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UPPDAGSTAKTIK I FLYGVAPNET 
-Hur används teorin i praktiken? 
 
Sammanfattning: 
Hur mycket uppdragstaktik är det inom stridsflyget i Försvarsmakten? Om Flygstaben be-
stämmer vem som gör vad och varför, känns det mer som direktstyrning. Med denna fråge-
ställning påbörjades min undersökning om Flygvapnets orderstruktur och hur den ser ut.  
Problemet ligger i att uppdragstaktiken får stå oemotsagd idag och att alla förväntas följa den. 
Det anses fult att ge order och därmed inskränka på den underställdes frihet till egen kreati-
vitet.  
För att kunna analysera orderstrukturen inleddes en teorigenomgång syftandes till att klar-
göra de olika begreppen uppdrags- och ordertaktik. Båda begreppen har sina för- och nackde-
lar och teorin visar också att de överlappar varandra till del. En modell skapades och användes 
sedan vid jämförelse mellan vad Flygvapnets taktiska reglemente förespråkar och vad perso-
nalen på olika nivåer anser. Genom att jämföra teori med verklighet skulle studien utvisa om 
och hur uppdragstaktik används inom stridsflyget.  
Resultatet i studien påvisar att uppdragstaktik används inom Flygvapnet men att begreppet 
tolkas på lite olika sätt beroende på var i organisationen du befinner dig. Även om den som 
ger en order anser att den är av direkt karaktär, kan den av mottagaren ses som uppdragstak-
tik ändå. Så länge den som utför uppgiften finner att den har frihet, till någon del av lösandet, 
är det inom ramen för vad studien anser vara uppdragstaktik. 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  
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1. Inledning  

1.1 Introduktion 
Det Svenska Flygvapnet är med sina 93 år ett av världens äldsta flygvapen.1 Redan 1912 
genomfördes den första militära flygningen, då inom ramen för Marinen men även Ar-
mén hade sina flygplan. År 1913 flyttades dessa gemensamt till Malmen utanför Linkö-
ping där ”Flygbaronen” Carl Cederström år 1912 hade startat Sveriges första flygskola.2  
År 1926 bildades Flygvapnet som egen försvarsgren. Sedan dess har utveckling skett på 
alla plan, såväl tekniskt som metodmässigt. Räckvidder har ökat, hastigheter mångdubb-
lats och den teknologiska utvecklingen har gjort 2000-talets flygplan till avancerade su-
perdatorer. Det som dock kvarstår, i princip oförändrat sedan Cederströms dagar, är pi-
loten. Det är fortfarande en människa som styr planet och som fattar de avgörande be-
sluten. Det är fortfarande en människa, om än välutbildad, som möter ett hot och som 
agerar därefter, på plats, i luften.  
 
I Sveriges Försvarsmakt används en ledningsfilosofi som bygger på uppdragstaktik.3 Vi 
som är verksamma inom Försvarsmakten förväntas arbeta efter dess rättesnöre. Det in-
nebär i korthet att eftersom krigets friktioner begränsar långsiktiga heltäckande planer, 
sätts avsikten i fokus.4 Med andra ord, chefen bestämmer målet (vad) och den som ge-
nomför väljer tillvägagångssätt (hur).5 Genom uppdagstaktiken trycks mandatet för be-
slut ner i organisationen vilket ger kortare tid mellan beslut och handling. Detta kan i sin 
tur öka flexibiliteten för den genomförande chefen och därmed öka förutsättningarna 
för att lyckas med uppdraget.   
 
Svenska Flygvapnet har idag förhållandevis få resurser i jämförelse med hur det har sett 
ut historiskt.  Enligt en undersökning som Shaun Clarke gjorde 2001 hade 129 av värl-
dens länder någon form av luftmaktskapacitet. Vid den tidpunkten var Sverige med sina 
514 flygplan av offensiv karaktär, på plats 21.6 Idag har Sverige cirka 100 flygplan vilka 
förvisso har en så kallad ”swing role-förmåga”7 och därmed kan utföra olika uppdrag, 
men det är ändå ett färre faktiskt antal. Till flygets fördelar hör rörligheten över stora 
områden samt förmågan att snabbt kunna ändra riktning och uppdrag medan största 
nackdelen är avseende infrastrukturen och då främst landningsfaciliteterna.8 Flyget är, 
liksom Armén och Marinen, unikt på sitt sätt och jämförelse däremellan kan te sig svårt. 
Det går inte att jämföra ett stridsfordon eller ett fartyg med ett flygplan då flygplanet 
kan tillryggalägga sträckor på minuter som för stridsfordonet och fartyget kan ta dagar. 
Flygplanet kräver å sin sida efter en viss tid i luften att få landa då konsekvensen av att 
bränslet tar slut är större för luftfarkoster. Dessutom behöver det någon form av land-
ningsbana att landa på. Det går heller inte med vilken bana som helst utan för att få till-
gång till bränsle och rätt bestyckning för fortsatta uppdrag måste rätt landningsplats 

                                                        
1 Högkvarteret, Försvarsmakten firade 90 år med högtidlig ceremoni (Försvarsmakten 2016-07-01) 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/07/flygvapnet-firade-90-ar-med-hogtidlig-ceremoni/ (hämtad 2019-08-21) 
2 Johansson Åsa, Minnet av Carl Cederström (Flygvapenmuseum 2018-07-16) 
https://www.flygvapenmuseum.se/utstallningar/tidigare-utstallningar/miniutstallningcarlcederstrom/ (hämtad 2019-09-13) 
3 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin : MSD 16 (Stockholm: Försvarsmakten, 2016), 67. 
4 Ibid., 68. 
5 William S Lind, Handbok i Manöverkrigföring, ed. Arne Baudin and Nils Marius Rekkedal (Stockholm: Krigsvetenskapliga 
institutionen, Försvarshögsk., 2002), 16. 
6 R Shaun Clarke, Strategy, Air Strike and Small Nations, Repr., Fellowship Paper ; 19 (RAAF Base Fairbairn: Aerospace Centre, 2001), 
80–83. 
7 Försvarsmakten, “Taktik För Luftoperationer : Reglemente” (Stockholm: Försvarsmakten, 2017), 62. 
8 Ibid., 12–17. 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/07/flygvapnet-firade-90-ar-med-hogtidlig-ceremoni/
https://www.flygvapenmuseum.se/utstallningar/tidigare-utstallningar/miniutstallningcarlcederstrom/
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väljas. Detta sammantaget kanske inte tillåter användandet av uppdragtaktik fullt ut i 
Flygvapnet.    
Men vad är uppdragstaktik och hur förväntas den förstås inom kontexten för flygvap-
net?  

1.2 Problemformulering 
I Sverige styrs Flygvapnet och alla dess flygplan av flygstaben (FS), som utgör Flygvap-
nets ledning. Den är sedan 2019 grupperad i Uppsala och har till uppgift att ”stödja flyg-
vapenchefens ledning av flygvapnet”.9 Genom bland annat den tekniska utvecklingen har 
Flygstaben uppföljning över och kan i princip styra varje enskilt stridsflygplan i realtid 
om så önskas. Att kunna betyder dock inte att så sker, eller gör det? Och i så fall, borde 
det?  
Till uppdragstaktikens nackdelar hör att ju mer befogenheter som delegeras nedåt i hie-
rarkin, desto mindre kontroll har den högre chefen. Risken blir att det större syftet, de 
politiska målen, inte uppfylls. Bland fördelarna kan nämnas den högre taktiska effekt 
som kan uppnås genom delegerad frihet till den som är på platsen och ser verkligheten.   
Sverige är en liten stat med begränsade resurser. Enligt en granskning i Svenska Dagbla-
det har de av Sverige 60 stycken beställda JAS39 Gripen E kostat den svenska staten 
36,8 miljarder kronor, fram till 2019.10 Det ger en kostnad på cirka 613 miljoner kronor 
per flygplan, än så länge. För en liten stat som Sverige med relativt få resurser blir varje 
enskilt flygplan viktigare än för en större stat med mer resurser. Detta ställer i sin tur 
högre krav på hur vi använder våra resurser och till vad. Är det rimligt att låta en ensam 
pilot, på egen hand, ansvara för en så stor del av det svenska luftförsvaret som en JAS 39 
Gripen faktiskt är? Borde det inte vara bättre att en samlad stabs kompetens mynnar ut i 
direkta order om vad och hur våra få resurser ska användas? 
De flesta idag gällande doktriner och teorier härstammar dels från markarenan11 och 
dels är de skrivna av och för stormakter.12 Hur vi i Sverige ska göra och agera borde utgå 
från våra förutsättningar avseende bland annat geografiskt läge, storlek och teknologisk 
utveckling. Det Svenska Flygvapnet gav 2017 ut ”Reglemente Taktik för Luftoperat-
ioner”13 (TR LuftOp) och har därmed påbörjat att ensa Flygvapnet avseende ledning, 
samordning och nomenklatur. Vad säger då reglementet och vad säger personalen om 
ledning?  

1.3 Syfte och frågeställning  
Syftet med studien är att utröna om och i sådant fall hur vi inom det svenska Flygvapnet 
använder oss av uppdragstaktik. Detta är av intresse då trots att uppdragstaktiken är 
både förordad och beprövad finns det kanske tillfällen då den inte kan eller bör använ-
das. Hur löser Flygvapnet denna problematik med högre chefs styrningar kontra verklig-
hetens inverkan på teorin?  
 
 
 
 

                                                        
9 Ullman Angela, Flygstaben invigd (Flygvapnet 2019-01-17) 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2019/01/flygstaben-invigd/ (hämtad 2019-08-12) 
10 Gummesson Jonas, Notan för Gripen E: 36,8 miljarder-hittills (Svenska Dagbladet 2019-01-13) 
https://www.svd.se/notan-for-gripen-e-368-miljarder--hittills (hämtad 2019-09-06) 
11 Jerker Widén and Jan Ångström, Militärteorins Grunder (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), 177. 
12 Jan Ångström and Jerker Widen, Contemporary Military Theory: The Dynamics of War, 2015, 148. 
13 Försvarsmakten, Taktik För Luftoperationer : Reglemente. 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2019/01/flygstaben-invigd/
https://www.svd.se/notan-for-gripen-e-368-miljarder--hittills
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Utifrån ovanstående resonemang blir därför studiens forskningsfrågor enligt nedan. 
  

1. Hur uppfattas uppdragstaktik inom det svenska Flygvapnet? 
 
2. Hur används denna uppfattning av uppdragstaktik i det svenska Flygvapnet? 

1.4 Tidigare Forskning 
Vid en sökning på ordet ”uppdragstaktik” i Försvarshögskolans bibliotek, Anna Lindh 
biblioteket, erhålls över 120 träffar av böcker och avhandlingar eller uppsatser. Vid till-
lägg av ”Flygvapnet” minskar dock träffarna markant till två varav en avhandling rör 
bastjänsten och den andra tekniken i ”Blue Force Tracking”. Båda dessa är på kandidat-
nivå och hjälper inte vid mitt fall. På ”DiVA-portalen” finns en avancerad sökning med 
forskningspublikationer och här får ”uppdragstaktik” 11 träffar men inga träffar avse-
ende Flygvapnet och uppdragstaktik. Internationellt finns lite mer att hämta och här hit-
tar jag också några artiklar som berör uppsatsens ämnen.  
”Vem för befäl?” undrar den från US Airforce pensionerade överstelöjtnanten Brian 
McLean och jämför i sin artikel befälhavaren, chefen för luftstridskrafterna och motsva-
righeten till flygtaktisk chef.14 Efter att ha förklarat skillnaderna mellan att vara en chef i 
Flygvapnet och att vara chefen i Flygvapnet förklarar han hur befälskedjan går till. Det 
visar sig dock att det finns möjligheter att gena i kedjan, bara du har rätt befattning. Sva-
ret på frågan vem som för befälet, blir i slutändan ett tydligt ”det beror på”. Som chef är 
du alltid ansvarig för de piloter du har under dig, oavsett vilken nivå du är chef på.15 Då 
artikeln är oprecis avseende ansvarsfördelningen kopplat mot hur det svenska systemet 
ser ut kan inga direkta slutsatser dras för när centraliserad ledning är att föredra för oss 
i Sverige. 
Nästa artikel handlar om hur det kommer sig att centraliserad ledning med decentrali-
serat utförande fungerar.16 Överstelöjtnant Alan Docauer hävdar att ”för att kunna vara 
flexibel och snabbt ha möjlighet att kraftsamla, måste tillgängliga flygstyrkor ledas av 
Flygtaktisk chef”17. Syftet är att den centralt varande chefen har en bättre överblick över 
hela skeendet och därmed kan fatta bättre och mer välgrundade beslut. Med decentrali-
serat utförande menas här att den som är på plats ska ändå ha mandat att agera utefter 
situationen.18 Artikeln är skriven av och för det amerikanska Flygvapnet (USAF) vilket 
är världens största. De fördelar som lyfts fram i artikeln kräver stora resurser (Ameri-
kanska) vilket inte är direkt överförbart på Sverige och vårt i förhållande mycket lilla 
Flygvapen.  
Överste James Harvard stärker i sin artikel ”Airmen and Mission Command” även han 
det faktum att en centraliserad ledning skapar bra planerings- och beslutsunderlag men 
för att få bra effekt krävs decentraliserat utförande.19 Mission Command uppkomst hän-
visar han till Moltke och hans Auftragstaktik från 1890.20 Harvard beskriver vikten av att 
agera före motståndaren genom en snabbare beslutscykel (Boyds OODA-loop) vilket 
marinkåren visat effektivt. Även armén har insett fördelarna med uppdragstaktiken och 
har enligt Harvard börjat nyttja det mer. För flygets del, som anses stå i särställning, är 
det extra viktigt med balansen mellan centralisering och decentralisering. Detta på 
                                                        
14 Lt Col Brian W Mclean, “Who’s in Charge? Commander, Air Force Forces or Air Force Commander?,” no. December (2013): 69–82. 
15 Ibid., 79–80. 
16 Alan Docauer, “Peeling the Onion: Why Centralized Control / Decentralized Execution Works,” Air and Space Power Journal 28, no. 
2 (2014): 24–44. 
17 Ibid. (min översättning) 
18 Ibid. 
19 James W. Harvard, “Airmen and Mission Command,” Air and Space Power Journal 27, no. 2 (2013): 131–46. 
20 Ibid., 132. 
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grund av flexibiliteten och möjligheten till att snabbt kunna kraftsamla.21 Flyget innebo-
ende anda om flexibilitet, sammanfattar Harvard, är ett exempel på uppdragstaktik. Men 
piloterna måste också förstå att det ibland krävs centrala order.22 Det finns ingen lös-
ning som passar varje gång enligt Harvard och det är därför uppdragstaktiken är fram-
gångsfaktorn.23 
I en artikel av överste Carpenter, USAF, beskrivs att armén har anammat ledarstilen 
”mission command”. Även om Flygvapnet i USA inte har mission command inskrivet i 
sina reglementen så ”agerar man därefter ändå”. Studien förespråkar centraliserad led-
ning men decentraliserat utförande vilket motsvarar mission command enligt Carpen-
ter. Fördelarna framkommer främst vid ”gemensamma operationer” (joint) då centrali-
serad ledning är en förutsättning. Slutsatserna som Carpenter kommer fram till är att 
USAF måste likt armén utveckla och ingjuta mission command i sin kultur. Detta för att 
få tillit till varandra vilket är helt avgörande för att kunna lyckas.24 Carpenters artikel 
påvisar att ett arbete har påbörjats (2016) för att införa uppdragstaktik i det ameri-
kanska flygvapnet och fördelarna med det. Dock saknas en bild av hur det är idag och 
varför en ändring förespråkas, fungerar inte centraliserad styrning?  
En intressant artikel med stora likheter med mitt ämne är ”Centralized control and De-
centralized execution – A Catchphrase in crises?” av Clint Hinote.25 Han beskriver pro-
blematiken med att balansera graden av centraliserad styrning i förhållande till nivån av 
eget agerande för utföraren. Piloternas farhåga är en alltför stor centralisering, något 
som stärktes efter operationer som ”Deliberate Force” i Bosnien och ”Allied Force” i Ser-
bien. Hinote påpekar att när det finns begränsade resurser krävs ett större mått av cent-
ralisering, särskilt vid strategiskt uppträdande. Å andra sidan krävs enligt Hinote ett de-
centraliserat uppträdande för att få bäst effekt på taktisk nivå. Detta är särskilt utmär-
kande för flyget med dess hastighet och räckvidd. Dessa parametrar är det som ironiskt 
nog gör flyget mer centraliserat ledningsmässigt än andra truppslag enligt Hinote. En 
tydligt beskriven doktrin som är känd kommer avskräcka från standardlösningar och 
istället ge befälhavaren flexibilitet till att lösa varje uppgift på bästa sätt. Detta stärks av 
genomföranden i både Afghanistan och Irak, sammanfattar Hinote.26  
Samtliga artiklar ovan berör uppdragstaktik eller ”mission command” och är skrivna för 
flyget. De är dock författade av och för en stormakt (USA) vilket ställer helt andra krav 
på resurser än en småstat som Sverige, både resursmässigt som i struktur. Även om den 
tidigare forskningen visar att det taktiskt för en stormakt är att föredra med en centrali-
serad ledning och ett decentraliserat utförande, går det inte att dra direkta slutsatser för 
Sverige. Det är luckan avseende småstatens ledning genom uppdragstaktik som denna 
uppsats avser avhandla.   

1.5 Material och avgränsningar 
Med Flygvapnet avser jag i denna studie endast stridsflyget och inte spanings-, trans-
port- eller helikopterverksamheterna. På grund av de stora olikheterna mellan systemen 
inom Flygvapnet finns annars risken att empirin kommer divergera väldigt och studien 
tappar då i validitet. Jag kommer även att utelämna bassystemet av samma anledning.  
Studien fokuserar på nutiden det vill säga hösten 2019, även om den innefattar jämförel-
ser mot dåtid till exempel kalla kriget. 

                                                        
21 Ibid., 138. 
22 Ibid., 142. 
23 Ibid., 143. 
24 Col Trent R Carpenter, “Through Mission Command,” Air & Space Power Journal, 2016, 62. 
25 Clint Hinote, “Centralized Control and Decentralized Execution. A Catchphrase in Crisis?,” Air Force Research Institute, 2009, 96. 
26 Ibid., 70. 
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Då det finns en mycket stor mängd skrivet om vad uppdragstaktik är, vad den kommer 
ifrån och hur begreppet ska tolkas kommer jag i uppsatsen göra ett teoretiskt urval. 
Detta urval baserar jag på av Försvarshögskolan genom åren utgiven eller rekommende-
rad litteratur. 

1.5.1 Begreppsanvändning 
Uppdragstaktik: 
Av tyskans Auftragstaktik, innebär att styra genom uppdrag till underställda. Chefen 
delger målet, alltså VAD som ska göras och överlåter tillvägagångssättet, det vill säga 
HUR det ska genomföras, till den underställde.27  
 
Småstat: 
Det finns många definitioner av en småstat. Rothstein föreslår att en småstat ”inser att 
de inte kan försvara sig själva utan kräver stöd av andra stater eller organisationer”.28 
Edström, Gyllensporre och Westberg har slagit ihop Rothsteins definition med Keohanes 
dito och delar upp alla stater i fyra kategorier efter uppskattad militär förmåga.29 Sve-
rige får anses ligga i kategori tre där de politiska ledarna inser att staten inte ensam kan 
stå emot en attack från stater i kategori ett eller två och inte heller leda en multilateral 
styrka. Försvar kan däremot ske mot stater från kategori tre och fyra. Dessutom kan sta-
ter i kategori tre positivt bidra till multilaterala styrkor.30  
 
Flygvapnet: 
Är jämte Armén och Marinen en av de tre försvarsgrenarna, där Flygvapnet är den 
yngsta.  
 
Lägre beredskapsnivå 
Avser i denna studie den nivå som motsvarar fred och därmed det dagliga arbetet. 
 
Högre beredskapsnivå 
Avser nivån vid större kriser eller då krig utbryter i landet.  

1.6 Disposition 
Efter det inledande kapitlet förklaras i kapitel två begreppen ledning, uppdragstaktik 
och ordertaktik. Ett verktyg skapas för att kunna operationalisera resultatet i senare de-
len av uppsatsen. I det tredje kapitlet sker en genomgång av metoden som används, här 
finns även stycken om källor och etiska överväganden som gjorts.  
Använd metod bygger dels på en textanalys och dels på intervjuer vilka sedan jämförs 
för att ge en bra bild av hur det borde vara respektive hur det är. Detta redovisas under 
kapitel fyra, vilken också är tyngdpunkten i studien. I det femte kapitlet återkopplas ana-
lysen mot forskningsfrågorna och besvarar dessa. Vidare diskuteras de slutsatser som 
går att dra genom studien varvid exempel på vidare forskning rekommenderas. Kapitel 
sex innehåller studiens alla referenser och det sjunde kapitlet är den intervjuguide som 
använts vid samtliga intervjuer. 

  

                                                        
27 Lind, Handbok i Manöverkrigföring, 16. 
28 Robert L Rothstein, Alliances and Small Powers, Institute of War and Peace Studies (New York: Columbia Univ. Press, 1968), 29. 
29 Håkan Edström, Dennis Gyllensporre, and Jacob Westberg, Military Strategy of Small States: Responding to External Shocks of the 
21st Century, vol. 1, 2018, 12. 
30 Ibid., 1:12–13. 
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2. Teori  
Teorikapitlet beskriver inledningsvis begreppet ledning i stort och bryter sedan ner det 
mot Sverige och Flygvapnet. Därefter beskrivs ledningsfilosofierna uppdragstaktik och 
ordertaktik. Slutligen sammanfattas den teoretiska grund som är stommen i uppsatsen 
och blir studiens analysverktyg.  

2.1 Ledning 
Ledning av militär verksamhet kan enligt Ångström och Widén definieras som de ge-
mensamma funktioner som leder militär verksamhet. Även planerings- och implemente-
ringsprocessen som krävs för att nå de militära målen, kan räknas in.31  
Viktiga faktorer som påverkar ledningen är chefens personlighet, stabens organisation, 
tekniska hjälpmedel och doktriner men det finns även en extern påverkan. Hit hör ex-
empelvis den militär-politiska kontexten, tiden, platsen och även motståndaren och den-
nes handlingar.32 Dessa faktorer påverkar olika mycket beroende på om det handlar om 
mark-, sjö- eller luftarenan eftersom de i sin tur styrs av olika doktriner vilka skapar ra-
marna för hur ledning ska bedrivas.  
Widén och Ångström skriver att det finns två ledningsfilosofier (och ledningsmetoder) 
vilka bör ses som idealtyper, Uppdragstaktik och Ordertaktik. Idealtyper för att upp-
dragstaktik kan ha faser av detaljerade order medan ordertaktik i sin tur kan innehålla 
både målstyrda och uppdragsstyrda order.33 De anser att båda ledningsfilosofierna har 
sina för- och nackdelar beroende på i vilken nivå de används, inom vilken försvarsgren 
samt i vilken kontext.34  
Marco Svedberg skriver att krigets förutsättningar genom hela krigshistorien har hand-
lat om Eld, Rörelse och Skydd.35 Oaktat om vi ser på svärdet, spjutet, pilbågen, hästen, 
rustningen eller skyttefordonet är de enligt Svedberg tekniska hjälpmedel som ökat just 
elden, rörelsen eller skyddet på slagfältet. Utvecklingen drivs genom att medel föder 
motmedel.36 Den tekniska utvecklingens påverkan är något Smedberg skriver om i 
boken ”militär ledning” där han hävdar att även om ny teknik skapas för att lösa gamla 
problem så innebär det också att nya skapas. Oaktat hur mycket information de nya sy-
stemen kan producera så finns det en gräns för kapaciteten hos den som ska omvandla 
informationen till något användbart i sin ledning enligt Smedberg.37 I boken ”strategy: 
the logic of war and peace” skriver Edward Luttwak om de två typerna av krigföring, ut-
nötnings- respektive manöverkrigföring och hur dessa fungerar.38 Han beskriver manö-
verkrigföringen som motsats till utnötningskriget, där man slår mot fiendens styrkor. 
Istället undviks dessa och man söker motståndarens svagheter.39 Luttwak hävdar vidare 
att det är vanligast för materiellt svagare länder att nyttja manöverkrigföring40 vilket i 
och med detta skulle vara att föredra för Sverige. 

                                                        
31 Ångström and Widen, Contemporary Military Theory: The Dynamics of War, 64. 
32 Ibid. 
33 Widén and Ångström, Militärteorins Grunder, 101. 
34 Ångström and Widen, Contemporary Military Theory: The Dynamics of War, 65. 
35 Marco Smedberg and Torbjörn Rimstad, Om Stridens Grunder : Från Waterloo till Kryssningsrobotar, ed. Hans Dahlberg (Stockholm: 
Page One, 1994), 19. 
36 Ibid. 
37 Marco Smedberg, Militär Ledning : Från Napoleonkrigen till Bosnienkrisen (Lund: Historiska media, 2001), 284. 
38 Edward N Luttwak, Strategy : The Logic of War and Peace, Rev. and e (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 
2001). 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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2.1.1 Ledning i Sverige 
I den av Försvarsmakten utgivna Militärstrategisk doktrin, MSD 16 står det att ”vår led-
ningsfilosofi är baserad på uppdragstaktik”.41  Denna bygger i sin tur på enkla lednings-
principer, att personalen är välutbildade med en vilja att ta ansvar, en god utveckling 
samt tillit i organisationen.42 Doktrinen påpekar vikten av att ha ”god etik” och även ha 
”en väl utvecklad moralisk kompass”. Dessa begrepp grundar sig på att då det ofta sak-
nas tid till överläggande och att beslut måste fattas brådskande blir etik och moral 
mycket viktiga faktorer. Chefen har alltid ansvaret för sina och sitt förbands hand-
lingar.43 Även om en stor del av den teori som används idag härstammar ur markstriden, 
behöver det inte innebära att den inte är gällande för övriga stridskrafter. Widén och 
Ångström beskriver och reflekterar exempelvis över fem olika element.44 Dessa är tid, 
terräng, eld, rörelse samt skydd vilka används för att växelverka mellan offensiv och de-
fensiv strid. Genom att manövrera till tid och rum (terräng) kan kraftsamling ske med 
eld och skapa rörelse, eller vice versa.45  

2.1.2 Ledning i Flygvapen 
Ledningen påverkas av olika faktorer såsom motståndaren, krigsmiljön och tiden. Mot-
ståndarens åtgärder tillsammans med de andra yttre faktorerna får enligt Ångström och 
Widén olika konsekvenser för ledning av mark-, sjö- och luftkrigföring.46  
Christopher McInnes skriver i Routledge Handbook of Airpower om vikten av Command 
and Control (C2), vilket kan översättas till ledning. Han beskriver hur det Tyska Flygvap-
net på bara några dagar skaffade luftkontroll över Frankrike och Belgien. Detta trots att 
de brittiska och franska styrkorna var jämbördiga med de Tyska styrkorna. Ett annat ex-
empel är det flerfalt numerärt underlägsna Israeliska Flygvapnet som detta till trots för-
störde det arabiska dito på bara en dag. Exemplen, hävdar McInnes, beror på de bägge 
ländernas överlägsenhet i C2-förmåga. Den möjliggjorde att tänka och agera mer sam-
manhängande och snabbare än sina motståndare. Både de Tyska och Israeliska Luft-
stridskrafterna leddes dessutom av personer som förstod att ta tillvara på både teknik 
och nya idéer vilket avgjorde till deras fördel.47  
Att luftmaktsteorierna utvecklats av och för stormakter kan resultera i problem skriver 
Ångström och Widén. För även om logiken i teorierna samt den operativa effekten av en 
släppt bomb bör vara samma oberoende av vem som släppt den, kan reaktionerna bli 
annorlunda. Här spelar kontexten en avgörande roll. En teori avsedd för en stormakt 
förutsätter dessutom de attribut en stormakt har avseende styrkor, materiel, budget och 
logistik, vilket inte kan anses vara fallet hos småstater.48 

  

                                                        
41 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin : MSD 16, 67. 
42 Ibid., 16. 
43 Ibid., 69. 
44 Widén and Ångström, Militärteorins Grunder, 180. 
45 Ibid. 
46 Ibid., 100. 
47 John Andreas Olsen, ed., Routledge Handbook of Air Power, 2018, chap. 11. 
48 Ångström and Widen, Contemporary Military Theory: The Dynamics of War, 148. 
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2.2 Uppdragstaktik 
Det finns ingen svensk officer som inte har en uppfattning om vad uppdragstaktik är och 
hur den, enligt dem, ska tolkas. Men hur ska det då tolkas? Jag kommer här att göra en 
ansats till tolkning genom att jämföra olika skrivna verk och därefter sammanfatta dess 
gemensamma nämnare.  

2.2.1 Begreppstolkning  
Det går inte att diskutera uppdragstaktik utan att nämna Carl von Clausewitz då han an-
ses som en av de stora tänkarna och teoretikerna inom krigskonsten. Clausewitz be-
skrev i sin bok ”Om kriget”49 de centrala element som kriget innehåller. Boken består 
egentligen av åtta böcker med ett antal kapitel i varje bok. Jag väljer här att kommentera 
de delar av böckerna jag anser bär mot uppdragstaktiken.  
Redan i definitionen av vad kriget är beskrivs uppdragstaktikens kärna. ”Våldet, dvs det 
fysiska våldet är medlet, att påtvinga fienden vår vilja är målet”.50 Vikten av att känna till 
målet påverkar därmed vårt användande av medlet, till mängd och utförande.  
Slumpen beskrivs av Clausewitz som betydelsefull i kriget. Då den förekommer ofta och 
har sådan påverkan anser han den som en viktig faktor.51 Återigen finner man här fog 
för vikten av att veta målet då förutsättningarna för en plan genom slumpen snabbt kan 
ändras, det är ”inte medlen utan resultaten, som är väsentliga”.52  
Clausewitz ägnar hela tredje kapitlet i den första boken till att beskriva det som han kal-
lar militär genialitet viket består av en ”harmonisk kombination av egenskaper”.53 Han 
beskriver vikten av hög bildning och ett högt intellekt för att kunna bibehålla fokus även 
när det är tungt samt att ha modet till att följa sitt fokus.54 Chefen måste med andra ord 
ta sitt ansvar och vara en föregångsman. I den åttonde boken beskrivs bland annat krigs-
planläggning och här trycker Clausewitz åter på vikten av att ha ett slutligt mål.55 Att ha 
klart för sig vad man vill uppnå är enligt Clausewitz en grundförutsättning i krig. 
 
William S Lind beskriver i sin bok Manueuver Warfare Handbook56 om manöverkrigfö-
ring och dess fördelar riktat till den Amerikanska marinkåren. Denna har av Försvars-
högskolan översatts och rekommenderades då, 2002, att användas vid utbildningen på 
Försvarsmaktens skolor.57 Enligt Lind är uppdragstaktik nyckeln som möjliggör decent-
raliseringen som i sin tur möjliggör ”Boyds OODA-loop”.58 Loopen handlar om att upp-
täcka (Observe), bedöma (Orient), fatta beslut (Decide) och agera (Act) och att göra det 
innan motståndaren gör detsamma. Ju fler cykler som görs snabbare än motståndaren 
desto mer obsoleta blir motståndarens planer. Och eftersom ”bara en decentraliserat 
ledd militär styrka kan gå igenom beslutscykeln snabbt”59, krävs ett stort inslag av ”rö-
relsefrihet för uppgiftens lösande” på plats. Den underställde får uppdraget, det vill säga 
vad som ska göras, men har i stort fria händer avseende hur det ska lösas. Det viktiga en-
ligt Lind är att den underställde måste veta chefens vilja, alltså dennes slutmål som ska 
uppnås. Detta måste ske minst två nivåer över den egna nivån enligt Lind. Mängden 

                                                        
49 Carl von Clausewitz, Om Kriget, ed. Hjalmar Mårtenson (Stockholm: Bonnier fakta, 1991). 
50 Ibid., 29. 
51 Ibid., 40. 
52 Ibid., 53. 
53 Ibid., 57. 
54 Ibid., 57–72. 
55 Ibid., 589. 
56 William S Lind, Maneuver Warfare Handbook, Westview Special Studies in Military Affairs (Boulder ; London: Westview, 1985). 
57 Lind, Handbok i Manöverkrigföring, 5. 
58 Ibid., 14. 
59 Ibid., 15. 
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handlingsfrihet den underställde får varierar beroende på situationen men det är inte 
ovanligt att det inledande skedet är hårdare specificerat och graden av handlingsfrihet 
ökar allteftersom striderna fortgår. Är den underställde bara medveten om chefens vilja 
och syfte kan denne ta egna initiativ och agera i chefens anda. Lind påtalar även vikten 
av att förstå att uppdragstaktik innebär att människor kommer att göra misstag, då det 
ligger i sakens natur när något nytt provas.60 

2.2.2 Uppdragstaktik i Sverige 
Exakt hur gammal uppdragstaktiken är vet nog ingen riktigt men däremot finns det olika 
exempel på när det har använts och beskrivits på olika sätt. I Sverige finns fog för att 
hävda att det användes uppdragstaktik redan på vikingatiden.61 Vikingarna hade starka 
band mellan varandra även på hövdinganivån och kunde vid större strider inordna sig 
under en större hövding. Detta gav att ledning kunde utövas via uppdrag och där indivi-
duella initiativ uppmuntrades. Själva ordet Uppdragstaktik används inte i något regle-
mente inom den svenska Försvarsmakten förrän ”TR 80” utkom 1979.62 Här beskrivs 
begreppet detaljerat på en helsida med ungefär den betydelse vi har idag och har sedan 
dess förekommit i olika reglementen. Även om det inte benämns just uppdragstaktik, 
kan man redan i 1895-års exercisreglemente för infanteriet läsa att ”själfverksamheten 
får dock icke leda till godtyckliga handlingar, utan skall göra sig gällande i den högre led-
ningens intressen och syfte”.63 Det innebär med andra ord att handla i chefens anda.  
 
Anders Palmgren har tillsammans med Niklas Wikström skrivit kapitlet Uppdragstaktik 
och Auftragstaktik i boken Militära arbetsmetoder: En lärobok i krigsvetenskap64 av Peter 
Thunholm med flera. Här ger de sin syn på uppdragstaktiken i Sverige som de menar ba-
seras på Clausewitz analys av kriget och dess militära ledningskrav. Den ska förstås som 
ett ”brett koncept för militär ledning och ledarskap”.65 De båda menar att den uppdrags-
taktik vi har i Sverige idag faktiskt bygger mer på den franska tolkningen än den tyska 
dito, vilket innebär att vi står mellan två ideal som i sig är oförenliga. Betydelserna av 
dels självständiga och initiativrika underställda (Tyska) och dels centralstyrning och 
planmässighet in i minsta detalj (Franska). Den tyska Auftragstaktik anses börja med ge-
neralstabschefen i Tyskland 1857-88, Helmuth von Moltke, som var den som införde 
principerna i och med dennes instruktion till högre taktiska chefer 1869.66 Instrukt-
ionen byggde på ett nytt sätt att ge korta order. Moltke ansåg att en för detaljerad order 
kunde om den misslyckades, skada förtroendet inom trupperna.67 Hans teorier om att 
istället snabbt bemästra växelverkan i skeendena stämmer väl med Clausewitz tankar. 
Den chef som tydliggjorde sin vilja för de underställda möjliggjorde för dessa att agera 
mot målet även om grundplanen blivit obsolet. En viktig grundbult för Moltke var che-
fens plats, vilken han ansåg vara i täten på sitt förband. Detta med föregångsmannaskap 
är något som även syns idag och förespråkas inom det utvecklande ledarskapet.68  

                                                        
60 Ibid., 21. 
61 Michael Claesson, Lars Ericson, and Peter A Mattsson, eds., Manövertänkande : Essäer Kring Teori Och Praktisk Tillämpning, 
Försvarshögskolans Acta. C, 13 (Stockholm: Operativa institutionen, Försvarshögskolan, 2001), 241–44. 
62 Chefen för Armén, Taktiska Riktlinjer För Arméförbandens Uppträdande i 1980-Talets Stridsmiljö : TR 80 (Sundbyberg: Försvarets 
bok- och blankettförråd, 1979). 
63 Lantförsvarets Kommandoexpedition, Exercisreglemente För Infanteriet (Stockholm: P. A. Norstedt & S:r, 1895), 143. 
64 Peter Thunholm, Jerker Widén, and Niklas Wikström, eds., Militära Arbetsmetoder : En Lärobok i Krigsvetenskap, 2018. 
65 Ibid., 50. 
66 Ibid., 54. 
67 Ibid. 
68 Gerry Larsson, Ann Zander, and Josi Lundin, Ledarskapsmodellen : Konsten Att Matcha Individuella Och Organisatoriska 
Förutsättningar (Lund: Studentlitteratur, 2017). 
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Sveriges krigsmakt tog intryck av den tyska motsvarigheten och år 1878 gav general-
stabschef Hugo Raab ut instruktionen att ”ju större styrka och ju färre underlydande 
chefer desto enklare order”.69 Detta möjliggjorde för underlydande chefer att utveckla 
sina order beroende på det läge de befann sig i. Palmgren och Wikström fortsätter sin 
historiska exposé och kommer fram till att det mellan 1920-30 pågick en form av kombi-
nation av de Tyska och Franska reglementena medan det senare fick mer inflytande ef-
ter 1930.70 Vad det rent praktiskt innebar var att utrymmet för underställda att agera 
minskades något. Från 1963 finns skrivningen ”att handla i chefens anda” med och 1979 
återfanns begreppet i Taktiska riktlinjer som nämnts ovan. Uppdragstaktik innebar att 
”ställa uppgifter till underställda chefer och sedan låta dessa i största möjliga utsträck-
ning själva bestämma hur uppgifterna skall lösas”.71 Detta går igen med vissa skillnader 
till utgåvan 1995 vilken betonar mer att ”ta initiativ och agera” samt 2013 års arméreg-
lemente. I den senare beskrivs uppdragstaktiken som att chefen i en dialog med under-
lydande förmedlar vad uppdraget innebär med mål, syfte, avsikt och slutläge.72 Sam-
manfattningsvis summerar Palmgren/Wikström att deras resultat överlappar den större 
studien av Marco Sigg och dennes sju faktorer av central karaktär. Dessa är beslutsam-
het, offensivtanke, självständighet, lydnad, enhetlighet, urskiljningsförmåga och före-
gångsmannaskap.73  
Jag avslutar teorigenomgången av uppdragstaktik genom att citera sista meningen i mili-
tärstrategisk doktrins kapitel om ledning. Citatet påvisar hur högre chef ser på led-
ningen kopplat mot uppdragstaktiken i Sverige.   
 
”Kombinationen av ansvarsfull frihet och lojal militär disciplin är grunden för vår ledning 
genom uppdrag”.74 

2.3   Ordertaktik 
 
”Ordertaktik grundar sig i centraliserad ledning och en föreställning om krigets natur 
där osäkerheter och friktioner kan kontrolleras.”75 
 
Motsattsförhållandet till uppdragstaktik kallas ordertaktik men ibland ser man andra 
namn som detaljstyrning och kontrollstyrning. Marco Smedberg beskriver det som 
”kommandoprincipen” vilken i stort gick ut på att befälet förväntade sig att truppen 
gjorde det som de var beordrade till.76 Bakgrunden var den stora bristen på tillit vilket 
också hade sina anledningar. För det första var utbildningsnivån låg, även bland office-
rarna, på 1800-talet. Du kunde köpa en befattning om du var rik och det borgar inte för 
en kvalitativ befälskader. För det andra var man tvungen att ha hög kontroll på sina un-
derställda då risken för desertering vid den tiden var stor. Genom en ökad generell ut-
bildningsnivå och den lyckade tyska infiltrationstaktiken bildades efter 1.a världskriget 
två skolor enligt Smedberg.77 I nutid har väst övergått mer till uppdragstaktik men i öst 
finns fortfarande ett stort mått av ordertaktik kvar. Ryssland har beslut om initiativ på 

                                                        
69 Thunholm, Widén, and Wikström, Militära Arbetsmetoder : En Lärobok i Krigsvetenskap, 66. 
70 Ibid., 69. 
71 Chefen för Armén, Taktiska Riktlinjer För Arméförbandens Uppträdande i 1980-Talets Stridsmiljö : TR 80, chap. 7. 
72 Thunholm, Widén, and Wikström, Militära Arbetsmetoder : En Lärobok i Krigsvetenskap, 77. 
73 Ibid., 78. 
74 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin : MSD 16, 70. 
75 Mathias Holmqvist, Uppdragstaktik – Ett Sätt Att Leda Informationsoperationer? (2014): 20, http://fhs.diva-
portal.org/smash/get/diva2:727786/FULLTEXT01.pdf. 
76 Smedberg and Rimstad, Om Stridens Grunder : Från Waterloo till Kryssningsrobotar, 230. 
77 Ibid., 231–33. 
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en hög nivå i syfte att inte någon enskild ska störa gjorda planer men ju närmare fronten 
desto mer rörelsefrihet.78  
 
Ångström och Widén förklarar ordertaktik som att öka kontrollen på högre befälsnivåer 
och därmed betona hur den underställde chefen utför ordern. Ordertaktik anses på ope-
rativ nivå kunna skapa öppningar i fiendens linjer genom möjligheten till kraftsamling. 79  
Förmågan till kraftsamling och att kunna gripa tillfället förutsätter en centraliserad led-
ning, något som hör ihop med ordertaktik. Noggranna förberedelser inför en operation 
med spaning på djupet, övningar och vilseledningsoperationer kan inte kullkastas av 
egna initiativ på låg nivå. Påverkan sker alltså bara i planeringsskedet av operationen.80  
Den tekniska utvecklingen avseende lägesbild möjliggör för högre staber att idag få en 
mycket bra och samtida bild av vad som händer på slagfältet. Detta gör det möjligt för en 
chef på hög nivå att styra i väldigt små detaljer genom centraliserad ledning.81  
 
Ordertaktik är något som uppstår när mängden restriktioner blir för stor och därmed 
hämmar din handlingsfrihet. Att ett uppdrag innehåller restriktioner får anses som nor-
malt avseende exempelvis tid, plats eller omfång av uppgiften.82 Men när övergår det 
från uppdragstaktik till detaljstyrning? Enligt Berndt Brehmer sker aldrig detta utan ”all 
ledning måste ske med uppdrag”.83 Eftersom uppdragen däremot vanligen ges med olika 
restriktioner finns det en variation i graden av eget tänkande inom uppdragstaktiken. 
Ett skäl till att vilja ge detaljerade uppdrag är att misstag inte kan tolereras. Detta kan 
enligt Brehmer lösas på två sätt, styrning genom hög detaljnivå (exempelvis inom flygfö-
retag) eller genom det Israeliska ”optional control”. Detta innebär maximal, men hårt 
övervakad frihet där överordnade griper in om det inte går som planerat.84 

2.4 Sammanfattning och operationalisering av teorin 
Sammanfattningsvis kan det av teorierna förstås att det finns för- och nackdelar med 
både uppdragstaktik och ordertaktik. Uppdragstaktikens kanske största fördel är att så 
länge chefens vilja är spridd nedåt samt att mandat att agera har delegerats krävs inga 
ytterligare order. Trupperna kan och kommer att agera i chefens anda.85 Till nackde-
larna hör att det kan bli fel. Vid vissa tillfällen är ”nästan rätt” samma sak som helt fel. 
Ett initiativ hos någon kan resultera i stora konsekvenser hos någon annan och de högre 
syftena riskerar att inte uppnås. För ordertaktiken är de största fördelarna möjligheten 
till samordning och därmed kraftsamling.86 Nackdelen med ordertaktikens centralstyr-
ning är främst den tid som kan förloras vid långa beslutsvägar samt bristande engage-
mang hos underställda. 
Efter genomförd teorigenomgång väljer jag att skapa en modell som sedan används i 
min analys. Denna skapas med hjälp av nedanstående värdeord eller kärnbegrepp. 
Dessa är genomgående i de teoretiska texterna och får därmed anses vara indikatorer 
på den uppdragstaktik studien avser undersöka i vilken form den existerar. 
  

                                                        
78 Ibid., 233. 
79 Widén and Ångström, Militärteorins Grunder, 101. 
80 Ibid., 192. 
81 Ångström and Widen, Contemporary Military Theory: The Dynamics of War, 66. 
82 Berndt Brehmer, Insatsledning : Ledningsvetenskap Hjälper Dig Att Peka Åt Rätt Håll, 1. uppl. (Stockholm: Försvarshögskolan, 
2013), 125. 
83 Brehmer, Insatsledning : Ledningsvetenskap Hjälper Dig Att Peka Åt Rätt Håll. 
84 Ibid. 
85 Lind, Handbok i Manöverkrigföring, 20–25. 
86 Widén and Ångström, Militärteorins Grunder, 101. 
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Indikatorer som påvisar uppdragstaktik: 
Chefens vilja visar i vilken riktning chefen tittar, hur prioriteringar ser ut och skapar in-
riktning om VAD som ska utföras. VARFÖR det ska genomföras redovisas i Chefens syfte 
vilken även skapar en tidsordning. Chefens slutmål skapar den gemensamma bild som 
krävs för att kunna handla i chefens anda och möjliggör decentraliserad ledning. En 
stor handlingsfrihet möjliggör för underställd chef att välja HUR i chefens VAD medan 
självständighet hos chefer ger en driven organisation med hög grad av eget agerande 
och initiativkraft. Ta initiativ när tillfälle ges och agera vilket förutsätter en öppen orga-
nisation där misstag tillåts. 
 
Indikatorer som påvisar ordertaktik: 
Genom att leda centralt och därmed styra direkt vem som gör vad och hur behåller 
chefen större kontroll över skeendet. Mängden Detaljer påverkar genomförandet av 
operationer. Ju fler detaljer desto mindre utrymme för handlingsfrihet. Å andra sidan 
kräver Kraftsamling till tid och/eller rum en högre grad av styrning till detaljer och 
Samordning, både mellan och inom organisationsenheter. Att tilldela Restriktioner i 
olika former ger tydliga ramar och ser till att det högre syftet uppnås. 
 
Jag har nedan ställt de ovanstående beskrivna indikatorerna mot varandra i tabellform. 
Detta för att kunna läsa ut var tyngdpunkten ligger, mot uppdragstaktik eller mot order-
taktik. Även om det rimligtvis borde finnas någon form av procentuell skiktning mellan 
begreppen för att få det precist, anser jag att modellen ändå ger en bra indikation och en 
god möjlighet till analys och diskussion. 
 

Uppdragstaktik versus Ordertaktik 

VAD ska genomföras  HUR det ska genomföras 
VARFÖR det ska genomföras  ATT det genomförs 

Förtroende  Kontroll 
Handlingsfrihet  Samordning 

Eget agerande  Restriktioner 
Långsiktiga målet  Detaljer 

Decentraliserad ledning  Centraliserad ledning 
Initiativ  Styrning 

Självständighet  Kraftsamling 
 
Figur 1 Begreppsförhållanden i modell 
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3. Metod 
Jag kommer att använda mig av en fallstudie i uppsatsen. Denna innehåller ett fall (upp-
dragstaktik) som prövas mot en analysenhet (Flygvapnet i Sverige). Valet av fallstudie 
baseras på Yins beskrivning att ”Generellt sett är fallstudier den metod som föredras då 
frågor om ’hur’ eller ’varför’ ställs, då man har ringa kontroll över den situation som stu-
deras och då fokus ligger på aktuella skeenden i ett konkret socialt sammanhang.”87  

I min undersökning kommer jag att dels genomföra en textanalys av det flygtaktiska reg-
lementet som Flygvapnet använder sig av och dels djupintervjuer. Intervjuer genomförs 
med sex stycken piloter, två flygstridsledare samt två officerare från Flygtaktisk stab. 
Urvalet är gjort med hänsyn till antalet år i flygtjänst och förbandstillhörigheter. Repre-
sentation finns från F7, F17 samt F21 och antalet år i flygtjänst spänner mellan 3 och 28 
år. Stabspersonalen samt flygstridsledarna har mellan 15 och 30 år i tjänst. 
 
Intentionen var från början att genomföra en jämförande studie mellan Sverige och ett 
annat nordiskt land. Detta skulle ge studien ytterligare tyngd och stärka, eller under-
gräva det ”svenska sättet”. Nu blev det inte så av flera orsaker varvid jag nämner de två 
avgörande här.  
Då Finland och Sverige redan har ett bra samarbete inom Flygvapnen vore det en god 
jämförelse, problemet är att Finska reglementen är under sekretess och därmed föll idén 
med Finland. Min studie måste vara öppen.  
Norges medlemskap i NATO skulle kunna påvisa skillnader men också likheter i led-
ningsfilosofi. Här fanns ett öppet reglemente som jag läste och analyserade i väntan på 
intervjuer. Problemet härvid var att alla norska piloter är skyddade av sekretess och att 
det därmed inte går att få kontakt med dem. Mail till Forsvaret i Norge, Messengermed-
delande samt samtal via Forsvarets växel gav inget resultat så där föll även idén med 
Norge. 
Självklart finns det andra länder vilka kunde varit aktuella men att i den sjunde veckan 
av uppsatsens avsatta tio, påbörja ett nytt spår kändes varken realistiskt eller särskilt 
seriöst varvid jämförelse med annat land tyvärr uteblev. 

3.1 Textanalys 
Textanalys kommer att genomföras på det reglemente som det svenska Flygvapnet an-
vänder sig av, Taktik För Luftoperationer.88 Detta är en kvalitativ analys vilket både inne-
bär för- och nackdelar. En vanlig skillnad som beskrivs mellan metoderna kvalitativ och 
kvantitativ analys är att den kvantitativa metoden mer ”går på bredden” och den kvalita-
tiva då går ”på djupet”.89 Kritik riktas även ibland mot kvalitativ metod då dess generali-
serbarhet anses begränsad. Båda ovanstående påståenden är dock mer beroende på den 
enskilda studien än valet av analysmetod.90 Simon Lindgren beskriver att oavsett 
huruvida det är siffror eller bokstäver vi ska granska går det att använda sig av kvalitativ 
analys då ”ingen information är varken kvalitativ eller kvantitativ av naturen”91. Jag 
kommer att använda mig av metoden kodning-tematisering-summering vid både analys 
av reglementen och transkriberad intervjutext. Grundmetoden kommer från Huberman 

                                                        
87 Robert K Yin, Fallstudier : Design Och Genomförande / Robert K. Yin ; i Översättning Av Björn Nilsson ; [Fackgranskning: Jan Teorell], 
1. uppl. (Malmö: Liber, 2007), 17. (min kursivering) 
88 Försvarsmakten, Taktik För Luftoperationer : Reglemente. 
89 Mikael Hjerm, Simon Lindgren, and Marco Nilsson, Introduktion till Samhällsvetenskaplig Analys, 2. uppl. (Malmö: Gleerups, 2014), 
25. 
90 Ibid. 
91 Ibid., 30. 
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och Miles92 men finns beskriven i Introduktion till samhällsvetenskaplig analys93 vilken 
är den jag kommer att utgå ifrån. Sammanfattningsvis sker en iterativ process där data-
materialet inledningsvis kodas och delas upp i syfte att förenkla överblicken. Därefter 
tematiseras materialet efter den inledande kodningen för att slutligen summeras genom 
analys och slutsatser. Jag kommer att använda mig av de under teorikapitlet framtagna 
indikatorer som beskriver uppdragstaktik samt ordertaktik. 

3.2 Intervjumetodik 
”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersoner-
nas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den 
var före de vetenskapliga förklaringarna”.94  
Mitt val av intervjuer för att kontrollera den bild som framkommer ur reglementets tex-
ter är för att det ger möjlighet att gå djupare in i ämnen. Vid en enkätundersökning blir 
bredden större och man når fler men man missar möjligheten att följa upp intressanta 
trådar som annars kanske legat orörda. 
Det finns två varianter av undersökningar när det kommer till kvalitativ forskningsinter-
vju, informantundersökning och respondentundersökning. Informanterna ses som vittnen 
eller ”sanningssägare” som bidrar med information om ett visst ämne medan respon-
denterna själva är studieobjekten.95 Även om en intervju i teorin kan ha inslag av både 
respondent- som informantkaraktär brukar det ändå finnas en huvudinriktning, baserad 
på den problemformulering man utgår från.96 I mitt fall har jag intervjuat piloter för att 
se hur de agerar i lufthavet (respondenter) men också hur de uppfattar begreppet upp-
dragstaktik och hur det används (informanter). Övriga intervjuer skedde med infor-
mantkaraktär då jag är intresserad av hur personalen ser på uppdragstaktiken och dess 
nyttjande. Intervjuerna genomfördes som fokuserade intervjuer97 med så kallade öppna 
frågeställningar som är formulerade för att motverka korta svar. Syftet är att den inter-
vjuade ska tänka till och ges möjlighet att kunna utveckla sina svar. 

3.3  Operationalisering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Operationalisering. 
 

                                                        
92 Matthew B Miles and A Michael Huberman, “Drawing Valid Meaning from Qualitative Data: Toward a Shared Craft,” Educational 
Researcher 13, no. 5 (1984): 21–23. 
93 Hjerm, Lindgren, and Nilsson, Introduktion till Samhällsvetenskaplig Analys, 33–43. 
94 Steinar Kvale and Svend Brinkmann, Den Kvalitativa Forskningsintervjun, ed. Sven-Erik Torhell (Översättning), 3. [rev.] (Lund: 
Studentlitteratur, 2014). 
95 Peter Esaiasson et al., Metodpraktikan : Konsten Att Studera Samhälle, Individ Och Marknad, 5., [rev.] (Stockholm: Wolters Kluwer, 
2017), 235–36. 
96 Ibid., 261. 
97 Yin, Fallstudier : Design Och Genomförande / Robert K. Yin ; i Översättning Av Björn Nilsson ; [Fackgranskning: Jan Teorell], 118. 
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En god transparens är grunden för en god validitet. Genom en genomgång av olika teo-
rier om uppdragstaktik och utifrån dessa komma fram till studiens indikatorer anser jag 
att begreppsvaliditeten ökar. Det vill säga att den definition som används genom indika-
torerna svarar upp mot teorierna.98 Med detta påvisar jag även att jag mäter det jag på-
står mig mäta och stärker därmed resultatvaliditeten. Jag genomför själv alla intervjuer 
samt analyser vilket innebär att det är min tolkning som ligger till grund för undersök-
ningens slutsatser. Nackdelen är att jag kan tolka fel då jag är oemotsagd i min tolkning 
men fördelen är att jag då tolkar samma fel över tiden. Antalet slumpmässiga eller osys-
tematiska fel minskar och därmed ökar reliabiliteten i studien.   
Jag är medveten om att reliabilitet i en intervjustudie annars är förhållandevis låg ef-
tersom mycket bygger på den relation som byggs upp i intervjun, hur frågorna ställs och 
hur den som blir intervjuad tolkar frågan. Yin påtalar att intervjuer enbart ska betraktas 
som verbala utsagor vilka ska ses som komplement till andra källor.99 Även om utgångs-
punkten finns i ett frågeformulär kan och bör den som intervjuar gripa möjligheten när 
den uppenbarar sig för nya frågor. Att kunna återskapa samma studie igen kan därför 
vara svårt och resultaten blir därav svåra att dra övergripande slutsatser av. 
Användandet av indikatorer framtagna genom teori ökar operationaliseringen då dessa 
både har använts vid framtagningen av intervjufrågor samt vid textanalysen.  

3.3.1 Etik 
Denna studie har tagit hänsyn till de forskningsetiska ”krav” som Vetenskapsrådet före-
skriver.100 Alla intervjuer har skett på frivillig basis efter personligt ställd fråga till re-
spondenterna via mail och eller telefon, vilket uppfyller samtyckekravet. Informations-
kravet anses som uppfyllt genom den inledande intervjuinformationen om att intervju-
erna spelades in i syfte att transkriberas, kodas och därefter tolkas. De intervjuade upp-
lystes dessutom om deras möjlighet att när som helst avbryta intervjun och avstå delta-
gande. Denna möjlighet fanns även om de skulle ändra sig efteråt, dock längst intill upp-
satsens publicering. 
”Anonymisering eller avidentifiering förutsätter att kopplingen mellan prover eller svar 
på en enkät och en bestämd individ har eliminerats så att varken obehöriga eller fors-
kargruppen kan återupprätta den.”101 Detta gör att ett löfte om total anonymitet blir 
svårt att hålla. De lämnade garantierna om anonymitet omfattar inte undersökningsle-
daren då detta skulle vara ogörligt vid intervjuer. Syftet med anonymitet för deltagarna 
är att det är den samlade bilden, inte enskilda åsikter som är intressantast för studien. 
Dessutom ger anonymitet en möjlighet till ett öppnare intervjuklimat och ärligare åsik-
ter. Inspelat material raderas efter genomförd opponering och godkännande av uppsat-
sen. 

3.4 Källmaterial 
En kritisk värdering av det empiriska materialet ökar dess trovärdighet och för att göra 
detta finns det fyra variabler som kontrolleras. Källans äkthet kontrolleras för att se så 
den inte är påhittad eller förskönad. Källans kontrollerbarhet samt om den kommer från 
en första- eller andrahandskälla påvisar dess oberoende. Här beaktas även om källan va-
rit frivillig eller om det föreligger hot, tvång eller liknande. Samtidigheten bedöms efter 
det tidsintervall som varit mellan själva händelsen och nedtecknandet av densamma. 

                                                        
98 Esaiasson et al., Metodpraktikan : Konsten Att Studera Samhälle, Individ Och Marknad, 58. 
99 Yin, Fallstudier : Design Och Genomförande / Robert K. Yin ; i Översättning Av Björn Nilsson ; [Fackgranskning: Jan Teorell], 119. 
100 Göran Hermerén, God Forskningssed, Vetenskapsrådet, 2017, https://doi.org/10.1063/1.4944399. 
101 Ibid., 40. 
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För att öka trovärdigheten gäller att ”ju förr dess bättre” eftersom tiden ökar risken för 
efterhandskonstruktioner och minnets tillkortakommanden. Den fjärde och sista varia-
beln är tendens och avhandlar avsikten. Har källan någon egen vinning i sin framställan 
och finns det någon partiskhet?102 
Denna studies empiri kommer från förstahandskällor. Valt reglemente, TR LuftOp, är ut-
givet av Försvarsmakten och är öppet för allmänheten. Jag är medveten om att TR luftOp 
bara är en delmängd i det regelverk som styr hur och varför Flygvapnet agerar som de 
gör. Problemet är att många av de övriga dokumenten ligger under sekretess. Jag har 
därför valt att helt bortse från dessa vid analysen.  
Jag gjorde valet att åka till Ronneby, Såtenäs samt Stockholm för att kunna genomföra 
intervjuerna. Detta möjliggjorde bra intervjuer utan tidspress mellan fyra ögon vilket 
gör det både mycket samtidigt och äkta. Att erbjuda en anonymitet för de intervjuade 
minskar risken för partiskhet då de inte riskerar repressalier för uttalade åsikter.  

                                                        
102 Esaiasson et al., Metodpraktikan : Konsten Att Studera Samhälle, Individ Och Marknad, chap. 15. 
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4. Empiri och Analys 
Analyskapitlet nyttjas till att granska den empiri som inhämtats. Vad det står i regle-
mente och hur det förhåller sig till vad den intervjuade personalen anser. Analysen 
kopplas sedan mot studiens forskningsfrågor i nästkommande kapitel. 

4.1 Organisation Flygvapnet 
Flygvapnet leds av Flygstaben (FS) som sedan årsskiftet 2019 är placerad på Uppsala 
garnison. De i Flygvapnet ingående förbanden är F7 i Såtenäs, F17 i Kallinge, F21 i Luleå, 
Luftstridsskolan (LSS) i Uppsala samt Helikopterflottiljen i Linköping.103  
Flygtaktisk chefs insatsorganisation består av fem typförband och har 13 krigsförband. 
Fyra stycken flygflottiljer, Helikopterflottiljen, Stridslednings- och luftbevakningsbatal-
jonen, Transport- och specialflygdivisionen samt sex stycken Stridsflygdivisioner.104 
 
 

 
 

Figur 3 Flygtaktisk chefs insatsorganisation105 

4.2 Textanalys reglemente 
Då textanalysen bygger på kodning-tematisering-summering finns det varken möjlighet 
eller syfte med att ordna texten kronologiskt. Sidhänvisning blir i mångt ogörligt ef-
tersom tematiseringen är en sammanställning av koder från hela boken, vilka istället be-
skrivs genom mina kommentarer. 

4.2.1 Reglementet 
Reglementet ”Taktik för Luftoperationer”106 gavs ut 2017 av Försvarsmakten och är gäl-
lande sedan 2017-04-01. Syftet beskrivs i förordet till ”att övergripande beskriva hur 
luftstridskrafterna är organiserade, samt bidra till en ökad kunskap om, och förståelse 

                                                        
103 Försvarsmakten, Organisation, (2019), https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/ (hämtad 2019-08-27) 
104 Försvarsmakten, Taktik För Luftoperationer : Reglemente, 118. 
105 Ibid. 
106 Försvarsmakten, Taktik För Luftoperationer : Reglemente. 
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för hur våra olika system är uppbyggda” samt ”hur vi inom luftstridskrafterna avser an-
vända våra resurser för att nå den efterfrågade effekt som olika situationer kan komma 
att kräva”.107 Även om hela reglementet är av betydelse för studien och därför kommer 
att analyseras, kommer huvudfokus att ligga på de delar som avser ledning av stridsfly-
get. Vid flytten från Stockholm till Uppsala 2019 bytte staben namn från Flygtaktisk stab 
(FTS) till Flygstaben. Detta kan verka förvillande då FTS är den beskrivning som an-
vänds i Reglementet. Reglementet innehåller 192 sidor. 

4.2.2 Analys av reglemente ”Taktik för Luftoperationer” 
Då detta är ett reglemente för luftoperationer, inleds boken med att beskriva flygstrids-
krafternas möjligheter och begränsningar. Handlingsfrihet att verka i hela landet och 
förutsättningar till ett flexibelt uppträdande påvisar uppdragstaktikens anda. I samma 
stycke beskrivs dock även fördelen med att kunna kraftsamla till tid och rum både 
själva och med andra vilket i sin tur kräver mer detaljstyrning. Lite av båda ledningsme-
toderna inledningsvis alltså. Inledningen klargör också att även om inte stridens grun-
der skiljer sig mellan mark-, sjö- och luftmiljön så gör de fysiska förutsättningarna det. 
Flygets förmåga till överblick genom sin höga höjd skapar bättre perspektiv och insyns-
förmåga i ett operationsområde enligt reglementet.  
Det uttrycks klart och tydligt i reglementet att den ledningsfilosofi som ska nyttjas i För-
svarsmakten är uppdragstaktik ”Det militärstrategiska konceptet baseras på uppdrags-
taktik som ledningsfilosofi vilket innebär att Försvarsmaktens chefer med personal ak-
tivt agerar utifrån rådande förutsättningar”.108 Underställda ska ges klara och tydliga 
uppdrag (mål) men ska själva få bestämma metoder utifrån rådande läge. Mandatet 
ska vara långtgående och möjliggöra aktivt agerande.109 Ett nytt begrepp för mig i reg-
lementet var Flygtaktisk chefs (FTCH) ledningsprincip vilken är ”Dynamisk ledning” och 
beskrivs enligt nedan. 
 
”Ledningen måste snabbt kunna skifta mellan detaljstyrning och uppdragstyrning bero-
ende på var handlingsfriheten bör ligga”.110 
 
 Syftet är att de få resurser som finns inom luftstridskrafterna på grund av geografisk 
spridning och hänvisning till infrastruktur, måste detaljstyras i hög grad. Varje resurs 
(flygplan, pilot, tekniker, ammunition, drivmedel, mm) måste vara på den för tillfället 
mest optimala platsen vilket kräver direkta order (detaljstyrning).  Strävan är dock att 
låta den direkt underställda chefen (DUC) avgöra hur en tilldelad uppgift ska lösas. Man 
trycker på att alla nivåer måste känna till FTCH vilja, taktiska idé och beslut i stort. Detta 
för att i uppdragstaktikens anda skapa möjlighet till att verka även vid ledningsbortfall.    
Avseende framgångsfaktorer för ledning inom Flygvapnet står att luftstridskrafterna ska 
ledas på ett enkelt och tydligt sätt och att den ska syfta till att få en snabbare beslutcykel 
än motståndaren. Här känner vi igen Boyds OODA-loop vilken förutsattes av decentrali-
serad ledning enligt Lind111 och därmed indikerar uppdragstaktik.  
 
FTCH leder genom Förbandsledning mot respektive krigsförbandschef (uppdragstaktik) 
genom flygtaktisk order (FTO) eller genom Luftoperativ insatsledning direkt mot de luft-
operativa enheterna (detaljstyrning) genom företagsorder (FgO). Här är tiden en viktig 

                                                        
107 Ibid., 5. 
108 Ibid., 24. 
109 Ibid., 35. 
110 Ibid. 
111 Lind, Handbok i Manöverkrigföring, 15. 
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faktor för val av ledningsmetod då förbandsledning handlar om timmar till månader me-
dan den operativa insatsledningen berör nutid till timmar bort.  
 
Det finns fyra olika orderformat för genomförande av verksamhet som FTCH använder 
sig av. Operationsorder (OpO) ges ut vid ett nytt scenario och följs av en flygtaktisk or-
der när operationen övergår till genomförande. FTO innehåller FTCH beslut i stort, in-
delning, gruppering, uppgifter och den taktiska idén vilket möjliggör uppdragstaktik. 
Dessutom följer oftast en Luftrumsorder (ACO) med FTO vilken reglerar luftrummet och 
dess samordning. Den fjärde typen, företagsorder, används vid specifika tillfällen som 
till exempel attack- eller inhämtningsföretag.  
 
FTS leder olika vid olika beredskapsnivåer, eller åtminstone ändras karaktär. Vid lägre 
beredskapsnivå leder luftoperationscentralen (AOC) vid A3 på FTS det som sker genom 
en insatsledare. Vid högre beredskapsnivåer däremot utökas FTS personellt, framförallt 
inom avdelningarna A3 som då blir genomförandeavdelningen, samt A5 som blir plane-
ringsavdelningen. Dessa förändringar sker för att öka tempot i beslutsprocessen och öv-
riga avdelningar i staben blir understödjande. 
Då Flygvapnet nästan uteslutande består av kontinuerligt anställd personal ändras inte 
organisationen nämnvärt vid fred, kris och krig, utom för FTS enligt ovan. Ändring sker 
istället avseende uppgifter och ledningsmetod. En flygstridsledare (FSL) stridsleder vid 
högre beredskapsnivåer (kris och krig) förbandet via tal och/eller data. Detaljstyrnings-
nivån beror på situationen och gällande insatsregler.  
 
Det finns fem olika typer av luftoperationer varav det inom denna undersökning ryms 
tre. Luftförsvar (jakt) kan bedrivas både med offensiva och defensiva uppdragstyper och 
anses vara den viktigaste och högst prioriterade uppgiften. Attack omfattar bekämpning 
av mål på marken och på havet. Här kommer behovet ofta från någon annan stridskraft 
via FM verkansprocess och attackföretag genomförs inte om det påverkar rollen luftför-
svar. Inhämtning (spaning) sker med alla till buds stående medel såsom foto, radar, so-
nar, signal och visuellt, något som även stridsflygplan används till. De sista och av mig 
avgränsade luftoperationerna är Flygtransport och Undsättning vilka sker med helikop-
ter och transportflygplan. Flygstridsledning sker preliminärt av stridsflyg med luftför-
svarsuppgift men kan enligt reglementet även ske vid de andra fyra luftoperationerna. 
Uppdragstaktik innebär klara och tydliga uppdrag men utföraren avgör metod och förfa-
ringssätt. Frihet under ansvar kombineras med militär disciplin och operationsplanens 
avsikt och händelseutvecklingen avgör mängden improvisation eller stridsledning.112   
 
Några av FTCH uppgifter från chefen insats är att denne ska planera och sedan koordi-
nera hur luftoperationerna genomförs. FTCH ska även kontrollera och följa upp sin 
stridskraft.113 Exakt hur detta går till är fortfarande höljt i ett visst dunkel för mig. Å ena 
sidan ska ledningen ske på ett enkelt och tydligt sätt och å andra sidan ska dynamiskt 
ledning tillämpas. Min tolkning är att då avsikt och händelseutvecklingen styr graden av 
stridsledning kan du som underställd chef aldrig veta när du blir fråntagen din hand-
lingsfrihet. Det borde vara så att ju sämre ledningsläge FTS har desto mer frihet, upp-
dragsstyrning, borde den enskilde piloten få. Om så är fallet eller inte kan enligt mig inte 
utläsas i reglementet.  

                                                        
112 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin : MSD 16, 70. 
113 Försvarsmakten, Taktik För Luftoperationer : Reglemente, 29. 
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4.2.3 Analys av reglementet genom modellen 
Jag finner det svårt att bedöma ledningen rakt av då den blir väldigt olika vid olika till-
fällen och därmed komplex. Min uppdelning för att kunna analysera blir därför mellan 
den lägre beredskapsnivån och de högre dito. I den första tabellen (Figur 4) ryms alltså 
det dagliga arbetet med träningar och incidentberedskapen. Den andra tabellen (Figur 
5) rymmer allt över det i skalan såsom kriser, kränkningar och krig. 
  

Uppdragstaktik versus Ordertaktik 

VAD ska genomföras X HUR det ska genomföras 
VARFÖR det ska genomföras X ATT det genomförs 

Förtroende      X Kontroll 
Handlingsfrihet  L              I Samordning 

Eget agerande             X Restriktioner 
Långsiktiga målet X Detaljer 

Decentraliserad ledning      X               Centraliserad ledning 
Initiativ      X Styrning 

Självständighet X Kraftsamling 
 
Figur 4 Analys av reglemente i lägre beredskapsnivå 

 
Kommentar till figur 4:  
I det dagliga arbetet föreskriver reglementet uppdragstaktiken. Tiden gör det möjlig för 
alla att ta del av FTCH vilja om vad och varför. Restriktionerna kommer sig av den civila 
lagstiftningen i fredstid vilket kan verka begränsande. Luftförsvaret (L) är prioriterad 
verksamhet syftande till vår Territoriella integritet och pågår alltid. Här styrs bara vilket 
förband som har uppgiften och så löser förbandet det. Inhämtning (I) sker även det över 
tiden i syfte att få en så allomfattande luftlägesbild som möjligt. Här är styrningen större 
då det inte bara rör sig om att upptäcka utan också identifiering och målföljning. Styr-
ning till plats och tid känns därmed reell. I grund agerar Flygvapnet enligt uppdragstak-
tik per definition. 
 
  

Uppdragstaktik versus Ordertaktik 

VAD ska genomföras X HUR det ska genomföras 
VARFÖR det ska genomföras           X ATT det genomförs 

Förtroende                 X Kontroll 
Handlingsfrihet  L                AI Samordning 

Eget agerande      X Restriktioner 
Långsiktiga målet      X Detaljer 

Decentraliserad ledning                 X               Centraliserad ledning 
Initiativ           X Styrning 

Självständighet                 X Kraftsamling 
 
Figur 5 Analys av reglemente i högre beredskapsnivå 
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Kommentar till figur 5: 
Vid kris eller krig omorganiseras FTS och arbetssättet förändras något. Tiden är en vik-
tig faktor och därmed centraliseras ledningen. Insatsledningen kan till och med leda för-
banden direkt via tal. Uppdragstaktiken är fortfarande grunden och FTCH vilja (mål) är 
fortsatt en faktor för att möjliggöra detta. Däremot verkar tiden och omvärldsläget på-
verka till vilken nivå de olika mandaten släpps. Man vill kunna kraftsamla mot priorite-
rade mål vilket kräver kontroll över resurserna. Här finns också attackföretag (A) mot 
mark- eller sjömål med, vilka kräver samordning till rum och kanske även tid. Vid högre 
beredskap sker mer direktstyrning än vid lägre. När, var och hur finns beskrivet i regle-
mentet men inte helt tydligt, uppdragstaktik gäller men hur länge?  

4.3 Intervjuer 
Jag väljer att under analysen av mina intervjuer endast hänvisa till ”Pilot”, ”Luftstridsle-
dare” alternativt ”Stabsofficer” enligt tidigare. Alla intervjuer har skett in persona och 
har sedan transkriberats och analyserats.  

4.3.1 Analys intervjuer 
Jag har intervjuat sex piloter, två officerare som arbetat på FTS samt två flygstridsledare. 
Det märks en viss skillnad mellan piloterna och stridsledarna på ena sidan och den per-
sonal som har arbetat i den flygtaktiska staben på den andra. Stabspersonalen utgår ge-
nerellt från ett högre perspektiv, vilket ter sig naturligt då personalen för att placeras i 
staben borde vara mer erfaren. Begrepp som ”den politiska viljan” och ”det strategiska 
läget” nämns här under intervjuerna vid diskussionen om huruvida uppdrag eller order 
ska användas. En annan generell skillnad mellan de intervjuade är kopplat till utbild-
ningsståndpunkten. De som har genomfört utbildning i de högre akademiska program-
men som Officersprogrammet (OP), Stabsutbildningen (SU) samt Högre officerspro-
grammet (HOP) anser sig ha fått en mer teoretisk begreppsutbildning än övriga inter-
vjuade. Ett exempel är utbildningen i uppdragstaktik (fråga 4) där det märks en skillnad 
på ålder och även skolsteg. Alla har fått utbildning men den är inte alltid formell. 
  
”97% är praktisk on-jobb-training, jag har inte fått någon formell utbildning”114 
 
 De yngre som har gått Officersprogrammet på Karlberg har lärt sig teorierna bakom 
uppdragstaktiken och varför den ska användas. Detta gäller även för personalen som 
har läst till major på stabsutbildningen på senare år (2010-talet). Viss utbildning har fö-
rekommit på kaptenskurserna som genomförts men av varierande grad och omfattning. 
Att alla intervjuade ändå har en uppfattning om vad uppdragstaktik är kommer sig av 
”arv” samt att:  
 
”det genomsyrar all verksamhet på divisionen”115. 
 
Hur förklaras då uppdragstaktiken? (fråga 2) Med undantag för enstaka ord är innebör-
den samstämmig för alla i studien.  
 
”Man får en uppgift att lösa men friheten att själv välja hur den ska lösas”116 

                                                        
114 Stridsledare 2 
115 Pilot 2 
116 Pilot 4 
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”Du tilldelas resurser och ett mål men inte hur du ska göra”117 
 
”Du får ett uppdrag vad du ska göra men bestämmer själv hur, eventuellt med begräns-
ningar avseende resurser”118  
 
Motsatsen till uppdragstaktik (fråga 5) benämns med olika ord som kommandostyrning, 
ordertaktik, detaljstyrning, direktstyrning och direktledning. Att inte ha rätt ord är för-
ståeligt då det inom teorierna också benämns olika, vad som däremot är intressant är 
hur det framställs under intervjuerna. Vid beskrivningen av uppdragstaktik hålls en ne-
utral eller positiv syn på begreppet och dess innebörd. Detta ändras när detaljstyrningen 
ska beskrivas till att reflektera en negativ syn, även om det inte uttalas av alla. Vissa är 
mer direkt negativa i sin tolkning. 
 
”Motsatsen blir onödig kontroll”119 samt ”du är en pjäs till chefen”120 
 
Citaten påvisar det negativa med all önskvärd tydlighet. Att mer utbildning verkar höra 
samman med ökad negativism mot detaljstyrning är ett intressant fenomen i studien.  
 
Att det finns en stor bredd på hur man tänker när det gäller uppdragstaktik visar sig tyd-
ligt när de intervjuade med fem ord ska sammanfatta vad uppdragstaktik är för just dom 
(fråga 3). Här kommer 30 olika ord upp och även om vissa ligger ganska nära varandra 
är de ändå olika ord. Flexibilitet är det mest nämnda ordet och det förekommer från 
alla tre personalkategorierna. Just flexibilitet har jag själv inte med bland de framtagna 
indikatorerna från teorikapitlet vilket kan anses som märkligt. Anledningen till det är 
dock att jag ansåg det vara ett svårplacerat ord. Beroende på ur vems perspektiv du ser 
på det kan det nämligen indikera båda sidor. Chefen som genom ordertaktiken håller 
kontroll på sina styrkor har därmed skaffat sig flexibilitet genom möjlighet till att kraft-
samla eller ändra riktning. Den underställde däremot har sin flexibilitet genom upp-
dragstaktikens friare ramar där denne tillåts ta egna initiativ.  
Vid en kontroll av vilka beskrivande ord som fått fler än ett omnämnande är det tolv 
stycken. Förutom det redan nämnda flexibilitet är de Frihet, Möjlighet, Kreativitet, Ef-
fektivt, Helhetsförståelse, Kunskapskrävande, Öppenhet, Förtroende, Ansvar, Målbild 
samt Risktagning för chef, vilket jag godkände som ett ord. Detta innebär att av mina nio 
framtagna indikatorer nämns endast tre fler än en gång vilket är lägre än jag väntat mig.  
 
Det märks en viss skillnad mellan kategorin Pilot och de övriga i hur synen på uppdrags-
taktik är. Piloternas har förutom flexibilitet en tyngdpunkt på förtroende, öppenhet, fri-
het och ansvar medan övrigas fokus är inriktning, vilja, tydlighet och helhetsförståelse 
samt såklart flexibilitet. Min analys av detta är att piloterna i större utsträckning är de 
som tar emot uppgiften och därmed direkt ”känner av” de inskränkningar som finns. Öv-
riga är de som ställer uppgifterna. Svårigheten ligger i att det som av uppgiftställaren 
anses som full frihet trots allt innebär begränsningar för utföraren.  
 

                                                        
117 Stridsledare 1 
118 Stabsofficer 1 
119 Pilot 5 
120 Pilot 6 
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Som jag skrev ovan var det när jag gick igenom TR LuftOp inför denna studie som jag för 
första gången kom i kontakt med begreppet ”dynamisk ledning”. För att se hur spritt be-
greppet är inom de kretsar som dagligen arbetar med luftstriden, ställde jag frågan un-
der samtliga intervjuer (fråga 8). Jag hade valt att inte visa mina frågor innan intervjun 
och inte heller berätta mer än vad som krävdes innan dess genomförande. Detta var ett 
medvetet val för att få reda på kunskapsnivån vid vald intervjutidpunkt. För att undvika 
reflexivitet121, det vill säga att respondenterna ger de svar de tror att jag vill ha, bad jag 
också mina respondenter att inte läsa på något innan intervjun. Jag vill inte ha några till-
rättalagda svar utan försöka skapa en ögonblicksbild av nuet.  
Vid intervjuerna citerade jag det som står i reglementet och frågade sedan hur denna dy-
namiska ledning visade sig.  
 
”Vid storövning! Man samordnas till grupper och sedan är det fritt. Om en rote skjuts 
bort så får man inte välja med vilka nya man ska bilda grupp med, det pekas.”122  
 
”Vid skymningsläge sker mer detaljstyrning.”123 
 
Dessa citat påvisar en viss förståelse av vad det innebär och det gör även nedanstående 
citat. 
 
”Det visar sig på hur FTCH leder och på hur ordrar skrivs samt även på organisat-
ionen.”124 
 
Andra svar blir lite mer svårtolkade som ”Bra”125 och ”gillar det inte, konstigt skrivet”126.  
 
Den samlade bilden av hur man tolkar dynamisk ledning anser jag hör samman med sva-
ret på fråga 15, ’har du läst TR LuftOp?’.  Av de tio intervjuade var det en som noggrant 
läst reglementet. Tre hade läst delar, en hade läst förhandsutgåvan 2017 och några hade 
”bläddrat lite”. Min uppfattning är att det endast var en person av de intervjuade som 
hade hört, reflekterat och kunde redogöra för begreppet dynamisk ledning. Övriga gör 
som jag själv gjorde när jag först läste det, antog utifrån min egen logik.  
Det resonemanget baseras på svaren på fråga 9, att förklara övergången mellan upp-
dragsstyrning och direktstyrning.  
 
”det är väldigt dynamiskt”127 och ”flytande”128 stärker min egen tes om att begreppet rör 
till det snarare än att förklara. Vissa försöker att dra en gräns men den blir subjektiv be-
roende på bakgrund, i detta fall två piloter. 
 
”Direktstyrning ner till grupp men uppdrag inom gruppen”129 
 

                                                        
121 Yin, Fallstudier : Design Och Genomförande / Robert K. Yin ; i Översättning Av Björn Nilsson ; [Fackgranskning: Jan Teorell], 112. 
122 Pilot 6 
123 Pilot 1 
124 Stabsofficer 1 
125 Pilot 5 
126 Stridsledare 2 
127 Stridsledare 1 
128 Pilot 4 och Pilot 5 
129 Pilot 3 och Pilot 6 
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Min förförståelse från det senaste årets utbildning på HOP gjorde att jag antog att det är 
en viss skillnad på hur man agerar beroende på vilken typ av luftoperation som genom-
förs. Intervjuerna stärkte att både attack och inhämtning kräver mer direktstyrning vil-
ket får anses som rimligt. Det är en förutsättning att få reda på när och var en bombning 
ska ske eller ett foto ska tas. Det som däremot visade sig var att piloterna i huvudsak 
trots allt såg även dessa operationer som uppdragstaktik. De får ett mål och ett hur men 
bestämmer ändå oftast hur framryckningen ser ut avseende höjd och hastighet. Det som 
är direktstyrning från högre chefs sida kan alltså uppfattas som uppdragsstyrning på ni-
vån under, bara med mer inskränkande restriktioner.  
 
En viss skillnad framkommer även hur högre chef styr när det gäller offensiv respektive 
defensiv strid. Här får jag förklarat att attack och inhämtning ses som offensiva medan 
luftstriden är defensiv. Detta är inte sett till karaktär utan att luftstrid genomförs oftast i 
hemlandet i försvarssyfte medan attackens bombning anses ske mer förebyggande, vid 
en fientlig tilltransport, utanför landet.  
Av de tre personer som nämner offensiv och defensiv hävdar två att den defensiva stri-
den sker med mer uppdragstaktik och den tredje hävdar motsatsen. Även här finns 
alltså en viss rörighet och begreppsförvirring! 
 
Vid samövning med andra nationer (fråga 12 och 13) finns en viss samstämmighet i in-
tervjuerna. Vi leder lika men ändå olika. 
 
”Det är mer styrt internationellt. (...) i Sverige är vi lika mycket värda, alla piloter. Vi ger 
mycket ansvar på unga medan de internationellt kör mer på följa chefen.”130 
 
”Eftersom vi använder oss av NATOs grund för ledning är det sällan problem.”131 
 
NATO-övningar upplevs som mindre flexibla jämfört med övningar vi har själva eller till 
exempel med Finland, som anses mycket lika oss. Det lyfts dock fram att även under 
NATO-ledda övningar har flexibiliteten ökat på senare år. Förr övades bara stormakts-
uppträdande med COMAO132 och anfall. Detta övas även idag men nu med inslag av 
andra moment som till exempel förlorande av samband till högre chef. Då Sverige som 
småstat har relativt få möjligheter till att själva genomföra COMAO har vi istället under 
längre tid övat med andra friktioner.  
 
”Vi har våra grunder som vi agerar efter, förlorar du sambandet med chefen så vet du 
ändå vad som ska göras … det är så vi övar”133  
 
I teorikapitlet citerades Marco Svedberg avseende att då tekniken skapas för att lösa 
gamla problem så innebär det också att nya skapas.134 Detta är något som påvisas under 
intervjuerna då uttryck gavs för att Flygstaben idag kanske till och med har för bra lä-
gesbild. 
 

                                                        
130 Pilot 2 
131 Stridsledare 2 
132 Composite/combined Air Operations, vilket kan förklaras som en gemensam flyganfallsrörelse bestående av olika ”vågor” av flyg-
plan med olika uppgifter. Totalt ingår mellan 20 till 100 flygplan i en COMAO. 
133 Pilot 6 
134 Smedberg, Militär Ledning : Från Napoleonkrigen till Bosnienkrisen, 284. 
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”Staben sitter ju med samma upplösning som vi har, behöver de verkligen det?”135 
 
Även andra gav uttryck för att den nya tekniken ger högre chef större möjligheter att se, 
men också styra i detaljer som inte var möjligt tidigare, vilket även stärks under teori-
kapitlet.136 En risk med detta blir ökad centralisering och därmed minskad frihet för 
underlydande. 
 Det finns en förståelse hos personalen att de inte alltid kan ha full handlingsfrihet över 
tiden, även hos piloterna. Detta trots att det är de som faktiskt är på plats och därför 
borde ha bäst uppfattning om läget.  

4.3.2 Analys av intervjuerna genom modellen 
Under intervjuerna framkommer ingen tydlig skillnad mellan de olika beredskapsnivå-
erna som i reglementet. Däremot finns det andra skillnader och den tydligaste är enligt 
min mening den mellan piloter och övriga, varvid jag här gör den uppdelningen. I den 
översta tabellen (Figur 6) ingår de som i första hand leder och stöttar det vill säga strids-
ledarna samt stabspersonalen. Den understa tabellen (Figur 7) inrymmer piloternas syn, 
i egenskap av mottagare och utförare.  
 
 

Uppdragstaktik versus Ordertaktik 

VAD ska genomföras            X HUR det ska genomföras 
VARFÖR det ska genomföras      X ATT det genomförs 

Förtroende            X Kontroll 
Handlingsfrihet      L             AI Samordning 

Eget agerande            X Restriktioner 
Långsiktiga målet X Detaljer 

Decentraliserad ledning                 X Centraliserad ledning 
Initiativ      X Styrning 

Självständighet                       X Kraftsamling 
 
Figur 6 Analys av intervjuer sett från ledande personal 

 
 Kommentar till figur 6: 
Även om det finns ett stort mått av förtroende mellan grupperna märks det ändå en liten 
skillnad. Förståelsen för det större syftet och högre chefs vilja ger en ökad kontroll ge-
nom större restriktioner, ibland måste även HUR delges. Vikten av att kunna kraftsamla 
påverkar självständigheten men det långsiktiga målet är ständigt i fokus. Ett dynamiskt 
ledarskap som pendlar mellan full frihet under ansvar för den underställde till direkta 
order vad som ska göras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
135 Stridsledare 2 
136 Ångström and Widen, Contemporary Military Theory: The Dynamics of War, 66. 
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Uppdragstaktik versus Ordertaktik 

VAD ska genomföras      X HUR det ska genomföras 
VARFÖR det ska genomföras      X ATT det genomförs 

Förtroende  X Kontroll 
Handlingsfrihet  L      AI Samordning 

Eget agerande      X Restriktioner 
Långsiktiga målet X Detaljer 

Decentraliserad ledning      X Centraliserad ledning 
Initiativ      X Styrning 

Självständighet X Kraftsamling 
 
Figur 7 Analys av intervjuer sett från utförande personal 

 
 Kommentar till figur 7: 
Piloterna ser allting lite mer som tilldelade uppgifter, alltid med ett VAD och med mer 
eller mindre HUR. Även om restriktioner finns och uppgifterna har tydliga styrningar till 
tid och rum, ser de ändå sin roll som ganska fri. Det finns alltid en egen självständighet 
och möjlighet till initiativ inom de givna uppgifterna. Förståelsen finns för centrala order 
och styrningar och uppgifterna löses på bästa sätt. Men piloterna vet också att när det 
gäller de sekundaktuella besluten har de förtroendet att lösa dessa på för uppgiften 
bästa sätt. 
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5. Resultat och Slutsatser 
I detta kapitel besvaras forskningsfrågorna och resultaten summeras. Vidare drar jag 
slutsatser utifrån dessa och reflekterar även över undersökningens genomförande. Stu-
dien knyts ihop och avslutas med förslag till vidare forskning inom samma inriktning. 

5.1 Resultat 

5.1.1 Forskningsfråga 1 
 
Hur uppfattas uppdragstaktik inom det svenska Flygvapnet? 
 
Reglementet är tydligt i frågan OM det används, då det både hänvisar till och citerar Mili-
tärstrategisk Doktrin. Uppdragstaktik är den ledningsfilosofi som ska användas! Då alla 
intervjuade säger likadant, stärker det påståendet att Flygvapnet använder sig av upp-
dragstaktik. HUR det används däremot råder delade meningar om. Den Dynamiska led-
ningen som enligt reglementet är den ledningsprincip som Flygtaktisk chef använder sig 
av, förklaras på ett sätt som väcker frågor. Att det är en blandning av uppdrags- och di-
rektstyrning samt vilket syfte den har är klart beskrivet men var brytningen går är otyd-
ligt. Vid jämförelse med de som ska följa reglementet, personalen, klarnar det något. 
Detta eftersom endast ett fåtal av de intervjuade faktiskt hade hört och ännu färre för-
stått begreppet dynamisk ledning innan intervjun. När de under intervjuerna beskrev 
sin bild av uppdragstaktik framkom en uppfattning som ganska bra överensstämmer 
med den genom teorin framtagna modellen. Genom att chefen ger sin underställde en 
uppgift samt ett syfte men överlåter hur den ska genomföras till denne, uppfattas att upp-
dragstaktiken nyttjas. Då denna uppfattning stärks i både reglementet och av personalen 
kan den anses besvara fråga 1.   

5.1.2 Forskningsfråga 2 
 
Hur används denna uppfattning av uppdragstaktik i det svenska Flygvapnet? 
 
Fråga 2 är svårare att besvara då den har så många påverkande faktorer. Redan vid ana-
lysen av reglementet framkom skillnader så stora att de resulterade i två resultat, ett för 
fredstid och ett annat för hur det ser ut i krig och kris. När sedan intervjuerna analysera-
des visade det sig att även här fanns skillnader, men mer på ett organisatoriskt plan. Be-
roende på var i organisationen du är används uppdragstaktik olika. Största skillnaden 
påvisas i studien beroende på om du är den som ställer uppgiften eller om du är den 
som ska omsätta den i handling. Vi kan konstatera i forskningsfråga 1 att uppdragstaktik 
används i Flygvapnet, men att den används olika. Det som reglementet kallar dynamisk 
ledning används i den högre ledningsnivån, staben. Här pendlar uppdragen mellan att 
vara mycket fria till att innehålla en stor mängd restriktioner. På utförarsidan, hos pilo-
terna, ses inte denna skiktning på samma sätt utan det mesta ses som uppdragstaktik, 
där restriktioner är en naturlig del. Svaret på frågan blir då att uppdragstaktiken i Flyg-
vapnet används fullt ut vid genomförande av uppgifter men inte alltid när uppgifterna 
ställs. 
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5.2 Slutsatser 
Genom att genomföra en textanalys av Flygtaktiskt reglemente hade jag tänkt mig få 
svar på hur Flygvapnet leds. Beroende på vad man innefattar i begreppet ledning så fick 
jag det, eller också inte. Flygvapnet använder den av ÖB förespråkade uppdragstaktiken 
som ledningsfilosofi men lägger sedan till den dynamiska ledningen som sin lednings-
princip. För mig blir begreppet dynamisk ledning bara ett sätt att när man så behagar 
övergå till central ledning och därmed direktstyrning. Detta finns det dock inget behov 
av då uppdragstaktik enligt exempelvis Brehmer omfattar både mer och mindre detalj-
nivå men ändå fortsätter att vara uppdragstaktik.137 Tiden är den stora faktorn i regle-
mentet. Desto mindre tid som förfogas över desto högre grad av detaljstyrning genom-
förs.  
Reglementet är genomarbetat och välskrivet. Jag har lärt mig mycket av att läsa igenom 
det och jag inser att jag borde ha läst det mycket tidigare. Här ser jag som officer i Flyg-
vapnet en brist, delgivningen. Det borde ha rönt större uppmärksamhet och inneburit 
någon form av utbildning när det gavs ut. Det hade även gett Flygvapenchefen en möjlig-
het att förmedla sitt budskap och ena sin försvarsgren. 
  
Jag beskrev i kapitel fyra min reflektion avseende att mer utbildning sammanföll med en 
ökad negativism mot detaljstyrning. Det här är intressant då det kan tolkas som att den 
officersutbildning som bedrivs idag saluför uppdragstaktiken som det allenarådande 
goda och direktstyrning som det onda. Om så är fallet är det synd då min teoretiska ge-
nomgång påvisar att det finns för- och nackdelar med båda ledningsmetoderna samt att 
de överlappar varandra.138  
De i inledningen nämnda 60 stycken beställda JAS39 Gripen E var tidigare tänkta ersätta 
de idag hundratalet JAS39 C/D. Nu höjs dock röster om att även behålla C/D framöver. I 
försvarsberedningens slutrapport ”Värnkraft” från 2019, föreslås bland annat detta ge-
nom vidmakthållande av två till tre stridsflygdivisioner JAS39 C/D tillsammans med tre 
till fyra divisioner med E även bortom 2030.139  
Oavsett det positiva med att fortsatt ha över 100 stridsflygplan i den Svenska Försvars-
makten påvisar siffrorna ändå att vi numerärt är en småstat. Detta ger mig två slutsat-
ser, för det första måste vi anpassa vår doktrin och taktiska idé efter en småstats förhål-
lande och för det andra blir varje enskilt flygplan mycket viktigare för oss än för länder 
med större resurser. Då återkommer den i inledningen ställda frågan om vi verkligen 
har råd att låta en enskild pilot ansvara för en så stor del av Försvarets resurser. Borde 
inte flygplanen istället direktstyras av en stab?  
Här anser jag att det Svenska Flygvapnet genom sitt Reglemente (TR LuftOp) har påbör-
jat en inriktning till att göra både och. Reglementet beskriver strukturerat hur flygtak-
tisk chef ska leda i de olika situationerna fred, kris och krig och med vilka mandat led-
ning sker, vilket är bra.  
Inblandningen av ett nytt begrepp, dynamisk ledning, upplever jag däremot som olämp-
ligt då jag anser att detta begrepp till sin helhet redan ryms inom uppdragtaktikens ra-
mar. Risken är att begreppet bara skapar ytterligare tveksamheter om vad som faktiskt 
är uppdragstaktik och vad som inte är det. Vid intervjuerna ger piloterna en samstäm-
mig bild av hur det fungerar i verkligheten. Luftstriden är en fin balansgång mellan full 
                                                        
137 Brehmer, Insatsledning : Ledningsvetenskap Hjälper Dig Att Peka Åt Rätt Håll, 125. 
138 Ångström and Widen, Contemporary Military Theory: The Dynamics of War, 65. 
139 Regeringskansliet, “Ds-2019_8-Varnkraft---Inriktningen-Av-Sakerhetspolitiken-Och-Utformningen-Av-Det-Militara-Forsvaret-
2021-2025,” n.d., 201, 
https://www.regeringen.se/49b29c/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/forsvarsberedningen/slutrapport
-14-maj/ds-2019_8-varnkraft---inriktningen-av-sakerhetspolitiken-och-utformningen-av-det-militara-forsvaret-2021-2025.pdf. 
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handlingsfrihet och kraftigt begränsad dito. Detta ifrågasätts inte heller utan förståelsen 
för komplexiteten är stor.  
 
”någon form av detaljstyrning krävs ju ändå, luftstriden kräver att man kan göra dom 
här kortslutningarna (i systemet)”140  
 
En annan detalj som styrker tesen ovan är den låga kunskapsnivån avseende dynamisk 
ledning bland personalen. Ska ett nytt begrepp införas så måste det ske med utbildning. 
Avsatt tid för genomläsning av reglementet, avsatt tid för reflektion samt tid för att ge-
mensamt diskutera skulle bredda förståelsen och även ensa synen på ledningen i Flyg-
vapnet.  
Jag var innan studien lite tveksam men är nu av uppfattningen att piloterna måste ha ett 
stort mått av frihet då de genomför sin tjänst i lufthavet. Det är endast de som ser och 
upplever de sekundsnabba skiftningarna i stridsmiljön. De måste också övas och tränas i 
detta hela tiden för att klara av de uppgifter och krav som ställs. Kan de inte hantera en 
situation själva i fredstid, utan reellt hot så kan de troligtvis inte det vid en svårare situ-
ation heller. Friktioner kan förekomma hela tiden i form av bristande underlag, sam-
band till högre chef eller annat tekniskt problem. Vet alla då chefens slutmål och syfte 
samt har det mandat som krävs för att kunna agera, kommer uppgifter att bli lösta även i 
krig. Detta tycker jag beskrivs bra av pilot 2 som på frågan ”vad är uppdragstaktik för 
dig?” svarade enligt nedan.  
 
”Uppdragstaktiken är ett sätt att säkerställa att uppgiften blir löst utan direkt tillgång till 
chef”141 

5.3 Undersökningens genomförande 
Den metod som använts vid undersökningen har varit en fallstudie med ett fall (upp-
dragstaktik) och med en analysenhet (Flygvapnet). En teorigenomgång ledde till ett ana-
lysverktyg i form av en tabell där empirin jämfördes. Empirin hämtades ur dels ur regle-
mentet Taktik för Luftoperationer, TR LuftOP, och dels från intervjuer med personal. 
Texterna har analyserats genom kvalitativ textanalys enligt modellen koda-tematisera-
summera. Metoden har fungerat bra och har kunnat belysa olikheter men även likheter 
inom Flygvapnet. 
Genom att göra en jämförelse med annan nation hade det varit lättare att dra generella 
slutsatser ur undersökningen. Detta var också tanken men av tidigare förklarade skäl 
blev så inte fallet. 
Undersökningens begreppsvaliditet har genom teorigenomgångens framtagna indikato-
rer varit transparent och därmed följbar. Denna transparens höjer även undersökning-
ens reliabilitet och därmed även resultatvaliditeten.142 
Jag har tidigare hävdat att reliabiliteten i undersökningen, att någon annan kan genom-
föra samma studie och då få samma resultat,143 är förhållandevis låg med anledning av 
intervjuerna. Detta motverkas av studiens analysmodell samt det bifogade frågeun-
derlag som använts vid samtliga intervjuer. Andelen systematiska och slumpmässiga fel 
har med dessa åtgärder minskat.  

                                                        
140 Pilot 1 
141 Pilot 2 
142 Esaiasson et al., Metodpraktikan : Konsten Att Studera Samhälle, Individ Och Marknad, 58–66. 
143 Yin, Fallstudier : Design Och Genomförande / Robert K. Yin ; i Översättning Av Björn Nilsson ; [Fackgranskning: Jan Teorell], 159. 
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TR LuftOP är bara en delmängd av de skrifter och handlingar som styr Flygvapnet. Detta gör 
att den bild som framkommer i studien kanske inte alls stämmer med verkligheten. Redovi-
sad bild är dock den som framkommer vid genomgång av öppen källa. Min strävan att hålla 
undersökningen oklassificerad påverkar därför möjligheten till att dra generella slutsatser, 
den externa validiteten minskar. 
En reflektion efter genomförd undersökning är att en enkät bland samtliga piloter, som 
komplettering, ytterligare kunde ha stärkt mitt resonemang. Detta är något jag för med mig 
och kommer överväga vid nästa uppsatstillfälle. 

5.4 Fortsatt forskning 
Jag ser att det finns några vinklingar att gräva djupare i inom ämnet uppdragstaktik. För 
det första skulle en djupare analys av ledningsfilosofin inom hela Flygvapnet kunna gö-
ras. Leder FTCH olika när det gäller transportflyg eller helikopter och i så fall var-
för/varför inte? För det andra skulle det vara intressant att genomföra en jämförelse 
mellan ledningsfilosofierna inom Flygvapnet, Marinen och Armén. Kanske även kopplat 
mot de olika nivåerna strategisk, operativ samt taktisk. Den tredje vinklingen är den 
som jag själv gick bet på, att jämföra med annat lands flygvapen. Så här i efterhand 
skulle jag ha provat med Storbritannien istället för Finland och Norge men möjligheten 
finns kvar och fältet ligger öppet, mycket nöje! 
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7. Intervjuunderlag 
      

Jag heter Johan Östling och jobbar på Helikopterflottiljen i Linköping. Jag har un-
der förra året genomfört Högre Officersprogrammet HOP och skriver nu min Ma-
gisteruppsats inom ramen för utbildningen. Uppsatsen syftar till att ge mig en civil 
magisterexamen och har egentligen inget med min grad eller tjänst att göra. 
Den här intervjun sker på frivillig basis och jag kommer att spela in den i syfte att 
senare transkribera och tolka svaren.  
Du kan när som helst avbryta intervjun och välja att inte delta, detta gäller även 
om du i efterhand ångrar dig. Jag har valt att anonymisera de jag intervjuar och 
referera till ”pilot med xx år i Flygtjänst” alternativt ”officer med erfarenhet vid 
FTS” och även hålla anonymitet mellan intervjuobjekten. 
Syftet med anonymiteten är tvådelat, dels för att det som framkommer inte ska 
kunna användas mot intervjuobjekten, vilket ökar möjligheten till en mer rättvi-
sande bild. Dels beror det på att det är gruppen som är intressant, inte personerna 
i sig. Har du någon fråga innan vi börjar? 
“Arbetet syftar till att skapa en bild av uppdragstaktiken inom Flygvapnet.” 
(Ljudupptagning påbörjas) 
 
1. Hur många år har du i Flygtjänst (piloter) alternativt Tjänst? 
2. Vad är uppdragstaktik för dig? 
3. Om du skulle sammanfatta ovanstående med 5 ord, vilka skulle det vara? 
4. Vilken utbildning har du fått i uppdragstaktik och dess användande? 
5. Vilket är motsatsförhållandet till uppdragstaktik och hur skulle du beskriva det? 
 
I Militärstrategisk doktrin från 2016 (MSD16) står det att ”Vår (alltså FM) led-
ningsfilosofi är baserad på uppdragstaktik och krigets krav är utgångspunkten för 
vår ledningsfilosofi, vilket vi omsätter (i) en pragmatisk handling”  
 
6. Hur tycker du att det visar sig i Försvarsmakten (FM)? 
7. Hur utnyttjas uppdragstaktik i Flygvapnet (FV)? 
 
I Reglemente Taktik för Luftoperationer står det ”Inom ramen för Försvarsmak-
tens övergripande ledningsfilosofi uppdragstaktik, nyttjar FTCH en ledningsprin-
cip som är en kombination av detaljstyrning och uppdragsstyrning.” 
 
8. Hur visar sig denna ”Dynamiska ledning” tycker du? 
9. Kan du förklara var och hur gränssnitten ser ut inom FV kopplat mot de båda styr-
ningsmetoderna? 
10. Ser du några skillnader beroende på operationstyp (Luftförsvar-Attack-Inhämt-
ning)? 
11. Förklara skillnaderna? 
12. Utnyttjas annorlunda ledning vid samövning med andra länder inom Nordefco, FISE, 
NATO eller motsvarande? 
13. Hur visar sig det? 
14. Tycker du att det nuvarande systemet fungerar eller skulle du vilja ändra på något? 
15. Har du läst TR LuftOp? 
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16. Tycker du att jag har missat någon väsentlig fråga som jag borde ha frågat? 
17. Är det något annat du undrar över eller något du vill ta upp? 
 
Då tackar jag för din medverkan i mitt arbete! (stänger av inspelningen)  


