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Syftet med uppsatsen är att beskriva uppdragstaktikens uppkomst och bakgrund samt när började 
den tillämpas i Sverige som ledningsfilosofi och på vilket sätt bidrar dagens officersutbildnings-
system till att uppdragstaktik kan används i den svenska försvarsmakten. Med ledningsfilosofi 
avses ett förhållningssätt, mer än bara en metod. Inom ramen för syftet är följande frågeställningar 
intressanta och värda att försöka besvara: 

• När uppstod uppdragstaktik och när började den tillämpas i Sverige 
som  ledningsfilosofi och således också som ledningsmetod? 

• På vilket sätt bör officersutbildningssystemet vara utformat och 
strukturerat för att säkerställa att de utbildade officerarna kan leda och 
bli ledda enligt uppdragstaktikens grundtankar? 

• Är vårt officersutbildningssystem anpassat och utformat för att få fram officerare som 
använder uppdragstaktik som ledningsfilosofi och ledningsmetod? 
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Abstract 
Mission-order tactics and the Swedish system of training officers 
 
It´s hard to find an equivalent meaning for the Swedish expression 
Uppdragstaktik in the English vocabulary. The German expression is 
Auftragstaktik and is rather easy to compare and understand from a Swedish 
point of view. The expression that lies near at hand is mission-type-orders or 
mission-order tactics. This paper is about Uppdragstaktik, or Auftragstaktik, 
or mission-order tactics and its connection to the Swedish system of training 
officers. The purpose is to describe the origin and background of mission-
order tactics and when it started to be used in Sweden as a philosophy to 
command military units, but also in what way the Swedish system of training 
officers contributes so that the philosophy can be used in the Swedish armed 
forces. 
 
In trying do that I have examined different levels of officers training by 
interviewing both instructors and students in order to find out what they think 
about how to train to fulfil the mission of producing officers who can act in a 
system who is using mission-order tactics as its main philosophy for 
commanding individuals and units. I have also read doctrines and other 
military publications to see if I could find out what they are saying about the 
same subject. 
 
Key words: mission-order tactics, philosophy of commanding individuals and 
military units, command methods, officers training               
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1. Inledning 
Under mina mer än 25 år som officer har jag ofta ställts inför problematiken 
hur att få vitt spridda och agerande underavdelningar av olika typer att verka i 
riktning mot det övergripande målet. Underavdelningarna har varit allt från 
självständigt agerande attackdykargrupper långt bakom fiendens linjer, via 
innästlade och sambandsmässigt isolerade kustjägarplutoner till hela 
kompanier inom ramen för en amfibiebataljon som verkar under radiotystnad 
för att i rätt läge sätta in sin fulla samlade kraft mot den inte ont anande 
motståndaren.  
Oftast har verksamheten föregåtts av en inledande gemensam ordergivning till 
exempel till pluton- och kompanichefer för att sedan i princip ha övergått till 
att de olika underavdelningarna agerar självständigt i det mycket 
fragmenterade slagfält som den typiska svenska skärgårdsmiljön innebär och 
erbjuder. Enkelt uttryckt, lagda kort ligger och framgången bygger på att 
underavdelningarna, spelkorten, förstår slutmålet och agerar självständigt för 
att helheten skall uppnås och förvånansvärt ofta har man suttit i sin 
fältmässiga stabsmiljö och bara konstaterat att det fungerar. Kortfattade 
rapporter duggar in och meddelar till exempel ”från KK objekt B taget, jag 
fortsätter mot linje C och samordnar verksamheten med KL” och ”från KL, 
uppgift 1 löst och jag ser möjligheten att fortsätta samordnat med KK mot 
linje C, vilket jag kommer att göra”, samt lite senare ”från KK och KL, linje C 
uppnådd och vi fortsätter med att ta nya uppgifter inom ramen för beslut i stort 
(BIS) och riktlinjer”. Som chef är det bara att vända sig om till 
kvartermästaren och se till att underhåll och stöd förs framåt till linje C och på 
lämpligt sätt meddela KK och KL, ”bra jobbat, vi understödjer enligt plan, 
fortsätt”.      
 
Givetvis är det uppdragstaktik som ligger till grund för ovanstående positiva 
bild av hur att agera som chef för kustjägar- och amfibieförband och hur 
underlydande enheter agerar och manövrerar inom ramen för och mot 
slutmålet. Detta överensstämmer också med vad till exempel Militärstrategisk 
Doktrin (MSD) uttrycker om uppdragstaktik och manövertänkande, nämligen:    
”Grunden för Försvarsmaktens agerande är manövertänkande.”1 
”Manövertänkande utgår från att det är möjligt att genom mental och fysisk 
manöver undvika konfrontation i situationer där motståndaren är stark och 
istället systematiskt utnyttja dennes svagheter. Den indirekta metoden är 
därför ett viktigt verktyg för att, med begränsningar i medel och metoder, 
kunna uppnå strategiska, operativa eller taktiska mål i fred, kris och krig.”2 
och vidare att manövertänkande byggs upp av två grundprinciper, nämligen 
att:3 

• tillämpa den indirekta metoden och utnyttja kritiska sårbarheter 
• ständigt sträva efter initiativ, vilket underlättas av uppdragstaktik 

 
 

                                                 
1 Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin, Stockholm, s. 81. 
2 Ibid., s. 82. 
3 Ibid., s. 81. 
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Vidare sägs att uppdragstaktik kräver ”hög utbildningsnivå och god 
disciplin4”5. Det är utbildningen och vägen fram till denna höga 
utbildningsnivå som tilldrar sig mitt intresse. 
 

1.1 Bakgrund 
Uppdragstaktik, ett så vedertaget begrepp, en svensk ledningsmetod6, ett 
svenskt ledningssätt, men dock ändå så lite dokumenterat7 om dess ursprung 
och dess självklara status som vår militära ledningsfilosofi. Korta och 
kärnfulla beskrivningar av uppdragstaktik är vanligt, men djupet där bakom 
återfinns inte så lätt. Likaså är det svårt att finna dokumentation om hur att 
utbilda eller utbildas för att nå de kunskaps- och färdighetskrav som ibland 
framskymtar när det beskrivs vad uppdragstaktik innebär eller kräver av 
officerare och soldater. Om hela kedjan manövertänkande, den indirekta 
metoden, angripa kritiska sårbarheter, ständigt sträva efter initiativ och som 
underlättas av uppdragstaktik är så hållbar och självklar som den tycks vara så 
borde det vara lätt att återfinna de utbildningsmetoder och regler som krävs 
för att framdana de officerare och soldater som skall vara en stark länk i den 
beskrivna kedjan. Jag ger mig ut på tunn is och påstår att hur att genomföra 
den nödvändiga utbildning som krävs för att skapa den starka länken i kedjan, 
uppdragstaktik, är dåligt beskriven och svår att dokumenterad återfinna. 
              

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att beskriva uppdragstaktikens uppkomst och 
bakgrund samt när började den tillämpas i Sverige som ledningsfilosofi och 
på vilket sätt bidrar dagens officersutbildningssystem till att uppdragstaktik 
kan används i den svenska försvarsmakten. Med ledningsfilosofi avses ett 
förhållningssätt, mer än bara en metod. 
 
Jag avser försöka besvara följande frågeställningar inom ramen för det 
ovanstående syftet: 

1) När uppstod uppdragstaktik och när började den tillämpas i Sverige 
som  ledningsfilosofi och således också som ledningsmetod 

2) På vilket sätt bör officersutbildningssystemet vara utformat och 
strukturerat för att säkerställa att de utbildade officerarna kan leda och 
bli ledda enligt uppdragstaktikens grundtankar? 

3) Är vårt officersutbildningssystem anpassat och utformat för att få fram 
officerare som använder uppdragstaktik som ledningsfilosofi och 
ledningsmetod?  

 

                                                 
4 Disciplin tolkar jag i det här fallet som Uppdragsdisciplin, det vill säga sättet att förhålla sig till sitt eget 
uppdrag, att vara trogen och lojal mot det uppdrag som erhållits. 
5 Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin, Stockholm, s. 90. 
6 Ibid. 
7 Cedergren, Anders, Mattsson, Peter A mfl (2003), Uppdragstaktik – en ledningsfilosofi i förändring, 
Försvarshögskolan, Stockholm, sid V. 
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1.3 Avgränsningar 
Med dagens officersutbildningssystem menar jag den utbildning som officeren 
erhåller efter fullgjord värnpliktsutbildning. Värnpliktsutbildningen skall 
givetvis om den är genomförd och upplagd enligt uppdragstaktikens 
grundtankar ha påverkat tron på att leda enligt detta sätt är positivt och värt att 
ta efter, men värnpliktsutbildningens värde i detta sammanhang är 
svårvärderbart och avses därför inte undersökas i uppsatsen. Dock måste 
givetvis beaktas, utanför ramen för vad denna uppsats har som syfte att uppnå 
och beskriva, att trupperna bestående av officerare och meniga måste danas i 
uppdragstaktikens anda. Den enskilde menige skall ju också agera och ta 
initiativ för att ledningsfilosofin och metoden skall fungera, initiativkraften 
och viljan att agera måste finnas ända ner i botten av organisationen.8    
Dagens officersutbildningssystem omfattar enligt detta mitt sätt att avgränsa 
mig följande komponenter9: 

• Yrkesofficersprogrammet (YOP), som genomförs vid 
Militärhögskola (MHS) 

• Taktiska programmet, som genomförs med delat ansvar av MHS och 
försvarsgrensspecifik fack- och funktionsskola 

• Stabsprogrammet (SP), som genomförs vid Försvarshögskolan 
(FHS) 

• Chefsprogrammet (ChP), som genomförs vid FHS 
Enligt samma resonemang som ovan avseende värnpliktsutbildningens 
påverkan och inflytande på officerens förmåga att leda och bli ledd enligt 
uppdragstaktikens grundtankar så påverkas detta också av annan utbildning 
och intryck från officerens dagliga gärning, såsom t ex fack- och 
specialistkurser, deltagande i övningsverksamhet, goda förebilder i den egna 
omgivningen med mera. Men dessa påverkande faktorer är precis som 
värnpliktsutbildningen svårvärderbara och avses inte undersökas inom ramen 
för min definition av dagens officersutbildningssystem.  
 
Motsvarande tankesätt som ovan gäller också för reservofficerare och 
värnpliktiga officerare. Deras värnpliktsutbildning påverkar, deras 
”obligatoriska” officersutbildningssteg borde bygga vidare på graden av 
förmåga att leda och bli ledd enligt uppdragstaktikens grundtankar och deras 
fortsatta deltagande i övningar med mera borde också fortsättningsvis påverka 
resultat och tillämpning. Jag avser inte specifikt undersöka reservofficerens 
och den värnpliktige officerens situation i uppsatsen. Min undersökning riktas 
mot yrkesofficeren och dennes utbildning och läsaren får själv dra tillämpliga 
slutsatser när så är möjligt i förhållande till reservofficerens och den 
värnpliktige officerens situation. 
 
En tidsmässig avgränsning är också på sin plats. Uppsatsen undersöker 
utbildningsförhållandena sedan Ny befälsordning (NBO) infördes 1981 via det 
nuvarande skolsystemet, som infördes 1999, och till i dag 2004.  
                                                 
8 Enskilt arbete av Reuterswärd, Fredrik (augusti 1980), Ledning, anda och disciplin, s. 12, sedemera i Sju 
uppsatser om ledning och samarbete inom försvarsmakten (1980, M7749-708101).  
9 Regeringskansliet (2003), Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten (SOU 2003:43), Stockholm, s. 31. 
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Ingen av de intervjuade kadetterna eller officerarna har utbildats till officer 
innan NBO infördes. Undersökningen tar inte hänsyn till att det i skrivande 
stund pågår en ny skolutredning om ”morgondagens” skolsystem för 
officersutbildning, men det kan ändå vara värt att reflektera över att 
begreppet, ledningsmetoden och/eller ledningsfilosofin uppdragstaktik inte 
finns nämnd eller associerad till en enda gång i hela utredningen10.  
 
Jag avser inte att i uppsatsen diskutera kommandostyrning, varken som ett 
begrepp eller som motsatsförhållande till uppdragstaktik. Jag konstaterar bara 
helt enkelt att synsättet att kommandostyrning kan vara en del och en 
nödvändig del av uppdragstaktik blir allt vanligare och att de flesta accepterar 
att något motsatsförhållande egentligen inte råder11. Valet av metod och grad 
av tillämpning är snarare beroende av den aktuella situationen. Detta kan väl 
jämföras med vad som benämns som situationsanpassat ledarskap12, vilket 
innebär att hela skalan från uppdragstaktik till utpräglad kommandostyrning 
måste kunnas användas beroende på den rådande situationen. Läget avgör om 
ordern eller direktiven är så övergripande som till exempel ”gör så gott du 
kan” eller att det inte finns något utrymme annat än för ”följ mig”.  
  

1.4 Definition av centrala begrepp 
I det här delkapitlet avser jag diskutera definitionen avseende uppdragstaktik, 
men också vad som anses vara förutsättningar för att kunna utöva och tillämpa 
uppdragstaktik. Syftet är att fastställa den definition för uppdragstaktik som 
sedan kommer att används som utgångsläge och underlag för fortsatt arbete 
och diskussion i uppsatsen. Till definitionen finns ett antal begrepp och 
nyckelord som också är viktiga för fortsättningen och de lyfts fram nedan. 
Delkapitlet avslutas med ett kortare inlägg om kommandostyrning, utan att 
sätta det i ett motsatsförhållande till uppdragstaktik. 
 
Den av mig använda definitionen av uppdragstaktik återfinns i MSD och 
lyder:     
”I uppdragstaktik ställer chefen uppgift samt tilldelar resurser och 
handlingsregler men lämnar så mycket som möjligt av genomförandet åt sina 
underlydande.”13 
 
”Uppdragstaktik förutsätter en ledningsfilosofi som präglas av initiativkraft, 
självständigt beslutsfattande, individuellt ansvarstagande och ömsesidigt 
förtroende mellan chefer och personal. Uppdragstaktik kräver vidare hög 
utbildningsnivå och god disciplin.”14 Definitionen och förutsättningarna för 
uppdragstaktikens genomförande är i princip likvärdiga oavsett vilket svenskt  

                                                 
10 Ibid. 
11 Cedergren, Anders, Mattsson, Peter A mfl, Uppdragstaktik – en ledningsfilosofi i förändring, 
Försvarshögskolan, 2003, sid 6 (hänvisar till Chefen och ledarskapet 1986, sid 86, 90, 106), samt Lektion 
Introduktion militärteori vid MHS-Karlberg 2004-02-16 av mj Ola Palmqvist, lektionsunderlag i författarens 
ägo.  
12 Larsson, Gerry och Kallenberg, Kjell (red) (2003), Direkt ledarskap, Försvarsmakten, Stockholm, s. 33. 
13 Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin, Stockholm, s. 90. 
14 Ibid. 
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reglemente man läser i, dock poängteras i vissa sammanhang utövar vad som 
nämns ovan att underställda chefer måste känna till högre chefs vilja och syfte 
med striden15 samt att högre chef måste följa upp och stödja verksamheten vid 
underlydande och underställda förband.16 
 
Ur svenskt perspektiv kan således uppdragstaktik i modern tappning 
kondenseras till att bestå av att en chef ställer uppgift, tilldelar resurser för att 
uppgiften ska kunna lösas, detta kompletteras med handlingsregler och sedan 
överlåts det åt den som tilldelats uppgiften att lösa den efter eget huvud. 
Handlingsreglerna, eller direktiven som också används i vissa sammanhang, 
kan vara ett sätt att leda hur uppgiften löses men också ett sätt att samordna 
den aktuella verksamheten med annan verksamhet. Handlingsreglerna kan 
likaså vara ett sätt att skapa handlingsberedskap hos och handlingsfrihet för 
underlydande chefer. Handlingsberedskap genom att handlingsreglerna talar 
om vad högre chef bedömer eller antar kan komma att hända och sätter upp 
regler för hur underlydande får och kan agera i olika situationer. 
Handlingsfrihet genom att handlingsreglerna anger inom vilka ramar som 
underställd får och kan agera i fall att oförutsedda händelser eller 
händelseutvecklingar dyker upp. Väl avvägda och formulerade 
handlingsregler kan och bör också ange hur att agera efter att uppgiften är löst, 
det vill säga handlingsberedskap och handlingsfrihet för fortsättningen och 
framtiden.  
 
Denna form av ledning kräver således initiativkraftiga underställda. Det går 
inte att sitta still och vänta på att någon annan löser mina problem och högre 
chef är inte alltid på plats för att se vilka möjligheter den lokala situationen 
erbjuder. Den lokale chefen måste fatta beslut utifrån den rådande eller 
kommande situationen, det vill säga självständigt beslutsfattande. Den lokale 
chefen måste också förstå vad hans agerande kan få för konsekvenser för 
andra i hans omgivning, det vill säga individuellt ansvarstagande. Högre chef 
måste tro på sina underlydandes förmåga och vilja att lösa tilldelad uppgift på 
bästa sätt och underlydande måste känna att chefen har förtroende för att han 
kommer att göra så, det vill säga ömsesidigt förtroende. I detta ligger att den 
underställde måste känna till högre chefs vilja och syfte med striden och att 
han vet och känner att chefen följer upp och är beredd att stödja beordrad 
verksamhet.       
 
Kommandostyrning 
Jag avser inte, som tidigare nämnts, sätta uppdragstaktik och 
kommandostyrning i något motsatsförhållande, utan accepterar och anser att 
det är helt korrekt att inom den uppdragstaktiska ledningsfilosofin är 
kommandostyrning att betrakta som en del av sättet att leda. Det är situationen 
och omständigheterna som måste avgöra vilken metod som används inom 
ramen för det övergripande förhållningssättet. Kommandostyrning, eller att ge  
                                                 
15 Försvarsmakten (1995), Arméreglemente del 2 Taktik – (AR 2), Stockholm, s. 76, samt Försvarsmakten (1998), 
Kustartillerireglemente Amfibiebataljon 1998, Stockholm, s. 132  
16 Försvarsmakten (1995), Arméreglemente del 2 Taktik – (AR 2), Stockholm, s. 78, samt Försvarsmakten (1998), 
Kustartillerireglemente Amfibiebataljon 1998, Stockholm, s. 132, samt Chefen för marinen (1987), 
Taktikreglemente för flottan, TRFL 1987, Stockholm, 6:9. 
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kommando, är då ett medel för att samordna sådant som oftast skall och måste 
ske omedelbart. Kommandon används företrädesvis då på grupp-, pluton- och 
ibland på kompaninivå och i form av till exempel följ mig, vid …mot…färdig 
pjäs eller det koncisa och korta eld.17 Till skillnad mot att ställa uppdrag, som 
oftast är förknippat med någonting som skall lösas i en framtid, vilket innebär 
att det är en mer eller mindre okänd eller osäker situation som ska lösas 
genom uppdragsställandet. 
  
Om däremot kommandostyrning är en vald ledningsmetod, vilket flera 
nationers försvarsmakter mer eller mindre medvetet har gjort och vilket i sin 
tur kan bero på kulturella och politiska faktorer, så går inte förhållningssättet 
och relationen mellan kommandostyrning och uppdragstaktik att betrakta på 
ovanstående sätt. Kommandostyrning är då att betrakta som en centraliserad 
ledning och beslutsfattaren eller beslutsfattarna finns högt upp i systemet. 
Olika former av tillstånd och resurser är inte delegerade nedåt i systemet och 
det är chefens order som utlöser de underlydandes agerande. De underlydande 
verkställer konkreta uppgifter, har ingen eller begränsad handlingsfrihet och 
förväntas inte agera självständigt i någon större omfattning.18 Ett av motiven 
till att medvetet välja kommandostyrning som metod kan hänga samman med 
militärteoretiska traditioner där planerare generellt sätt har haft större tyngd än 
genomförare. Planerarna har då i sin tur ofta stött sitt arbete på 
militärhistoriska exempel. I det här resonemanget har kommandostyrning 
planering som sin grund och sitt ursprung, planerarna ser sig som 
kompositörer och genomförarna blir musikerna som spelar efter deras noter.19 
Kommandostyrning blir då ur detta perspektiv att resonera en symfoniorkester 
som dirigeras av en man och som leder de andra in i minsta detalj, not för not 
spelar orkestern efter dirigentens ledning. Uppdragstaktik skulle då kunna 
jämföras med en jazzorkester som spelar spontant tillsammans med stöd av en 
gemensam målbild.    
 

1.5 Metod 
Inledningsvis konstaterar jag att metod är ett vetenskapligt sätt att närma sig 
det ämne jag skriver om och hur ämnet avses behandlas.20 Således kan metod 
betraktas som ett redskap, ett sätt att besvara mina frågeställningar och på sätt 
nå fram till det syfte jag satt upp med min uppsats.  
 
Uppdragstaktik kräver ”hög utbildningsnivå”21, vilket borde innebära att de 
kunskaper och färdigheter som officeren behöver inneha och besitta för att 
kunna utföra sin verksamhet måste tillföras denne genom någon form av 
utbildningsverksamhet.  Att klara av att hantera ett tekniskt system kräver en 
viss form av kunskap och färdigheter, likväl som att leda och bli ledd enligt 
uppdragstaktikens grundtankar också kräver kunskaper och färdigheter av de  
                                                 
17 Chefen för armén (1984), Nomenklatur för armén (Nomen A), M7741-100221, s. 14.  
18 Cedergren, Anders, Mattsson, Peter A mfl (2003), Uppdragstaktik – en ledningsfilosofi i förändring, 
Försvarshögskolan, Stockholm, s. 8. 
19 Från egna anteckning från föreläsning av Professor Torsten Björkman, FHS, 2003-09-18. 
20 Ejvegård, (1996 andra upplagan), Vetenskaplig metod, s. 29. 
21 Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin, Stockholm, s. 90. 
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inblandade. Det svenska officersutbildningssystemet borde således vara 
uppbyggt och strukturerat för att ge officeren dessa kunskaper och färdigheter 
som krävs i uppdragstaktikens namn. Här måste dock poängteras att trots att 
uppsatsen endast handlar om uppdragstaktik och det svenska officers-
utbildningssystemet så är det givetvis av avgörande betydelse att hela 
systemet, Försvarsmakten, genomsyras av uppdragstaktikens ledningsfilosofi 
och anda, officeren själv avgör inga slag. Det gör han tillsammans med sina 
soldater och sin omgivning.      
 
För att komma fram till om så är fallet avser jag använda följande steg i min 
beskrivning: 

1) börja med att beskriva den militärteoriska/militärhistoriska bakgrunden 
till uppdragstaktik, med andra ord skapa en teoretisk och historisk 
plattform att utgå ifrån 

2) därefter beskriva vad doktrin och reglementen säger om 
uppdragstaktik och försöka finna ut om något särskilt sägs vad avser 
att utbilda för att få fram uppdragstaktiska officerare 

3) därefter beskriva hur utbildare på MHS-nivå och omsätter den 
teoretiska massan till konkret utbildningsverksamhet på den aktuella 
nivån 

4) för att därefter beskriva hur mottagarna, kadetter på MHS-nivå och 
kaptener på FHS SP-nivå, uppfattar att de utlärda och mottagna 
kunskaperna och färdigheterna kan omsättas till uppdragstaktisk 
förmåga 

5) för att slutligen försöka beskriva hur resultatet blev vid ett 
genomförande, till exempel vid en praktisk övning såsom Taktisk 
slutövning 2004 (TSÖ 04) 

 
Dessa steg borde ge mig möjlighet att nå fram till svaren på mina 
frågeställningar och uppnå det syfte jag satt upp för mitt arbete. På vägen fram 
borde jag också kunna få idéer om hur utbildningen skulle kunna förbättras 
och förändras för att kanske på ett bättre och effektivare sätt nå det mål som 
till exempel MSD nämner, det vill säga officerare med hög förmåga att leda 
och bli ledda enligt uppdragstaktikens grundtankar. 
 
Jag använder mig således av en deskriptiv metod där datainsamlingen består 
av eget läsande av doktrin, reglementen och annan relevant litteratur, 
intervjuer av utbildare och mottagare av utbildningen samt eget deltagande 
och studerande av övningsverksamhet. Detta sätt att arbeta ger ett tvärsnitt, 
om än ett relativt grunt sådant på grund av bland annat begränsad tid till 
förfogande, avseende vad det innebär att utbilda till och utbildas inom ramen 
för det svenska officersutbildningssystemet för att uppnå uppdragstaktisk 
förmåga och förståelse.  
 
Utbildande officerare representeras i detta mitt arbete av huvudläraren i taktik 
vid MHS Karlberg och en av hans lärare. Den sistnämnde var också den som 
höll i det grundläggande utbildningspasset avseende uppdragstaktikens 
grunder och tillämpning som jag deltog vid som observatör. Intervjuer med 
dessa genomfördes som en gruppintervju, det vill säga båda deltog vid samma  
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tillfälle, och utgick från ett antal relevanta frågeställningar. Frågeställningarna 
framgår av delkapitel 4.2. Mottagarna av utbildningen vid MHS Karlberg 
representeras av en grupp om nio kadetter som var sammansatt så att de kom 
från olika delar av Försvarsmakten, både vad avser försvarsgrenar och 
vapenslag. Fyra från armén, från förbanden P 18, S 1, Livgardet och T 2, och 
tre från marinen, från förbanden 4. Minkrigsflottiljen, 1. Ubåtsflottiljen och 
Amfibieregemente 1, samt två från flygvapnet, från förbanden F 20 och F 16. 
Syftet med sammansättningen var att se om det eventuellt gick att utröna om 
det finns olika kulturer vad avser uppdragstaktik vid Försvarsmaktens olika 
delar. Intervjuer med dessa kadetter genomfördes som en längre 
gruppintervju, det vill säga samtliga deltog vid samma tillfälle, och utgick från 
ett antal av mig komponerade frågeställningar. Använda frågeställningar 
framgår av delkapitel 5.1. Respektive kadett fick svara på varje fråga utgående 
från sitt sätt att se på frågeställningen och därefter genomfördes en längre 
diskussion kring varje frågeställning i syfte att se om det fanns skillnader eller 
likheter i svaren beroende på vilken försvarsmaktsdel man kom ifrån. 
            
Mottagargruppen vid FHS SP bestod av sex kaptener representerande 
förbanden Livgardet, F 17, 2. Ytstridsflottiljen och Amfibieregemente 1. 
Frågeställningarna var de samma som för kadetterna vid MHS Karlberg och 
intervjuerna genomfördes efter samma modell som tidigare, det vill säga i 
form av gruppintervju. De studerande vid FHS SP är uppdelade efter 
försvarsgrenstillhörighet i olika avdelningar och kan således ha mottagit olika 
utbildning avseende till exempel vad uppdragstaktik är och hur det tillämpas. 
Syftet med att använda samma frågeställningar till de två grupperna 
studerande, kadetter vid MHS Karlberg och kaptener vid FHS SP, med andra 
ord mottagarna av skolornas och utbildarnas budskap och förhållningssätt 
avseende uppdragstaktik, var att försöka utröna och beskriva den eventuella 
skillnad och eller utveckling som skett mellan de två olika skolstegen. 
 
Efter att de olika intervjuerna hade genomförts sammanställde jag svaren från 
den enskilda intervjugruppen till ett sammanfattande intryck och uppfattning 
av vad de uttryckt avseende de specifika frågeställningarna. Denna 
sammanställning per intervjugrupp har sedan översänts till de intervjuade för 
kommentarer och synpunkter. Några smärre förändringar eller tillägg har 
behövts göras som resultat av detta kontrollförfaringssätt.  
 
Som ett ytterligare steg för att skapa underlag för mig själv att kunna bilda 
mig en uppfattning om hur uppdragstaktik uppfattas, vad det är och hur det 
tillämpas, med slutmålet att kunna beskriva hur det svenska 
officersutbildningssystemet bidrar med utbildning som utvecklar officerare 
som kan leda och bli leda enligt metodens och filosofins grundtankar och 
principer satte jag upp en hypotes att prövas under TSÖ 04. Hypotesen, som 
finns återgiven och beskriven i delkapitel 5.3, spreds till deltagarna i övningen 
genom den analysgrupp som fanns uppsatt särskilt för övningen. Min tanke 
med detta förfaringssätt var att man medan man befann sig i en praktisk 
tillämpad situation skulle reflektera över skolsystemets påverkan på 
uppdragstaktisk förmåga och förståelse med stöd av hypotesen och dess 
frågeställningar, helt enkelt; hur har min egen mottagna skolutbildning  
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påverkat min förmåga avseende uppdragstaktisk förståelse och förmåga? 
Svårigheten i en så stor övning som TSÖ representerar är möjligheten att få 
tid till annat än vad själva övningen omfattar och kräver, att sätta sig ned och 
reflektera över en hypotes kan tyckas ogörligt för många. Hur som helst, sex 
relevanta nedtecknade reflektioner kom mig tillhanda efter avslutad övning 
och dessa har sammanställts ihop med hypotes och frågeställningar i 
delkapitel 5.3. Vid två tillfällen har jag i efterhand kontaktat reflekterande 
personer för att säkerställa att jag uppfattat det de uttryckta på rätt sätt. 
 
Totalt har således 23 officerare, på olika platser och med olika funktioner 
inom den av mig avgränsade delen av officersutbildningssystemet, intervjuats 
eller på annat sätt varit föremål för min datainsamling. De representerar 
officerare från sådana som har stor erfarenhet av att leda och utbilda andra, till 
sådana som i princip precis har klivit in försvarsmaktsorganisationen. De 
representerar likaså olika försvarsgrenar och vapenslag.   
 
Vilka som deltagit vid de olika intervjutillfällena och de som reflekterat över 
hypotesen finns förtecknat hos författaren. Likaså finns frågeställningar, 
anteckningar och sammanfattningar från de olika tillfällena förvarade hos 
författaren. 
    

1.6 Disposition 
Mitt arbete inleds med att i kapitel 2 lägga en teoretisk och historisk plattform 
avseende uppdragstaktiken uppkomst och varför detta sätt att leda tillkom, 
samt när detta vann insteg i svenskt militärt tänkandet. Kapitel 3 omfattar en 
beskrivning av vad dagens svenska doktriner och reglementen säger om 
uppdragstaktik och hur att utbilda officerare till uppdragstaktiker för att i 
kapitel 4 gå vidare till att beskriva hur utbildare omvandlar det teoretiska 
budskapet till praktisk handling och utbildning. Därefter fångar kapitel 5 hur 
mottagarna, de som ska utbildas, uppfattar och tar emot budskapet och 
utbildningen som utbildarna ger, samt med låg ambition prövar det uppnådda 
inom ramen för en praktisk övning. Kapitel 6, diskussion, sammanfattning och 
slutsatser, undersöker om frågeställningarna besvarats och syftet har uppnåtts. 
Arbetet avslutas med kapitel 7 som ger förslag på utvecklingsområden och 
relevanta fördjupningar i förhållande till det beskrivna. 
   

1.7 Material 
Den litteratur som jag har använt för min uppsats kommer i stor omfattning 
från den mängd som har delats ut och använts under Chefsprogrammet 02-04. 
Reglementen och föreskrifter från Försvarsmakten har kommit till relativt stor 
användning och har låtit mig återknyta bekantskapen med publikationer som 
jag inte har haft anledning eller möjlighet att studera på länge. En del litteratur 
har jag haft hemma i min egen bokhylla och andra har jag skaffat specifikt för 
mitt arbetes skull. All den litteratur och de publikationer som jag har använt är 
i princip sådant som faller inom området facklitteratur och därför har jag inte 
lagt ner någon större möda på att ifrågasätta det som står skrivet.  
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Jag har utgått ifrån att det som står skrivet är ifrågasatt, prövat och verifierat 
av andra innan det kom i mina händer.  
 
Den andra sidan av materialet består av frågeställningar till intervjuade, svar 
från dessa och sammanställningar som jag själv har gjort för att få det 
hanterbart. Jag har själv satt samman frågeställningarna efter mitt syfte med 
uppsatsen. Allt insamlat material finns förvarat hos författaren.  
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2. Militärteoretisk och historisk bakgrund till uppdragstaktik 
I detta kapitel beskriver jag när uppdragstaktiken uppstod och varför detta 
lednings- och tankesätt uppkom. Först genom en internationell utblick, då 
mängder av skribenter och forskare, både svenska och icke-svenska, tycks 
vara överens om att uppdragstaktik i första hand inte är ett svenskt fenomen, 
för att sedan övergå till att beskriva detsamma ur ett svenskt perspektiv. Jag 
gör inget större anspråk på att vara nydanande i detta avseende, det finns 
mängder av litteratur och forskning inom området och i bästa fall kan jag 
komplettera den bilden lite grann genom att tillföra mitt perspektiv på saken, 
utan kapitlet är till för att placera in uppdragstaktik i sitt sammanhang och på 
så sätt kunna diskutera utbildning i förhållande till det.  
 

2.1 Uppdragstaktik, varför och när 
Någonstans i historiens töcken går en skiljelinje mellan ”gammalt” och ”nytt” 
sätt att leda militär verksamhet på. Det gamla kan representeras av väl 
sammanhållna, centralt ledda och stridande formeringar. Slagen avgjordes på 
relativt små ytor, i och för sig oftast efter utdragna tidsperioder av 
manövrerande för att undvika motståndaren eller för att komma i rätt läge för 
ett avgörande slag. Fältherren, i många fall kungen eller kejsaren själv, kunde 
med en begränsad stab till sitt förfogande överblicka och leda händelserna 
före och under själva slaget. Krigs- och stridsplanen fanns oftast i huvudet på 
fältherren och en begränsad mängd andra personer hade eventuellt insikt i 
den22. Manövrerandet och marscherandet före slaget var ofta beroende av var 
det fanns möjligheter att försörja och underhålla den egna armén. Arméerna 
var tvungna att marschera för att överleva.23 Några avancerade tekniska 
möjligheter att kommunicera med andra eller sprida information fanns inte. 
Dessa faktorer gav tillsammans en uppfattning, utgående från praktiska 
erfarenheter, om hur stor styrka eller armé som man kunde leda och strida 
med under den ”gamla tiden” och man hamnade någonstans från 30 000 och 
upp till maximalt 100 000 man.24 Att tidsmässigt försöka ange vad jag menar 
med den ”gamla tiden” är problematiskt om exakthet eftersträvas, utan den 
”gamla tiden” symboliserar i det här sammanhanget mera att hela 
verksamheten leddes centralt av en fältherre, med eventuellt ett fåtal personer 
till inblandade, och ledningsmetoden som användes skulle kunna liknas vid 
vad vi idag kallar centraliserad ledning eller kommandostyrning. Kvaliteten i 
det som genomfördes behöver för den skull inte betraktas som dåligt eller 
undermåligt, det var dåtidens sätt att leda och genomföra militär verksamhet 
på. Gustav II Adolf och Fredrik den Store genomförde inga dåliga prestationer 
med sina härar. Att beakta i detta sammanhang är att Gustav II Adolf 
grundlade den taktik, stridsteknik och organisation som skulle bli förebild för  

                                                 
22 van Creveld, Martin 2003), Ledning i krig, översatt och utgiven på svenska av Försvarshögskolan, Stockholm, 
s. 31.  
23 van Creveld, Martin (1977), Supplying War, Logistics from Wallenstein to Patton, Cambridge University 
Press, s. 9.   
24 van Creveld, Martin 2003), Ledning i krig, översatt och utgiven på svenska av Försvarshögskolan, Stockholm, 
s. 84. 
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andra arméer och krigsmakter under nästkommande sekel. Hans taktik byggde 
på offensivt agerande och självständiga underavdelningar inom ramen för den 
samlade eller spridda armén.25 Fredrik den Store å sin sida trodde mer på 
officeren och dennes förmåga, vilket byggde på att denne kom ur rätt 
samhällsskikt, var utbildad och hade den rätta andan, än på soldatens dito och 
således skulle den sistnämnde kontrolleras och ledas genom officerens 
järnvilja och disciplin. Genom detta skulle armén agera som en man, en enda 
stor väldisciplinerad kropp, och endast en man kunde leda detta.26   Noteras 
kan också att Karl XII i sin ledning av karolinerna använde decentraliserad 
ledning på ett framgångsrikt sätt. Redan i inledningskriget mot Danmark år 
1700 används ett taktiskt nytänkande där olika självständigt verkande 
stridsgrupper verkar mot ett gemensamt mål utan att på mer traditionellt sätt 
klumpa ihop sig inför avgörandet. Självständigt agerande stridsgrupper 
förorsakar kraftsplittring hos motståndaren och därmed hans nederlag.27  För 
övrigt var ju dåtidens embryon till nationalstater i princip ledda och 
strukturerade på motsvarande sätt, det vill säga starkt centraliserade och 
personalsvaga statsledningar.  
 
Vid tiden för napoleonkrigen hade detta utvecklingsspår med dåtidens 
maximalt praktiskt största stridande arméer i princip nått sin 
kulminationspunkt. Krigen ledde fram till ungefär samma slutresultat varje 
gång; ett eller ibland flera stora slag mellan de inblandade avgjorde vem som 
gick vinnande ur kriget. Den skickligaste fältherren, eventuellt med stöd av 
några taktiska eller stridstekniska innovationer, kunde vara tungan på vågen. 
Det franska införandet av ett nytt arméreglemente som betonade rörlighet och 
förmågan att snabbt bilda nya slagordningar kombinerat med införandet av 
värnplikt gentemot bland annat Preussens tröga, tätt sammanhållna och 
disciplinerade uppträdande är exempel på sådant tungan på vågen avgörande, 
men samtidigt innebar det inget gigantiskt framsteg i krigskonstens 
utövande28. Frankrikes avgörande mot Preussen i och med dubbelslaget vid 
Jena och Auerstedt 1806 innebar inte att det gamla sättet att leda på övergavs 
av huvuddelen av dåtidens europeiska kontrahenter, däremot blev 
konsekvensen att en grupp preussiska officerare började tänka om och fundera 
på alternativa sätt att leda och genomföra militär verksamhet på. Napoleon 
fortsatte till det bittra slutet att leda och verka på det gamla sättet. På så sätt 
kan det preussiska nederlaget sägas var en utlösande faktorn till vad vi idag i 
Sverige benämner uppdragstaktik eller vad som av andra benämns som 
Auftragstaktik29 eller mission-type orders30, med andra ord ett mer 
decentraliserat sätt att leda och genomföra verksamhet på än vad som 
kännetecknade det gamla centralstyrda sättet.  
 

                                                 
25 Paret, Peter (red) (1986), Makers of Modern Strategy, from Machiavelli to the Nuclear Age, Clarendon Press, 
Oxford, s. 48. 
26 Ibid., s. 98. 
27 von Konow, Jan (2001), Karolinen Rehnskiöld, Fältmarskalk, Karlskrona, s. 62.  
28 Rolf, Bertil (1998), Militär kompetens, Bokförlaget Nya Doxa, Nora, s. 187. 
29 Citino, Robert M. (1999), The path to blitzkrieg: doctrine and training in the German Army, Lynne Rienner 
Publishers Inc., Colorado, USA, s. 13.  
30 Headquarters Department of the Army (2001), FM 3-0, Operations, USA, 4-53. 
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En föraning om att det fanns andra och alternativa sätt att leda på även under 
den gamla tiden får man till exempel genom att studera Horatio Nelson´s 
ledning och agerande under hans år som den okrönte mästaren till sjöss. Hans 
gesällprov kan sägas vara slaget vid Nilen 1798, inför vilket han utbildade 
sina underställda kaptener så att de kunde agera självständigt och 
uppmuntrade dem att ta initiativ om så behövdes och krävdes av kommande 
situationer.31 Hans ledningssätt liknar det som sedemera växer fram som 
begreppet och metoden uppdragstaktik. Vid slaget vid Trafalgar 1805 nådde 
hans sätt att leda och strida sin största framgång, även om han stupade på 
kuppen, och händelsen är ett bra exempel på att innovativt agerande och 
tänkande lönar sig, även om inte dåtiden förstod det revolutionerande i det 
som utspelade sig32. Det var definitivt uppdragstaktisk ledning som Nelson 
utövade utifrån vad som idag läggs i begreppet och det är viktigt för 
fortsättningen att komma ihåg han utbildade sina underställda kaptener för att 
kunna verka och agera inom ramen för vad han ville åstadkomma.  
 
En del militära tänkare och utövare hade således kring tiden för 
napoleonkrigen börjat fundera över alternativa sätt att leda och genomföra 
militär verksamhet på. Givetvis bör andra ha tänkt i samma banor ännu 
tidigare och någon exakt tidpunkt eller händelse för när tankar kring 
uppdragstaktik uppstod går inte och kommer aldrig att kunna fastställas. Det 
är inte heller nödvändigt att fastställa exakt när det hände utan det är bättre att 
konstatera att en rad faktorer möjliggjorde och påverkade att utvecklingen mot 
uppdragstaktiskt tänkande kunde komma igång. Militära förluster hos 
preussarna gjorde sitt, studier och deltagande i krig och konflikter där annan 
typ av krigföring användes gjorde sitt33, det förändrade samhällsklimatet och 
övergången från enväldiga härskare och totalitära stater till en mer 
demokratiliknande tillvaro bidrog på sitt sätt och till slut var smältdegeln fylld 
med förutsättningar för att möjliggöra och tillåta tänkande och agerande i nya 
banor. Det rationella tänkandet, utarbetandet och prövandet av någonting nytt 
är man något sånär överens om att det skedde i Preussen och att de fem 
reformatorerna34 var inblandade.   
 
Det nya innebar att den självständige och tänkande människan sattes i centrum 
för att utöva det hantverk som krig innebar. Utgående från övergripande order 
och målsättningar kunde och borde officerare och soldaterna på plats bäst 
avgöra vad som skulle uträttas för att uppnå vad den övergripande ledningen 
ville ha uträttat. Självständighet, initiativkraft och ansvarskänsla inför det 
övergripande målet var parametrar som blev viktigare än järndisciplin och 
blind åtlydnad av order. Utvecklingen av och mot uppdragstaktik sammanföll 
i princip också med att skolväsendet utvecklades och det blev vedertaget att 
utbildning av olika slag tar fram de fina kvaliteterna hos människan så att hon 
blir självständig, initiativrik och ansvarskännande.   
                                                 
31 Browne, G. Lathom (reprint 1999 from the 1891 edition), Nelson, the Public and Private Life of Horatio 
Viscount Nelson, Trident Press International, UK, s. 189.  
32 Rolf, Bertil (1998), Militär kompetens, Bokförlaget Nya Doxa, Nora, s. 257. 
33 Cedergren, Anders, Mattsson, Peter A mfl (2003), Uppdragstaktik – en ledningsfilosofi i förändring, 
Försvarshögskolan, Stockholm, s. 40. 
34 Ibid., s. 35. 
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Utvecklingen och uppkomsten av uppdragstaktik påskyndades också av en 
ökad komplexitet på slagfälten genom att större och större styrkor kunde 
mobiliseras att delta. Svårigheten att överblicka helheten krävde att fler än en 
ledde skeendet, ett delegerat ledningssätt växte fram. Ett icke-beslut eller 
tveksamhet att agera på låg eller lokal nivå kunde då, precis som nu, få 
konsekvenser för helheten. Förbättrad vapenteknologi med ökade räckvidder 
och större förstörelsekraft kombinerat med bättre förmåga att förflytta stora 
truppmassor samt möjligheten att kommunicera säkrare och över längre 
distanser bidrog också på sitt sätt till behovet av att ändra ledningssätt. I 
Preussen och sedermera Tyskland utvecklades det som sedermera skulle 
komma att benämnas Auftragstaktik under 1800-talet och vilket i sin tur ledde 
fram till avgörande framgångar mot Danmark, Österrike och Frankrike. 
Däremot användes inte termen Auftragstaktik av den tidens tyskar, de använde 
snarare begrepp såsom Führung nach Direktiv, och det är inte förrän vid tiden 
för andra världskriget som den specifika termen Auftragstaktik dyker upp. 
Innebörden och förhållningssättet var dock likvärdigt oavsett vilket begrepp 
eller term som användes. Där andra försökte att öka kontrollen och greppet 
över den förvirring som kunde uppstå på slagfältet genom hårdare 
detaljstyrning minskade uppdragstaktikerna kontrollen genom att skapa 
självständiga enheter som efter chefens eget huvud agerade för att uppnå det 
gemensamma slutmålet.35 Preussen/Tyskland blev en förebild för många 
andra länder som under denna tid skiftade från gammal till ny ledningsfilosofi 
och övergick från relativt små yrkesarméer till gigantiska värnpliktsarméer. 
Givetvis gick inte utvecklingen och tillämpningen av uppdragstaktik 
smärtfritt, inte ens i upphovslandet, utan begrepp och tillämpningar såsom 
normaltaktik36 och mera bakåtsträvande krafter gjorde sitt för att störa och 
motverka utvecklingen.  
 
Första världskriget blev en tillbakagång för uppdragstaktisk ledning och man 
återföll i princip till att leda från platser långt bakom fronten och genom att 
detaljstyra vad som skulle uträttas. Dock fanns undantag och östfronten, den 
italienska bergsfronten och uppkomsten av stosstruppen-konceptet visade att 
uppdragstaktiken levde och till viss del utvecklades, om än i tillbakadragen 
skepnad. Analyser från krigets olika fronter ledde fram till att tyskarna från 
omkring 1917 började använda infiltrationsteknik, det vill säga små, allsidigt 
beväpnade och självständigt agerande truppenheter trängde in på djupet av 
motståndarens försvarsgrupperingar, för att om möjligt bryta dödläget i det 
rådande ställningskriget. Den egentliga utvecklingen av den moderna tappning 
av uppdragstaktik som vi idag tillämpar oss av skedde sedan mellan de två 
världskrigen och ånyo var Tyskland i spetsen för utvecklingen.37 Framtida 
massförluster skulle undvikas genom Bewegungskrieg38 och den typen av krig  

                                                 
35 van Creveld, Martin 2003), Ledning i krig, översatt och utgiven på svenska av Försvarshögskolan, Stockholm, 
s. 115. 
36 Cedergren, Anders, Mattsson, Peter A mfl (2003), Uppdragstaktik – en ledningsfilosofi i förändring, 
Försvarshögskolan, Stockholm, s. 41. 
37 Claesson, Michael, Ericson, Lars, Mattsson, Peter A (red) (2001), Manövertänkande, Essäer kring teori och 
praktisk tillämpning, Försvarshögskolan, Stockholm, s. 21. 
38 Citino, Robert M. (1999), The path to blitzkrieg: doctrine and training in the German Army, Lynne Rienner 
Publishers Inc., Colorado, USA, s. 5. 
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leddes genom Auftragstaktik39, vilket krävde att officerare och manskap 
utbildades enligt denna filosofi. Spelbordet dukades för hur  uppdragstaktiker 
idag leder militär verksamhet.  
      

2.2 Uppdragstaktik ur svenskt historiskt perspektiv 
”I Sverige etablerades modellen på 1930-talet”40 – det vill säga modellen 
uppdragstaktik etablerades i Sverige vid denna tidpunkt – eller att redan 
vikingarna skulle ha tillämpat och använt uppdragstaktik41, är intressanta 
försök att tidsmässigt försöka definiera när begreppet och tillämpningen av 
uppdragstaktik dyker upp i svenskt perspektiv.  
 
Givetvis är det avhängigt av vad man menar med uppdragstaktik. Är det något 
av naturliga omständigheter framtvingat och nödvändigt, för att till exempel 
överleva och lyckas i strid, så är det förmodligen så att vikingarna tillämpade 
och agerande enligt uppdragstaktiska normer. De levde utspritt och samlades 
då och då för att dra ut på härjningståg eller för att försvara den egna bygden 
mot inkräktare. De var inte samtränade i mer omfattning än att byn eller 
byalagets män hade haft möjlighet att öva tillsammans. Det skall dock 
poängteras att vikingarna var mycket skickliga krigare och att daglig 
stridsträning ingick i deras leverne. De tränades av läromästare som var 
erfarna kämpar och som vunnit sin erfarenhet och kunskap i härdande strider 
med andra.42 De övergripande målen att försvara den egna bygden för att 
överleva, som bestämdes av påtvingade omständigheter, eller ett gemensamt 
behov av ökad välfärd genom härjningståg, vilket man kanske gemensamt 
bestämde om, var tillräckliga för att den lilla gruppen skulle kunna verka inom 
den större ramen. Om uppdragstaktik är något medvetet och systematiskt 
studerat, utbildat på och infört så är 1930-talet en så god tidsangivelse som 
någon annan. Svenska officerare hade sedan 1850-talets mitt deltagit i krig 
och konflikter som frivilliga för att lära sig krigets hantverk och kommit i 
kontakt med bland annat tysk Auftragstaktik, vilket ledde fram till ett mer eller 
mindre medvetet anammande av det nya sättet att leda och genomföra krig 
på.43 Det skrevs reglementen och utbildningsanvisningar, likväl som 
debattartiklar i olika forum. Det sattes upp stridsskolor och övningar 
inriktades mot att utbilda på och inom ramen för uppdragstaktik. Det 
arbetades medvetet under 1930-talet för att föra in den nya modellen i svensk 
militärt tänkande och agerande. 
Båda de inledande påstående om när uppdragstaktik kom till Sverige eller från 
när det tillämpats är ur ovanstående perspektiv lika sanna, eller möjliga. 
 
Istället för att försöka fastställa en tidpunkt för uppdragstaktikens tillkomst i 
Sverige, vilket troligen är en omöjlig uppgift, är det bättre att försöka  
                                                 
39 Ibid., s. 13.  
40 Larsson, Gerry och Kallenberg, Kjell (red) (2003), Direkt ledarskap, Försvarsmakten, Stockholm, s. 150.  
41 Claesson, Michael, Ericson, Lars, Mattsson, Peter A (red) (2001), Manövertänkande, Essäer kring teori och 
praktisk tillämpning, Försvarshögskolan, Stockholm, s. 243. 
42 Enoksen, Lars Magnar (2004), Vikingarnas stridskonst, Historiska media, Lund, s. 168. 
43 Cedergren, Anders, Mattsson, Peter A mfl (2003), Uppdragstaktik – en ledningsfilosofi i förändring, 
Försvarshögskolan, Stockholm, kapitel 4.  
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diskutera bakomliggande faktorer som gör att sättet att tänka, leda och agera 
är så vedertaget i vårt land. Uppdragstänkande, som är en viktig del av 
manövertänkande som i sin tur överensstämmer med ”våra sociala, kulturella 
och politiska värderingar”44, tycks på något sätt finnas i vår modersmjölk. 
Sverige är och har alltid varit ett land med relativt liten befolkning. Den 
svenske bonden eller medborgaren har i princip alltid varit fri i förhållande till 
statsmakten eller landets överhöghet. Livegenskap och slaveri har varit 
outnyttjade redskap för att leda och kontrollera landets innevånare. Till och 
med vikingens träl kunde bli fri om hans husbonde så ansåg. Den lilla 
befolkningen, geografiskt utspridda och med relativt stor frihet har inneburit 
att makteliten har fått ta till andra medel och metoder för att kunna använda 
och utnyttja folket för sin egen vinning och till skydd mot andras försök att 
uppnå detsamma. Innan Sverige blev ett arvrike var det följaktligen viktigt att 
ha folket, allmogen, på sin sida. Utan dem var inte maktutövning möjligt, eller 
åtminstone betydligt svårare och dyrare.45 Den gamla traditionen och sättet att 
alla fria män hade rätt, men även skyldighet, att vara delaktiga vid beslut är ett 
gammalt ”svenskt” förhållningssättet mellan ledare och de ledda, till exempel 
vid tinget där lagar bestämdes och beslut fattades av alla närvarande och på 
sätt blev gällande och giltiga för alla. Att få befolkningen att självmant ställa 
upp på det som gagnade kungen och landet var betydligt enklare och billigare 
än att i allt för stor omfattning tvinga igenom sin vilja. Att göra kungens vilja 
till folkets vilja kan sammanfattas till att ha varit en svensk statskonst under 
tiden som landet Sverige växte fram. Om kungens vilja dessutom sammanföll 
med det som folket ville, det fanns en gemensam målbild, så var de en bra bit 
på väg mot vad som idag kännetecknar den uppdragstaktiska 
ledningsfilosofin.  Lurade människor upptäcker efter hand att de är lurade och 
det gällde att det fanns en lämplig proportion av givande och tagande åt ömse 
håll. När trycket blev för hårt på olika befolkningsgrupper övergick det i 
uppror och inbördeskrig och efter hand så lättades eller modulerades trycket 
så att tingen blev vid en acceptabel ordning.  
 
Någonstans i denna svenska statsbyggnadsprocess, oavsett om det är under 
vikingatidens ledung eller Gustav Vasas definitiva utträde ur Kalmarunionen, 
ligger det som är grunden till svensk förmåga och vilja att utnyttja 
uppdragstaktik som ledningsprincip och filosofi. Folket skulle enas och 
motiveras att verka mot ett gemensamt mål. Motivationen innebär att 
medborgaren i största möjliga utsträckning deltog frivilligt, även om det så 
gällde att delta i krig och riskera att förlora sitt eget liv. Motivation bygger på 
frivillighet och motivation är en av ingredienserna i uppdragstaktik, vilja och 
ansvar för att uträtta något ting för det gemensamt bästa.  
Den utspridda befolkningen innebar också att befolkningsgrupper i olika 
landsdelar behövde klasas ihop för att få ihop tillräcklig värn- och slagkraft 
och på sätt uppstod en social tillhörighet i de militära formationer som 
etablerades. Social tillhörighet skapar ansvarskänsla för dem man är satt att 
leda och strida tillsammans med. Den lokala uttagningen innebar förmodligen 
också att de utsedda kände att de hade omgivningens förtroende att delta i att  

                                                 
44 Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin, Stockholm, s. 76. 
45 Gustafsson, Harald (2000), Gamla riken, nya stater, Atlantis, Stockholm, s. 43. 
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värna de gemensamma intressena. Ansvarskänsla och förtroende är viktiga 
faktorer i uppdragstaktik och likaså i att bygga ihop fungerande stridande 
konstellationer.46 Den svenska modellen med landskapsregementen blev en 
fortsättning på denna lokala uppbyggnad av förband. 
 
En liten, utspridd och fri befolkning som sluter sig samman i lokala enheter 
för att värna om de egna intressena och där dessa krafter förvaltas av 
statsledningen på ett förnuftigt sätt för att uppnå mera övergripande och 
gemensamma mål. Att statsmakten bygger deltagandet i att lösa de 
gemensamma problemen mer på frivillighet än tvång och inser att social 
tillhörighet är en viktig faktor när till exempel krig skall föras. Detta kan vara 
en del av bakomliggande faktorer till svensk uppdragstaktik och till varför det 
inte känns främmande för oss svenskar att leda eller bli ledda enligt 
uppdragstaktiska principer. Spelbordet dukades således tidigt i historien för att 
möjliggöra det som vi idag i mångt och mycket ser som en självklarhet. 
 
Sedan går det som avslutning på detta kapitel att konstatera att många av de 
bakomliggande svenska faktorerna sammanfaller med Brandenburgs, 
sedermera Preussen, likartade förhållanden och att den officiella versionen av 
uppdragstaktik uppstår där vartefter. Två små länder med begränsade 
befolkningsresurser som tvingas att använda sina resurser på ett maximalt rätt 
sätt för att inte duka under för omgivningen.47            

                                                 
46 Försvarsmakten (2000), Pedagogiska grunder, Stockholm, s. 8. 
47 Cedergren, Anders, Mattsson, Peter A mfl (2003), Uppdragstaktik – en ledningsfilosofi i förändring, 
Försvarshögskolan, Stockholm, s. 249. 
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3. Dagens teoretiska syn på uppdragstaktik och hur att 
utbilda därtill 
I detta kapitel avser jag försöka beskriva vad svenska doktriner och 
reglementen säger om uppdragstaktik och försöka finna ut om någon specifik 
vägledning finns avseende hur att utbilda för att få fram uppdragstaktiska 
officerare. Med uppdragstaktiska officerare avser jag som tidigare nämnts en 
officer med dubbelriktad förmåga, det vill säga både förmåga att leda och bli 
ledd enligt uppdragstaktiska principer. Kapitlet avslutas med att försöka 
beskriva vad den svenska Försvarsmakten avser med utbildning och hur den 
skall bedrivas för att uppnå olika typer av utbildningsmål. 
 

3.1 Doktriner och reglementen 
Längst upp i hierarkin av styrande, vägledande och utbildande publikationer 
finns sedan en kort tid tillbaka MSD48. Efterhand skall ett doktrinträd 
utvecklas och för att få en relevant bredd på den doktrinära synen avseende 
uppdragstaktik och utbildning har jag studerat och beaktat vad som sägs i 
Doktriner för markoperationer (DMO)49 och Marin Doktrin och maritima 
operationen (MMO 03)50. Ett mindre ordklyveri har uppstått om doktrinträdet 
är att betrakta som en doktrin, vilket DMO hävdar51, eller flera doktriner som 
MSD52 och MMO 0353 hävdar. För den som söker fakta och upplysning kan 
detta vara av betydelse, speciellt om budskapet eller det förmedlade 
förhållningssättet i de olika doktrinerna, eller delar av doktrinen, spretar åt 
olika håll. Problemet kommer givetvis att bli mindre efterhand som de olika 
doktrinerna, eller delarna i doktrinen, harmoniseras med varandra. Dock är 
problemet att beakta i nuvarande status av de utgivna dokumenten. 
Fortsättningsvis betraktar jag de tre doktrinerna, eller delarna, som en doktrin, 
där DMO och MMO 03 är underordnade MSD. 
 
Doktrin är i sig själv undervisande och lärande om man härleder begreppet till 
dess ursprungliga betydelse och på samma sätt vill Försvarsmakten att det 
skall betraktas.54 Det innebär att det som står skall läsas, reflekteras över och 
tillämpas. MSD poängterar dock att det förhållningssätt som förmedlas skall 
tillämpas flexibelt av varje individ i varje situation.55 Doktrinen får inte 
förmedla ett budskap om att det som står är ett och allenarådande 
förhållningssätt, situationsanpassning och flexibilitet är det som gäller vid  

                                                 
48 Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin, Stockholm. 
49 Försvarsmakten (2003), Remiss två – Doktrin för Markoperationer, HKV, Stockholm, 2003-12-10, beteckning 
19 400:776 71. 
50 Försvarsmakten (2002), Marin Doktrin och maritima operationer, Provisorisk utgåva för 2003, MTK, 
Hårsfjärden, 2002-12-19, beteckning 21 120:61 575.  
51 Försvarsmakten (2003), Remiss två – Doktrin för Markoperationer, HKV, Stockholm, 2003-12-10, beteckning 
19 400:776 71, bilaga 1, s.1. 
52 Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin, Stockholm, s. 11. 
53 Försvarsmakten (2002), Marin Doktrin och maritima operationer, Provisorisk utgåva för 2003, MTK, 
Hårsfjärden, 2002-12-19, beteckning 21 120:61 575, s. 1. 
54 Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin, Stockholm, s. 9. 
55 Ibid., förord. 
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tillämpning. Doktrinen skall användas vid utbildningen inom Försvars-
makten56 i syfte att sprida dess budskap och förhållningssätt. Med den 
övergripande ambition att förmedla ett förhållningssätt som doktrinen och 
dess olika delar beskriver är det mindre troligt, och förmodligen mindre 
lämpligt, att praktiska utbildningstips skulle återfinnas i textmassan. 
Doktrinen poängterar dock att ett av syftena med densamma är skapa en 
gemensam nomenklatur, när vi säger en sak eller använder ett begrepp så skall 
vi mena och förstå samma sak. Uppdragstaktik och uppdragstaktiska principer 
skall vara samma sak oavsett var i Försvarsmakten det uttrycks eller används. 
Ur detta perspektiv är doktrinen och dess olika delar att betrakta som ett 
utbildande rättesnöre. 
 
Försvarsmaktens definition på uppdragstaktik återfinns i MSD57 och tydliggör 
vad denna ledningsmetod och ledningsfilosofi utgörs av och syftar till. De 
andra två underställda doktrindelarna återger ingenstans MSD definitionen 
eller ordalydelse i exakt avskrift. Det är dock lätt att återfinna klara 
överensstämmelser, men också tydliga försök till tolkning och utveckling av 
vad det innebär ur ett visst perspektiv, till exempel att uppdragstaktik kräver 
självständiga chefer som kan ta beslut om lämpliga medel och metoder för att 
överensstämma med högre chefs mål och syfte. Att självständighet i sin tur 
bygger på god utbildning och återkommande övning.58 Kondenserar man ihop 
MSD definition och de andra två delarnas återgivande och uttolkning av 
densamma så dyker det upp en relativt klar bild över vad som menas och ett 
antal nyckelord och begrepp som är användbara ur ett utbildningsperspektiv. I 
uppdragstaktik tilldelar chef en underlydande ett uppdrag. Uppdraget består av 
ett mål, som talar om vad som skall åstadkommas tillsammans, en uppgift, 
som talar om vad underlydande skall åstadkomma, och resurser, som är de 
medel som disponeras och de handlingsregler som gäller. Den som tilldelats 
uppdraget löser det i största möjliga utsträckning efter eget huvud och 
förmåga. Detta kräver självständiga underlydande som tar initiativ och som 
känner ansvar för sin del av helheten samt agerar, med eller utan order, för att 
det övergripande målet och syftet skall uppnås. Ledningsmetoden och 
filosofin bygger på att chefer på olika nivåer kan mer än just sin egen nivå. De 
måste ha kunskap och förståelse för vad som händer över och under den egna 
nivån för att kunna agera när och om så behövs för att det skall bidra till 
chefens intention med verksamheten. Förstår inte den underställde högre chefs 
slutmål och inte kan se sitt bidrag för att det skall uppnås så lär han inte bli till 
stor hjälp om man hamnar utanför stigen. Fördelen med det svenska 
officersutbildningssystemet ur det här perspektivet är att alla officerare har 
”gått den långa vägen”, det vill säga har utbildats i och själv utbildat samt lett 
förband på lägre nivå än vad han själv för tillfället verkar i. Systemet ger 
också insikt och kunskap i och om sidoordnade förband genom integrerade 
övningar och utbildningar. Skolorna i sin tur fyller på med kunskap om 
förband på kommande och högre nivåer.  
                                                 
56 Försvarsmakten (2003), Remiss två – Doktrin för Markoperationer, HKV, Stockholm, 2003-12-10, beteckning 
19 400:776 71, bilaga 1, s.1. 
57 Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin, Stockholm, s. 90. 
58 Försvarsmakten (2003), Remiss två – Doktrin för Markoperationer, HKV, Stockholm, 2003-12-10, beteckning 
19 400:776 71, bilaga 1, s. 26. 
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Även om doktrinen och dess delar inte pekar ut exakta utbildningssätt eller 
metoder för att få fram uppdragstaktiska officerare är det uppenbart vilka 
egenskaper och förmågor som officerarna behöver besitta. De gemensamma 
begreppen och nyckelorden ger underlag för att sätta samman 
utbildningsplaner och övningar för att utbilda officerare som kan agera enligt 
uppdragstaktiska principer. 
 
Näst under doktrinen i utbildarens boktrave finns förmodligen ett antal 
reglementen av olika slag. Med reglemente menas något som är fastställt att 
gälla, en viss organisation, ett visst förfaringssätt när någonting skall 
genomföras. Populärt brukar det uttryckas som att reglemente är den svages 
stöd och den starkes bibel. 
I motsatts till doktrin så är reglementen en gammal och invand företeelse i 
Försvarsmakten. Taktik och ledning torde vara en relevant koppling då taktik 
är att utföra någonting med tilldelade resurser och ledarskap är det som får 
någonting att hända. Följaktligen har jag för att se hur kopplingen mellan 
uppdragstaktik och utbildning beskrivs eller ej studerat följande taktiska 
reglementen; Arméreglemente del 2 - Taktik (AR 2)59, Kustartillerireglemente 
Amfibiebataljon 1998 (KAR Amfbat)60 och Taktikreglemente för Flottan (TR 
Fl)61. Ett tidsmässigt dilemma dyker upp i och med att reglementena är 
skrivna och utgivna vid olika tidpunkter och långt innan doktrinen dök upp, 
men förhoppningsvis förändras inte en ledningsfilosofi drastiskt under en 
dylik tidsperiod. 
I samtliga tre reglementen anges i inledningarna att de bland annat är till för 
att användas vid befälsutbildning i taktik vid skolor, staber och förband och 
ledarskapsutbildning.62 Någon anger på vilken utbildningsnivå det är 
lämpligast att använda reglementet som utbildningsunderlag, såsom ”främst 
till elever vid MHS AK”63.64 Reglementena är också till för ”utarbetande av 
underordnade reglementen och handböcker”.65 I och med detta torde det vara 
tydligt att de tre exemplifierade reglementena skall vara utbildningsunderlag 
och stöd för befälsutbildning vad avser till exempel ledarskapsutbildning, 
inom vars område förståelse och kunskap om uppdragstaktik borde falla. 
Likaså skall utbildare på andra nivåer än de som anges som rekommenderade 
kunna hämta underlag för utbildning på sin nivå ur dessa reglementen.  
 
Att ta fram underlag och bygga upp en utbildningsplan för till exempel ett 
skyttekompani så att ingående befäl och meniga förstår vad uppdragstaktik är 
och hur det tillämpas borde således vara ett fullt möjligt tillvägagångssätt 
enligt reglementenas intentioner. 
 
 

                                                 
59 Försvarsmakten (1995), Arméreglemente del 2 Taktik, Hkv, Arméledningen, Stockholm. 
60 Försvarsmakten (1998), Kustartillerireglemente Amfibiebataljon 1998, Högkvarteret, Stockholm. 
61 Chefen för marinen (1987), Taktikreglemente för Flottan, Stockholm. 
62 Försvarsmakten (1995), Arméreglemente del 2 Taktik, Hkv, Arméledningen, Stockholm, s. 3. 
63 Chefen för marinen (1987), Taktikreglemente för Flottan, Stockholm, inledning s. 2. 
64 MHS var vid tiden för reglementets utgivningen benämningen för dagens Försvarshögskola och Allmänna 
Kursen motsvarade dagens FHS SP. 
65 Ibid., inledning s. 1. 
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I de tre reglementena finns uppdragstaktik nämnt och definierat, i samtliga fall 
under kapitlet ledning eller där ledning beskrivs. Definitionerna är mycket lika 
och KAR Amfbat anger den till exempel som; ”Uppdragstaktik innebär att 
underställda och underlydande chefer ges uppgift, tilldelas resurser och ges 
största möjliga handlingsfrihet i val av tillvägagångssätt för att lösa 
uppgiften”66. Om man på samma sätt som vid studie av doktrinen sedan 
försöker vaska fram vad uppdragstaktisk ledning kräver av de inblandade så 
dyker följande begrepp och nyckelord upp; att underställda känner högre chefs 
syfte med striden och stridsplanen67; vilket är en förutsättning för att kunna 
handla självständigt i chefens anda68; att det finns ömsesidigt förtroende 
mellan chef och underställda69; att underställda enheter kontrolleras och 
stöds70; att framgång bygger på initiativ71. Reglementenas definition av 
uppdragstaktik och krav på faktorer som möjliggör detsamma är således väl 
överensstämmande med doktrinen. Det enda som två (AR 2 och KAR 
Amfbat) av tre reglementen trycker på som inte finns med i doktrinen är att 
högre chef skall kontrollera och stödja underställda chefer och förband. 
 
Reglementena ger ett bra stöd för vad uppdragstaktik är, hur det tillämpas och 
vilka krav eller förutsättningar som det innebär för utövarna. Med reglementet 
i handen så går det att få stöd för hur att bygga utbildningsplaner och 
genomföra utbildning. 
 
Sammanfattningsvis kan således konstateras att doktrinen, genom sitt sätt att 
tala om vilket övergripande förhållningssätt som skall gälla vad avser vår 
ledningsfilosofi och vilka egenskaper och förmågor det kräver av utövarna, 
och reglementena, med sina mera detaljerade nedbrytningar av hur 
ledningsfilosofin skall tillämpas, vilka krav och eller förutsättningar det 
innebär för utövarna, samverkar och ger officerarna goda förutsättningar för 
att utbilda både andra officerare och meniga i den uppdragstaktiska 
ledningsfilosofins anda.  
  

3.2 Försvarsmaktens syn på utbildning 
Försvarsmakten är en tudelad organisation, en del för genomförande av 
insatser med uppsatta och organiserade förband, krigs- eller 
insatsorganisationen, och en del för att utbilda officerare och soldater så att 
förband kan sättas upp, grundutbildningsorganisationen. Som en del av 
grundutbildningsorganisationen finns ett omfattande officersutbildnings-
system för att utbilda officerare så att de kan verka och tjänstgöra i de båda 
delarna72. Ledarskap och ledarskapsutbildning samt pedagogik och 
utbildningsmetodik är viktiga delar i officersutbildningen. Officeren skall vara 
duglig och duktig i att planera och genomföra utbildning med officerskollegor  
                                                 
66 Försvarsmakten (1998), Kustartillerireglemente Amfibiebataljon 1998, Högkvarteret, Stockholm, s. 132. 
67 Ibid. 
68 Försvarsmakten (1995), Arméreglemente del 2 Taktik, Hkv, Arméledningen, Stockholm, s. 78. 
69 Försvarsmakten (1998), Kustartillerireglemente Amfibiebataljon 1998, Högkvarteret, Stockholm, s. 132. 
70 Ibid. 
71 Chefen för marinen (1987), Taktikreglemente för Flottan, Stockholm, 1:14. 
72 Regeringskansliet (2003), Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten (SOU 2003:43), Stockholm, s. 43. 
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och meniga så att de tillsammans blir bra förband av olika slag. Det svenska 
systemet bygger på att alla officerare har gjort någon form av värnplikt och 
därigenom redan som menig fått goda och kanske mindre bra exempel och 
förebilder på vad som är bra chefer, ledare och utbildare. Intrycken förädlas 
sedan över tiden genom skolutbildningar på olika nivåer, deltagande i 
utbildnings- och övningsverksamhet och kanske i bästa fall genom skarp 
tillämpning vid till exempel deltagande i internationell verksamhet. Således 
har officeren efter hand både studerat och övat trupputbildning och 
truppföring. Ett system som åtminstone ur ett teoretiskt perspektiv borde 
borga för dugliga officerare för både krigs- eller insatsorganisationen och 
grundutbildningsorganisationen. 
 
Utbildningen i Försvarsmakten bygger på ett pedagogiskt förhållningssätt som 
benämns helhetsbaserat lärande (HBL) och denna är strukturerad i två 
komponenter73; en gemensam värdegrund i form av pedagogisk grundsyn och 
en strävan efter pedagogisk utveckling, individuellt och organisatoriskt. Den 
pedagogiska grundsynen är intressent i och med att den till viss del 
överensstämmer med vad ledning genom uppdragstaktik försöker uppnå – 
chefer och underställda som vågar pröva och ta initiativ, vågar utveckla ett 
eget handlande.74 Utbildaren, som tillika är en kugge i insatsorganisationen, 
skall i sitt utbildningsvärv, utgående från egen erfarenhet i samklang eller i 
konfrontation med andras erfarenheter, utveckla sitt eget handlande. Om detta 
tillåts, uppmuntras och används i grundutbildningsorganisationen är det 
således till direkt gagn för officeren i hans roll i insatsorganisationen. 
Förmågan och beredskapen att ta initiativ och våga pröva alternativa vägar är 
således en naturlig del av hans sätt att utbilda, till nytta för honom själv och 
hans omgivning enligt uppdragstaktiska principer. Viktigt att komma ihåg i 
detta sammanhang är föredömets makt, på det sätt som utbildaren agerar och 
utbildar på kommer att ge avtryck i hans omgivning,75 viktigt är att leda 
genom exempel. Officerens sätt att leda sina underställda är således också 
utbildande. Tillåtelse att ta initiativ och pröva vingarna under kontrollerade 
former i utbildningssituationen formar med stor sannolikhet chefer och 
underställda som vågar göra det samma i betydligt mer komplexa och 
osäkrare situationer.               
 
Utbildningen i Försvarsmakten skall bygga på att människan besitter ett antal 
framträdande egenskaper som bör tas tillvara både i utbildningssituationen 
och därmed också i händelse av skarp verksamhet.76 Människan är 
självständig, ansvarskännande, skapande och gemenskapsbyggande. Hon vill 
ha inflytande över skeende och verksamhet och därmed uppleva att det hon 
gör är meningsfullt och betydelsefullt i ett större sammanhang. Möjlighet att 
påverka och se att det ger resultat är motiverande och motivation i sig själv 
ökar viljan att ta större ansvar. Ett antal goda mänskliga kvaliteter och 
egenskaper som samtliga passar väl inom uppdragstaktikens principer.  

                                                 
73 Försvarsmakten (2000), Pedagogiska grunder, Stockholm, s. 6. 
74 Ibid., s. 7. 
75 Ibid., s. 32. 
76 Ibid., s. 46-48. 
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Likväl som de framträdande egenskaperna kan användas för att få fram och 
förstärka någonting bra, kan de också missbrukas genom att inte tillåtas 
komma fram och verka, handlings- och därmed utvecklingsutrymmet kan 
begränsas.77 Genom att ge stort utrymme att handla på eget initiativ så 
utvecklas individen och utbildas därmed att verka inom ramen för 
uppdragstaktiska principer. 
 
Utbildningen skall således bedrivas på ett sådant sätt att de inneboende 
mänskliga kvaliteterna och egenskaperna kommer till sin rätt och används. 
Utbildningen skall genomföras under så realistiska och likartade förhållanden 
som möjligt i relation till den verkliga extrema situationen. Har man genom 
erfarenheter och studier kommit fram till att en viss metod eller förfaringssätt 
troligen kommer att fungera under extrem stress, att det sättet får ut maximal 
effekt ur en viss komponent i den skarpa situationen, så skall samma sätt och 
förfaringssätt i största möjliga utsträckning också användas i den fredstida 
utbildningen.         

                                                 
77 Ibid., s. 57. 
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4. Hur omsätts teori till praktik 
I det här kapitlet beskriver jag hur den uppdragstaktiska ledningsfilosofins 
budskap och förhållningssätt, som förmedlas via doktrin och reglementen, 
transformeras till utbildning för kadetter.   
 
Vad uppdragstaktik är och hur det tillämpas skall således överföras från 
utbildare till mottagare. Att utbilda är att påverka någon annan. Det sätt på 
vilket budskapet framförs och vad budskapet innehåller kommer att tas emot 
av mottagaren och accepteras, helt eller delvis, eller förkastas. Mottagaren 
kommer att värdera budskapet i förhållande till tidigare erfarenheter om 
sådana finns inom samma eller närliggande område. Jag har valt att börja med 
att försöka beskriva hur denna överföring av Försvarsmaktens budskap och 
förhållningssätt avseende uppdragstaktik går till på MHS-nivå. Här måste 
observeras att jag har valt en militärhögskola, MHS Karlberg, och ett relativt 
begränsat undersökningsomfång, grundläggande lektion om uppdragstaktik 
och intervju med utbildare, vilket innebär att andra motsvarande skolor och 
utbildare kanske gör på ett annat sätt och följaktligen kan min observation i 
bästa fall endast förmedla en känsla av hur det kan gå till.  
Med att omsätta teori till praktik menar jag i det här fallet att utbildaren måste 
utforma sin utbildningsinsats, sitt pedagogiska framförande och 
förhållningssätt, utgående från den teoretiska massa som finns i till exempel 
doktrin och reglementen. Den teoretiska massan övergår till praktisk handling 
vid utbildningstillfället, men skall sedan fortsättningsvis också övergå till 
praktisk handling när mottagaren använder och utövar uppdragstaktik i sin 
tjänsteutövning som chef och ledare. Här finns mängder av påverkande 
faktorer som kommer att inverka på hur budskapet framförs och förmedlas, 
likväl mängder av faktorer som påverkar hur mottagaren tar emot och 
använder budskapet. Det beskrivna är en synnerligen komplicerad process 
som skulle kunna ägnas i princip hur mycket tid och möda som helst åt, vilket 
inte finns utrymme för här och därför väljer jag att konstatera att en 
vedertagen ”sanning” är att det första intrycket är viktigast. Ett 
förtroendeingivande och övertygande första intryck färgar på ett avgörande 
sätt fortsättningen. 
En komplicerande faktor vid utbildning vid dagens integrerade 
militärhögskolor kan vara att eleverna kommer från olika försvarsgrenar och 
är färgade av olika kulturer, i det här fallet avseende vad uppdragstaktik är och 
hur det tillämpas78, men att detta förhoppningsvis kan överbryggas av 
skickliga utbildarna. Problematiken framskymtar senare vid redovisning av 
intervju med utbildare. 

                                                 
78 Försvarsmakten (2002), Marin Doktrin och maritima operationer, Provisorisk utgåva för 2003, MTK, 
Hårsfjärden, 2002-12-19, beteckning 21 120:61 575, s. 80. 
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4.1 Utbildning i uppdragstaktik79 
Utbildningen i och om uppdragstaktik är inplacerad inom ramen för den 
gemensamma taktikutbildningen för kadetterna. Observera att utbildningen 
omfattar en teoretisk plattform som framförs i form av lektioner och som fylls 
på med diskussioner och tillämpningar vid olika typer av grupparbeten, 
mindre applikatoriska exempel och historiska återkopplingar.80 Som det 
framgår senare av intervjuer med utbildare och mottagare måste denna 
utbildning kompletteras med goda exempel av tillämpad uppdragstaktik inom 
ramen för hela utbildningen. Taktiken och dess budskap om uppdragstaktik 
får inte bli tomma slag i luften. 
 
Observera att det som fortsättningsvis står i detta delkapitel är en 
sammanfattning av lektionsunderlag och mitt egna nedskrivna intryck från 
grundläggande lektion i vad uppdragstaktik är och hur det tillämpas. 
Framförare av budskapet och förhållningssättet är således lärare vid MHS 
Karlberg och mottagarna är kadetter vid samma skola.   
 
Uppdragstaktik presenterades som vår ledningsfilosofi och den definition som 
användes var ordagrant tagen ur AR 2.81 Den princip som präntas in i 
kadetternas hjärna är att chef meddelar vad som skall göras, men inte hur det 
skall göras. Det avgör uppgiftslösaren själv. Poängen med detta är att chef på 
plats är bäst skickad att avgöra vad som skall och behöver göras. Han kan 
fatta beslut och agera utgående från den lokala situationen och på så sätt 
uppnås ett högt stridstempo. Likaså leder detaljledning utan kunskap om de 
aktuella förhållandena till dåligt utnyttjande av möjligheter och resurser. Att 
leda långt bort ifrån den aktuella händelsen eller platsen är felaktigt. Som 
exempel på krig eller krigföring som gått illa på grund av felaktigt placerad 
ledning användes USA:s agerande i Vietnam. Trots sina överväldigande 
materiella resurser kunde amerikanarna inte utnyttja detta till sin fördel utan 
fick förödmjukade dra sig ur kriget. Förklaringen till detta låg i fel val av 
ledningsmetod och ledningsplats. Man kan inte sitta hemma i USA och leda 
krig i Vietnam. 
 
Förutsättningarna för uppdragstaktik, sades vara, en tydlig målbild, förtroende 
uppåt och nedåt i flera led mellan chefer och underlydande och att erforderliga 
resurser tilldelas. En målbild består av vad som skall uppnås och varför det 
skall uppnås. Detta för att den som har fått sig uppgift tilldelad skall kunna 
anpassa sig utan order när läget ändras eller kunna agera utan order och 
utnyttja möjligheter som dyker på slagfältet. Det är inte fel att ta sig själv nya 
uppgifter inom ramen för det övergripande som skall uppnås eller lösas. Chef 
som har tilldelat underlydande uppgift måste våga lita på att denne vill och 
kan lösa det som ålagts honom. Konsten ligger i att ställa uppgift och sedan ge 
underlydande arbetsro att lösa det. En pansarbataljonschef som ständigt stör 
sina kompanichefer med detaljfrågor gavs som ett exempel på ett felaktigt  

                                                 
79 Lektionsunderlag i form av OH-hinnor och mina egna anteckningar finns förvarade hos författaren 
80 Schema och omfattning av taktikutbildningen finns förvarade hos författaren. 
81 Försvarsmakten (1995), Arméreglemente del 2 Taktik, Hkv, Arméledningen, Stockholm, s. 78. 
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beteende. Att chef kan lita på sina underlydandes förmåga att lösa tilldelade 
uppgifter bygger på att de är välutbildade och att han känner sina 
underlydande.  
 
Uppdragstaktik presenterades som en uråldrig ledningsmetod och filosofi som 
uppkommit på grund av bristen på sambandsmedel och möjligheten att 
kommunicera på slagfältet. Som goda exempel på utövare av uppdragstaktik 
gavs den karolinska armén, tyskarna under andra världskriget och den 
israeliska armén. Dock hade den tyska uppdragstaktiken kraftigt decimerats i 
sin effekt av Hitlers direkta ingripande nere på taktisk nivå.  
 
Motsatsen till uppdragstaktik är kommandostyrning, där chef säger vad som 
ska göras och hur det skall göras. De som använder kommandostyrning som 
ledningsmetod har medvetet valt det utgående från olika kulturella och 
politiska influenser och överväganden. Bakom kommandostyrning ligger ett 
slags maskinellt tänkande, ett urverk fungerar bäst om inte de enskilda 
kuggarna eller kugghjulen inte krånglar. Lägre chefs sätt att lösa uppgiften 
skall inte negativt påverka samordningen och effekten på högre nivå. Ingen 
skall av misstag eller av okunskap suboptimera sin strid och eller felaktigt 
utnyttja sina resurser. Kommandostyrning ger högt stridstempo och hög 
sekretessnivå, färre är kunniga om slut- och delmål. Som exempel på 
kommandostyrning angavs Frankrike 1940 och röda armén under andra 
världskriget. 
 
Således är uppdragstaktik och kommandostyrning diametralt motsatta 
ledningsmetoder eller filosofier. Men så svart och vit är inte tillvaron – är inte 
riktlinjer en form av styrning. Jo visst, uppdragstaktik kan innehålla 
nödvändiga inskränkningar för att samordna verksamhet. Regeln är dock att 
ge så lite riktlinjer och pekpinnar som möjligt. Riktlinjer och styrningar 
begränsar den underställdes manöverutrymme, både fysiskt och mentalt. En 
anfallande pansarbrigad med tre bataljoner i bredd användes som exempel på 
begränsat fysiskt manöverutrymme. De två flankbataljonerna har fler 
alternativ att agera på än den inträngda mittenbataljonen, alltså för helhetens 
skull måste handlingsfriheten offras eller inskränkas för någon. Verkligen blir 
således aldrig ren uppdragstaktik eller kommandostyrning och tyska 
pansardivisioners övergång av Meuse 1940 användes som ett exempel på 
detta. Mängden fordon som skulle fram krävde detaljstyrning på mikronivå 
för att operationen skulle lyckas. Situationen bestämmer vilken metod som 
skall användas – uppdragstaktik till kommandostyrning är en skala som man 
spelar på, aktuellt samordningsbehov och tidsfaktorn bestämmer var man 
hamnar eller lägger sig på skalan. En tumregel att komma ihåg var att gott om 
tid innebär uppdragstaktik och ont om tid kommandostyrning. 
 
Kadetterna fick med sig det sammanfattade budskapet att grunden för svensk 
ledning är uppdragstaktik, att man skall inskränka de underställdas 
handlingsfrihet och manöverutrymme så lite som möjligt, att man skall lita på 
sina underlydande och att den underställde måste ta sitt ansvar för sin del av 
helheten. Den underställde måste förstå syftet med striden och våga ta beslut 
som gynnar högre chefs syfte med striden. Uppdragstaktik bygger på att man  
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är proffs inom sitt eget område, men att man också är tillräckligt utbildad för 
att förstå omgivningens sätt att strida och deras sätt att genomföra verksamhet 
på. Uppdragstaktik är ett synsätt på förtroende och relationer mellan 
människor där man tror på kraften i individens förmåga att ta egna initiativ. 
Slutligen att kommandostyrning är en metod inom ramen för uppdragstaktik. 
 
Min egen reflektion från detta grundläggande teoretiska utbildningspass, 
avseende vad uppdragstaktik är och hur det tillämpas, är hur svårt det tycks 
vara att få ner budskapet på mottagarnas nivå. Det är lätt att hamna på armé-
, divisions- och bataljonsnivå trots att lyssnarna kommer att tjänstgöra på 
grupp och plutonsnivå, fartygs eller arbetsgruppsnivå efter fullgjord MHS. 
Uppdragstaktiken bör belysas med adekvata exempel som mottagaren av 
budskapet och förhållningssättet själv kan associera sig till. Likaså gäller det 
använda exempel från hela försvarsmaktsbredden. Uppdragstaktik får inte 
uppfattas som endast gällande i en viss försvarsmaktsdel eller som bara 
möjligt för vissa att utöva.  
               

4.2 Utbildarens syn på att omsätta teori till praktik82           
Intervjuer med huvudläraren i taktik vid MHS Karlberg och en av hans lärare 
ligger till grund för detta delkapitel. Den sistnämnde var också den som höll i 
det grundläggande utbildningspasset avseende uppdragstaktikens grunder och 
tillämpning. Nedan redovisas frågeställningar och sammanfattningar av de 
svar som framkom vid intervjuerna.  
 
På vilken teoretisk grund vilar din utbildning av kadetterna på avseende 
uppdragstaktik? Beskriv vilka publikationer som du använder. 
Huvudbok är AR 2, därefter MSD. Som andra använda publikationer nämndes 
de taktiska doktrinerna för mark och marin, FHS publikationer såsom 
Uppdragstaktik, en ledningsfilosofi i förändring och TR Fl och KAR Amfbat 
som underlag för flottan och amfibiekåren. Avseende flygvapnet var man 
osäker på om det fanns något underlag. Hade man tid eller personliga 
kontakter så användes även uppsatsunderlag från FHS ChP. Doktrinen för 
gemensamma operationer hade ännu inte kommit dem till handa och således 
ingick den inte publikationsunderlaget för aktuell kadettkull. De upplevde sig 
personligen som väl pålästa och insatta i ämnet, men upplever dock 
svårigheter att hamna på rätt abstraktionsnivå i förhållande till mottagarna, 
kadetterna. Likaså var det svårt att med armébakgrund att omsätta sina egna 
uppfattningar och kunskaper om uppdragstaktik till sjö- och luftförhållanden. 
Obalansen i lärarsammansättningen blir märkbar i den här typen av 
försvarsmaktsgemensam utbildning. Det är övervägande arméofficerare som 
utbildar i taktik vid MHS Karlberg just nu. I utbildningen försöker de göra 
kopplingar till historiska slag och händelser för att illustrera vad 
uppdragstaktik är och på så sätt skapa möjligheter för den enskilde kadetten 
att själv läsa vidare. Varje kadettavdelning vid Karlberg har en egen boklåda 
där ovan nämnda publikationer ingår och likaså nämns skolans egna bibliotek  

                                                 
82 Intervjuunderlag med mj Jan Nilsson, huvudlärare taktik vid MHS Karlberg och mj Ola Palmqvist, lärare 
taktik MHS Karlberg finns förvarade hos författaren. 
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vara välförsett med litteratur som möjliggör egna studier och fördjupningar 
inom till exempel det här ämnet. Som utbildare inom ämnet taktik och därmed 
uppdragstaktik enligt skolans uppdelning så efterfrågade de en ensning 
avseende begreppet uppdragstaktik och närliggande andra begrepp. De 
efterfrågade likaså en ensning avseende synen på hur att utbilda inom området 
uppdragstaktik. 
 
Vilka utbildningsreglementen, anvisningar eller motsvarande finns vid din 
skola är relevanta eller styrande avseende utbildning inom området 
uppdragstaktik? 
Utöver de publikationer som nämns i frågeställningen ovan så finns inget 
ytterligare underlag. Det finns inget skolreglemente som reglerar utbildningen 
inom området uppdragstaktik. Alltså ingen handgriplig ledstång att hålla sig i. 
De kände stor frihet, men kanske ibland också avsaknad av stöd och 
vägledning, avseende hur utbildningen skall bedrivas. Dock är sådana 
utbildningsanvisningar och stöd till utbildaren under framtagning och kommer 
att finnas tillgängliga när YOP ny och nya Taktiska Programmet (TaP) införs. 
För att ensa och samordna utbildningen mellan de tre militärhögskolorna 
genomförs ett par gånger per år utbildningskonferenser.  De samarbetar också 
med funktionsskolor i olika omfattning, Markstridsskolan (MSS) och 
Amfibiestridsskolan (AmfSS) nämndes som exempel, för att försöka få dem 
att bygga vidare på den grund de lagt, men också för att få sin egen utbildning 
att gå i takt med den utbildning som genomförs vid funktionsskolorna. 
  
På vilken praktisk grund vilar din utbildning av kadetter på avseende 
uppdragstaktik? Beskriv dina egna erfarenheter avseende uppdragstaktik. 
Den egna utbildningen och truppföringen inom ramen för stridsvagns- och 
pansarförband i befattningar såsom stridsvagnskompanichef och diverse 
stabsbefattningar på bataljonsnivå.83 Stridsvagns- och pansarstrid är mycket 
kommandostyrning på låg nivå, korta tidsförlopp som kräver mycket 
samordning och därmed direktstyrning för att lyckas. På bataljonsnivå blir 
bilden en annan och går mycket mer ut på att samordna olika förband och 
resurser och liknar då mer vad som traditionellt uppfattas som uppdragstaktik.  
Som infanterist är man van vid uppdragstaktik på grund av den långsammare 
och mer fragmenterade striden och verksamheten.84 Brist på manöverterräng 
är en begränsande faktor vid utövande av uppdragstaktik, likaså oklara eller 
tvetydiga order och anvisningar då underställd chef måste ägna mycket tid åt 
att analysera högre chefs syfte och intentioner. Istället för att kunna ägna tid 
att fundera över den egna verksamheten och planera för den så ägnas tid åt att 
fundera över och analysera vad det egentligen är som högre chef är ute efter. 
Tydlighet och enkelhet ger bäst underlag för ett uppdragstaktiskt agerande på 
underliggande nivåer. Förtroende mellan chefer är en avgörande faktor vid 
uppdragstaktisk ledning. Större stabsövningar tenderar dock att locka fram 
kommandostyrning hos våra högre chefer, istället för att uppdragsleda och ge 
manöver- och handlingsutrymmen begränsas man av högre chefs agerande.  
 

                                                 
83 Mj Ola Palmqvist 
84 Mj Jan Nilsson 
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Vi måste lära oss att vara trogna uppdragstaktikens filosofi och bevaka att vi 
inte kommandoleder när så inte behövs. 
 
Vad är grundpelarna inom uppdragstaktik enligt din uppfattning? 
Ställ en uppgift, ge riktlinjer, tilldela resurser och låt den som ska lösa 
uppgiften i största möjliga utsträckning själv bestämma hur det ska lösas. 
Uppgiftsställningen säger vad som ska göras, inte hur det ska göras. 
Uppdragstaktik bygger på att initiativ uppmuntras och tillåts. Initiativkraft 
växer fram genom att man tillåts pröva sina vingar och inte riskerar att bli 
chikanerad i utbildnings- eller övningssituationen. Förmågan och viljan att ta 
initiativ bygger dock på att man kan sin sak, är utbildad på det som ska 
genomföras, osäkerhet och okunskap motverkar initiativkraft. 
 
Hur kan och bör utbildningen utformas för att nå upp till/nå fram till 
uppdragstaktikens grundpelare? 
Från den teoretiska plattformen och diskussion om vad uppdragstaktik 
egentligen innebär så måste man få öva i befattning så mycket som möjligt. 
Det är endast genom praktiskt övande och interagerande med andra som 
uppdragstaktik utvecklas och befästs som en fungerande ledningsmetod och 
filosofi. I övandet måste man tillåtas göra fel och själv eller tillsammans med 
andra upptäcka att det hade gått att lösa på ett annat sätt. De begångna felen 
eller misstagen skall användas till konstruktivt lärande, inte som ett negativt 
instrument. Uppdragstaktik bygger i mångt och mycket på enskilt 
beslutsfattande, grupplösningar med konsensusförfarande måste undvikas. Att 
lära sig att motivera sina beslut, även om de är tagna på bristfälligt underlag, 
är att locka fram enskilt tänkande och analyserande vilket är till gagn för 
uppdragstaktiskt agerande. Övning och utbildning måste utformas så att man 
lär sig fatta beslut och agera när finns gott om tid respektive ont om tid till 
förfogande.  
Utbildningen vid de olika skolorna måste vara i harmoni med varandra, det är 
en gemensam utveckling av den enskilde officeren som måste stå i centrum. 
Det uppdragstaktiska tänkande och agerande som har danats vid en skola får 
inte omkullkastas eller ifrågasättas vid en annan skola senare i officerens 
utbildningsstege. Att till exempel en funktionsskola efter kadettens första år 
vid MHS koncentrerar sig på fredsmässig stridsskjutningsteknik med all den 
styrning som det innebär kan vara kontraproduktivt ur ett uppdragstaktiskt 
utvecklingsperspektiv. Konsten är att bygga vidare på den grund som har lagts 
och anpassa fortsatt utbildning så att den passar in inom samma ram som har 
givits och tränats in tidigare. Grunden i utbildningen måste vara att kunskap 
ger trygghet, ju mer vi tar bort av professionalismen desto mer tvingas vi att 
kommandostyra och direktleda. Nyckeln till chefer som leder och kan bli 
ledda enligt uppdragstaktikens principer är övning och åter igen övning. 
 
Utgående från dagens utbildningsmetodik hur skulle utbildningen kunna 
förbättras och förändras för att nå ännu längre inom sättet att leda och bli 
ledd enligt uppdragstaktikens grunder? 
Teoretisk grund och bakgrund måste fyllas på med praktisk övning, att leta 
och skapa tid för detta är den stora utmaningen. Den dagliga utbildningens  
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alla möjligheter till att öva måste tillvaratas. Den teoretiska grunden kan 
förbättras genom självstudier kring och om krångliga och svåra 
frågeställningar av stridsteknisk och taktisk art. Självstudier skapar 
individualism då man tvingas tänka självständigt och inte alltid kommer fram 
till grupplösningar. Användning av så kallade taktiska nötter har prövats och 
kommer att användas mer. Taktiska nötter innebär att kadetten själv studerar 
olika taktiska exempel och arbetar fram och föreslår en lösning på problemet. 
Denna lösning prövas och kommenteras sedan av en mer erfaren kollega. 
Lösningen får inte vara för självklar eller enkel då lättillgänglighet inte skapar 
analysförmåga och självständigt tänkande. Som avslutning poängterades att 
Försvarsmakten måste inse att uppdragstaktik som ledningsmetod och filosofi 
inte är självklar eller gratis. Det bygger på medvetet planerad och genomförd 
utbildning, på konsekvens mellan de olika skolstegen och på konsekvens 
mellan fredsverksamhet och övnings- och insatsverksamhet. 
 
Mitt sammanfattande intryck från intervju med utbildare av kadetter är att de 
är väl medvetna och utbildade om vad uppdragstaktisk ledningsfilosofi är och 
hur det tillämpas. De har goda exempel och förebilder avseende 
uppdragstaktik från sin egen tid som truppförare och trupputbildare. De 
känner stor frihet i hur att omvandla den teoretiska massan sammankopplat 
med sin egna praktiska erfarenhet till utbildning för kadetterna. De anser 
däremot inte att samordningen mellan olika skolor på samma nivå eller skolor 
på olika nivåer på utbildningsstegen är tillräcklig fast och koordinerad. 
Diskrepanser och tvetydigheter finns som kan motverka helhetsresultatet. De 
uttrycker att det finns en kulturskillnad mellan olika delar i Försvarsmakten 
vad avser uppdragstaktiks ledningsfilosofi, men har samtidigt förslag och 
idéer om hur att motverka eller koordinera detta till ett bättre resultat. De har 
förslag på hur den egna utbildningen och skolan kan förbättras avseende 
uppdragstaktisk utbildning och tillämpning.    
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5. Hur utbildningen tas emot 
I ena änden av utbildningsinsatsen finns mottagaren, den som är föremål för 
utbildningen. Dennes fortsatta agerande, i det här fallet att leda eller bli ledd 
enligt uppdragstaktiska principer, kommer att bero på hur han tagit emot och 
accepterat den utbildning som erbjudits. I detta kapitel beskriver jag hur 
mottagare, kadetter under MHS-utbildning, delkapitel 5.1, och kaptener vid 
FHS SP-utbildning, delkapitel 5.2, uppfattar det budskap som utbildarna 
förmedlat till dem avseende ledningsfilosofin uppdragstaktik. Därefter 
försöker jag fånga vad budskapet och förhållningssättet eventuellt får för 
genomslag vid genomförande av praktisk verksamhet, i det här fallet vid 
deltagande i en större stabsövning, TSÖ 04, delkapitel 5.3. 
   

5.1 MHS-nivå85 
Utbildningen och utbildarnas förmedlade budskap och förhållningssätt 
avseende uppdragstaktik ger givetvis någon form av resultat hos mottagarna, 
kadetterna, och för att försöka fånga detta resultat sattes en grupp om nio 
kadetter ihop och intervjuades. Poängteras bör att militärhögskolorna numera 
är försvarsgrensgemensamma skolor och i de olika avdelningarna finns 
kadetter från hela Försvarsmakten. De flesta av kadetterna har genomfört 
värnpliktsutbildning precis innan de börjar på MHS. Utbildarna, officerarna, 
kommer också från hela Försvarsmakten men vad åtminstone avser MHS 
Karlberg med en övervikt av arméofficerare. Undersökningen av resultatet 
genomfördes som intervju av de nio kadetterna och nedan redovisas 
frågeställningar och sammanställda svar från de deltagande. 
 
Vad är grundpelarna inom uppdragstaktik? 
Uppdragstaktik innebär att man tilldelas resurser för att självständigt lösa 
uppgifter. Det ger frihet till underlydande i hur att lösa tilldelad uppgift och 
kan beskrivas som en högre form av självstyre. Sättet att leda och fördela 
uppgifter möjliggör att uppgifter kan lösas oberoende av sambandsmedel. 
Uppdragstaktik kräver tydliga ramar och att det övergripande målet eller syftet 
med verksamheten måste vara känt av dem som tilldelas uppgifter att lösa. 
Det bygger på förtroende mellan och för över-, sido- och underordnade. För 
att lyckas kräver metoden eller sättet att leda initiativrikedom och positiv 
feedback. Initiativrikedomen är möjlig om de deltagande aktörerna är 
välutbildade och har en hög utbildningsståndpunkt avseende eget och andras 
områden. Uppdragstaktik leder till att uppgiften löses på bästa sättet genom att 
den som leder är på rätt plats och har rätt förutsättningar för att genomföra det 
som skall genomföras.  
Verksamheten på plats måste anpassas efter rådande omständigheter och 
påverkande faktorer och den anpassningen kan endast den göra som befinner 
sig i händelsernas centrum. Uppdragstaktik som genomförs på rätt sätt sparar 
tid för cheferna. 
 
 
                                                 
85 Intervjuunderlag med frågor och svar från kadetter vid MHS Karlberg finns förvarade hos författaren. 
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Har du tidigare blivit ledd eller själv lett enligt uppdragstaktikens 
grundtankar? Beskriv kortfattat hur detta har tagit sig uttryck i praktiska 
situationer. 
- I strid i bebyggelse är situationen ytterst fragmenterad och uppdelad mellan 
olika små enheter som strider och agerar inom ramen för en plutons eller 
kompanis verksamhet. Oftast är gruppchefen den som är bäst placerad för att 
leda, ingen annan har samma överblick som denne avseende den lokala 
stridssituationen. Inne i en byggnad är gruppen helt isolerad från andra enheter 
och gruppchefen måste ha mandat att agera och lösa sin egen verksamhet. 
- Ombord på ett fartyg bestående av många olika delsystem och 
befattningshavare som sköter dem kan inte fartygschefen kunna alla delsystem 
lika bra som dem som är specialister inom sitt område. Man måste lita på att 
till exempel den värnpliktige operatören kan sin sak och gör rätt i olika 
situationer. Den officer som inte agerar efter den principen ställer oftast till 
bekymmer som inte leder till optimal effektivitet och resursutnyttjande. Att 
delegera och uppdragsleda får ut det maximala av ett fartyg och dess 
besättning. 
- Som målledare inom stridsledningsfunktionen i flygvapnet väljer man själv 
vilka radarstationer som skall användas för att nå optimalt utfall. Man tar 
också ansvar för den upptäckts- och bekämpningsrisk det innebär att använda 
en viss eller vissa radarstationer och måste således var väl insatt i vad olika 
alternativ innebär för helheten. 
- Vid stridsuppgifter får jag som värnpliktig grupp- eller plutonschef 
orienteringar om egna och fienden och väljer sedan stridssätt och stridsteknik 
inom ramen för överordnat förband och chefs verksamhet.. 
- Som besättningsman eller maskinman löser man tilldelade uppgifter efter 
den kunskapsnivå man har. Att man gjort rätt kontrolleras eventuellt med 
stickprov av officerarna. 
- Vid utlandstjänstgöring och till exempel checkpointverksamhet har man ett 
eget ansvarsområde och löser det självständigt inom ramen för överordnad 
chefs direktiv och vilja. 
 
Finns det utbildningsreglementen, anvisningar eller annat vid skolan som man 
kan använda för att förstå vad uppdragstaktik? 
De har tillgång till AR 2, Stridens grunder, Direkt ledarskap, Om Sjö-, Luft- 
och Landkriget, Pedagogiska grunder. Det finns ett bra bibliotek vid skolan, 
men som de själva upplever att de använder för lite. Varje grupp har ett eget 
litet gruppbibliotek med viss fördjupningslitteratur. De upplever att de är 
försedda med tillräckliga möjligheter att läsa och förstå själva vad 
uppdragstaktik är.  
 
Upplever du att utbildningen vid MHS är utformad för att nå upp till 
uppdragstaktikens grundtankar och i så fall på vilket sätt? 
Ledarskapsutbildningen utöver taktikutbildningen har uppdragstaktik som 
centralt tema och de blir hela tiden påminda om vad det är och hur det 
genomförs. Första fältveckan var ett bra exempel på tillämpning av 
uppdragstaktik där de själva planerade genomförandet utifrån givna mål och 
resurser. Karlbergsdagen är ett annat bra exempel på att uppdragstaktik 
integreras och tillämpas i utbildningen. De ansvarar själva för att deras  
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specifika vapengren eller profession inom Försvarsmakten visas upp 
presenteras på ett lämpligt sätt under förevisningsdagen. Det innebär att de 
själva tar alla kontakter och säkerställer att materiel kommer på plats och att 
verksamheten hålls inom säkerhetsmässiga ramar. Utbildningen innehåller 
mycket instuderingsuppgifter som de löser självständigt och sedan diskuteras 
och analyseras resultatet i grupp, med eller utan lärare. Deras sammanfattade 
intryck är att skolan och dess personal i stor utsträckning försöker och till 
övervägande del lyckas integrera uppdragstaktiskt agerande och tänkande i 
den dagliga utbildningen. Ett par områden, såsom till exempel idrott och 
hälsa, anses som mer kommandostyrda än andra, men man accepterar och 
tycker i mångt och mycket att det är rätt att genomföra det som styrd 
verksamhet. I grundläggande utbildning av den typ som bedrivs på MHS 
Karlberg är kommandostyrning ett sätt att snabbare få alla med på banan och 
efterhand komma vidare till mera självständig och analyserande verksamhet. 
 
Hur kan och bör utbildningen utformas för att nå upp till, nå fram till 
uppdragstaktikens grundpelare? 
Ju mer ansvar som lämnas desto mer uppdragstaktik blir det. Utbildningen bör 
innehålla mer praktisk verksamhet och övningar. Mer självstudier är ett sätt att 
öka graden av uppdragstaktik, man tvingas ta ansvar för sin egen verksamhet. 
Olika militära bakgrunder kan ibland vara ett bekymmer. Man ser saker ur sitt 
perspektiv och kanske inte förstår eller uppfattar att andra har en annan syn på 
samma sak. Detta kan åtgärdas genom en bättre fördelning av utbildningens 
innehåll, till exempel mer orienterande utbildning om hur det fungerar i andra 
vapenslag och försvarsmaktsdelar. Viktigt är att utbildningen inte blir 
armétung och att den är motiverande. Motiverande innebär att man måste veta 
vad som händer efter skoltiden. Oklarhet skapar omotiverade individer. 
Uppdragstaktik bygger på kunskap, att man är säker på sin egen förmåga att 
kunna lösa specifika uppgifter. Avsaknaden av grundläggande 
instruktörsutbildning gör att man känner oro inför framtiden, det vill säga när 
man själv skall leda och utbilda soldater. 
 
Min sammanfattande uppfattning från mötet med kadetter från MHS Karlberg 
är att de är väl medvetna om vad uppdragstaktik är, vad det innehåller och 
har rimlig uppfattning om dess ursprung. De har goda intryck och positiva 
upplevelser av tillämpad uppdragstaktik från sin egen värnpliktstjänstgöring. 
De anser att skolan utbildar på uppdragstaktik och att stor del av 
utbildningen är upplagd enligt dess principer och grundtankar. De får själva 
pröva att leda och bli ledda enligt uppdragstaktiska principer, men anser att 
detta område skulle kunna förbättras, mer praktisk verksamhet och övningar 
efterfrågas. Ett oroande moment, eller område, är att de känner sig 
otillräckligt utbildade vad avser baskunskaper för att kunna axla sin nästa 
roll som trupputbildare och truppförare efter skolan. 
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5.2 FHS SP-nivå86 
På motsvarande sätt som vid MHS Karlberg sattes en intervjugrupp ihop av 
kaptener vid FHS SP. Frågeställningarna är lika som för kadetterna med 
undantag av att den intervjuades svar förväntas återspegla den 
utbildningsnivån som personen i fråga just för tillfället befinner sig på. 
Kaptenerna, som var sex till antalet, utvaldes ur olika försvarsgrenar och med 
olika huvudtjänstbakgrunder. I och med att de studerande vid FHS SP är 
uppdelade efter försvarsgrenstillhörighet kom de intervjuade från olika 
avdelningar och kan således ha mottagit olika utbildning avseende till 
exempel vad uppdragstaktik är och hur det tillämpas. Syftet med att använda i 
princip samma frågeställningar till de två grupperna studerande, kadetter vid 
MHS Karlberg och kaptener vid FHS SP, med andra ord mottagarna av 
skolornas och utbildarnas budskap och förhållningssätt avseende 
uppdragstaktik, är att försöka utröna och beskriva den eventuella skillnad och 
eller utveckling som skett mellan de två olika skolstegen. Nedan följer enligt 
tidigare modell frågeställningar och sammanfattade svar på desamma.       
 
Vad är grundpelarna inom uppdragstaktik? 
Ge uppgift eller uppdrag, men ej hur att lösa den eller det. Med uppdrag skall 
medfölja resurser eller resurstilldelning, men också eventuella riktlinjer och 
begränsningar, till exempel vad avser tid, gränser eller sidoordnade förband. 
Att tilldela uppgift eller uppdrag till någon annan är också att lämna över 
förtroende till denne befattningshavare eller underlydande. Således måste chef 
som ställer uppgift ha tänkt igenom och vara relativt övertygad om att 
mottagaren är utbildad, lämplig och kapabel att lösa den tilldelade uppgiften. 
På tilldelande chefs ansvar ligger också att stödja den underlydande i hans 
uppgiftslösande. Andan, det vill säga på vilket mentalt sätt kan och bör 
uppgiften lösas på, kan också förmedlas av en skicklig chef. Skall man gå 
bryskt fram, även om det kostar stora förluster hos motståndaren och kanske 
på den egna sidan, eller är maximal försiktighet och eftertänksamhet att 
föredra. Chefens framtoning och sätt att delge uppgiften på kan vara 
påverkande faktorer i detta avseende. Uppdragstaktik bygger på förtroende, att 
man är samövade och känner varandras förmågor och eventuella 
begränsningar samt att initiativ är tillåtet och tas inom ramen för högre chefs 
mål och syfte med verksamheten. Uppdragstaktik bygger också på 
välutbildade chefer och underlydande där en del av initiativkraften beror av 
självförtroende utgående från egen kunskap och färdighet. Trygg förvissning 
om att man är utbildad för det som skall uträttas ger självförtroende och 
initiativkraft. Ett viktigt förhållande vid uppdragstaktisk ledning är att chefen 
är ute mycket och syns bland dem som ska ledas, men inte griper in och stör 
verksamheten. Inom ramen för uppdragstaktik måste det även finnas 
möjligheterna för chefen att styra och leda i detalj om situationen så kräver, 
mandat måste kunna tas tillbaka om behovet uppstår. Uppdragstaktik får inte 
uppfattas som enbart fria tyglar. 
 
 
                                                 
86 Intervjuunderlag med frågor och svar från kaptener vid FHS SP finns förvarade hos författaren. 
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Har du tidigare blivit ledd eller själv lett enligt uppdragstaktikens 
grundtankar? Beskriv kortfattat hur detta har tagit sig uttryck i praktiska 
situationer. 
Fyra av sex intervjuade relaterar sin praktiska erfarenhet av uppdragstaktik, av 
att ha blivit ledd enligt dess principer och grundtankar, till utlandstjänstgöring.  
- Som gruppchef tilldelade min plutonchef mig uppgifter, men delade inte 
alltid min uppfattning om på vilket sätt den skulle lösas. Han lät mig dock lösa 
det enligt eget huvud och utövade kontroll över hur jag löste uppgiften. 
- Vid utlandstjänstgöring leddes jag med förtroende, uppsatta mål och 
tilldelade medel och klara riktlinjer. 
- Som säkerhetschef vid landsvägskonvojtjänst hade jag ingen möjlighet till 
direktkontakt med min chef, utan fick lösa uppgiften från givna mandat och se 
till att det inte störde helhetsbilden i området. 
- Under mina sju månader i Kosovo så ledde min kompanichef konsekvent 
med långsiktiga uppdrag. 
Tre av de fyra relaterar därefter sina egna upplevelser av att leda enligt 
uppdragstaktikens grunder och principer till just sina upplevelser av att ha 
blivit ledda på samma sätt. 
- Som ställföreträdande kompanichef och med många civila i varierande åldrar 
vid enheten så hade ingen annan metod än uppdragstaktik fungerat eller 
accepterats. 
- Ja, uppdragstaktik är bra, men som plutonchef är det svårt att leda med 
uppdragstaktik då man själv inte leds på det sättet. När man är totalstyrd av 
fredsverksamhetens regler är det svårt att leda enligt uppdragstaktiska 
principer. 
- Som stridsledningsofficer ombord på ett fartyg agerar man utifrån egna 
erfarenheter och kunskaper inom ramen för det som fartygschefen vill uppnå. 
- Som lärare vid TaP satte vi upp mål och tilldelade resurser, vägen från start 
till mål fick eleverna bestämma själva. 
- Som teknisk officer hade jag totalt ansvar att ta ut en korvett från 
grundöversyn, rusta den under eget ansvar, lösa de friktioner som uppstod och 
se till att båten levererades på rätt tid och plats fullt funktionsduglig. 
- Jag försökte leda min egen pluton enligt uppdragstaktiska principer och var 
tvungen att veta vad kompani- och bataljonschef ville och ville uppnå för att 
lyckas med det. 
 
Finns det utbildningsreglementen, anvisningar eller annat vid skolan som man 
kan använda för att förstå vad uppdragstaktik? 
Skolan har ett mycket fint och innehållsrikt bibliotek, men som används för 
lite. Det finns inte tid i den späckade utbildningsplanen att själv göra 
utsvävningar eller djupdykningar inom till exempel uppdragstaktikens 
område. All den litteratur som man behöver finns att tillgå eller att få tag på, 
så bristen på böcker är inte bekymret utan bristen på tid är bekymret.  
 
Upplever du att utbildningen vid FHS SP är utformad för att nå upp till 
uppdragstaktikens grundtankar och i så fall på vilket sätt? 
Uppdragstaktik, dess grundtankar och principer, är ständigt återkommande i 
taktikutbildningen som teori och återkopplat i skriftliga arbeten. Utbildningen 
är dessutom utformad enligt principen frihet under ansvar, dock kan  
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toleransnivån för att fullt ut tillåta detta te sig lite snävt tilltagen. Om man ser 
till principen att uppdragstaktik både består av uppdragsstyrning och 
kommandostyrning så är utbildningens innehåll uppbyggd enligt 
uppdragstaktiska grunder. Skolan uppfyller grundkriterierna för 
uppdragstaktik, det vill säga att utbilda genom att sätta upp mål, tilldela medel 
och ge riktlinjer, men sedan haltar själva utbildningens genomförande där man 
är inne och rör i detaljer och styr allt för mycket. Bristen på tid och utrymme 
att själv fördjupa sig får en motverkande effekt mot vad som skolan och 
skoltiden egentligen har förutsättningar för att vara och bli, tillvaron blir 
istället maximalt styrd och överensstämmer dåligt med uppdragstaktiska 
termer. Vi läser om uppdragstaktik, men vi utbildas inte enligt dessa principer, 
det lyser inte igenom i utbildningens genomförande. Dessutom tillämpar 
institutionerna uppdragstaktik på olika sätt och har olika syn på vad att utbilda 
enligt uppdragstaktiska principer är. FHS försöker utbilda genom 
uppdragstaktik, men når inte ända fram och dessutom tenderar uppdragstaktik 
att hamna i skuggan av manöverkrigföring, för vilken uppdragstaktisk ledning 
egentligen är en grundförutsättning.  
 
Hur kan och bör utbildningen utformas för att nå upp till, nå fram till 
uppdragstaktikens grundpelare? 
Utbildningen bör byggas upp kring tydliga mål och frivillig närvaro i större 
omfattning. De studerande har kunskaper och färdigheter med sig och är 
själva kapabla att söka den ytterligare kunskap som finns och erbjuds på 
denna nivå. Uppdragstaktik är ett sätt att tänka och leva som bygger på 
självständighet och egna initiativ, skolan måste odla det förhållningssätt. 
Skolan ska erbjuda föreläsningar och litteratur som gör det möjligt att nå 
målen utgående från olika grundförutsättningar och individuella bakgrunder. 
Proven skall ses som en kvalitetssäkring att man nått de uppsatta målen. Den 
studerande skall kunna söka stöd och vägledning från lärarkollegiet när så 
behövs. Vidga perspektivet på uppdragstaktik genom att bjuda in föreläsare 
från andra nationer och kulturer. Andras upplevelser och erfarenheter kan 
motverka att vi hamnar i en uppfattning att svensk syn på uppdragstaktik är 
facit och som sedan inte håller måttet vid prövning.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att intervjuade kaptener vid FHS SP har en 
god kunskap och uppfattning om vad uppdragstaktik är. De har själva 
tillämpat det som ledningsmetod och lämnar goda exempel på hur de själva 
blivit ledda och lett enligt uppdragstaktiska principer. Flera goda exempel 
hämtas eller relateras till upplevelser under utlandstjänstgöring. Skolans 
utbildning är uppbyggd enligt uppdragstaktiska principer, utbildningen 
genomförs genom uppsatta mål, resurser tilldelas och riktlinjer meddelas.  
Teoretiskt sett är uppdragstaktik ett ständigt återkommande tema i till 
exempel taktikutbildningen. Sedan blir bilden lite mörkare, bristen på tid och 
utrymme för egen fördjupning gör att kaptenerna upplever utbildningen som 
allt för detaljreglerad. Dessutom har skolans olika institutioner olika syn på 
hur att utbilda enligt uppdragstaktiska principer. Kontentan blir att FHS 
utbildar om uppdragstaktik, men inte tillräckligt tydligt eller omfattande 
använder metoden i sin egen utbildning. De intervjuade lämnar ett antal 
avslutningsvis ett antal exempel på hur utbildningen skulle kunna förändras  
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och förbättras för att bättre vara en del av helheten, uppdragstaktik som en 
ledningsfilosofi.    

5.3 Praktisk återkoppling  
För att ytterligare skapa underlag för att kunna bilda mig en uppfattning om 
hur uppdragstaktik uppfattas, vad det är och hur det tillämpas, med slutmålet 
att kunna beskriva hur det svenska officersutbildningssystemet bidrar med 
utbildning som utvecklar officerare som kan leda och bli leda enligt metodens 
och filosofins grundtankar och principer satte jag upp en hypotes att prövas 
under TSÖ 04. Den för övningen uppsatta analysgruppen hjälpte mig att få ut 
underlaget bland deltagarna och samla in svar för mitt eget analyserande och 
sammanställande. Min tanke var att medan man befann sig i en praktisk 
tillämpad situation skulle man reflektera över skolsystemets påverkan på 
uppdragstaktisk förmåga och förståelse med stöd av hypotesen och dess 
frågeställningar. Befinnande sig ”mitt i verkligheten” skulle man tänka 
tillbaka på sin egen skolutbildning och försöka se hur den har påverkat min 
egen förmåga avseende uppdragstaktisk förståelse och förmåga.  
 
Hypotesen lät enligt följande;  
Utbildningen inom det svenska officersutbildningssystemet påverkar förmågan 
och viljan till uppdragstaktisk ledning. 
  
Följande bifogade antagande eller påstående kompletterade och utvecklade 
hypotesen;  
Officersutbildningssystemet kan beroende på hur det utformas innehålls- och 
genomförandemässigt förstärka eller försvaga möjligheterna att leda enligt 
uppdragstaktiska principer.  
En officer som t ex aldrig har tillåtits att ta initiativ eller arbeta självständigt 
under sin skolutbildning kan knappas förväntas göra det senare i en ledande 
befattning. En chef som inte förstår vad chefen på nivån över honom vill 
uppnå med det ställda uppdraget kan knappas förväntas att improvisera eller 
ta alternativ väg för att nå dit som högre chef vill att han ska nå. Med andra 
ord, utbildningen – dess innehåll och genomförande – påverkar officerens 
förmåga att leda, men även att bli ledd, enligt uppdragstaktiska principer.  
 
Tillsammans med ovanstående fanns tre reflektionsfrågor att fundera kring 
och besvara: 

1. Vilken utbildning ges på MHS nivå? 
2. Vilken utbildning ges på FHS SP nivå? 
3. Vilken blir den eventuella effekten, t ex vid en större övning, där den 

utbildade officeren självständigt leder någon form av förband 
och/eller verksamhet? 

 
Insamlade och bearbetade reflektioner87 ger följande sammanfattande svar på 
de tre frågeställningarna.  
 
 
                                                 
87 Underlaget finns förvarat hos författaren. 
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Vilken utbildning ges på MHS nivå? 
Vid MHS ges utbildning i det direkta ledarskapet, där uppdragstaktik borde ha 
central betydelse. Det största bidraget på denna nivå till den fortsatta 
utvecklingen av officerens förmåga och förståelse för uppdragstaktik torde 
ligga att denne observerar och lär sig ett förhållningssätt att tro positivt om 
människan och individen. Kamraterna är ansvarskännande, initiativrika och 
kraftfulla, de vill uträtta och uppnå någonting, de vill anpassa sig efter en 
fungerande och accepterad filosofi vad avser till exempel sätt att leda 
verksamhet på. Kan MHS-nivån bidra med detta så är det en viktig kugge i 
den filosofi som uppdragstaktik är. 
Uppdragstaktik bygger på kunniga aktörer och MHS-nivån måste ge 
kadetterna tillräckliga kunskaper så att de självständigt kan axla ett större 
ansvar för ledning av förband inom sin egen nivå. Sådana möjligheter att öva 
och truppföra måste ges tidigt under utbildningen. Sannolikt är en av 
anledningarna till att de sökt utbildningen att de tror på sig själva och sin egen 
förmåga att leda och genomföra verksamhet på och det måste skolan bygga 
vidare på. Förståelse för uppdragstaktisk ledning kan inte bara predikas utan 
det måste tillämpas. 
Graden av frihet och eget ansvar har ökat genom de olika skolorna, dock 
kommer den största positiva effekten vad avser tron på uppdragstaktik från det 
egna yrkesutövandet hemma på förbandet. Den svenske officeren vill från 
grunden tillämpa uppdragstaktik, dock är det för vanligt att denna vilja 
hämmas av behovet av detaljkontroll och detta fenomen syns även väldigt väl 
i skolmiljön. 
 
Vilken utbildning ges på FHS SP nivå? 
De som kommer till FHS SP har med sig en någorlunda god förståelse för en 
tillämpning av uppdragstaktisk ledning genom sin erfarenhet från tidigare 
tjänstgöringar. Utbildningen fortsätter att betona vikten av uppdragstaktik på 
olika sätt, till exempel genom militärhistoriska återkopplingar. De belyser på 
ett bra sätt behovet av och vinsten med att uppdragstaktisk ledning. En stor del 
av förståelsen bygger på att acceptansen för begreppet finns i praktiken. 
Bristen i utbildningen ligger i möjligheterna att praktisera uppdragstaktik, 
dock lyckas skolan att få de som är självständiga innan kursstart att bli ännu 
mer självständiga under och efter utbildningen. De blir än mer självständigt 
tänkande och vidsynta av utbildningen. Andra öppnar upp blicken för nya 
lösningar och vidgar därmed också sitt seende. På SP-nivå ligger 
tyngdpunkten på indirekt ledarskap88, det vill säga att chefa chefer och här 
spelar personkännedom och kompetens en avgörande roll. Jämfört med 
utbildningen på MHS-nivån blir nu tilltron till sina underlydande en viktig 
parameter. Vilka uppgifter går att ställa till dem, vad klarar de av och hur 
kommer de att lösa uppgifterna, blir nu viktiga frågeställningar och 
bedömningar att ta hänsyn till.  
 
 
 
 

                                                 
88 Utdelat underlag från professor Torsten Björkman, FHS, daterat 2003-09-30 
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Vilken blir den eventuella effekten, t ex vid en större övning, där den utbildade 
officeren självständigt leder någon form av förband och/eller verksamhet? 
Effekten kan bli att officeren utvecklar sin förmåga att i komplexa situationer, 
under goda förhållanden, fatta beslut som berör ett stort antal individer och 
chefer. 
En viktig sak vid övningar är att ge deltagarna möjlighet att leda förband 
självständigt och samtidigt få ett kontinuerligt stöd från omgivningen. 
Skolutbildningen bidrar helt klart till förståelsen för uppdragstaktik, men det 
är övning och truppföring som befäster kunskapen och förståelsen och gör det 
till en fungerande filosofi. Ånyo är förutsättningarna för uppdragstaktisk 
ledning kunskap och tillför inte skolutbildningen det i tillräcklig omfattning så 
kommer officeren inte att vilja eller kunna ta initiativ och agera självständigt 
under övningsverksamheten. Det är individen som är satt att ta ett ansvar och 
hans vilja att uträtta någonting som leder till resultat. 
Övningar ger möjligheter att observera och att delta i goda uppdragstaktiska 
exempel, men kan å andra sidan bli mer eller mindre helt kontraproduktiva i 
detta avseende på grund av att allt för stor tid måste ägnas åt att till exempel 
utbilda staber på rutiner, processer och att kunna hantera stabsstöden. 
Bristande eller otillräcklig initial kunskap gör att övningen får fel fokus. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att de som reflekterat över hypotesen och dess 
frågeställningar beskriver den röda tråden som måste finnas från 
grundläggande officersutbildning, MHS, via MHS SP och över till att tillämpa 
uppdragstaktik i ett övningssammanhang. Skolutbildningen har bidragit till 
förståelsen för uppdragstaktik. Detta har fyllts på genom övning och 
truppföring och övningar av typ TSÖ 04 ger ytterligare möjlighet att öva 
uppdragstaktisk ledning. Ett varningens finger höjs mot att övningarna kan få 
fel fokus om de som deltar inte har tillräcklig utbildningsståndpunkt avseende 
till exempel rutiner, processer och stabsstöd. Man övar inte ledning, det övas 
på stödfunktioner.  
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6. Diskussion, sammanfattning och slutsatser  
Jag inleder kapitlet med att diskutera och problematisera kring och om de 
resultat som presenterats i kapitel 3 till 5. Efter varje kapitel följer en kort 
sammanfattning. Dessa tre korta sammanfattningar vävs sedan ihop i en större 
gemensam sammanfattning där de tre kapitlenas kärnpunkter lyfts fram. 
Därefter följer en avslutning med dragna slutsatser och ett försök att se om 
mina frågeställningar har besvarats och om syftet med uppsatsen har uppnåtts. 
 

6.1 Teoretisk syn på uppdragstaktik, hur att utbilda därtill 
Doktrinen pekar åt vilket håll som vi skall gå och vilken väg som skall följas 
för att nå dit. Den använder stora och övergripande penseldrag, men kan 
därför inte bara för den skull läsas översiktligt och snabbt. Läsaren måste själv 
reflektera över det som står och det budskap och förhållningssätt som 
Försvarsmakten genom den vill förmedla. Den kan inte heller läsas som 
enskilt tankegods, utan måste diskuteras ihop med andra personer, vridas och 
vänds på. Andra publikationer måste sättas i relation till doktrinen, den 
verksamhet som skall genomföras, den utbildning som skall planeras och 
genomföras, alltihop måste sättas i relation till den. Det låter ju som allt står 
och faller med doktrinen. Hur kunde det då fungera när vi inte hade någon 
doktrin, det är ju inte alls så länge sedan som vi var doktrinlösa? Fungerade 
gjorde det ju uppenbart utan MSD i och med att gårdagens försvarsmakt 
fanns, levde och frodades i all välmåga. Svaret är att doktrin som 
övergripande och vägledande publikation är nytt för oss, men att det givetvis 
också tidigare fanns publikationer och dokument av samma karaktär. Det som 
kan vara nytt är att den övergripande vägledningen, doktrinen, numera läses 
och studeras mycket längre ned i leden. Jag kan inte dra mig till minnes att jag 
som kadett vid dåtidens officershögskola, 1982 var det, kände till att det fanns 
eller att vi studerade doktrinliknande dokument, men dagens kadetter vid 
militärhögskolorna känner definitivt till att det finns en doktrin och den läses 
och studeras också i olika sammanhang. Den övergripande vägledningen har 
därmed större och djupare genomslag i dagens läge jämfört med tidigare.  
 
Med ovanstående resonemang och med MSD pekpinne att uppdragstaktik är 
vår ledningsmetod, men också att den talar om ett antal grundförutsättningar 
som måste uppfyllas eller finnas för att uppdragstaktik skall kunna användas 
och tillämpas, är det tydligt för dagens officer vad som krävs och förväntas av 
honom i till exempel i en utbildningssituation. Den officer som verkade under 
den, av mig så kallade, doktrinlösa eran var för den skull inte sämre eller 
mindre utövande uppdragstaktisk ledare och utbildare än vad den 
doktrinläsande officeren är, men tydligheten gynnar ledarskapet och 
utbildningen av ledare. Då kanske vän av ordningen säger att budskapet, men 
framför allt sättet att utbilda på för att få fram uppdragstaktiska officerare på, 
borde vara tydligare. Borde inte ett ännu tydligare budskap om hur att utbilda 
ge än större effekt? Nja, gränsen mellan uppdragstaktik och 
kommandostyrning är även i utbildningsverksamheten ibland hårfin. Ett mera 
reglerat och pekpinneaktigt förhållningssätt i doktrinen vad avser till exempel  
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utbildning i fråga om uppdragstaktik kanske får motsatt effekt. De fina 
mänskliga kvaliteterna som uppdragstaktiken bygger på och som den också 
vill locka fram hos utövaren, initiativkraft, självständighet och ansvarskänsla, 
kommer nog mest till sin rätt om budskapet och förhållningssättet just är 
övergripande och vägledande. Det är därför som det är så viktig att doktrinen 
inte står i bokhyllan, utan att den läses enskilt, ihop med andra och ger upphov 
till diskussioner och därmed förhoppningsvis också förslag på hur att till 
exempel utbilda officerare på olika nivåer för att den uppdragstaktiska 
förmåga och syn som MSD efterfrågar kan uppnås. 
 
Under doktrinen, som enligt tidigare resonemang fyller sin funktion för och i 
utbildningen av officerare inom uppdragstaktikens område, finns reglementen 
och andra publikationer, till exempel instruktioner och anvisningar. Dessa har 
ett mera reglerande och bestämmande syfte och budskap. Skämtsamt brukar 
man till exempel säga att Säkerhetsinstruktionen är till för att ”begränsa den 
enskildes vansinne”. Rätt eller fel, men mer stöd och råd till bland annat 
utbildare av andra eller blivande officerare kan återfinnas i denna typ av 
publikationer. Det är givetvis synnerligen viktigt att det övergripande 
budskapet och förhållningssättet som förmedlas i doktrinen översätts och 
tolkas på rätt sätt i de underliggande publikationerna. Reglementena är till för 
att lyfta fram och säkerställa att vapengrens eller vapenslagsspecifika 
nödvändigheter och hänsynstaganden görs där så är nödvändigt. Även om 
filosofin om att uppdragstaktisk ledning är det som skall utövas i vår 
försvarsmakt så kan det finnas aspekter som gör att bilden måste nyanseras 
beroende på var och hur ledningsmetoden skall tillämpas, och det kan i så fall 
framkomma till exempel i den taktiska dokrinnivån eller i reglementen och 
anvisningar. En sådan utveckling och nyansering av MSD budskap görs till 
exempel då de studerade taktiska reglementena anger att uppgiftsställande 
chef enligt uppdragstaktiska principer också har till uppgift att följa och stödja 
den underlydande som tilldelats eget ansvar och mandat. Ansvaret för 
helheten ligger fortfarande hos den högre chefen trots att han har delegerat del 
av uppgiftslösandet till en underlydande och det hela ansvaret kan bara tas om 
man har insikt i vad som händer på våningen under och är beredd att ingripa, 
stödjande eller på annat sätt, om situationen så kräver.  
Som avslutning på diskussionen avseende doktrin och reglementen konstaterar 
jag ur mitt erfarenhetsperspektiv att initiativ är ingenting som endast förväntas 
av eller är exklusivt för underlydande chefer. Högre chef måste och ska också 
ta initiativ när så situationen kräver och tillåter. Hans bättre, men oftast 
översiktligare, uppfattning om situationen på slagfältet möjliggör att han kan 
ta initiativ som på ett avgörande sätt tippar över vågskålen till egen fördel. 
Även om detta förhållningssätt inte specifikt nämns i doktrin och reglementen, 
det vill säga att högre chef också ska och måste ta initiativ när situationen så 
kräver och tillåter, så får det inte tolkas som att initiativkraft och förmåga 
endast är något som är förbehållet underställda chefer och förband. Alla måste 
vara delaktiga för att uppdragstaktiken skall fungera och ge maximal effekt 
när så behövs.    
 
Studien av doktrin och reglementen ger således vid handen att de är 
överensstämmande i budskapet och förhållningssättet vad avser  
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uppdragstaktik och att de kompletterar varandra. Officeren, truppföraren och 
utbildaren, får inte mer gratis än vad som är behövligt. Budskapet och 
förhållningssättet måste tolkas, anpassas och situationsanpassat efter 
situationen där det skall användas eller tillämpas. Den processen är i sig själv 
en del av den uppdragstaktiska ledningsfilosofin, den tar fram ansvarstagande, 
initiativrika och självständiga individer som kan agera i olika situationer. 
 
Utbildning 
Försvarsmakten har tagit fram reglementen, handböcker och anvisningar för 
vilket pedagogiska förhållningssättet som skall gälla och användas vid 
utbildning av officerare och meniga. Detta pedagogiska förhållningssätt, HBL, 
skall givetvis också användas vid våra officersskolor från MHS nivå och 
uppåt. Pedagogik och utbildningsmetodik skall och måste ingå i utbildningen 
till och av officerare, den svenske officeren är ju utbildare av andra officerare 
och meniga som skall bli förband likväl som han är chef och ledare för 
förband i krigs- eller insatsorganisationen. Utan Pedagogik och 
utbildningsmetodik kan han bli en bra chef och ledare för förband, men han 
kan knappast per automatik utan det bli någon bra och duglig utbildare. 
Utbildningen till officer är således tudelad och måste innehålla både 
utbildning till chef och ledare och utbildning för att kunna vara utbildare av 
andra. HBL poängterar också att en viktig del av förhållningssättet är att 
utbildaren utvecklar och förbättrar sin förmåga att utbilda andra. Utbildaren 
skall efter hand som han blir säkrare i sin utbildande roll våga pröva nya vägar 
och metoder för att nå utbildningsmålet. På sätt överensstämmer grundtanken 
i HBL med den uppdragstaktiska ledningsfilosofin, den utbildande officeren 
skall således utveckla sin förmåga och vilja att ta initiativ, ta ansvar och att 
vara kreativ i utbildningssituationen. Hans förmåga att utbilda enligt HBL 
förhållningssätt bygger dessutom på kunskap om hur att utbilda och kunskap 
om det som det skall utbildas på likväl som uppdragstaktik bygger på kunskap 
inom det område som han skall leda och agera inom. Om han sedan uppträder 
som en god förebild för andra, både officerare och meniga, i detta avseende så 
är sannolikheten stor att dessa tar efter och själva utvecklar förmåga till 
uppdragstaktiskt tänkande och agerande. 
 
Sammanfattning 
Den uppdragstaktiska ledningsfilosofin och det helhetsbaserade lärandet utgår 
enligt ovanstående resonemang från samma mänskliga egenskaper, det vill 
säga att människan är självständig, ansvarskännande, skapande eller 
initiativrik. Hon är social och vill verka tillsammans med andra likväl som 
hon vill känna att det som uträttas är meningsfullt och att det passar in ett 
större sammanhang. Att lyckas i det hon företar sig som enskild eller 
tillsammans med andra genererar i sin tur ännu mer vilja att ta ansvar och 
initiativ. Allt detta står att läsa om i doktrin, reglementen och andra 
publikationer som används av dem som utbildar andra till officerare på olika 
nivåer och som också används av den utbildade officeren när han skall utbilda 
meniga och förband. Den uppdragstaktiska ledningsfilosofin och det 
helhetsbaserade lärandet är således förstärkande och kompletterande faktorer i 
förhållande till varandra och det framgår av den litteratur som används i 
Försvarsmakten. I detta sammanhang är det viktigt att poängtera, vilket också  
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framgår av publikationerna, att den teoretiska massan i böckerna måste 
praktiseras och tillämpas i den dagliga gärningen som chef och ledare för 
förband likväl som i situationen som utbildare för officerare och meniga för 
att blomma ut till uppdragstaktisk förståelse och agerande för de inblandade. 
Teoretisk kunskap om uppdragstaktik är ingenting värt om inte utbildning, 
truppföring och övning är besjälade av ledningsfilosofins grundtankar och 
principer. Likväl som den teoretiska kunskapen måste omsätts till praktisk 
handling är det av avgörande betydelse att doktrin, reglementen och andra 
publikationer av överensstämmande i sitt beskrivande av budskap och 
förhållningssätt. De måste peka åt samma håll och vara överens i sitt budskap 
om vad uppdragstaktisk ledning är, hur det tillämpas och vad det kräver av 
ledare och utbildare, men också av den omgivning som de agerar inom. 
                                

6.2 Från teori till praktik, utbildarens roll 
Den uppdragstaktiska ledningsfilosofin måste vara en hel organisations 
tankegods och ledningsmetod för att komma till sin maximala rätt. Det räcker 
inte med att en del av organisationen förstår, accepterar och tillämpar 
uppdragstaktik. Ansvarstagandet, självständigheten och initiativkraften måste 
finnas från högste chef och ledare till minsta kugge i maskineriet. 
Utbildningen av officerare blir i detta sammanhang särskilt viktigt. På det sätt 
som han utbildas och tillåts agera på kommer i mångt och mycket att bli det 
sätt som han leder och utbildar andra på. Officerens syn på, acceptans av och 
tillämpning av uppdragstaktik färgas av omgivningens syn, acceptans och 
tillämpning av detsamma, han ärver förhållningssättet och för det vidare till 
andra i sin roll som ledare och utbildare. 
 
Utbildning är att påverka någon annan, jag vill att mottagaren av mitt budskap 
skall acceptera det jag säger eller visar, dela min uppfattning om någonting 
specifikt, så att vi tillsammans har en gemensam grund att stå på och utgå 
ifrån i fortsättningen. I sin enklaste form kan utbildningen vara att visa 
moment som sedan mottagaren repeterar, härmar efter, och övar in genom 
upprepning så att de sitter i ryggmärgen. Utbildningen blir en slags mekanisk 
inlärning. Utbildaren är föregångsmannen och hans sätt att agera är facit. 
Bilden blir mer komplicerad då det gäller utbildning av filosofisk art och 
omfång. Det är inte längre mekanisk eller motorisk förmåga och färdighet som 
skall övas in och accepteras. Mottagaren måste själv förstå och reflektera över 
filosofins övergripande tankesätt och detaljmässiga innebörd. Filosofin går 
inte heller att använda eller tillämpa som en matematisk formel som är giltig i 
olika sammanhang bara rätt parametrar eller rätt ordningsföljd används. 
Filosofins budskap och förhållningssätt måste anpassas efter den rådande 
situationen, den kräver självständigt tänkande och agerande för att passa in i 
sammanhanget. Uppdragstaktik är en ledningsfilosofi och kan således inte 
mekaniskt läras ut och övas in. Uppdragstaktik är dessutom ett övergripande 
förhållningssätt för en hel försvarsmakt och måste därför accepteras och 
tillämpas över hela spektrumet, från hög till låg, av officer och menig, av olika 
typer av förband som agerar självständigt och eller i samverkan eller 
samordnat med andra förband. En mycket komplex situation och tillvaro, men  
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som möjliggör att kaos på slagfältet kan motverkas och utnyttjas till egen 
fördel. 
 
En sådan komplex ledningsfilosofi kan inte bara vara ett ämne på en skola 
som lärs ut och diskuteras under en begränsad tid. Hela systemet måste vara 
genomsyrat av uppdragstaktikens anda och filosofi. Utbildarna måste 
genomföra all utbildningen genom till exempel truppföring som 
överensstämmer med filosofins budskap och förhållningssätt. Sättet att 
utbilda, till exempel med mycket eller litet utrymme för initiativtagande, 
omvandlas till utbildningseffekt, förståelse och acceptans hos mottagarna. Det 
helhetsbaserade lärandet måste överensstämma med den uppdragstaktiska 
ledningsfilosofins innehåll och förhållningssätt.  
 
Teoretisk budskap avseende uppdragstaktik 
Ett så komplext och vittomfattande område som en uppdragstaktisk 
ledningsfilosofi måste ur ett utbildningsperspektiv påbörjas med teoretiskt 
utbildning avseende vad det är och hur det tillämpas. Fördelen, eller 
nackdelen, med utbildningen vid MHS är att alla kadetterna, mottagarna, 
kommer från tidigare militär utbildning inom ramen för den svenska 
Försvarsmakten. Nackdelen kan vara att tidigare utbildning och 
förbandsverksamhet inte alls, i värsta fall, eller i olika omfattning inte 
överensstämmer med det övergripande förhållningssättet som uppdragstaktik 
avser. Såsom min redovisning av kadetternas tidigare erfarenheter och 
uppfattning avseende uppdragstaktik visar, se delkapitel 5.1, hade de en god 
och positiv uppfattning om förhållningssättet från sin värnpliktstjänstgöring. 
Det teoretiska budskapet kunde således i detta fall vid MHS Karlberg direkt 
kopplas på tidigare praktisk erfarenhet hos mottagarna. Att på sedvanligt sätt 
ha börjat med att undersöka utbildningsståndpunkten hos mottagargruppen 
hade inte tagit bort behovet av att utbilda på en gemensam teoretisk plattform 
avseende uppdragstaktik, men kunde ha förändrat och på så sätt troligen 
förbättrat innehållet i det teoretiska plattformsbyggandet. Undersökningen av 
utbildningsståndpunkten kunde till exempel ha genomförts som inledande 
diskussion i större eller mindre grupper tillsammans med de blivande 
utbildarna.  
 
Den teoretiska utbildningen är till för att staka ut samma spelplan för samtliga 
deltagande spelare, begrepp och termer skall förklaras och exemplifieras så att 
de blir allmängods för samtliga. Vad är ett uppdrag, vad är resurser, varför 
sätter chefen upp handlingsregler och så vidare? Relationen till och i mellan 
olika sätt att leda på skall förklaras och redas ut. Historiska exempel är ett sätt 
att placera in till exempel uppdragstaktik i olika sammanhang och beskriva 
varför det gick bra eller dåligt i en viss situation. Ju närmare den egna 
erfarenheten dessa exempel eller beskrivningar hamnar desto större blir 
förmodligen förståelsen och acceptansen för det som lärs ut. Att som före 
detta besättningsman på kustkorvetten Stockholm höra att en tysk armékår 
tillämpade uppdragstaktik när de gick över floden Meuse 1940 kanske inte är 
det optimala sättet att skapa förståelse för uppdragstaktik på. Som utbildare 
måste man således ta ner budskapet till en förståelig nivå för mottagaren, men 
också placera det inom ramen för tidigare erfarenheter, det vill säga exemplen  
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måste belysa olika aspekter av vad uppdragstaktik är och hur det tillämpas 
inom olika delar av Försvarsmakten. Uppdragstaktik utövas till exempel vid 
plutoner, på fartyg och inom flygenheter, hela spektrumet måste belysas och 
exemplifieras. 
 
En avgörande förutsättning för uppdragstaktik är en gemensam målbild. 
Högre chef måste förmedla en bild av vad det handlar om och vad det är som 
skall åstadkommas. Utdelade uppdrag till underlydande måste innehålla denna 
målbild så att de själva kan agera och manövrera inom ramen för sin egen 
verksamhet så att det övergripande målet nås med gemensamma insatser. Att i 
all form av verksamhet ta med övergripande mål, eller målbild, är ett sätt att 
säkerställa att uppdragstaktik kan utövas och tillämpas. Om detta också 
konsekvent tillämpas vid och inom officersutbildningen så blir det en vanesak 
att alltid använda mål och målbilder, likväl som det skapar delaktighet och 
ansvar hos den enskilde att nå uppsatta mål. Förklaras det sedan tydligt att 
målet kan och får nås på olika sätt, med olika medel och metoder, och att den 
enskilde uppmanas att pröva olika vägar för att nå målet, så är utbildningen på 
väg att bli en delmängd av ledningsfilosofin uppdragstaktik. Att predika 
uppdragstaktik, innehållande mål, uppgift samt resurser, blir verkningslöst om 
inte detta konsekvent tillämpas i all verksamhet, inklusive officers-
utbildningen. 
 
Att i den teoretiska utbildningen för kadetter avseende vad uppdragstaktik är 
och hur det tillämpas använda allt för tydliga förenklingar kan vara en fara. 
Genom att till exempel fastslå att gott om tid innebär uppdragstaktik och ont 
om tid kommandostyrning gör att den oerfarne utövaren tar detta som 
bokstavligt och kopplar ihop tid och val av ledningsmetod som bestämmande 
faktorer. En titt på klockan och enda möjligheten tycks vara att detaljleda sina 
underordnade och därmed ta bort deras möjlighet till självständighet, 
initiativvilja och självständighet. Det teoretiska budskapet måste vara ytterst 
noga igenomtänkt och anpassat till mottagarnas erfarenhet och kunskapsnivå.  
 
Således måste den teoretiska utbildningen, byggandet av den gemensamma 
plattformen, utgå från en undersökt och bekräftad utbildningsståndpunkt. Det 
finns en röd tråd som måste följas från värnpliktsutbildning och vidare via 
utbildningsnivåer för officeren. Den gemensamma plattformen byggs av 
begrepp och termer som är förståeliga för samtliga och som är så enkla eller 
otvetydiga att de är och blir självklarheter. Förenklingar som kan leda åt fel 
håll eller som kan innebära inskränkningar i det uppdragstaktiska tänkandet 
och agerandet skall inte användas. Belysande exempel på vad uppdragstaktik 
är och hur det tillämpas måste placeras på en för mottagaren förståelig nivå 
och måste spänna över hela försvarsmaktsbredden, så att alla kan känna igen 
sig i förhållande till den egna bakgrunden. Den teoretiska utbildningen måste 
återkopplas och vara igenkännbar i all övrig verksamhet. Mål, uppgift och 
resurser går och skall användas konsekvent även inom ramen för till exempel 
fysisk träning. 
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Att vara utbildare för kadetter 
Att vara utbildare är att vara en förebild för andra, en bra, en mindre bra eller 
en dålig sådan. Det som det teoretiskt eller praktisk utbildas på blir 
kunskapsmassa och i bästa fall sanningar hos mottagaren. Ett felaktigt utlärt 
förfaringssätt blir till ett felaktigt inlärt förfaringssätt. Vid vissa perioder eller 
tillfällen i livet är man som mottagare mer eller mindre mottaglig för 
utbildarens budskap. En kadett vid MHS är i mångt och mycket ute och söker 
efter sin egen identitet, den identitet som han skall vara eller försöka vara i sin 
senare tjänsteutövning. Utbildarens föregångsmannaskap, förebilden, består 
inte bara av vad denne säger utan också i hög grad av hur denne beter sig och 
agerar i olika sammanhang. En lugn och metodisk förebild som visar att olika 
situationer går att klara av genom att agera på det sättet sätter spår hos 
mottagaren, observatören, att det är ett sätt som är värt att ta efter och pröva 
själv. Utbildarens ord, budskap, och hans sätt att agera är således viktiga 
redskap i utbildningssituationen. Det gäller således att lära sig vem man själv 
är och vara medveten om att både ord och handling skapar utbildnings-
resultatet. 
 
I en utbildning som omfattar kadetter från hela Försvarsmakten är det viktigt 
att lärarcorpset, utbildarna, har samma bredd och omfång. Ledningsfilosofin 
uppdragstaktik skall vara gemensam för hela organisationen, men ändå finns 
det av naturliga skäl variationer i synen på vad det är och hur det tillämpas, 
hur det kan tillämpas i olika situationer, och för att fånga hela detta spektrum 
måste den totala utbildningskapaciteten spänna över hela omfånget. Att hela 
försvarsmaktsbredden finns representerad i utbildarleden är kanske än 
viktigare på MHS-nivå än på senare utbildningsnivåer, här byggs grunden till 
en gemensam uppfattning och syn på vad till exempel uppdragstaktik är.  
 
När flera skolor utbildar samma kategori av blivande officerare, det finns tre 
MHS i Försvarsmakten, mot en gemensam ledningsfilosofi, ett gemensamt 
förhållningssätt på hur att leda och bli ledd, så kanske det skrivna ordet i 
doktrin och reglementen inte är nog för att resultatet skall bli tillräckligt 
gemensamt. Om dessutom inte lärarkåren representerar ett tvärsnitt av 
Försvarsmaktens olika vapenslag och grenar så är det kanske än mindre 
sannolikt att ett gemensamt förhållningssätt uppstår och utvecklas. Någon 
form av forum måste finnas för att samla ihop de olika personligheterna, de 
olika utbildarna och de olika skolorna så att de går åt samma håll med samma 
uppfattning i fråga om till exempel uppdragstaktik. Någon form av reglering 
måste finnas för allas gemensamma bästa. Dessutom måste någon instans 
hålla ihop de olika skolorna som sedan skall ta vara på det resultat som 
utvecklats och uppnåtts vid MHS. Kadetten skall vidare till en fackskola för 
att bli kunnig inom sitt gebit, kunskap inom sitt eget område är en av 
uppdragstaktikens grunder, och nu får inte ett nytt eller annat budskap om 
uppdragstaktik tillföras eller smyga sig in. En röd tråd måste finnas genom 
utbildningssystemet. 
 
Utbildaren måste i sin del av utbildningen uppmuntra och uppmana till 
självständighet och initiativtagande. Han måste inspirera kadetterna till att 
själva söka kunskap om alternativa vägar och sätt att lösa olika problem på.  
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Att presentera kategoriska sanningar och facit är att motverka det som 
ledningsfilosofin uppdragstaktik vill uppnå. Som ett exempel är användning 
av historiska exempel i utbildningen för att belysa vad uppdragstaktik är och 
hur det har tillämpas bara ett första steg för att locka och möjliggöra för 
kadetten att själv läsa vidare och analysera det som inträffade. I nästa steg 
skall den egna nyvunna insikten appliceras och användas i den egna 
situationen, i det egna utövandet och förståelsen för uppdragstaktisk ledning. 
Den förmodligen viktigaste rollen för utbildaren är att söka och lokalisera 
varje möjligt tillfälle inom ramen för helheten där kadetten praktisk kan öva, 
tillämpa och pröva ledning enligt uppdragstaktiska principer och grunder. Att 
öva i befattning, oavsett av hur stor eller liten omfattning det är av, med 
tillämpning av det som teoretiskt lärts ut är förmodligen den bästa källan till 
egen kunskap och förståelse avseende den gemensamma filosofin och 
förhållningssättet. Att detta görs tillsammans med andra, där bland annat fel 
och misstag används till positiv utveckling av individen och kollektivet, är 
ytterligare en förstärkande faktor på den gemensamma resan. 
 
Sammanfattning 
Utbildning i uppdragstaktik som en ledningsfilosofi kan inte vara att enskilt 
ämne vid MHS eller någon annan skola som utbildar kadetter och officerare. 
Det sätt som kadetterna, blivande officerare, kommer att leda andra och hur de 
själva accepterar att bli ledda formas genom den utbildning de innehåller. 
Utbildningen skall i det svenska systemet bygga vidare på den 
utbildningsståndpunkt de har när kommer från sin värnpliktstjänstgöring. 
Utbildningen utgör en del av helheten och måste gå i takt eller hand i hand 
med övrig verksamhet i Försvarsmakten. Uppdragstaktik är inte ett kunskaps- 
eller färdighetsområde, det är en filosofi som kräver förståelse, självständigt 
applicerande och accepterande av den enskilde och av kollektivet. Utbildarna 
har här en avgörande roll då de genom sin utbildning, påverkan av andra, har 
att odla ett förhållningssätt. Utbildningen måste utformas så att den bygger 
underifrån och uppåt, den måste genomföras rätt och eftertänksamt så att den 
läggs på rätt nivå i förhållande till mottagarens tidigare erfarenheter och 
mognadsgrad. Utbildningen måste bedrivas så att den fångar hela bredden av 
mottagare. Det gemensamma målet och målbilden är en Försvarsmakt som 
helt genomsyras av ledningsfilosofin uppdragstaktik och officersutbildnings-
systemet är bara en del av helheten som måste göra rätt i förhållande till 
övriga. Skolsystemet i sig själv måste leverera ett enhetligt budskap och 
förhållningssätt till kadetterna, även om de befinner sig vid olika skolor, men 
även följa en röd tråd efter hand som officeren passerar igenom systemets 
olika utbildningsnivåer. 
MHS lägger grunden för framtiden och måste således vara extra noggranna 
med att tillåta och uppmana till det som är kärnan i uppdragstaktik, 
självständighet, initiativförmåga och ansvarskännande. Så mycket tid som 
möjligt måste ägnas åt att arbeta med praktisk utövning, även inom ramen för 
en teoretisk skolutbildning, och se till att kadetterna får öva, utöva och pröva 
uppdragstaktik. Mycket kraft och energi måste läggas på att sätta samman en 
utbildningsgrupp som representerar hela försvarsmaktsbredden och som är 
medveten om komplexiteten, men som är villig och lämplig att axla det ansvar 
som det innebär att ta sig an nästa generation uppdragstaktiker.        
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6.3 Vad blir resultatet, mottagarens uppfattning 
Den utbildning avseende uppdragstaktik som förmedlas vid skolorna måste 
falla i god jord för att komma hela organisationen till godo. Om mottagarna, i 
det här fallet kadetter och kaptener, inte accepterar eller inte förstår budskapet 
och förhållningssättet kommer de förmodligen inte att utvecklas till 
uppdragstaktiska ledare eller kunna bli ledda enligt dessa principer. Likaså 
kan utbildningen i sig själv vara kontraproduktiv genom att den teoretiserar 
kring begreppet och fenomenet, men inte genomförs eller är upplagd i enlighet 
med vad det teoretiska budskapet säger. Kopplingen mellan teori och praktik 
blir otydlig. Tillåter inte eller bygger inte utbildningen som helhet på 
självständighet, initiativkraft och ansvarskännande så lär inte resultatet bli så 
lysande. I det här delkapitel redovisas hur mottagarna av utbildningen av och 
om uppdragstaktik upplever resultatet av det som genomförs vid MHS och 
FHS SP, samt som avslutning en kort beskrivning av hur resultatet kan 
återkopplas till en större stabsövning.    
 
Kadetternas uppfattning 
Värnpliktstjänstgöringen innebär att de som kommer till MHS har med sig 
goda exempel på vad de senare kan relatera till att ha varit uppdragstaktisk 
ledning. De har själva blivit lärda att leda på det sättet och har fått tillåtelse att 
utöva ett självständigt ledarskap inom ramen för förbandets övergripande 
verksamhet. De är således vana att arbeta med mål för verksamheten, att målet 
kan delas upp i delmål som delas ut som till exempel som uppdrag till 
underställda. De har fått tilldelade resurser i form av tid, fordon och manskap 
samt blivit omtalade vad de får respektive inte får göra. Med andra ord, deras 
tidigare militära liv har skapat goda förutsättningar uppdragstaktisk förståelse. 
En drömsituation för en utbildare att bygga vidare på. Kadetterna lär sig 
snabbt att sätta ord på upplevda företeelser och kunna placera in dessa i sitt 
rätta sammanhang. De vet snart vilka som är uppdragstaktikens grundpelare 
och kan relatera det till egna upplevelser.  
 
Utbildningens är, precis som deras utbildare tidigare beskrivit som också vara 
målet, upplagd och utformad enligt uppdragstaktiska principer. Det finns en 
konsekvens i det som teoretiskt beskrivs och det som praktiskt genomförs. 
Kadetterna ser kopplingen mellan teori och praktik. Det finns exempel från 
utbildningen som de upplever som mer tillämpade uppdragstaktiska moment 
än andra, men de har också förmågan att se att det måste finnas skillnader i 
hur olika verksamheter leds och genomförs.  
 
Faran med att utbildningen är för smal och allt för inriktad mot ett visst 
vapenslag, till exempel för att många av utbildarna representerar det 
vapenslaget, är uppmärksammat av kadetterna. De pratar om armétungt och 
vill ha mer exempel från sitt eget gebit om de inte kommer från armén. De 
från armén nämner å sin sida att de vill ha exempel från de andra delarna i 
Försvarsmakten. Behovet och önskan om att vidga perspektivet tycks vara 
ömsesidigt.  
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Utbildningen går att förbättra genom att lämna mer ansvar till individen och 
genom ett större inslag av praktisk verksamhet och övningar säger kadetterna. 
Det är värt att reflektera över hur mycket utbildningen skulle kunna förbättras 
och bättre anpassas till det övergripande förhållningssättet uppdragstaktik 
genom att utbildare och kadetter gemensamt diskuterade och till och med 
kanske planerade och lade upp utbildningen gemensamt. Visst, det finns 
massor av praktiska komplikationer med att gå så långt, men om man 
samtidigt vet att delaktighet är en viktig faktor för att skapa motivation, att 
dessutom delaktighet skapar ansvarskänsla och ansvarstagande samt att 
initiativförmåga också utgår från samma fina mänskliga kvaliteter som 
uppdragstaktiken bygger på, så kanske en del av de praktiska 
komplikationerna kan skuffas åt sidan för det övergripande målets skull.  
 
Kaptenernas uppfattning 
Här är det helt klart att en utveckling skett i förhållande till MHS-nivån. De 
studerande vid FHS SP har ett antal år till i Försvarsmakten utöver vad 
kadetterna har. De har hunnit truppföra och trupputbilda i olika sammanhang, 
oftast både nationellt och internationellt. Vad uppdragstaktik är, vad det 
förutsätter och hur det utövas är mycket tydligare och säkrare i deras 
beskrivningar. Det märks att det är ett begrepp som man ofta har diskuterat 
och reflekterat över. Det finns en tydlig koppling mellan teoretisk kunskap 
och praktisk erfarenhet i deras sätt att relatera den egna utbildningen vid FHS 
till vad ledningsfilosofin uppdragstaktik är. De är kritiskt granskande av och 
reflekterande över den utbildning de erhållit vid skolan.  
 
Uppfattningen är den att utbildningen vid FHS SP har alla förutsättningar för 
att vara överensstämmande och utvecklande i förhållande till uppdrags-
taktikens budskap och förhållningssätt, men att skolan inte når fram till den 
praktiska dimensionen av detsamma. Tiden och utrymmet för att själv 
fördjupa sig enskilt och tillsammans med andra inom området upplevs som för 
snålt tilltaget. De lämnar goda exempel på hur utbildningen skulle kunna 
förbättras för att nå upp till och fram till uppdragstaktikens grundpelare. Till 
exempel att utbildningen bör vara uppbyggd kring tydliga mål och frivillig 
närvaro i större omfattning och man kan då reflektera över om de tänkt över 
vad det i praktiken innebär på en skola av FHS karaktär. Den enskilde måste 
prövas för att se om han uppnått de uppsatta målen och idag är utbildningen, 
med sin relativt stora närvaroplikt, en kontrollinstans i sig själv. Närvaro vid 
lektioner, där diskussioner genomförs och frågor ställs och besvaras, är ett sätt 
för utbildaren att känna av var mottagarna står kunskapsmässigt. I en tillvaro 
med mindre obligatorisk närvaro och utan ovanstående inbyggda 
kontrollfunktion så måste provtillfällen och examinationer utformas därefter. 
Det betyder förmodligen ett mera omfattande och tuffare 
examinationsförfarande för att säkerställa att alla tillgodogjort sig 
utbildningen på rätt sätt. Tydliga mål och mer frivillig närvaro kanske inte ska 
kopplas samman. Kravet på tydliga mål överensstämmer med 
uppdragstaktikens grundprinciper och kan inte skolans företrädare uttrycka sig 
tydligt nog så kanske det är det som man skall koncentrera sig på i första 
hand. Att lära sig och utbilda sig på den nivå som kaptenerna vid FHS SP 
befinner sig på kanske i stor omfattning innebär att en stor del av  
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kunskapsmassan och erfarenheten finns i studerandekollektivet. Mindre 
närvaro kanske motverkar den viktiga överföringen av kunskap och erfarenhet 
som finns bland de studerande. Den gemensamma kunskapsutvecklingen blir 
eventuellt lidande till förmån för individens större frihet.  
 
Hur som helst, att vid en skola som FHS inte utnyttja de studerandes 
kunskaper och erfarenheter i så stor utsträckning som möjligt är att inte ta 
tillvara alla möjligheter till en bra utbildning. De studerande har många år i 
yrket bakom sig och har hjärna och kropp full av goda uppdragstaktiska 
exempel och upplevelser. De måste vara delaktiga i utbildningens planering 
och genomförande och på sätt vara en del att av uppdragstaktiskt tänkande och 
agerande är en naturlig del av skolans tillvaro.        
 
Kommer utbildningen till nytta 
En konsekvent genomförd utbildning via olika skolnivåer där uppdragstaktik 
står i centrum för både sätt att utbilda och att leda borde med stor sannolikhet 
odla officerare som själva tillämpar samma metod och filosofi i sin egen 
tjänsteutövning på olika platser i Försvarsmakten. Föredömets och förebildens 
påverkan är avgörande i en så komplicerad och komplex process som i att få 
fram en försvarsmakt där ledningsfilosofin uppdragstaktik är och skall vara 
förhärskande. En utvikning till att diskutera att det fredadministrativa systemet 
i Försvarsmakten är en motverkande pol i utvecklingen av uppdragstaktiska 
officerare skulle i princip leda till en helt ny uppsats. Jag konstaterar bara helt 
enkelt att debatten ofta förs utifrån att när det skall göras omorganisationer 
och ekonomiska inskränkningar så tillämpar organisationen ren 
kommandostyrning. Förbandschefer och andra vittnar om att de inte får vara 
med i processen, det ges bara order om vad som skall tas bort, lämnas tillbaka 
eller förändras. Bortsett från detta fredsadministrativa kommandostyrda 
dilemma så vittnar intervjuade kadetter och officerare om att de befinner sig i 
ett system som utbildar och uppmuntrar till uppdragstaktisk ledning och 
tillämpning.  
 
Hemma på förbanden genomförs truppföring och trupputbildning enligt 
uppdragstaktiska principer så långt det är möjligt och det som skolsystemet 
eventuellt inte tillför i form av reell kunskap inom specifika områden är det 
som svärtar bilden av det perfekta systemet. Kunskapsbrist är det som gör att 
officeren inte vågar eller inte kan ta ut svängarna i sin dagliga tjänsteutövning. 
Vid förbandet och i förbandsutbildningen finns det begränsat med tid och 
resurser för befälsutbildning och det som skolsystemet inte tillför i reell 
kunskap riskerar att förbli luckor i officerens kunskapsbank. Brister i 
kunskapsbanken hämmar tillämpningen av uppdragstaktik. Är man inte bättre 
och mer kunnig inom ett visst område än sina underställda är det inte så lätt att 
släppa dem loss och låta dem pröva sina vingar. Man har ju ingen referensram 
till vad som kan hända och heller ingen kunskaps- eller erfarenhetsbank till att 
leda saker och ting rätt beroende på vad som inträffar. Kunskapsbrist gör att 
det är bättre hålla sig på stigen och inte tillåta att någon irrar sig ut i skogen.  
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Någonstans i utvecklingen av officersutbildningssystemet tycks det ha skett en 
omsvängning från mer kunskapsinriktad utbildning till en mera teoretiskt 
baserad dito. Det teoretiska stoftet omsätts inte till praktisk kunskap och 
färdighet i dagens skolsystem i samma omfattning som jag själv upplevde det 
och som dagens kaptener vid FHS SP upplevde att det gjorde tidigare. En 
övergång eller omsvängning till en mer teoretisk utbildning gynnar inte den 
uppdragstaktiska ledningsfilosofin, som bygger på gedigen och befäst 
kunskap hos de deltagande aktörerna. Det går inte att förvänta sig att en 
plutonchef med begränsad kunskaps- och erfarenhetsbas agerar självständigt 
och initiativrikt i en komplicerad situation. Det är inte lätt att improvisera utan 
kunskap och erfarenhet. Det måste således finnas balans mellan teoretisk och 
praktisk utbildning i det som skolsystemet tillför officeren. Att äga egna 
praktiska kunskaper och färdigheter är av avgörande betydelse för att kunna 
vara en del en uppdragstaktisk ledningsfilosofi.  
 
Att delta i en större stabsövning, av typ TSÖ 04, där stor del av 
Försvarsmakten officerskår från olika vapenslag och vapengrenar ingår, borde 
vara ett gyllene tillfälle att få uppleva uppdragstaktik i sin fullaste blom. 
Övning av detta slag kan verkligen utnyttjas för att låta deltagarna ta ut 
svängarna då det inte finns någon truppmassa som blir lidande av felaktiga 
eller tveksamma beslut och agerande på olika nivåer. Istället kan det inträffade 
utnyttjas för fruktsamma och utvecklande diskussioner så att alla inblandade 
tillförs större kunskap och erfarenhet. Denna typ av stabsövningar är till för att 
pröva ledning under kontrollerade former så att det fungerar senare i 
verkligheten när alla friktioner hängs på. Ånyo höjs ett varnande finger från 
deltagarna avseende att bristande kunskap inom vissa områden gör att 
övningarna får en annan karaktär än vad de borde ha. Istället för att öva 
ledning med uppdragstaktisk ledningsfilosofi som grund tenderar de att 
övergå till att utbilda på grundläggande baskunskaper avseende stabsstöd och 
annat. Det uppdagas en bit in i övningen till exempel att processer inte flyter 
eller genomförs som de borde genomföras, maskineriet blir trögt, och 
övningsfokus flyttas nu från ledningsträning till ren kunskaps- och 
färdighetsträning på grund av kunskapsbrist. Det är bara att konstatera att 
brister i ett delsystems, till exempel skolsystemet, förmåga att lösa sin del av 
helheten får konsekvenser någon annan stans. Uppdragstaktik är komplext och 
komplicerat och brist på kunskap i något avseende någonstans i systemet 
begränsar eller hämmar dess fulla utblomning. 
 
Sammanfattning       
Den sammanfattande bilden från kadett- och blivande majorers utbildning är 
att uppdragstaktik är någonting som skolorna satsar på att utbilda till och om. 
Budskapet är tydligt för mottagarna, uppdragstaktik är vår ledningsmetod och 
ledningsfilosofi. De, det vill säga mottagarna av utbildningen, kan vrida och 
vända på begreppet och förklara vad det innebär, vad det innehåller och hur 
det tillämpas. Förmågan till egen analys och reflektion förbättras och utökas 
mellan de olika skolsystemen, kaptenen har större kunskap och erfarenhet 
inom det uppdragstaktiska området. Men han är också mer kritisk till hur 
skolan och dess utbildning skall struktureras för att uppnå ett ännu bättre 
utbildningsresultat. Någonstans tycks det ändå gå grus i maskineriet, både  
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utbildare och mottagare anser att det borde vara större inslag av övning och 
praktisk tillämpning av uppdragstaktik inom ramen för skolutbildning, då 
utbildningen till övervägande del upplevs som teoretisk eller för 
detaljreglerad. Överföringen av utbildningens budskap avseende 
uppdragstaktik till livet utanför skolväggarna tycks inte vara helt smärtfri. 
Bristen på praktisk kunskap och färdighet, vilket man anser att 
officersutbildningssystemet också skall tillföra, gör att förmågan att leva upp 
till ledningsfilosofins förhållningssätt haltar.    
  

6.4 Sammanfattning 
Den röda tråd som jag har försökt att följa skall nu vävas ihop till en helhet 
och jag väljer att göra det stegvis i överensstämmelse med den metod jag 
använt i uppsatsen.   
 
Steg 1 
Jag började med att försöka återfinna vad doktrin och reglementen säger om 
uppdragstaktik och om det finns specifikt stöd eller hjälp för dem som skall 
utbilda officerare som ska verka inom ramen för ledningsfilosofin. Studien ger 
vid handen att det är tydligt vad uppdragstaktik är, vad det innehåller och 
kräver av utövarna samt hur det skall tillämpas. Några specifika 
utbildningstips är svårt att återfinna i den här typen av publikationer, utan 
utbildaren får ta hjälp av utbildningsreglementen för att komma vidare i hur 
att omvandla doktrin och reglementenas budskap till utbildningsverksamhet. 
Det som är slående är att uppdragstaktik och helhetsbaserat lärande är väldigt 
lika vad avser tron på människans framträdande egenskaper, vilka är 
användbara både i utbildnings- och ledningssituationen. Uppdragstaktik är ett 
helhetsperspektiv på att leda och att bli ledd, likväl som helhetsbaserat lärande 
är ett helhetsåtagande i att utbilda, alla delar måste hänga samman och 
samordnas mot det övergripande målet. Enligt detta sett att se det så är teori 
och praktik intimt förknippat med varandra, teoretisk kunskap är inte mycket 
värt om den inte har prövats och befästs genom praktisk tillämpning. Med 
stöd av doktrin, reglementen och Försvarsmaktens syn på utbildning går det 
att få grepp om vad som avses med uppdragstaktik och hur att ur ett teoretiskt 
perspektiv utbilda för att få fram de officerare som behövs för att det ska 
fungera i verkligheten.  
 
Steg 2 
De teoretiska förutsättningarna för ett lyckat resultat finns således och nästa 
steg blev att försöka fånga hur utbildarna omvandlar teori till praktik, det vill 
säga hur utbildar man för att få uppdragstaktiska officerare. Den 
officersutbildande officeren är inte ny i gården, han har egen utbildning och 
erfarenhet att falla tillbaka på, men det visar sig ändå att det är svårt att hamna 
på rätt perceptionsnivå i förhållande till mottagarna. Utbildarna vet vad det 
handlar om, men det gäller att omvandla det till förståelig kunskaps- och 
erfarenhetsmassa för den som ska ta emot budskapet. Utbildarna är medvetna 
om att utbildningen är en del av helheten, det finns saker som påverkat innan 
till exempel kadetten kom till skolan likväl som den egna skolnivån bara är en 
del av det totala officersutbildningssystemet och att detta sedan ska hänga  
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ihop med övrig verksamhet såsom truppföring och trupputbildning. Men bara 
att medvetenhetsgraden om denna komplexa helhet är så hög som jag 
uppfattar att den är borgar för ett gott resultat. En fälla i sammanhanget kan 
vara att de olika skolorna inom ramen för det totala officersutbildnings-
systemet inte upplevs som tillräckligt samspråkade och koordinerade avseende 
i hur att utbilda för att nå fram till uppdragstaktikens budskap och 
förhållningssätt. Således, den teoretiska massan från doktrin och reglementen 
är väl omhändertaget och tolkat av utbildarna och de vet hur att omvandla det 
till en hanterbar utbildningsinsats för sina mottagare. Teori övergår till 
utbildningsinsats i form av ett teoretiskt och praktiskt budskap till mottagarna. 
 
Steg 3.1 – grundläggande officersutbildning 
Kadetten befinner sig längst ner på näringskedjan inom officerssystemet, men 
samtidigt representerar han störst del av det som är morgondagens 
Försvarsmakt. De intryck och värderingar som han får med sig från sin första 
officersutbildning kommer att finnas kvar väldigt länge i systemet. Läggs rätt 
grund i förhållande till vad det övergripande målet för Försvarsmakten är så är 
det bra. Officersyrket är till övervägande del en praktisk yrkesutövning, man 
genomför någonting praktiskt som enskild eller tillsammans med andra, eller 
andra genomför praktisk verksamhet för att officeren beordrar dem att göra så. 
Det går att teoretisera om hur höjden skall tas, men i slutänden måste höjden 
tas genom praktisk verksamhet om så är nödvändigt. Således måste budskapet 
om vad uppdragstaktik är ur Försvarsmaktens perspektiv mera vara ett 
praktiskt sådant än ett teoretiskt dito. Uppdragstaktik övas in, det pratas inte 
in. Kadetterna uttalar att de är utbildade i vad det rör sig om, de förstår 
helhetsbilden, kopplingen mellan kunskap och viljan och modet att ta initiativ, 
de vågar ta ansvar om de har tillräcklig kunskapsbas att stå på. Deras tidigare 
värnpliktstjänstgöring och deras grundläggande officersutbildning får fram 
den effekten. De vill ha ännu mera praktisk tillämpning av uppdragstaktik, 
men vem vill inte ha det, de vill att hela tillvaron skall genomsyras av övning 
och tillämpning. 
 
Steg 3.2 – fortsatt officersutbildning 
FHS SP ska finjustera resultatet från tidigare utbildningar och erfarenheter 
från till exempel egen truppföring och trupputbildning. Något revolution-
erande i fråga om uppdragstaktik som ledningsfilosofi är förmodligen inte att 
förvänta sig att skolan skall tillföra. Däremot går det att förvänta sig att den 
teoretiska basen och bakgrunden till uppdragstaktik skall fördjupas. Kaptenen 
är på väg att gå ifrån en mer praktiskt handgripligt inriktad tillvaro till en mera 
övergripande ledningsmässig tillvaro. Den utökade teoretiska basen är till för 
att han på ett bra sätt ska kunna förklara helheten för sina underlydande, men 
också för att han ska kunna förstå varför de reagerar som de gör vid olika 
tillfällen. Brist på initiativ hos de underlydande kanske beror på bristande 
kunskap eller otydlig målbild, någonting som han som chef kan rätta till. 
Kopplingen mellan teori och praktik går ändå att hålla fast vid en skola av den 
typ som FHS representerar. Bedrivs utbildningen enligt uppdragstaktiska 
normer och principer så är det en förstärkande faktor i strävandet efter ett 
helhetsperspektiv. Kaptenerna efterfrågar just mer praktisk återkoppling till  
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det teoretiska budskap som framförs vid skolan. De två torde vara förenliga på 
ett tydligare sätt än vad de studerande uttrycker att de upplever. 
 
Steg 3.3 – praktisk återkoppling     
Någonstans måste det som lärts ut vid skolorna prövas och i och med att 
ämnet är uppdragstaktik så varför inte göra det under kontrollerade former vid 
till exempel en stor stabsövning. Fördelen med en stabsövning är att det 
normalt sett inte finns gigantiska truppmassor med som står och stampar i 
skogen eller springer åt fel håll om chefen tar lite tokiga beslut. Ett 
kontrollerat sätt att pröva om det uppdragstaktiska fröet har slagit rot. Nyttan 
av det här utbildningssteget framgår av tidigare redovisning och det upplevs 
som ett realistiskt komplement till den mera formellt styrda skolutbildningen. 
Att halvvägs mellan skolvärld och verklighet få möjlighet att pröva sina 
vingar är ett bra steg mot att bli en del av ledningsfilosofin uppdragstaktik.  
                

6.5 Slutsatser och svar      
I det här delkapitlet avser jag att rekapitulera det av mig ursprungligen 
uppgjorda syftet med uppsatsen, samt vidhängande frågeställningar, och se 
om det har uppfyllts och om frågeställningarna har besvarats. 
 
Syftet var enligt följande: att beskriva uppdragstaktikens uppkomst och 
bakgrund samt när började den tillämpas i Sverige som ledningsfilosofi och 
på vilket sätt bidrar dagens officersutbildningssystem till att uppdragstaktik 
kan används i den svenska försvarsmakten. 
 
Frågeställningarna var som följer enligt nedan och tillsammans med dem de 
sammanfattade slutsatser och tillika svar som jag kommit fram till: 
   
När uppstod uppdragstaktik och när började den tillämpas i Sverige som  
ledningsfilosofi och således också som ledningsmetod 
Att medvetet välja uppdragstaktik såsom rådande och gällande lednings-
filosofi för en försvarsmakt är att ta ett stort och avgörande steg. Sveriges 
försvarsmakt har gjort det valet, eller är det kanske snarare så att det inte är ett 
val utan någonting som har uppstått av olika orsaker, medvetna eller 
omedvetna faktorer har påverkat det. Varför det blivit så kan bero på flera 
orsaker. Som jag visat i delkapitel 2.2, Uppdragstaktik ur svenskt historiskt 
perspektiv, kan det bero på historiska och samhällssociala faktorer, i det 
svenska fallet således beroende på att landet och dess befolkning var 
strukturerat på ett visst sätt när nationen Sverige började växa fram. Landets 
befolkningsmässiga litenhet och dess geografiska utspriddhet gjorde att ett 
delegerat, men också i stor grad självständigt, ledningssätt var lämpligt för att 
få ut samlad effekt när så behövdes. Det var förmodligen vid den tidpunkten 
inget medveten val utan metoden och sättet växte fram ur naturliga 
omständigheter. Det äldre svenska delegerade ledningssättet följer sedan med 
när det lilla landet Sverige utvecklas till en europeisk stormakt under 1600-
talet och visar sig även fungera i dessa sammanhang. Det är fortfarande ingen 
som pratar om uppdragstaktik. Således är delegerad och decentraliserad 
ledning en gammal svensk metod och förhållningssätt som växer fram ur  
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historien och blir till dagens uppdragstaktiska ledningsfilosofi. Vi är vana vid 
det sättet och skulle förmodligen knorra högljutt om någon försökte påtvinga 
oss någonting annat.  
 
Det medvetna användandet av begreppet uppdragstaktik låter dock vänta på 
sig och det är först under 1900-talets första del och mellankrigstid som det blir 
vedertaget och det börjar samtidigt diskuteras vilka implikationer ett delegerat 
och decentraliserat ledningssätt innebär, för till exempel officersutbildningen. 
Det lilla landet Sverige måste, precis som tidigare, kunna få ut maximal effekt 
av sina begränsade resurser, både personella och materiella, om så skulle 
behövas. Den uppdragstaktiska ledningsfilosofin erbjuder en av nycklarna till 
detta. De diskussioner som förs och de analyser som görs leder så småningom 
fram till ett officersutbildningssystem som är väl medvetet om att det är en 
viktig del av att odla fram och utveckla en uppdragstaktisk ledningsfilosofi.  
 
Slutsatsen blir således att uppdragstaktik är ett gammalt sätt att leda och 
delegera, för att få ut maximal effekt av befintliga, ofta begränsade, resurser, 
som har vuxit fram genom seklerna och utvecklats till vad som idag kan 
benämnas en uppdragstaktisk ledningsfilosofi. Några exakta tidpunkter för när 
olika saker har inträffat går inte att fastställa och kan inte heller anses som 
nödvändigt i det här sammanhanget. Dock kan konstateras att uppdragstaktik i 
sin moderna tappning vinner insteg som begrepp och ledningsfilosofi under 
1900-talets mellankrigsperiod. 
 
På vilket sätt bör officersutbildningssystemet vara utformat och 
strukturerat för att säkerställa att de utbildade officerarna kan leda och 
bli ledda enligt uppdragstaktikens grundtankar? 
Uppdragstaktik bygger på individer som kan och vill ta ansvar, agerar 
självständigt och tar initiativ. Vidare bygger det på att deltagande aktörer på 
olika nivåer är kunniga om sitt eget område, är proffs inom sitt gebit, att de 
dessutom har god kunskap om underlydandes färdigheter och förmågor samt 
en övergripande kunskap om överordnade nivåers sätt att agera och deras 
syfte med den verksamhet som skall genomföras. En synnerligen komplex och 
krävande tillvaro med andra ord. Om individen som skall verka i denna 
komplexa tillvaro börjar längst ner i botten och klättrar uppåt via de olika 
nivåerna som finns representerade i organisationen så kommer han att ta med 
sig kunskap och erfarenhet om och från de respektive nivåerna. Om det sedan 
finns någon instans, till exempel ett officersutbildningssystem, som 
koncentrerar sig på att utbilda individen för nästkommande nivå, men också 
övergripande utbildar om nivåer ytterligare högre upp i hierarkin, så blir det 
ett system som åtminstone teoretiskt möjliggör det som uppdragstaktik kräver 
av aktörerna för att lyckas.  
 
Uppdragstaktik är en praktisk verksamhet, utgående från teoretisk kunskap 
och förståelse om hur olika fenomen och faktorer hänger samman och 
påverkar varandra, och måste således innehålla en stor portion praktisk träning 
och utövning. Uppdragstaktik går således att läsa om, men inte läsa sig till.  
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Slutsatsen blir således att ett officersutbildningssystem som ska ta fram 
uppdragstaktiska officerare måste odla och locka fram ansvarstagande, 
självständiga och initiativtagande individer. Det måste ge kunskap om vilka 
förmågor och färdigheter som finns på de olika nivåerna i ett system, till 
exempel genom att individen startar längst ner och utbildas och utvecklas 
uppåt i systemet. Det måste fånga hela bredden i systemet, en försvarsmakt 
består av vapenslag och grenar som skall och måste verka tillsammans för att 
få ut maximal effekt ur den, så att officeren har kunskap och förståelse och 
därmed förmåga att verka med och inom hela systemets spektrum. Det måste 
bygga mer på praktisk övning och tillämpning än på teoretisk utbildning. Den 
praktiska övningen och tillämpningen ska ge utrymme för att göra fel, vilket i 
sin tur ger möjlighet till utveckling genom att använda misstagen som lärande. 
Dessa krav på ett officersutbildningssystem som är utformat för att ta fram 
uppdragstaktiska officerare bekräftas och verifieras genom det som 
framkommit i kapitel 3, 4 och 5. 
 
Utöver själva frågeställningen är det viktigt att konstatera att ett 
officersutbildningssystem inte är någon isolerad företeelse, det måste fungera 
ihop med övrig verksamhet inom en försvarsmakt såsom förbandsutbildning 
och insatsverksamhet. Interaktionen och samverkan mellan dessa olika delar 
skapar och utvecklar den uppdragstaktiska ledningsfilosofin. 
 
Är vårt officersutbildningssystem anpassat och utformat för att få fram 
officerare som använder uppdragstaktik som ledningsfilosofi och 
ledningsmetod? 
Som framgår av kapitel 3 så finns det en bra och genomtänkt teoretisk 
framställning av vad uppdragstaktik är och hur det är tänkt att tillämpas i vår 
doktrin och i våra reglementen. Utbildningsreglementen kompletterar denna 
teoretiska bild av uppdragstaktik genom att tala om hur utbildning skall 
bedrivas och genomföras i den svenska Försvarsmakten. Inte specifikt hur det 
skall utbildas för att uppnå och uppmuntra till uppdragstaktik, men att 
helhetsbaserat lärande skall användas och att det i mångt och mycket 
överensstämmer med vad uppdragstaktik är ute efter. 
 
Som det vidare framgår av kapitel 4 så har utbildarna i officersutbildnings-
systemet anammat vad som krävs av dem och det system som de representerar 
för att vara en del i att få fram utbildningstaktiska officerare. De är väl 
medvetna om vad de uträttar, men är också medvetna om och reflekterande 
över vad det finns för förbättringspotential i deras del av systemet. Bristen på 
samordning och ensning i officersutbildningssystemet som helhet 
uppmärksammas. Likaså som att en ensidigt sammansatt utbildarkader, det 
vill säga kommandes allt för ensidigt från ett vapenslag, är hämmande för ett 
maximalt gynnsamt utbildningssystem. 
 
Mottagarna, vars uppfattningar och synpunkter redovisas i kapitel 5, är i 
princip överens med utbildarna om officersutbildningssystemets styrkor, men 
också dess svagheter och vad som kan eller borde göras för att åtgärda dessa. I 
stort sett anser de att de blir utbildade till uppdragstaktiker inom ramen för ett  
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system som i stor omfattning som möjligt själv använder uppdragstaktik som 
sin ledningsfilosofi och metod. 
 
Slutsatsen blir således att det svenska officersutbildningssystemet utbildning 
avseende uppdragstaktik vilar på en bra och genomtänkt teoretisk grund samt 
att de utbildningsreglementen som finns och används talar om hur att utbilda 
för att nå dit. De av mig undersökta delarna av officersutbildningssystemet, 
både vad avser utbildare och mottagare, beskriver och upplever att det får 
fram uppdragstaktiska officerare, men att det samtidigt finns 
förbättringspotential. Framför allt kan interaktionen med andra skolor på 
samma nivå eller på andra nivåer förbättras samt att samordning och 
samverkan med Försvarsmakten i övrigt måste ökas. Således har vi ett 
officersutbildningssystem som är anpassat och utformat för att få fram 
officerare som använder uppdragstaktik som ledningsfilosofi och 
ledningsmetod, men att ingenting är så bra att det inte kan förbättras. 
 

6.6 Slutord 
Som avslutning måste det poängteras att jag inte har haft som avsikt att 
argumentera för eller emot uppdragstaktik som ledningsfilosofi och 
ledningsmetod, utan jag har försökt beskriva hur det svenska 
officersutbildningssystemet bidrar eller inte bidrar till att utbilda och ta fram 
officerare som kan verka inom ramen för det av Försvarsmakten bestämda 
förhållningssättet. Min egen erfarenhet visar att det till övervägande del går att 
leva och verka enligt en uppdragstaktisk ledningsfilosofi i det dagliga livet i 
Försvarsmakten, men att det också finns vissa motverkande och hämmande 
faktorer som grumlar bägaren i olika sammanhang. Jag kan och vill inte heller 
argumentera för att uppdragstaktik i dess renaste form är någonting som alltid 
gäller och är genomförbart. Det finns och kommer att finnas situationer i den 
komplicerade tillvaro som utbildnings- och insatsverksamhet utgör som kräver 
andra sätt än uppdragstaktik. Däremot är min erfarenhet att en 
uppdragstaktiskt skolad officer har lättare för att växla till kommandostyrning 
om situationen så skulle kräva än vad en officer som är skolad och uppfostrad 
i ett centralstyrt system har att växla från kommandostyrning till 
uppdragstaktik.  
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7. Utvecklingsområden 
I detta avslutande kapitel avser jag inte ge förslag på utveckling eller 
förbättring avseende det svenska officersutbildningssystemet. De syn-
punkterna och förslagen finns inbäddade i det skrivna och i de flesta fall också 
upptagna efterhand i gjorda sammanfattningar i de olika kapitlena. Det skulle 
säkert vara nyttigt för utbildare eller blivande utbildare av andra officerare att 
ögna igenom dessa för att se om det finns matnyttiga saker att fånga upp och 
ta tag i. 
 
I stället avslutar jag med att lämna förslag på hur en motsvarande studie eller 
undersökning skulle kunna fördjupa och förbättra det som jag har försökt 
uppnå med min uppsats. 
 

• Samverkan och interaktion mellan de olika skolorna på samma nivå 
eller mellan skolor på olika nivåer avseende hur att utbilda för att 
gemensamt ta fram en ännu bättre uppdragstaktisk officer är 
någonting som jag i ringa omfattning har ägnat mig åt. 

• Vem äger och vem borde äga den röda tråden avseende 
officersutbildning inom Försvarsmakten? Är det som finns reglerat på 
olika sätt avseende detta tillräckligt eller borde det utvecklas, se ut på 
annat sätt med mera?  

• Tidsförhållanden och min egen ambitionsnivå har gjort att mina 
undersökningsgrupper är av mindre omfång. Att utveckla det till 
större undersökningsgrupper och kanske till att omfatta flera nivåer i 
officersutbildningssystemet skulle vidga perspektivet ur flera olika 
håll. 

• Ett nytt officersutbildningssystem diskuteras för Försvarsmakten och 
vid en snabb överblick så ter det sig att vara än mer teoretiskt än 
dagens system. Hur kommer det att påverka förmågan att 
vidmakthålla och eller utveckla en uppdragstaktisk ledningsfilosofi? 

• Om nu officersutbildningssystemet lyckas ta fram uppdragstaktiska 
officerare är då Försvarsmakten i övrigt beredd och strukturerad för 
att ta emot och använda deras sätt att leda och bli leda? Finns det 
faktorer och förhållanden som motverkar och eller försvårar utövandet 
av det som officeren har anammat och fått sig tillfört?   

 
Dessa fem områden skulle tillsammans med min uppsats vidga perspektivet 
avseende vad officersutbildning är och hur ett officersutbildningssystem borde 
vara utformat till exempel för att svara upp mot doktrinens budskap och 
förhållningssätt avseende uppdragstaktik. 
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