
13

 Regeringens proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar, s. 33ff. & Regeringens proposition 2009/10:160 

Modern personalförsörjning för ett användbart försvar - vissa frågor om Försvarsmaktens personal, s. 229 
14 Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell. Direkt ledarskap. Stockholm: Försvarsmakten, 2006, s. 252ff 
15 Lindholm, Mikael. Pedagogiska grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2006, s.16ff  
16 Sofia, Nilsson., Mia, Sjöberg., Kjell, Kallenberg. & Gerry, Larsson. ”Tänk om jag inte hade skjutit…” om 

etiskt beslutfattande, moraliska dilemman och moralisk stress i samband med internationella militära insatser. 

Karlstad: Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management, Serie 1:62, 2010. 
17 Ibid, s. 79 
18 Kostenius, Catrine & Lindqvist, Anna-Karin. Hälsovägledning från tanke till ord och handling. Lund: 

Studentlitteratur, 2006, s. 235 
19 Sofia, Nilsson., Peder, Hyllengren., Maria, Fors Brandebo., Gudmund, Waaler & Gerry, Larsson. Militära 

ledares hantering av akuta stressituationer med fokus på moraliska dilemman i kombination med ackumulerad 

stress. Karlstad: Försvarshögskolan, institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Serie 1:81, 2012.   
20 Ibid, s.21 
21 Ibid, s.56 
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men genom att negligera högre chefs order kan effekten för den taktiska/stridstekniska 

förmågan nedgå och operationen/uppgiften sätts på spel. Även ett lugnt område som tidigare 

har varit oroligt kan utlösa stressreaktioner, individen blir mer ”på hugget” och agerar snabbt. 

Att vara ivrig kan medföra att det rationella tänkandet påverkas negativt och de taktiska besluten 

ogynnsamma och således blir ett växande problem ur ett stridstekniskt och operativt synsätt.22 

På de högre organisatoriska nivåerna har en individuell hanteringsstrategi uppmärksammats, 

att ta tio djupa andetag och ”hitta sig själv” för att samla sig mentalt anses ha en lugnande effekt. 

Genom detta således kunna fatta rationella beslut.23 

 

 

Prestation/beslutsfattnings- 

förmåga 

 

Hög  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låg 

 

          Liten                                                  Stor          Stressreaktion 
Bild 1. Förmågan att fatta beslut nedgår i takt med att stressreaktionen ökar, att ha en liten stresspåverkan ökar 

prestationsförmågan så länge denna är hanterbar och under kontroll. 24 
 

Då Försvarsmakten alltid skall kunna möta nya människor vid olika uppgifter och miljöer samt 

med nya tekniker, kräver detta att utbildningen är adekvat och ständigt under utveckling.25 

Under den treåriga utbildningen för att bli en officer genomgår individen en rad teoretiska och 

praktiska utbildningar. Fysiskt stridsvärde, irreguljär krigföring, militärteori och taktik, 

militärteknik i form av bland annat sensorer, telekrig och ledningssystem för att nämna några 

kurser. Allt för att bli en så duglig officer som möjligt. Det är en teoritung utbildning som varvas 

med en del praktiska inslag exempelvis i form av taktik.26  

                                                 
22 Sofia, Nilsson., Peder, Hyllengren., Maria, Fors Brandebo., Gudmund, Waaler & Gerry, Larsson. Militära 

ledares hantering av akuta stressituationer med fokus på moraliska dilemman i kombination med ackumulerad 

stress. Karlstad: Försvarshögskolan, institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Serie 1:81, 2012,  s.68 
23 Ibid, s.72 
24 Kostenius, Catrine & Lindqvist, Anna-Karin. Hälsovägledning från tanke till ord och handling. Lund: 

Studentlitteratur, 2006, s. 235 
25 Lindholm, Mikael. Pedagogiska grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2006, s. 13f  
26 För att exakt se vad en officersutbildning innehåller kan utbildningsplanen studeras på Försvarshögskolans 

hemsida.  
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Som utexaminerad officer ställs kravet att individen skall kunna agera professionellt under 

samtliga uppgifter denne blir ålagd att utföra. Det avkrävs förmåga att leda 

taktiskt/stridstekniskt i svåra situationer. Under utbildningen förväntas det att individen tar till 

sig den kunskap som ställs som krav för vidare anställning. Det är en högst teoretisk kunskap 

som efterfrågas under den högskoleexamen som skall erläggas. Under den yrkesverksamma 

tiden är doktriner och reglementen grunden för en officers agerande, däremot skall inte den 

tysta kunskapen som förmedlas genom äldre kollegor och chefers reella agerande underskattas. 

I de intervjusvar som Nilsson. et al27 erhöll vittnar dessa om hur utbildning generellt är gynnsam 

för förmågan att hantera akuta situationer och då särskilt i etik och moral. Då utbildning i detta 

ämne är fördelaktigt menar intervjudeltagarna att det skulle vara positivt om utbildningen 

genomförs i en högre utsträckning då det i dagsläget utförs begränsat.28 Denna uppsats är en 

ögonblicksbild hur nuläget ser ut då doktriner och reglementen ständigt är under uppdatering 

och förändring.  

 

 

     1.4 Problemformulering och Frågeställning 
 

Försvarsmakten ställer krav på att uppgifter skall lösas oavsett situation, ledarskap skall fungera 

under samtliga händelseförlopp som kan tänkas uppstå under en insats. Under såväl lugn 

rutintjänst som brinnande strid oavsett läge skall den militära ledaren kunna fatta kvalificerade 

beslut och kunna agera. Till sin hjälp har officeren som tidigare nämnts doktriner och 

reglementen för att kunna uppträda taktiskt och stridstekniskt korrekt.  

 

Doktriners betydelse är bland annat undervisning eller teori avsedd för praktisk tillämpning, 

doktriner är dokument som avhandlar hur stridskrafterna skall användas idag samt under 

närtid,29 medan reglementen reglerar grundläggande verksamhet för markförbanden, flyg- och 

sjöstridskrafterna.30 Talar dessa skrifter enbart om taktiken bakom lösningen, eller tar de även 

upp de ”mjuka” värdena så som hur taktiken kan påverkas utifrån den enskildes stressreaktion?  

Stresshanteringsbehovet utifrån taktiska bedömanden ligger till grund för denna uppsats och 

det är ett försök till att bidra med ökad kunskap gällande stresshanteringsverktygens betydelse 

utifrån ett taktiskt perspektiv. Jag har valt att formulera min forskningsfråga enligt följande, 

 

Hur beskrivs kopplingen mellan stresshanteringsbehov och taktik/stridsteknik i ett urval 

normativa dokument?  

  

                                                 
27 Nilsson. et al  . Militära ledares hantering av akuta stressituationer med fokus på moraliska dilemman i 

kombination med ackumulerad stress. Karlstad: Försvarshögskolan, institutionen för säkerhet, strategi och 

ledarskap. Serie 1:81, 2012.   
28 Ibid, s.23 
29 Militärstrategisk Doktrin med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Försvarsmakten, 2011, s.11 
30 Markstridsreglemente 5 Kompani. Stockholm: Försvarsmakten, 2013, s. 3 
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1.5 Syfte och Relevans 
 

Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att med vald metod undersöka kopplingen mellan stresshantering och 

taktik/stridsteknik utifrån variabler som analyseras i valda taktikdokument. Syftet är dessutom 

att undersöka om och hur de normativa texterna tar upp och behandlar den 

ledarskapsproblematik som kan uppstå vid akut stresspåverkan utifrån ett taktiskt perspektiv.  

 

Relevans  

 

Ett försök till att ge en ökad kunskap och djupare analys utifrån de teoretiska begrepp som är 

kopplat till stresshantering. Huruvida, samt i vilken utsträckning detta tas omhand i de valda 

doktriner och taktikdokument samt att vidare kunna bidra till vidare utveckling i ämnet 

ledarskapsproblematik kopplat till stresshantering och taktik/stridsteknik.  

Ledarskapsproblematik under akut stresspåverkan är ett ämne som det forskas mycket kring, 

dock har jag inte kunnat finna någon forskning som karakteriserar beskrivningar av kopplingen 

mellan stresshantering och taktik/stridsteknik i svenska taktikdokument. 31 Detta gör uppsatsen 

relevant då dessa dokument är en stor del i utbildning och stöttepelare för en officer. Resultatet 

i denna uppsats är av intresse för att utveckla utbildningen av nya chefer vid militärhögskolan, 

redan anställda officerare samt vid senare uppdateringar av doktriner och reglementen.  I 

dagsläget går det ej att undersöka den taktiska/stridstekniska ledarskapsproblematik vid akuta 

stressituationer som vid stridskontakt i närliggande insatser exempelvis Afghanistan då sådant 

material är sekretessbelagd. 

 
 

      1.6 Tidigare forskning 
 

Ledarskap och stress är ett ämne som det gjorts och görs mycket forskning kring, Gerry Larsson 

en framstående forskare på ämnet. Larsson har indirekt eller direkt deltagit i många studier som 

gjorts kring ämnet. En sökning på Försvarshögskolans databas DiVA32 gav 52 träffar, vilket 

påvisar att ämnet är högst relevant och angeläget. Av de 52 träffar som sökordet ”Ledarskap 

och stress” gav finner jag ingen forskningsfråga som avhandlade samma forskningsfråga som 

jag valt att studera. Inte heller har jag lyckats finna någon forskning som har riktat sig mot 

ledarskapsproblematik och de taktikdokument som Försvarsmakten använder sig utav.  

 

I skrivande stund genomförs ett forskningsprojekt med semistrukturerade intervjuer kring 

taktikpreferenser kopplat till vilka ledarskapsutmaningar man ser, detta forskningsprojekt pågår 

vid försvarshögskolan i Karlstad. Tidigare forskning som även används som material vid denna 

uppsats är rapporterna ”Tänk om jag inte hade skjutit… om etiskt beslutsfattande, moraliska 

dilemman och moralisk stress i samband med internationella militära insatser”33 ”militära 

                                                 
31 http://fhs.diva-portal.org/smash/search.jsf?searchId=1Hämtad 20140315 
32 http://fhs.diva-portal.org/smash/search.jsf?searchId=1 hämtad 20140315 
33 Sofia, Nilsson., Misa, Sjöberg., Kjell, Kallenberg. & Gerry, Larsson. ”Tänk om jag inte hade skjutit…” om 

etiskt beslutfattande, moraliska dilemman och moralisk stress i samband med internationella militära insatser. 

Karlstad: Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management, Serie 1:62, 2010. 
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ledares hantering av akuta stressituationer med fokus på moraliska dilemman i kombination 

med ackumulerad stress”34 samt ”moralisk stress vid internationella militära insatser en 

enkätstudie”35 som har tagits fram på uppdrag av Försvarsmakten.  

 

Internationellt är ämnet relevant och högst aktuellt, sökningen ” Leadership under severe 

stress” förekommer i flertalet forskningsrapporter. Leadership. Theroy and Practice är en 

tidigare publikation som tidigare användes under ledarskapsutbildningen vid 

officershögskolan. Denna litteratur redogör för de stora teorier och modeller för ledarskap.36 

Vid en slagning på National Defense University´s databas på ämnet levereras ett flertal 

uppsatser och avhandlingar. En av dessa “Arming Commanders to Combat PTSD: A Time For 

Change – Attacking the Stressors Vice the Symptoms.”37 Beskriver en modell “Leader 

Development Module” som tar upp tio olika fakta och ger en insikt om vilka åtgärder en taktisk 

ledare kan vidta för att ta itu med de faktorer och symptomen i samband med akut stress så som 

strid för att kunna fortsätta agera taktiskt.38 Vidare finns ett dokument från Headquarters, 

Department of the Army, “Combat and operational stress control”39 som avhandlar “strid och 

operativ stresshantering” (egen översättning). Det som däri står skrivet är ämnat för att stödja 

chefer och deras staber att fungera effektivt på alla nivåer och i hela det operativa spektret.40 

Vidare står det skrivet att kunna kontrollera stressen ofta är den avgörande skillnaden mellan 

seger och nederlag gällande taktiska operationer. Strider vinns oftare genom att kontrollera 

viljan att kämpa, än genom att döda alla fientliga kombattanter. Okontrollerad stress orsakar 

skadliga beteenden, försämrar uppdragets kapacitet och kan leda till katastrof och nederlag. 

Genom strid- och operativ-stresshantering kan förebyggande åtgärder vidtas.41 

 

Det finns en avsevärd mängd forskning gällande taktikproblematik vid akuta händelser både 

internationellt och nationellt. Det är ett ämne som är relevant då en god taktik är avgörande hur 

resultatet faller ut. Då jag inte har funnit någon tidigare forskning som karakteriserar 

beskrivningar av kopplingen mellan stresshantering och taktik/stridsteknik i de svenska 

taktikdokumenten anser jag att denna uppsats har ett hål att fylla då dessa dokument är en stor 

del i utbildning och stöttepelare för en svensk officer.  

 

  

                                                 
34 Sofia, Nilsson., Peder, Hyllengren., Maria, Fors Brandebo., Gudmund, Waaler & Gerry, Larsson. Militära 

ledares hantering av akuta stressituationer med fokus på moraliska dilemman i kombination med ackumulerad 

stress. Karlstad: Försvarshögskolan, institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Serie 1:81, 2012.   
35 Sofia, Nilsson., Mia, Sjöberg., Kjell, Kallenberg. & Gerry, Larsson. Moralisk stress vid internationella militära 

insatser en enkätstudie. Institutionen för ledarskap och management, Serie 1:74, 2011.  
36 Northouse, Peter. Leadership : theory and practice. 5. ed. Thousand Oaks: Sage, 2010. 
37 Colonel Robert D. Haycock. Arming Commanders to Combat PTSD: A Time For Change – Attacking the 

Stressors Vice the Symptoms. 2009. 
38 Ibid, s. 40f   
39 Department of the Army COMBAT AND OPERATIONAL STRESS CONTROL. FM 4-02.51 (FM 8-51)  

 2006. 
40 Ibid 
41 Ibid, s. 8 
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     1.7 Material  
 

Följande litteratur har använts för att ge svar på ovanstående problemformulering samt de 

underliggande delfrågorna som teorilitteraturen mynnade ut i. Militärstrategisk Doktrin, 

Operativ Doktrin, Arméreglemente Taktik, Markstridsreglemente 5 Kompani samt 

Markstridsreglemente 4 Pluton. 

 

Militärstrategisk Doktrin (MSD) är överordnad de övriga doktrinerna och reglementena som 

Försvarsmakten använder sig av. MSD innefattar hela bredden av konfliktspektret (högintensiv 

till lågintensiv insats mot såväl reguljär och irreguljär motståndare), inriktar på medel och 

metoder över hela konfliktskalan. MSD är ett dokument som har till syfte att övergripande 

beskriva och skapa en förståelse för hur Försvarsmakten används av statsmakten, men även att 

vara en referenspunkt för beslutsfattande på samtliga militära nivåer. MSD är ett dokument som 

behandlar hur planering, genomförande och utvärdering av insatser skall inriktas.42   

 

Operativ Doktrin (OPD) syftar till att övergripligt styra och sätta mål för operativ och taktisk 

verksamhet. OPD inriktar syfte, medel, metod och mål för planering, genomförande och 

avslutande av operationer, den tar även upp utvärdering och erfarenhetshantering. 

Sammanfattningsvis är OPD ett grundläggande dokument gällande hur krigsförbanden skall 

användas och utvecklas på kort- och långsiktigt perspektiv.43 

 

Arméreglemente Taktik (AR Taktik) utgår från Militärstrategisk Doktrin. AR Taktik är 

tillämpbart på markoperationer och beskriver de taktiska grunderna för markstridskrafter och 

genomförandet på taktisk nivå vid markoperationer.44  

AR Taktik utgör grunden för:  

 Markstridskrafternas strid 

 Organisations- och materielutveckling 

 Utbildning av arméns krigsförband 

 Utbildning i taktik vid skolor, staber och förband 

 Försvarsplanering 

 Ledarskapsutbildning 

 Utarbetande av truppslagsvisa förbands- och sakreglementen, bland annat 

stabstjänstereglementen och handböcker.45 

 

Markstridsreglemente 5 Kompani (MSR 5 Kompani) utgår från militärstrategisk doktrin och är 

ett komplement till AR Taktik. MSR 5 Kompani syftar till att reglera grundläggande 

verksamhet vid markoperationer. Reglerna gäller såväl enskild soldat som förband, och syftar 

till att underlätta arbetet.46  

Reglementet vänder sig främst till: 

 Kompanichefer 

 Plutonchefer 

                                                 
42 Militärstrategisk Doktrin med doktrinära grunder (MSD 12) Försvarsmakten, Stockholm. 2011, s. 5-16 
43 Operativ Doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2014, s. 5ff  
44 Arméreglemente Taktik. Stockholm: Försvarsmakten, 2013, s. 9 
45 Ibid.  
46 Markstridsreglemente 5 Kompani. Stockholm: Försvarsmakten, 2013, s. 3f  
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 Elever under utbildning till chefer vid pluton, kompani och bataljon samt 

stabsmedlemmar 

 Utbildare, instruktörer och utvecklare för försvarsmaktens skolor.47 

 

Markstridreglemente 4 Pluton (MSR 4 Pluton) utgår från militärstrategisk doktrin och 

kompletterar Arméreglemente Taktik, och utgör grunden för taktiskt tänkande på de olika 

nivåerna.  

Reglementet vänder sig främst till: 

 Kompanichefer 

 Plutonchefer 

 Utbildare, instruktörer  

 Utvecklare i nivå grupp, pluton och kompani.48   

 

Då doktriner och reglementen ständigt är under uppdatering för att kunna tillmötesgå 

Försvarsmaktens behov ger således denna uppsats med valda dokument en ögonblicksbild. 

MSD är 2012 års utgåva, OPD är 2014 års utgåva, AR Taktik är 2013 års utgåva, MSR 5 

Kompani och MSR 4 Pluton är 2013 års utgåva och i skrivande stund är det dessa utgåvor som 

är giltiga. Litteraturen som använts för att beskriva de teorier som är valda är framtagna och 

publicerade av Svenska Försvarsmakten, i och med att undersökningen är av militär karaktär så 

är denna litteratur nödvändig att nyttja. Då materialet är skrivet av militärer för militärer är det 

vinklat för att passa det försvar som vi har i dag, det ger inget utrymme för eget tänkande eller 

tolkning då uttrycken i dessa ej bör ges någon annan innebörd än det som står skrivet. Materialet 

ger således ingen bild om hur det har varit ej heller om hur det kommer vara i framtiden, då 

varken dåtid eller framtid är en del i forskningen i denna uppsats är detta mindre relevant.      

 

     1.8 Avgränsningar 
 

Denna uppsats är skriven för en mottagare som förväntas ha en grundläggande förståelse för 

den svenska Försvarsmakten och dess hierarkiska uppbyggnad. Avgränsningarna som jag har 

valt att göra är att enbart analysera de svenska taktik dokumenten Militärstrategisk Doktrin, 

Operativ Doktrin, Arméreglemente Taktik, Markstridsreglemente 5 Kompani samt 

Markstridsreglemente 4 Pluton. Ytterligare avgränsning har genomförts genom att enbart utgå 

från markoperationer och då vid akut stresspåverkan exempelvis strid. För att avgränsa arbetet 

ytterligare har undersökningen enbart riktat sig mot beslutsfattandet vid akut stresspåverkan 

och då främst på kompani och plutonchefs nivå. Valet att enbart fokusera på plutonchef och 

kompanichef har sin grund i att som utexaminerad fänrik vid militärhögskolan Karlberg är 

instegsbefattningen plutonchef och inom en överskådlig framtid gå upp och bli kompanichef. 

Gruppchef är en befattning främst riktade till specialistofficerare och då inte taktiska officerare 

och utgör därutav en avgränsning. Utifrån avgränsningen till markförband har även 

avgränsningen gjorts till reguljära markförband i den svenska Försvarsmakten, däremot inte 

varken hemvärn eller andra frivilligorganisationer samt specialförband. Valet att inte undersöka 

hemvärn eller andra frivilligorganisationer är på grund av att dessa inte är de primära enheter 

som används vid internationell tjänst och har inte strid som sin första uppgift. Att avgränsa till 

att inte undersöka specialförband trots att dessa har till primäruppgift strid och spaning är att 

materialet är sekretessbelagt.   

                                                 
47 Markstridsreglemente 5 Kompani. Stockholm: Försvarsmakten, 2013, s. 3f 
48 Markstridsreglemente 4 Pluton. Stockholm: Försvarsmakten, 2013, s. 4f 
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     1.9 Teori  
 

Teori byggs på antaganden, teori syftar till att beskriva, förklara och förstå verkligheten genom 

att observera, mäta, jämföra och tolka den.49 Med teori avses här de variabler ur vald 

ledarskapslitteratur som används för att undersöka kopplingen mellan stresshantering och 

taktik/stridsteknik i taktikdokument. Den ledarskapslitteratur som är vald är Ledarskap under 

stress, Pedagogiska grunder och Direkt ledarskap. Samtliga av dessa böcker är en del i den 

litteratur som är kurslitteratur i de ledarskapskurser som bedrivs på militärhögskolan Karlberg.  

 

Ledarskap under stress50 är författad av Gerry Larsson som är forskare vid försvarshögskolan, 

Larsson har direkt eller indirekt medverkat i många studier gällande ämnet 

ledarskap/ledarskapsproblematik och stress/stresshantering. Larssons Ledarskap under stress 

fokuserar på att lära om svåra och stressande situationer. En teoretisk fördjupning i ledarskap 

under stress särskild riktad till yrken som hanterar akuta situationer, så som sjuksköterskor, 

läkare, officerare och poliser. 

 

Pedagogiska grunder51 är Försvarsmaktens grundbok i pedagogik. Syftet med publikationen är 

utbildning av nya lärare och studenter vid officersprogrammet. Även personal i Försvarsmakten 

kan nyttja denna litteratur för stöd och reflektion gällande pedagogiska frågor men även för 

fördjupning i ämnet.52 

 

Direkt ledarskap53 är en ledarskapslitteratur vid officersutbildningen på Försvarshögskolan. I 

och med akademiseringen av Försvarsmaktens utbildning ställs högre krav på litteraturen, 

denna bör hålla samma nivå som övriga högskolor. Då en officer ställs inför komplexa 

situationer som allmän litteratur saknar skrevs Direkt ledarskap om för att nå upp till den 

efterfrågan på vetenskapligt grundad ledarskapslitteratur som ställdes i Försvarsmakten.54  

 

Stressreaktioner  

 

I samtliga ledarskapsböcker som här är angivna tar de upp stressreaktioner som en del som kan 

påverka chefer negativt under stridsförloppet. Under kaotiska förhållanden skall den som är 

chef kunna reducera de stressreaktioner som kan komma att visas vid en akut påverkan, till 

hjälp finns så kallade stressreducerande verktyg att ta till, exempelvis mental träning. Vilket 

hjälper individen att kunna tänka klart vid stress då det bland annat ger en förbättrad 

självkontroll.55 Olika yrkesgrupper blir utsatta i olika utsträckning för fysisk och psykisk stress, 

en kategori som får utstå en hög psykisk och fysisk påfrestning är elitidrottare, de förväntas 

prestera under förhållanden som kan variera avsevärt både gällande yttre och inrefaktorer. Det 

krävs inte allt för mycket fantasi för att se likheterna till en militär, dock är en avsevärd skillnad 

är att militären skall kunna lösa sina uppgifter med hotet att individen själv eller dennes 

kamrater blir skadade eller dödade. Psykisk träning är vanligt förekommande bland elitidrottare 

och är mer regel än undantag. Detta bland annat för att förbereda individen psykiskt men också 

                                                 
49Nationalencyklopedin. NE KL band 18. NE Nationalencyklopedin, 1995, s.173 
50 Larsson, Gerry. Ledarskap under stress. 1. uppl. Malmö: Liber, 2010.  
51 Lindholm, Mikael. Pedagogiska grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2006. 
52 Ibid, s.5 
53 Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell. Direkt ledarskap. Stockholm: Försvarsmakten, 2006. 
54 Ibid, s. 9ff 
55 Larsson, Gerry. Ledarskap under stress. 1. uppl. Malmö: Liber, 2010, s. 45ff 
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för att lugna individen vid en viktig prestation. Psykisk träning bör även vara en del i den 

militära utbildningen. Detta på grund av att det ger en ökad självkontroll vilket resulterar i 

minskad risk för prestationsstörande stress som i sin tur ger en ökad förmåga att bedöma 

situationen rätt och således agera utifrån ett mer korrekt sett.56 Genom exempelvis verktyget 

djupandning eller mental träning kan spänningsreducering uppnås.57 Även Gerry Larsson 

skriver om spänningsreducering genom så kallad känsloinriktad stresshantering, här använder 

sig individen bland annat av positivt tänkande, självkontroll eller önsketänkande för att 

bemästra de känslor som uppkommer vid en stressreaktion.58 Vilket således kan skapa 

gynnsammare läge för beslutsfattning.  

 

Yrkeskompetens och utbildning 

 

Yrkeskompetens och utbildning är även det en avgörande del hur individen hanterar de 

osäkerheter som ett krig utspelar sig i. Ledarskap under stress59 tar upp hur officerens 

professionella kompetens, som även kan likställas med att ha en stor yrkeskunnande har en 

positiv inverkan på förmågan att kunna fatta beslut under akut stress och det tumult som kan 

uppstå. Det finns inget perfekt beslut att ta utan enbart ett mindre dåligt. För att kunna ha en 

valmöjlighet i olika beslut krävs det en utbildning och ett yrkeskunnande att kunna ta ifrån.60  

 

Pedagogiska grunder tar upp kunskap och utbildning som en viktig del i stresshanteringen hos 

chefer. Förmågan att handla effektivt i en stridssituation baseras på tidigare utbildning och 

erfarenhet. Vid extrem stress fungerar enbart de väl inövade beteenden. Överlevnadsinstinkten 

tar över och individen handlar enbart för att klara sitt liv. Vidare står det skrivet att praktisk 

kunskap är den kunskap som skapar förmåga att lösa verkliga problem när helst de uppstår, 

vilket kan likställas med yrkeskunnande. För att klara dessa krav gällande yrkeskunnande och 

utbildning menar författarna att verklighetstrogna övningar och ständigt utvecklande doktriner 

och utrustning är en viktig del.61 Vid akuta stressituationer krävs det att chefen redan tidigare 

måste ha förberett handlingsalternativ så denne inte behöver vara kreativ i stundens hetta utan 

utbildningen har varit tillräckligt god.62  Vid akuta situationer finns dessutom behovet av god 

yrkeskunskap och bred kompetens för att hantera de stressreaktioner som kan uppkomma.63 

 

Moral och etik 

 

I den litteratur som är vald står det att en god etik och moral är viktigt för att kunna tillmötesgå 

de krav som ställs på chefer vid det kaos som kan råda i en stridssituation. ”I kris och krig kan 

Du bli tvungen att fatta beslut som resulterar i att människor dödas och skadas… Du kommer 

i valsituationer, där varken order eller regler ger Dig full vägledning. I en sådan situation är 

det ingen annan än Du själv som kan avgöra hur Du ska handla. Då behöver Du en väl 

genomtänkt etik”64 Vidare står det skrivet att Etik; i betydelsen är förmåga till reflektion över 

                                                 
56 Lindholm, Mikael. Pedagogiska grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2006, s. 209-215 
57 Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell. Direkt ledarskap. Stockholm: Försvarsmakten, 2006, s.190ff, 207ff 
58 Larsson, Gerry. Ledarskap under stress. 1. uppl. Malmö: Liber, 2010, s.102ff, 108 
59 Ibid. 
60 Ibid, s. 93f, 132ff 
61 Lindholm, Mikael. Pedagogiska grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2006, s. 19ff, 58ff, 205ff 
62 Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell. Direkt ledarskap. Stockholm: Försvarsmakten, 2006, s. 211ff 
63 Ibid, s.181, 229 
64 Lindholm, Mikael. Pedagogiska grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2006, s. 36 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2014-05-25 Sida 15 av 34 

OP 11-14 

Sofie Bände 

moral. För att reducera de stressreaktioner som kan komma vid etiska och moraliska dilemman 

som chefen kan komma att ställas inför är det viktigt att officeren har ett väl genomtänkt 

ställningstagande.65 Detta ställningstagande skall gå hand i hand med vad Försvarsmakten står 

bakom. Chefen skall handla utefter en god moral och etik vilket sedermera minskar 

svårigheterna att fatta de taktiska beslut som är avgörande vid akuta lägen då denne har en tillit 

till sig själv och sina beslut och således minskar stressreaktionen.66 

 

Självständigt uppträdande 

 

Krigets natur tvingar chefer vid olika nivåer att uppträda autonomt för att kunna lösa ålagda 

uppgifter tillfredställande. För att kunna uppträda självständigt i stridens hetta krävs det en djup 

förståelse för vad som krävs och förväntas i rådande situation, ett autonomt agerande utefter 

chefens vilja. 67 Då uppdragstaktik enligt Försvarsmakten är en viktig del i uppgiftlösandet ökar 

kraven på förmågan att vara tränad att fatta självständiga beslut och kunna delegera uppgifter, 

dessa viktiga element är framgångsfaktorer vid strid.68 Ledarskap under stressande situationer 

kräver att chefen inser sina begränsningar och anstränger sig för att för att få tillräckliga 

beslutsunderlag som situationen kräver. Det är även av stor vikt att chefen skall kunna agera 

prestigelöst för att nå ett önskat slutläge.69 

 

Ledarskapslitteraturen tar upp olika punkter som författarna menar är viktiga ur 

ledarskapssynpunkt vid svåra situationer och/eller viktiga egenskaper som en ledare bör besitta. 

Utifrån dessa har jag valt att plocka ut följande variabler: stressreducerande verktyg, 

självständigt agerande, yrkeskunskap samt etik och moral. Jag har valt dessa variabler främst 

för att de återkommer i samtlig litteratur under flertal tillfällen samt att dessa egenskaper kan 

ses som framgångsfaktorer ur ledarskapssynpunkt vid påfrestande situationer.  

 

Ur ovanstående variabler har jag konstruerat fyra delfrågor som alla riktar sig mot 

problemformuleringen, detta i syfte att med hjälp av dessa frågor kunna analysera valda 

taktikdokument och få ett adekvat.  

 

 

1. Förekommer beskrivningar av att använda sig av stressreducerade verktyg? 

2. Förekommer beskrivningar av självständigt agerande?  

3. Förekommer beskrivningar gällande utbildning och yrkeskunnande utifrån plötsligt 

uppkomna situationer vid internationell insats? 

4. Förekommer beskrivningar avseende moraliska och etiska dilemman vid akut 

stresspåverkan?    

 

Ovanstående böcker tar upp många centrala delar vid akut stresspåverkan, några av dessa 

kommer att beskrivas nedan. 

 

                                                 
65 Ibid, s. 37-58 
66 Larsson, Gerry. Ledarskap under stress. 1. uppl. Malmö: Liber, 2010, s. 59-64 
67 Lindholm, Mikael. Pedagogiska grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2006, s. 217- 243 
68 Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell. Direkt ledarskap. Stockholm: Försvarsmakten, 2006, s. 178ff 
69 Ibid, s. 214-221 
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     1.10 Metod 
 

Valet av metod är att genomföra en kvalitativ studie med en textanalys som metodval då det 

empiriska materialet som användes är i skriven form, vilket således lämpar sig för en kvalitativ 

textanalys. Ett komplement till textanalysen hade varit att göra intervjuer med officerare som 

har deltagit vid komplexa situationer och således fått deras syn på de taktiska svårigheterna vid 

akut stress. Djupintervjuer lämpar sig bra, då bland annat åsikter, känslor och erfarenheter 

efterfrågas.70 Fördelar med intervjuer är att en djupare bild ges samt att det ger bra tillägg till 

den tryckta litteraturen, nackdelen med att göra intervjuer är tidsåtgången.  

 

Att analysera materialet är tidskrävande inte bara då utskrift och kodning är en stor 

arbetsuppgift utan att dataanalysen kan vara komplicerad då intervjuer tenderar till att producera 

icke-standardiserande svar.71 Enkätundersökning hade varit en annan metod att använda som 

komplement till textanalys.72 Enkätundersökningen kan ställa både öppna och fasta frågor för 

att ge djupare svar. Dock lämpar sig fasta frågor mer för kvantitativ data.73 Fördelar med 

enkätundersökning är att de har en ekonomisk fördel då forskaren kan få en avsevärd mängd 

forskningsdata för lite pengar jämförelsevis mot intervjuundersökningen där resor räknas in. 

Enkätundersökningar är även enkla att arrangera då de inte kräver ingen speciell plats, de ger 

digital data och de är redan förkodade svar vilket underlättar arbetet för forskaren.74 Nackdelar 

med enkätundersökning ger inte forskaren möjlighet att kontrollera sanningshalten i 

respondentens svar. Enkätundersökning kan tendera till dålig svarsfrekvens.75  Jag har valt bort 

dessa metoder då tiden spelar en avgörande roll. Att genomföra intervjuer och 

enkätundersökningar är tidskrävande, även om detta skulle medföra ytterligare djup i det valda 

ämnet så har jag valt att fokusera på tryckta källor att undersöka för att få svar på min 

forskningsfråga.  

 

Kvalitativ metodik kännetecknas av att den inte använder sig av numeriska observationer 

utifrån exempelvis enkäter, prov eller experiment så som en kvantitativ metodik grundar sig 

eller utmynnar i. Istället använder kvalitativ metodik verbala formuleringar antingen talande 

eller som i detta fall i skrift.76 

 

Utifrån det empiriska material som är valt, analyseras textmaterialet kvalitativt utifrån de 

variabler som tidigare framtagits ur den ledaskapslitteratur jag har valt att basera dessa teorier 

på. För att kunna genomföra analysen på vald empiri kommer fyra stycken centrala begrepp 

som jag har valt att benämna som variabel användas. 

 

1. Förekommer beskrivningar av att använda sig av stressreducerade verktyg? 

2. Förekommer beskrivningar av självständigt agerande?  

3. Förekommer beskrivningar gällande utbildning och yrkeskunnande utifrån plötsligt 

uppkomna situationer vid internationell insats? 

                                                 
70 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. 

uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009, s. 231ff 
71 Ibid, s. 267ff 
72 Ibid, s. 207f 
73 Ibid, s. 220ff 
74 Ibid, s. 225f 
75 Ibid, s. 226ff 
76 Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur, 2008, s. 33 
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4. Förekommer beskrivningar avseende moraliska och etiska dilemman vid akut 

stresspåverkan? 

 Dessa kommer att tilldelas variabelvärde vilket kommer att tydliggöra i vilken uppträdande 

variabeln förekommer i det empiriska materialet.  

  

Variabelvärden enligt tabell 

 

Direkt flertal tillfällen 

Variabeln förekommer med samma eller liknande benämning vid flera olika tillfällen 

 

Direkt men begränsat 

Variabeln förekommer med samma eller i liknande benämning men i begränsad utsträckning. 

 

Indirekt flertal tillfällen 

Variabeln förekommer men med andra begrepp, dock med liknande betydelse vid flera olika 

tillfällen.  

 

Indirekt 

Variabeln förekommer men med andra begrepp, dock med liknande betydelse. 

 

Förekommer ej 

Variabeln används varken direkt eller indirekt i texten.  

 

 

 

 

  

Figur 1 
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2. Undersökning 
 

     2.1 Undersökning av ”Militärstrategisk Doktrin” (MSD) 
  

Undersökningsfråga 1 ”Förekommer beskrivningar av att använda sig av 

stressreducerande verktyg?”  

 

Under rubriken yrkeskunnande står det skrivet att stor kraft måste ägnas åt fysisk förmåga och 

stresshantering för att kunna agera under kärva och osäkra förhållanden.77 

 

Svaret på fråga ett är direkt men begränsat.  

 

Undersökningsfråga 2 ”Förekommer beskrivningar av självständigt agerande?”  

 

Under det inledandet kapitlet doktrin står det skrivet att krigföring har i alla tider ställt krav på 

övervägande och individuell bedömning.78 Vidare står det skrivet i nästföljande kapitel att det 

ställs stora krav på initiativförmåga och kreativitet under strid för att kunna leda till överläge.79 

Krigets natur förutsätter en förmåga att vilja och förmåga att fatta svåra beslut under kaotiska 

förhållanden,80 för att lyckas med detta krävs det att utbildningen är adekvat och ömsesidig tillit 

skapas, detta är även en förutsättning för att kunna handla även när situationen förändras eller 

instruktioner saknas.81 Under kapitlet Uppdragstaktik beskrivs vikten av just detta i olika 

situationer, exempelvis att uppdragstaktik utgår från kriget med dess friktioner och 

osäkerheter.82 

 

Svaret på fråga två förekomst både direkt men begränsat och indirekt.  

 

Undersökningsfråga 3 ”Förekommer beskrivningar gällande utbildning och 

yrkeskunnande vid plötsligt uppkomna händelser vid internationell insats?”  

 

Strid karaktäriseras av dynamiken i mänsklig växelverkan, att kunna nyttja människans 

förmåga för inlärning kan förutsättningar för att kunna hantera stridens osäkerheter uppfyllas. 

Krigets kaos kan reduceras genom aktiv informationsinhämtning och förståelse för situationen. 

Utbildning kan hjälpa oss att hantera krigets natur och friktioner. Förståelse är en förutsättning 

för att kunna hantera väpnade insatser.83 All militär personal måste förstå och kunna hantera 

krigets skiftningar, det hör till krigets natur att det ständigt skiftar och aldrig uppträder 

likadant.84 Genom att utbildning och ömsesidig tillit skapas förmåga att handla även när 

situationen förändras eller instruktioner saknas.85 Alla förväntas efter förmåga kunna bidra med 

handlingar i alla situationer, för detta kräver det att personalen har en hög utbildningsnivå 

                                                 
77 Militärstrategisk Doktrin med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Försvarsmakten, 2011, s. 90 
78 Ibid, s. 15 
79 Ibid, s. 23 
80 Ibid, s. 24 
81 Ibid, s. 64 
82 Ibid, s. 119ff 
83 Ibid, s. 23f 
84 Ibid, s. 32 
85 Ibid, s. 64 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2014-05-25 Sida 19 av 34 

OP 11-14 

Sofie Bände 

gällande uppgiften.86 Genom förståelse för krigets natur kan uppdragstaktik utföras, dock krävs 

det en hög utbildningsnivå och förståelse.87 

 

Svaret på fråga tre är både direkt vid flertal tillfällen och indirekt vid flertal tillfällen.  

 

Undersökningsfråga 4 ”Förekommer beskrivningar avseende moraliska och etiska 

dilemman vid akut stresspåverkan?”    

 

Redan i innehållsförteckningen står det hänvisat till moraliska faktorer som sedermera beskrivs 

som att moral och etik är en del i krigsföringsförmågan.88Att nyttja civila och barnsoldater vid 

konflikt skapar moraliska dilemman.89 Vid utövandet av den militära professionen ställs 

ledarare inför moraliska dilemman där varken regler eller vägledning finns, då är istället den 

gemensamma värdegrunden handledning vid beslutsfattandet.90  

 

Svaret på fråga fyra är direkt vid flertal tillfällen.  

 

Sammanfattning av undersökningen 

 

Militärstrategisk Doktrin beskriver i hög grad olika situationer vid reguljär samt irreguljär 

krigföring till exempel stridskontakt. Doktrinen tar upp vikten av det autonoma 

handlingstagandet och yrkeskunnandet i form av utbildning i hög utsträckning både direkt och 

indirekt. Individen kan komma att stå inför moraliska och etiska dilemman tas upp dock i mer 

begränsad utsträckning än ovanstående. Stressreducerande verktyg tas upp som en viktig aspekt 

men nämns sedan inte mer. Sammantaget besvaras frågorna både direkt och indirekt, dock 

innehåller det mer hårdfakta än de mjuka värdena.  

 

      2.2 Undersökning av ”Operativ Doktrin” (OPD) 
 

Operativ doktrin syftar till att styra och sätta mål för operativ och taktisk verksamhet. 

Utgångspunkten för operativ doktrin är att försvara Sverige, hävda suveränitet och territoriella 

integritet samt värna om nationella intressen, då även utanför gränserna. Operativ Doktrin 

innehåller en helhetsbeskrivning för att skapa sammanhang i utbildning och insats.91 

 

Undersökningsfråga 1 ”Förekommer beskrivningar av att använda sig av 

stressreducerande verktyg?” 

 

Svaret på fråga ett är att det förekommer ej 

 

Undersökningsfråga 2 ”Förekommer beskrivningar av självständigt agerande?”  

 

                                                 
86 Militärstrategisk Doktrin med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Försvarsmakten, 2011, s. 90 
87 Ibid, s. 120 
88 Ibid, s. 89 
89 Ibid, s.31 
90 Ibid, s. 93 
91 Operativ Doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2014, s. 7  
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Uppdragstaktik är grunden för all ledning i Försvarsmakten och således måste målet tydligt 

framkomma till de underställda.92  

 

Svaret på fråga två är förekommer indirekt. 

 

Undersökningsfråga 3 ”Förekommer beskrivningar gällande utbildning och 

yrkeskunnande vid plötsligt uppkomna händelser vid internationell insats?”  

 

Det är chefens utbildning som avgör hur militära maktmedel leds oavsett situation.93 

 

Svaret på fråga tre är förekommer direkt begränsat.  

 

Undersökningsfråga 4 ”Förekommer beskrivningar avseende moraliska och etiska 

dilemman vid akut stresspåverkan?”    

 

Svaret på fråga fyra förekommer ej. 

 

Sammanfattning av undersökningen.  

 

Operativ doktrin tar upp de hårda psykiska och fysiska påfrestningar som strid för med sig, det 

står även vidare att rädsla är en naturlig reaktion på detta och kan medföra att stridsviljan 

skadas.94 Operativ doktrin skriver sedan, genom att nyttja krigsspel kan förståelsen öka för de 

plötsliga problem individen kan komma att ställas inför.95 Främst tar Operativ doktrin upp hårda 

värden var saker och ting skall gå till väga innan, under och efter en operation.  

 

      2.3 Undersökning av ”Arméreglemente Taktik” (AR Taktik) 
 

Arméreglemente Taktik är en utveckling av Reglemente för Markoperationer.96 Reglementet 

beskriver hur terrängen, tiden samt motståndarens förband skall hanteras i syfte att uppnå de 

egna målsättningarna.97 Arméreglemente Taktik kan tillämpas både i och utanför Sveriges 

gränser när det gäller markoperationer.98 

 

Undersökningsfråga 1 ”Förekommer beskrivningar av att använda sig av 

stressreducerande verktyg?” 

 

Chefen skall upprätthålla ett gott stridsvärde genom bland annat verka för en god fysisk och 

psykisk prestationsförmåga.99 Det krävs mentala förberedelser för att kunna agera handlingskraftigt 

i nya situationer, både önskade och oönskade sådana.100 Efter en stridskontakt kan det vara nödvändigt 

för chefen att hålla avlastningssamtal för att kunna hantera stridsreaktionerna.101 

                                                 
92 Operativ Doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2014, s. 13 
93

Ibid, s. 11f  
94 Ibid, s. 56 
95 Ibid, s. 59 
96 Arméreglemente Taktik. Stockholm: Försvarsmakten, 2013, s. 9 
97 Ibid, s. 7 
98 Ibid, s. 9 
99 Ibid, s. 52 
100 Ibid, s. 59f 
101 Ibid, s. 112 
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Svaret på fråga ett förekommer direkt begränsat samt förekommer indirekt.  

 

Undersökningsfråga 2 ”Förekommer beskrivningar av självständigt agerande?”  

 

Uppdragstaktik är grunden för all ”ledning.”102 En gemensam och tydlig målbild leder till 

möjligheten att fatta beslut vid friktioner och plötsligt uppkomna situationer. Under striden 

uppkommer situationer där chefen måste kunna agera och ta initiativ, detta möjliggörs av en 

tydlig målbild.103 Genom att skapa ett ömsesidigt förtroende läggs grunder för uppdragstaktik 

vilket är grunden för all ledning. Oavsett grad och ställning måste var och en vara medveten 

om betydelsen att ta initiativ för att minska riskerna för de oftast allvarligare konsekvenser som 

passivitet leder till. 104 

 

Svaret på fråga två är förekommer indirekt vid ett flertal tillfällen i dokumentet.   

 

Undersökningsfråga 3 ”Förekommer beskrivningar gällande utbildning och 

yrkeskunnande vid plötsligt uppkomna händelser vid internationell insats?”  

 

 Genom att acceptans gällande stridens osäkerhet och träning i detta kan oordning hanteras och 

chefer kan verka. Krigets dimma upphör inte att existera vid strid, det krävs en förmåga och 

vilja hos cheferna att kunna fatta beslut och agera vid kaoslikande förhållanden.105 Vid 

markoperationer oavsett konfliktnivå ställs det höga krav på kunskap om de regelverk som styr 

den specifika verksamheten.106 Komplexa konfliktsituationer exempelvis utanför Sveriges 

gränser mot en irreguljär motståndare kräver kunskap och förståelse för motståndarens 

uppbyggnad, metoder och drivkraft för att kunna lösa egen uppgift framgångsrikt.107 För att 

lyckas med de etiska och moraliska dilemman som en chef kan komma att ställas inför, är 

grunden ett gott omdöme som bygger på livserfarenhet, yrkeskunnande och allmänbildning. 

Allmänbildning som bygger på kunskap om de grundläggande demokratiska och etiska värden 

som Sveriges riksdag och regering står bakom, således även Försvarsmakten.108 I väpnad strid 

med uppdragstaktik som grund bygger chefens ledning på att en hög utbildningsståndpunkt är 

nådd, en förståelse för uppdraget finns samt att personalen är självständig och 

handlingskraftig.109 

 

Svaret på fråga tre är förekommer direkt begränsat samt förekommer indirekt vid ett flertal 

tillfällen.  

 

Undersökningsfråga 4 ”Förekommer beskrivningar avseende moraliska och etiska 

dilemman vid akut stresspåverkan?”    

 

                                                 
102 Arméreglemente Taktik. Stockholm: Försvarsmakten, 2013, s. 12 
103 Ibid, s. 39f 
104 Ibid, s. 99ff  
105 Ibid, s. 10  
106 Ibid, s. 16 
107 Ibid, s. 32 
108 Ibid, s. 101 
109 Ibid, s. 102 
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Höga krav på moral och etik krävs då chefen har rätt att bruka våld samt leda underordnade 

som kan resultera i att individen kan komma att skadas eller dödas.110 Oavsett nivå är det ett 

måste att samtliga har en insikt om ett olämpligt beteende som inte är enligt Försvarsmaktens 

värdegrund kan få negativt genomslag.111 Etiska förhållningssätt kan vara livsavgörande främst 

under stridssituationer, chefen skall upprätthålla en god etik och vara ett föredöme vid svår 

psykisk och fysik press då behovet är stort för att lyckas med svåra uppgifter.112 Chefen skall 

alltid förhålla sig till en humanistisk människosyn och tillämpa folkrättsliga regler, trots att det 

kan föreligga risker för negativa konsekvenser för förbandet eller dess lösande av uppgift.113 

 

Svaret på fråga fyra är förekommer indirekt vid ett flertal tillfällen i dokumentet.  

 

Sammanfattning av undersökningen.  

 

Arméreglemente taktik är ett dokument som beskriver hur taktiken inom och utom Sverige skall 

bedrivas vid markoperationer. Reglementet tar upp taktiken men nämner även direkt eller 

indirekt människan bakom stridstekniken. Arméreglemente Taktik svarar sammanfattningsvis 

på samtliga frågor direkt eller indirekt vid ett flertal tillfällen.  

 

        2.4 Undersökning av ”Markstridsreglemente 5 Kompani” (MSR 5 Kompani) 
 

Markstridsreglemente 5 kompani är en del av de publikationer som reglerar grundläggande 

verksamhet för markförband.114 Dessa bestämmelser gäller enskild samt förband i syfte att 

underlätta ledningen och kontrollen av enheten före, under och efter insats.115 

Markstridsreglemente 5 Kompani vänder sig främst till enheter i kompanis storlek. 

 

Undersökningsfråga 1 ”Förekommer beskrivningar av att använda sig av 

stressreducerande verktyg?” 

 

Upplevelser efter stressfyllda händelser kan kräva stressreducerande åtgärder i form av 

avlastningssamtal, uppdragsutvärdering och krishantering, dels för att dra lärdom av situationen 

men även för att få ord på känslor.116  Beslutsfattning kan underlättas och osäkerheterna 

reduceras genom att följande frågor ställs under planeringsstadiet:  

 Vad händer om…? 

 Vad gör motståndaren om…?  

 Vad gör jag om…?117  

 

Svaret på fråga ett är förekommer direkt begränsat samt indirekt. 

 

Undersökningsfråga 2 ”Förekommer beskrivningar av självständigt agerande?”  

 

                                                 
110 Arméreglemente Taktik. Stockholm: Försvarsmakten, 2013, s. 11 
111 Ibid, s. 33 
112 Ibid, s. 100 
113 Ibid, s.101 
114  Markstridsreglemente 5 Kompani. Stockholm: Försvarsmakten, 2013, s. 3 
115 Ibid, s. 3 
116 Ibid, s. 31 
117 Ibid, s. 130 
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Egen initiativförmåga är av stor vikt under stridsförloppet, detta oavsett grad och ställning, 

chefen kan lätt bli överbelastad och då är andras initiativförmåga en förutsättning för att kunna 

nå högre chefs mål.118  Uppdragstaktik ligger till grunden för att kunna leda under strid, detta 

oavsett vilken sorts strid, reguljär eller irreguljär.119 Strid på djupet ställer höga krav på 

uppdragstaktik och således chefen.120 

 

Svaret på fråga två är förekommer indirekt vid flertal tillfällen.  

 

Undersökningsfråga 3 ”Förekommer beskrivningar gällande utbildning och 

yrkeskunnande vid plötsligt uppkomna händelser vid internationell insats?”  

 

Leda förband i strid under komplexa och oklara händelser kräver att goda yrkesmässiga 

kompetenser baserat på utbildning, kunskap förståelse erhålls av chefen.121 

 

Svaret på fråga tre är förekommer direkt begränsat. 

 

Undersökningsfråga 4 ”Förekommer beskrivningar avseende moraliska och etiska 

dilemman vid akut stresspåverkan?”    

 

Svaret på fråga fyra är förekommer ej i texten.  

 

Sammanfattning av undersökning 

 

Markstridsreglemente 5 kompani vänder sig främst till kompanichef och hur denne skall lägga 

upp taktiken under olika situationer. ”Hårdfakta” är det främsta i detta dokument vilket kan ses 

i resultatet på frågorna vilka samtliga ej blev besvarade. Huvuddelen av de ställda frågorna gavs 

svar på direkt vid enstaka tillfällen och mer förekommande indirekt. Vid en fråga gavs inget 

svar.  

 

2.5 Undersökning av ”Markstridsreglemente 4 Pluton” (MSR 4 Pluton) 

 
Undersökningsfråga 1 ”Förekommer beskrivningar av att använda sig av 

stressreducerande verktyg?” 

 

Genom att förbereda sig mentalt bäddar det för ett högt stridsvärde under en längre tid. Det 

krävs en mental inställning för att kunna nå målsättningarna då insatsen blir utdragen.122 Genom 

att använda sig av avlastande samtal efter stressfyllda situationer kan man reducera den 

uppkomna stressen.123 Enkelhet är något som varje chef skall eftersträva under stressade 

situationer så som strid, chefen måste fokusera på en uppgift i aktuell situation och lösa ut den 

för att sedan påbörja nästa uppgift.124 

 

                                                 
118 Markstridsreglemente 5 Kompani. Stockholm: Försvarsmakten, 2013, s. 18 
119 Ibid, s. 17 
120 Ibid, s. 79 
121 Ibid, s. 17 
122 Markstridsreglemente 4 Pluton. Stockholm: Försvarsmakten, 2013, s. 58  
123 Ibid, s. 97 
124 Ibid, s. 112 
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Svaret på fråga ett är förekommer indirekt vid ett flertal tillfällen 

 

Undersökningsfråga 2 ”Förekommer beskrivningar av självständigt agerande?”  

 

Plutonchefen skall ta sig en uppgift inom ramen för högre chefs beslut i stort om denna ej har 

blivit tilldelad någon. Högre chef skall snarast orienteras om detta.125 Förband som splittras 

under strid och inte kan förenas med egna trupper skall fortsätta striden aktivt, chefen leder 

själv den striden och kommer upp med nytt mål och syfte om det ej går att verkställa högre 

chefs mål.126 Uppdragstaktik är grunden för att ledningen skall fungera, det innebär 

självständiga chefer som tar egna initiativ och ansvar. För att detta skall vara genomförbart 

krävs en hög utbildningsståndpunkt, ömsesidig förtroende samt en vilja.127 

 

 

Svaret på fråga två är förekommer direkt vid ett flertal tillfällen. 

 

Undersökningsfråga 3 ”Förekommer beskrivningar gällande utbildning och 

yrkeskunnande vid plötsligt uppkomna händelser vid internationell insats?”  

 

Kunskap och vilja hos en pluton är förutsättningar för att klara av krigets krav och dess miljö.  

Några av de främsta chefsegenskaperna är att ha förmåga på osäkra underlag snabbt kunna fatta 

beslut, förmedla och genomdriva sin vilja samt att kunna ta ansvar för sina handlingar.128 

Plutonchefen skall vidare ha goda kunskaper gällande motståndaren och våra förband samt ha 

kunskap gällande de faktorer som påverkar striden, både fysiska och psykiska. Plutonchefen 

skall lägga särskild kraft vid personaltjänst för att bibehålla ett gott stridsvärde.129 För att kunna 

hantera det okända är grunden utbildning, kunskap, självtillit, tillit till sina kamrater och sin 

utrustning. 130 Ett tydligt tecken på utbildning och yrkeskunnande är att, i striden är chefens 

kunnande gällande vapen- och ammunitionsprestanda avgörande, för att kunna nyttja dessa 

optimalt131 Genom att föröva insatser även då det ej sker i samma terräng är en naturlig och 

obligatorisk del i de förberedelser som skall ske, detta för att kunna taktikanpassa insatsen.132 

Grunden för att upprätthålla ett gott stridsvärde är utbildning och träning kontinuerligt, när 

tillfälle ges skall utbildning främst riktat mot vapen, fordon och sjukvård ske.133 

 

Svaret på fråga tre är förekommer direkt vid flertal tillfällen samt förekommer indirekt vid 

flertal tillfällen.  

 

Undersökningsfråga 4 ”Förekommer beskrivningar avseende moraliska och etiska 

dilemman vid akut stresspåverkan?”    

 

Irreguljära motståndare skall inte underskattas, de känner troligtvis terrängen väl och kan ha 

civilbefolkningens stöd. De kan utnyttja de civila som skydd, de kan även ha ett inslag av 

                                                 
125 Markstridsreglemente 4 Pluton. Stockholm: Försvarsmakten, 2013, s. 20 
126 Ibid, s. 20 
127 Ibid, s. 36 
128 Ibid, s. 34f 
129 Ibid, s 34 
130 Ibid, s. 35 
131 Ibid, s. 52 
132 Ibid, s. 96 
133 Ibid, s. 97 
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barnsoldater vilka kan ha en låg konsekvens- och moraluppfattning. Barnsoldater är svåra att 

hantera och utgör en stressande faktor. Droger kan förekomma i vissa enheter vilket gör att 

enskilda soldater uppträder oförutsägbart och betraktar mänskligt liv utan respekt.134  En 

irreguljär motståndare kan vara svår att urskilja från civilbefolkningen och kan även befinna 

sig vid civila och således svårt att avgöra om det är en motståndare eller ej.135  

 

Svaret på fråga fyra förekommer direkt begränsat samt förekommer indirekt vid flertal tillfällen.  

 

Sammanfattning av undersökning 

 

Markstridsreglemente 4 Pluton är ett dokument som främst vänder sig till plutonchefen och är 

ett rättesnöre om hur denne skall lägga upp taktiken vid en operation. Trotts att detta dokument 

till största del avhandlar ”hårdfakta” så behandlar dokumentet även de ”mjuka” värdena, som 

vikten av att förbereda sig mental inför en insats är avgörande för hur individen kommer att 

tackla uppkommande problem. Markstridsreglemente 4 Pluton svarar direkt vid enstaka 

tillfällen eller vid flertal tillfällen samt indirekt på samtliga delfrågor.  

  

                                                 
134 Markstridsreglemente 4 Pluton. Stockholm: Försvarsmakten, 2013, s. 31 
135 Ibid, s. 181 
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3. Resultat och analys 
 

     3.1 Resultatöversikt från undersökningen 
 

Analysenhet MSD OSD AR Taktik MSR 5 

Kompani 

MSR 4 

Pluton 

Variabel      

Stressreducerande 

verktyg 

Omnämns i 

begränsad 

omfattning 

Omnämns ej Omnämns i 

begränsad 

omfattning direkt 

samt indirekt 

Omnämns i 

begränsad 

omfattning direkt 

samt indirekt 

Omnämns 

indirekt 

Självständigt 

agerande 

Omnämns i 

begränsad 

utsträckning 

direkt samt 

flertal tillfällen 

indirekt.  

Förekommer 

indirekt, 

begränsat 

Omnämns vid 

flertal tillfällen 

indirekt  

Förekommer 

indirekt vid 

flertal tillfällen 

Omnämns 

direkt i 

omfattande 

utsträckning  

Utbildning och 

yrkeskunnande  

Förekommer vid 

flertal tillfällen 

både direkt och 

indirekt 

Omnämns i 

begränsad 

utsträckning 

indirekt 

Omnämns i 

begränsad 

omfattning direkt 

och vid flertal 

tillfällen indirekt  

Omnämns vid 

begränsad 

omfattning direkt 

Förekommer 

vid flertal 

tillfällen både 

direkt och 

indirekt  

Moral och etik Förekommer vid 

flertal tillfällen 

direkt  

Omnämns ej Förekommer vid 

flertal tillfällen 

indirekt  

Omnämns ej Omnämns vid 

begränsad 

omfattning 

direkt samt vid 

flertal tillfällen 

indirekt  

 

Resultatet visar att alla källorna inte svarar på samtliga frågor utan variation föreligger mellan 

dem. Tre dokument, Militärstrategisk Doktrin, Arméreglemente Taktik samt 

Markstridsreglemente 4 Pluton ger svar på samtliga frågor men även här förekommer variation 

gällande omfattning på svaren. Två dokument, Operativ Doktrin samt Markstridsreglemente 5 

Kompani ger inte svar på samtliga frågor. Operativ Doktrin svarar ej på fråga ett och fyra, 

Markstridsreglemente 5 Kompani svarar ej på fråga fyra.  

De fyra källor som besvarade fråga ett ”Förekommer beskrivningar av att använda sig av 

stressreducerande verktyg?” MSD, AR Taktik, MSR 5 Kompani och MSR 4 Pluton gav 

liknande svar. Genom indirekt belysa vikten att stresshanteringsverktyg är en viktig del för att 

taktiken skall fungera. Vidare omnämns svaret på fråga två ”Förekommer beskrivningar av 

självständigt agerande?” i samtliga dokument, uppdragstaktik upprepas ofta i de olika 

dokumenten och som anses ligga till grund för att systemet skall fungera.  

 

Fråga 3 Huruvida det förekommer beskrivningar gällande utbildning och yrkeskunnande vid 

plötsligt uppkomna händelser vid internationell insats står det skrivet i samtliga dokument att 

kunskap, förståelse och yrkesmässig kompetens är en förutsättning för att kunna leda förband i 
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strid och under komplexa hädelser. För att kunna lösa egen uppgift framgångsrikt krävs det 

kunskap och en vilja inte minst från plutonchefen.  

Fråga fyra ”Förekommer beskrivningar avseende moraliska och etiska dilemman vid akut 

stresspåverkan?” besvaras inte av samtliga dokument. I Operativ doktrin och 

Markstridsreglemente 5 Kompani omnämns den inte. I de övriga tre dokumenten omnämns etik 

och moral som en viktig del i den militära professionen och dess chefer kan ställas inför 

moraliska dilemman där varken regler eller vägledning finns och måste självständigt agera efter 

eget omdöme. Ett sådant moraliskt dilemma som dokumenten tar upp är barnsoldater vid 

konflikter samt motståndare som interagerar med civilbefolkningen.  

         3.2 Svar på forskningsfrågan 
 

I analyser framgår det att samtliga normativa dokument inte svarar på alla frågorna, det 

dokument som gav mest bristfälliga svar var OPD. OPD är det dokument som syftar till att ge 

en övergripande styrning hur verksamheten avseende operativa och taktiska mål skall 

verkställas. De dokument som gav mest utförliga svar var MSD och AR Taktik, MSD är den 

doktrin som är överordnad övriga doktriner och reglementen som Försvarsmakten använder sig 

av, dokumentet avhandlar hela konfliktspektret och beskriver övergripande hur Försvarsmakten 

används av statsmakten. AR Taktik är till för markoperationer och beskriver de taktiska 

grunderna och genomförandet på taktisk nivå vid markoperationer. Dock på det stora hela 

föreligger i allt väsentligt samma uppfattning gällande problematiken avseende den mentala 

stabiliteten hos cheferna och de taktiska beslutens resultat vid en akut händelse.  

 

De variabler som var framtagna från ledaskapslitteratur avseende viktiga kvalifikationer för att 

klara akuta situationer på ett ansenligt sätt, utifrån ett taktiskt synsätt återfinns i varierande 

omfattning i de normativa dokumenten. Stressreducerande verktyg beskrevs indirekt i 

dokumenten som en viktig del för att taktiken skall fungera, vidare var ett självständigt 

agerande i dokumenten även kallat uppdragstaktik något som frekvent berörs och vilket enligt 

dokumenten ligger till grund för att det militära systemet skall fungera, för att uppdragstaktiken 

skall fungera fullt ut krävs det chefer med adekvat utbildning och yrkeskunnande. Detta är något 

som samtliga av de normativa dokumenten tar upp som en viktig komponent i komplexa 

situationer. Moraliska och etiska dilemman omnämns som en viktig punkt i den militäriska 

professionen, dock är det enbart tre dokument som omnämner detta.  

 

Uppsatsens fråga Hur beskrivs kopplingen mellan stresshanteringsbehov och taktik/stridsteknik 

i ett urval normativa dokument? besvaras med existerande problemuppfattning, bristfällig 

beskrivning avseende av behovet av stresshanteringsverktyg utifrån det taktiska/stridstekniska 

perspektivet.  

 

Sammanfattningsvis gav analysen av de normativa dokumenten en anblick av att kopplingen 

mellan stresshanteringsbehov och taktik/stridsteknik förekommer, dock i varierande omfattning 

mellan de olika dokumenten.  
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4. Diskussion  
 

4.1 Diskussion kring metoden/ undersökningen 
 

Resultatet baseras på de fem normativa dokumenten Militärstrategisk Doktrin, Operativ 

Doktrin, Arméreglemente Taktik, Markstridsreglemente 5 Kompani och Markstridsreglemente 

4 Pluton, således ger detta en ögonblicksbild enbart utifrån dessa dokument och inte en bredare 

syn som det hade varit om analysen hade genomförts på samtliga doktriner och reglementen 

den svenska försvarsmakten har. Nyttjandet av få källor ger således ett mindre pålitligt resultat 

än om fler källor hade analyserats. Däremot anser jag att valet av analyserande källor ger en 

tillräckligt bra analys för att resultatet skall vara trovärdigt.  Vidare kan jag tycka att en 

kompletterande intervjustudie hade passat, då detta hade gett ett djupare resultat. Det hade dock 

inte kunnat ersätta dokumentanalysen då detta var syftet med undersökningen och denna 

uppsats. Metoden som har valts vid denna undersökning, vilket är en kvalitativ textanalys anser 

jag ge en god validitet och reliabilitet, då forskningsfrågan just avser frågan gällande hur 

kopplingen mellan stresshanteringsbehov och taktik/stridsteknik i ett urval normativa dokument 

beskrivs. Resonemanget kring forskningsfrågan anser jag ligga till grund för en god 

intersubjektivitet då de normativa dokumenten tydligt påvisar förekomsten av de variabler som 

är framtagna. Dock kan skillnader uppstå då tolkningen av variabelns förekoms indirekt kan 

skilja mellan undersökande individer. Trots detta anser jag att reliabiliteten är god men kan 

göras bättre om en tydligare betydelse avseende tolkningen för förekomsten indirekt av 

variabeln görs.  

 

4.2 Diskussion kring resultatet  
 

Förekommer beskrivningar av att använda sig av stressreducerade verktyg? 

 

Utifrån delvariabeln stressreducerande verktyg analyserades de svenska normativa texterna, 

stressreducerande verktyg är till för att vid akuta situationer kunna finna ett inre lugn och i och 

med det tänka klart. Att kunna tänka klart är en viktig del i en chefs roll, att fatta de nödvändiga 

taktiska beslut som är ett krav för att med den valda taktiken nå det uppsatta mål som högre 

chef har angivit. Vid akuta händelseförlopp som exempelvis strid är det en naturlig reaktion att 

bli rädd och få dödsångest. Denna rädsla kan medföra att chefen blir handlingsförlamad och 

inåtvänd. Som chef är det av största vikt att kunna hantera denna reaktion då dennes beslut kan 

vara avgörande om situationen slutar väl eller ödesdigert.   Genom att använda sig av 

exempelvis mental träning eller annan form av stresshanteringsverktyg så kan individen skapa 

ett inre lugn och självkontroll och således lyckas ta sig ur den negativa reaktionen.  

 

I de svenska normativa texterna varierar förekomsten av beskrivningar avseende användandet 

av stressreducerande verktyg. I Operativ doktrin förekommer det inte alls, men i de övriga 

dokumenten är beskrivningen omnämnd. Att som chef alltid kunna agera med enkelhet och ha 

fokus på en situation i taget är eftersträvansvärt. Att under alla omständigheter kunna agera 

handlingskraftigt kräver goda mentala förberedelser, men vilka är då dessa mentala 

förberedelser? Det är tydligt att stresshantering är en viktig del i vad en chef skall besitta, en 

stor kraft skall läggas på just stresshantering för att kunna fatta taktiska beslut under osäkra och 

kärva situationer. Trots att det är tydligt att den psykiska prestationsförmågan är en viktig del i 
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ett gott stridsvärde står det inte beskrivet hur detta kan genomföras utan enbart att det skall 

upprätthållas.  

 

Efter de krävande situationerna är det av vikt att omhänderta de involverade inte bara fysiskt 

utan även psykiskt för att i ett senare skede kunna agera inte bara ur en medmänniskas synvinkel 

utan även ur ett taktiskt perspektiv. I denna del har dokumenten varit mer tydliga hur detta kan 

genomföras. Genom att hålla och medverka i avlastningssamtal hanterar individerna de 

stridsreaktioner som uppkommit och således kan de få ord på sina reaktioner och känslor under 

stridsförloppet.  

 

Förekommer beskrivningar av självständigt agerande?  

 

Vid ett insats- såväl som vid ett nationellt försvar krävs det att chefer på olika nivåer kan 

uppträda autonomt. För att kunna agera självständigt är en förståelse för högre chefs målbild en 

förutsättning och således är en framgångsfaktor i strid är att på egen hand fatta nödvändiga 

beslut för att kunna nå ett överläge. 

 

Det är inte ett nytt påfund att kunna agera autonomt utan krigföringen har i alla tider ställt krav 

på individuella bedömningar och en vilja för att nå ett avgörande. För att effektivt agera 

självständigt och fatta de taktiska beslut som leder till ett bättre läge krävs det av cheferna en 

förmåga och vilja att agera även när tydliga instruktioner saknas, chefen skall även kunna ta sig 

en uppgift i högre chefs anda om denna ej har blivit tilldelad någon och sedan orientera högre 

chef omgående. Uppdragstaktik är grunden för all ledning i den svenska Försvarsmakten och 

det framgår med stor tydlighet i samtliga normativa texter som jag har analyserat. Men för att 

uppdragstaktik skall fungera krävs det att chefer på olika nivåer ger tydliga och klara målbilder 

för att skapa möjlighet för lägre chefer att kunna fatta avgörande taktiska beslut vid friktioner 

och plötsligt uppkomna situationer. Under själva striden uppkommer situationer där chefen 

måste kunna agera och självständigt fatta avgörande beslut för att kunna göra detta står det 

tydligt att utbildning är en avgörande faktor.  

 

Då självständigt agerande är en förutsättning för att lyckas med operationer eller insatser och 

avgörandet ligger på förmåga och vilja hos den enskilde chefen ser jag en tydlig koppling till 

taktiskt beslutsfattande och den egna mentala kapaciteten. Är inte chefen mentalt stabil och har 

tagit kontroll över sina reaktioner som en plötslig stressande situation kan åstadkomma kan de 

taktiska besluten som är avgörande att utebli, vilket i sin tur kan leda till förödande 

konsekvenser under kaotiska förhållanden. Då utbildningen spelar en avgörande roll i hur det 

autonoma uppträdandet ter sig är det av vikt att denna utbildning är bred och inte enbart inriktar 

sig på den ”hårdfakta” som de normativa texterna nu i huvudsak tar upp utan även ger utrymme 

för den ”mjuka” sidan hos individerna.  

 

De taktikdokument som analyserats visar att ett autonomt agerande är av största vikt för att 

kunna fatta de beslut som är avgörande för uppdraget. Således är svaret på denna delfråga att 

ja, det förekommer beskrivningar på ett självständigt agerande i allra högsta grad.  

 

Förekommer beskrivningar gällande utbildning och yrkeskunnande utifrån plötsligt uppkomna 

situationer vid internationell insats? 
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För att kunna hantera stridens osäkerheter krävs det att en förståelse hos individen och denna 

insikt fås bland annat genom utbildning, som i sin tur leder till ett bredare yrkeskunnande. Det 

står tydligt i de taktiska dokumenten att utbildning är en förutsättning för att kunna hantera 

stridens osäkerheter och kunna fatta avgörande taktiska beslut. Varje väpnad insats är unik, 

således krävs det en förståelse för stridens natur och dess friktioner för att chefen skall kunna 

genomföra en lyckad operation, detta grundar sig i personlig mognad och utbildning.   

 

Då krigets dimma aldrig helt upphör att existera krävs det en förmåga och vilja hos samtliga 

militära chefer att kunna fatta beslut och taktiskt agera vid kaosartade förhållanden, det är bland 

annat chefens utbildning som är avgörande hur denne leder och agerar i olika situationer. 

Genom tillit och utbildning skapas en förmåga att kunna handla i olika situationer även då den 

förändras eller när instruktioner saknas, en förståelse för situationen. Denna förståelse och 

yrkeskunnande kommer inte enbart från den ”hårdfakta” som de normativa texterna tar upp 

utan även genom ”tyst” kunskap, att se och lära från andra kollegor. All militär personal 

förväntas kunna bidra med handlingar i alla situationer, detta kräver att samtliga har en hög 

utbildningsnivå gällande uppgiften, detta i sin tur underlättar för den uppdragstaktik som 

försvarsmakten vilar på.  

 

Att leda förband i strid under komplexa och oklara situationer kräver goda yrkesmässiga 

kompetenser baserat på utbildning, kunskap och förståelse för stridens natur. Detta handlar dels 

om den essentiella kunskapen gällande vapen och ammunitionsprestanda, stridstaktiska 

bedömanden samt förståelsen för motståndarens uppträdande och förmågor. Inte enbart dessa 

kunskaper är tillräckligt för att en chef skall kunna lösa sin uppgift. Den psykologiska faktorn 

är avgörande hur cheferna hanterar situationen och hur detta kan visa sig i akuta händelser.  

 

De olika taktikdokumenten beskriver hur den militära chefen skall ha en förmåga att kunna leda 

sitt förband under kaotiska omständigheter, för att detta skall lyckas på ett föredömligt sätt krävs 

det att chefen har en god yrkeskunskap som är baserad på en gedigen utbildning. Det krävs även 

att chefen har ett gott informationsläge gällande motståndaren och arbetar utifrån ett gott etiskt 

och moraliskt läge. För att lyckas vid komplexa konfliktsituationer kräver även en god 

allmänbildning och att chefen även skall vara väl insatt i de demokratiska och etiska värdena 

som Sverige riksdag och regering står bakom således även Försvarsmakten. Chefen skall även 

ha insikt i de regelverk som styr den specifika verksamheten. Denne skall även ha stor kunskap 

gällande de faktorer som påverkar striden, både de fysiska och psykiska.  

 

Således står det klart att som chef kunna klara stridens påfrestningar krävs det en hög 

utbildningsståndpunkt samt en personlig mognad och vilja. Det handlar inte enbart om den 

”hårda” fakta om hur taktiska bedömanden skall ske utan även om det psykologiska, att kunna 

agera vid alla situationer. Genom träning och acceptans i detta kan oordning hanteras och chefer 

verka. Självtillit är en faktor som spelar en stor roll i hur chefen agerar i olika situationer. Denna 

självtillit kan komma genom mental träning och visualisering. En tydlig koppling mellan 

utbildning och taktiska behov står klart. För att dessa komponenter skall kunna fungera i 

symbios med varandra krävs en chef som klarar att hantera stressade situationer. 

 

Förekommer beskrivningar avseende moraliska och etiska dilemman vid akut stresspåverkan? 

 

Under denna delfråga besvarades inte frågan av samtliga normativa texter, det var tre dokument 

som besvarade frågan grundligt. Vad anledningen till att två av de analyserade texterna ej 
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nämnde detta ämne är omöjligt att svara på, och kommer inte att spekulera vidare i detta. De 

dokument som omtalade etik och moral skriver tydligt att det är en del i krigföringsförmågan 

och att den militära personalen skall ha väl genomtänkt ställningstagandet gällande just etiska 

och moraliska dilemman. Genom att göra detta ställningstagande redan innan en akut händelse 

som chefen kan komma att ställas inför kan individen reducera de stressreaktioner som kan 

uppkomma. Under strid kan individen uppleva moraliska dilemman som denne tidigare inte har 

fått erfara, barnsoldater är ett sådant exempel. Barnsoldater kan ha en avsaknad av den handling 

och konsekvensanalysförmåga som vuxna besitter vilket leder till att dessa inte uppträder på 

samma sätt som en vuxen soldat gör. Det är även främmande för den svenske soldaten att stå 

inför ett barn och behöva ta ställning till om att skjuta eller ej. En chef skall i alla lägen uppträda 

etiskt och moraliskt korrekt samt att vara ett föredöme vid svår fysisk och psykisk press, för att 

kunna klara detta krävs det att chefen är mental stabil och är väl förberedd både fysiskt och 

psykiskt.   

 

”I kris och krig kan Du bli tvungen att fatta beslut som resulterar i att människor dödas och 

skadas… Du kommer i valsituationer, där varken order eller regler ger Dig full vägledning. I 

en sådan situation är det ingen annan än Du själv som kan avgöra hur Du ska handla. Då 

behöver Du en väl genomtänkt etik”136  

 

Citatet ovan visar tydligt hur en situation kan förete sig, samt vikten av individens förberedelse 

innan en insats oavsett om det är en nationell eller internationell.  

 

Hur beskrivs kopplingen mellan stresshanteringsbehov och taktik/stridsteknik i ett urval 

normativa dokument?  

 

Analysen av de olika normativa dokumenten som har legat till grund för denna uppsats ger en 

förståelse över att det i stora drag handlar om de ”hårda” fakta i taktiken, den ”mjuka” sidan 

kommer i skymundan. I samtliga normativa dokument står det tydligt, för att kunna agera som 

chef och fatta de taktiska beslut som krävs för att uppgiften skall lösas är det av största vikt att 

både chefen skall vara fysisk och psykiskt stabil. Kopplingen mellan taktiken och 

stresshanteringsbehov är tydlig då samtliga dokument just tar upp vikten av att vara psykiskt 

stabil. Det som dock saknas i samtliga dokument är hur denna stresshantering skall gå till väga. 

Genom att utöva antistressträning i samband med utbildning på officershögskolan och innan en 

internationell insats är min största övertygelse att cheferna skapar en personlig trygghet vilket 

i sin tur leder till att de taktiska besluten kommer att vara mer adekvata. Genom att ”hitta sig 

själv” i stundens hetta och samla sig mentalt vilket inhyser ett lugn och beslut kan fattas 

rationellt. Detta är något som har framkommit på högre organisatoriska nivåer enligt författarna 

av Militära ledares hantering av akuta stressituationer med fokus på moraliska dilemman i 

kombination med ackumulerad stress.137 Det är tydligt att genom någon form av 

stressreducerande hanteringsverktyg blir de taktiska besluten lättare att ta och individen kan 

behålla fokus på den uppgift som denne är ålagd att utföra. Då sanningen ligger i betraktarens 

ögon är det av stor vikt att dessa stressreducerade verktyg är individanpassade och inte 

påtvingade, det som fungerar för en individ behöver inte nödvändigtvis fungera för en annan.  

                                                 
136 Lindholm, Mikael. Pedagogiska grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2006, s. 36 
137 Sofia, Nilsson., Peder, Hyllengren., Maria, Fors Brandebo., Gudmund, Waaler & Gerry, Larsson. Militära 

ledares hantering av akuta stressituationer med fokus på moraliska dilemman i kombination med ackumulerad 

stress. Karlstad: Försvarshögskolan, institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Serie 1:81, 2012, s. 72 
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Det amerikanska dokumentet Combat and operational stress control är en manual som lyfter 

fram problematiken med stress under kaotiska förhållanden, dokumentet beskriver olika sorters 

stressorer, mentala och fysiska. Beskrivningar om hur individer kan reagera olika under dessa 

omständigheter samt hur individerna kan förhindra dessa negativa reaktioner. Jag säger inte att 

detta är det allmängiltiga dokumentet, utan ett sätt att se på det. Dokumentet är skrivet i USA 

för amerikanska soldater. Det jag menar är att ett dokument som detta påvisar att behovet finns, 

amerikanska soldater har befunnit sig i fler internationella konflikter än de svenska vilket 

således ger dem ett större undersökningsmaterial i denna fråga. Eftersom deras försvarsmakt 

och sätt att leda under strid skiljer sig från det svenska sättet finns behovet att göra egna studier 

för att lokalisera hur behovet finns hos den svenska styrkan.    

 

Denna uppsats erbjuder sammanfattningsvis till en djupare förståelse avseende behovet av 

stresshanterings-träning under utbildningen vid officersprogrammet för att förbereda den snart 

nyexaminerade officeren i ett verktyg att kunna ta till, samt inför en tjänstgöring internationellt. 

Detta för att kunna hantera plötsligt uppkomna situationer mer ”klart” och kunna fatta 

genomtänkta och taktiskt riktiga beslut som är avgörande för att operationen/uppdraget skall 

kunna lösas.   

 

     4.3 Handlingsrekommendationer 
 

Ett förslag är att genomföra vidare forskning i detta ämne i syfte att djupare undersöka olika 

stressreducerande verktyg, exempelvis gemensam psykologisk träning på officersprogrammet 

samt vid träning inför internationell tjänstgöring, exempelvis yoga, mentalträning eller annan 

lämplig träning för att ge individerna ett verktyg att ta till när helst det behövs. Exempelvis vid 

eller efter strid för att förbereda sig mentalt på en uppgift som komma skall eller för att finna 

ett inre lugn och må psykiskt bättre och kunna agera mer stabilt och avslappnat vid krävande 

situationer. Elitidrottare använder sig utav mental träning som en del i sin dagliga träning, detta 

gör att de kan prestera även under tuffa och pressande förhållanden. Vid stark hetta, inför stor 

publik eller vid psykologiska påfrestningar av mottävlande. En officer/soldat och en 

elitidrottare ställs inför stora psykiska påfrestningar dock under olika situationer, varför är det 

bara den ena som använder sig av mental träning för att kunna prestera ytterligare lite bättre? 

Detta borde vara en självklarhet för båda yrkeskategorierna. Vidare föreslår jag även studier 

kring ämnet internationellt för en bredare och djupare vy.  

5. Förslag till vidare forskning 
 

För att ge en djupare analys av ämnet föreslås här att en vidare forskning kan bedrivas med en 

intervjustudie på de officerare som har varit utsatt för akut stresspåverkan vid internationell 

tjänst. Detta medger svar på frågor som i denna studie är bristfällig eller saknas men även för 

att skapa en djupare förståelse för innebörden av stresshanteringsverktyg utifrån det taktiska 

perspektivet och ledarskapsutmaningar som detta kan medföra. Intervjuer skulle även kunna 

utgöra en bättre förståelse för bakomliggande faktorer avseende de taktiska dilemman som 

uppstår vid en akut händelse. Ytterligare en intressant aspekt är att göra en jämförelse med 

andra närliggande länder, exempelvis Norge, Danmark eller Finland, för att se om det finns 

några skillnader och i sådana fall vilka.  
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