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UPPDRAGSTAKTIKEN OCH MARINA FARTOMRÅDEN 
Försvarsmakten (FM) och dess verksamhet är i huvudsak indelad i produktion (Prod) och insats 
(Ins). Prod producerar, vidmakthåller och färdigställer förband. Under genomförandet av insatser 
lämnas dessa över till FM insatsdel som leder och genomför insatserna. Ins har, som en del i att 
hantera krigets utmaningar, valt den ledningsmetod som passar denna verksamhet bäst – upp-
dragstaktik. Prod tillämpar dock inte uppdragstaktik. Beslut som fattas av Produktionsledningen 
får däremot direkta konsekvenser på Ins och dess möjligheter att använda uppdragstaktiken. 
 

Sjösäkerhetsinspektionen (SjöI) är en del av Prod och har fattat beslut om marina fartområden – 
ett beslut som får direkt inverkan på Ins verksamhet till sjöss. Denna uppsats syftar till att analy-
sera på vilket sätt SjöI har tagit hänsyn till uppdragstaktiken i sitt beslut om marina fartområden. 
 

Inledningsvis analyserades vad teorin om manöverkrigets uppdragstaktik är. Därefter genomför-
des en kvalitativ textanalys av FM styrningar för marina fartområden och intern ledning samt de 
civila styrningarna för fartområden. Här besvarades frågorna huruvida uppdragstaktiken ska an-
vändas, om SjöI har tagit hänsyn till detta i sina regler och slutligen vilka konsekvenser detta kan 
få. 
 

Uppsatsen drar slutsatsen att uppdragstaktik ska användas. Vidare dras slutsatserna att SjöI har 
möjlighet att anpassa de civila bestämmelserna för militärt bruk och att det skulle behövts, men 
inte är gjort. Detta innebär att en fartygschef kan tveka inför att utnyttja en möjlighet, om den 
tarvar färd genom förbjudet område eller känna sig tvingad till verksamhet inom sitt fartområde 
trots att förhållandena förespråkar motsatsen. Fartygschefen är hänvisad till bestämmelser istäl-
let för faktiska omständigheter. 
 

Nyckelord:  
Manöverkrig, manöverteori, operationskonst, uppdragstaktik, marina fartområden. 
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Auftragstaktik, Mission type orders and naval sea areas 
 
Actions and activities in the Swedish Armed Forces (SAF) are basically split between “Armed 
Forces Training and Development” (In Swedish: Produktion or Prod) and “Joint Forces Command” 
(Swe: Insats, Ins). Prod organizes, maintains and activates units, while command will be handed 
to Ins for operations. As part of dealing with the challenges of war, Ins has chosen the method of 
command most suitable – auftragstaktik, or mission type orders. This does, however not apply to 
Prod. It spite of that, many decisions made by Prod will have a direct impact on Ins and their 
chances of using auftragstaktik. 
 
The Maritime Safety Agency (Sjösäkerhetsinspektionen, SjöI) has, being a part of Prod, decided 
on naval sea areas – a decision with a direct impact on Ins operations at sea. This paper seeks to 
analyze in what manner SjöI has taken auftragstaktik into account in named decision. 
 
Initially, maneuver warfare theory on auftragstaktik and mission type orders where analyzed. A 
qualitative text analysis where thereafter done on SAF regulations on naval sea areas and inter-
nal control complemented by civilian regulations on sea areas. Questions on whether mission 
type orders should be used, if SjöI has taken it in account and finally what implications this could 
have, where answered. 
 
This paper concludes that mission type orders (auftragstaktik) should be used. Furthermore the 
conclusion is made that SjöI has the opportunity to adjust the civilian regulations for military use, 
and that it should have been done, but was not. This could mean that the captain might hesitate 
to act on an opportunity, if it demands an advance through forbidden area or that he will feel 
forced to act within his sea area, even though the conditions indicates the opposite. The captain 
of the ship is dependent on regulations instead of actual circumstances. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Kriget 
”Så länge man själv inte känner kriget, förstår man inte var de svårigheter ligger, som det all-
tid talas om.”1 ”Men har man sett kriget, blir allt begripligt. Men ändå är det mycket svårt att 
beskriva den osynliga och överallt verkande faktor, som utgör krigets svårigheter.”2 ”Friktion 
är det enda begrepp, som mer eller mindre motsvarar de faktorer, som skiljer det verkliga 
kriget från kriget på pappret. Det militära redskapet, armén och allt vad därtill hör, är egent-
ligen mycket enkelt och verkar därför vara lätt att hantera. Men vi måste betänka att ingen 
del härav utgörs av ett stycke. Allt är sammansatt av individer, som alla föranleder friktioner 
åt olika håll.”3 

- Carl von Clausewitz 
 
Martin van Creveld, professor vid Hebrew University i Jerusalem, menar att förutom friktion, 
som är inneboende i varje förband oavsett storlek, är krig utan osäkerhet både omöjligt och 
onödigt.4 Av naturen, kommer alltid osäkerhet i krig innebära bedömning och acceptans av 
risk. Risk är inneboende i krig och ingår i varje uppdrag. Risk skulle även kunna vara relaterat 
till vinst: ju större möjlig vinst desto större risk kan behöva tas.5 
 
Friktion och osäkerhet innebär att beslut och nya beslut ständigt måste fattas för att hantera 
de förändringar och fluktuationer som dessa innebär på den ursprungliga idén. I en strid 
med högt tempo är det enligt John Boyd, ursprungsman till OODA-loopen,6 den som snabb-
ast kan fatta dessa nya beslut som också kan utmanövrera sin fiende.7 

1.1.2 Lösningen 
Den svenska Försvarsmaken har valt att som ett medel för att hantera sådana osäkerheter 
låta uppdragstaktik vara övergripande för intern beslutsfattning.8 Uppdragstaktiken är i sig 
inget nytt för Sverige men först under 1980-talet formulerades den som metod. Då vid ame-
rikanska marinkåren som en del av teorin kring manöverkrigföring. En central del i manöver-
teorin och uppdragstaktiken är att beslut ska fattas av chefen på plats med tillgång till verk-
ligheten och inte av centrala staber baserade på generaliserade modeller som riskeras vara 
byggda på statistik och bristfälliga rapporter.  
 
Idéerna kring teorin om manöverkrig och dess uppdragstaktik lyfter fram ökat förtroende, 
arbetsglädje och moral som argument för att använda uppdragstaktiken till vardags.9 Snabb-

                                                        
1 Clausewitz. Om kriget, s. 79 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Van Creveld. The Transformation of war, s. 225 f 
5 Hayden. Warfighting – Maneuver warfare in the U.S. Marine Corps, s. 39 
6 Observe-Orient-Decide-Act  
7 MCDP 6, Marine Corps Doctrinal Publication 6 - Command and Control, s. 63 ff 
8 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 119 
9 Zetterling, Uppdragstaktik och tidsfaktorn, s. 108 
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het och närhet till beslut samt den taktiska överlägsenheten för storleksmässigt underlägsna 
förband poängteras i strid. Endast den som är numerärt överlägsen vinner på ett utnöt-
ningskrig där eldkraft nöter ned den mindre motståndaren. Den mindre kan endast vinna 
genom att med manöverkrig mentalt utmanövrera den större och långsammare fienden.10 
 
Striden och dess utmaningar är givetvis inte vardag för alla delar av Försvarsmakten. För-
svarsmaktens dagliga arbete är i huvudsak istället uppdelat i de två delarna ”Produktion” 
och ”Insats” som leds av högkvarterets två delar produktionsledningen (HKV Prod) och in-
satsledningen (HKV Ins).11 Försvarsmaktens produktionsdel, eller Prod, har bland annat till 
uppgift att producera, vidmakthålla och aktivera/mobilisera förband.12 Insatsdelen (Ins) le-
der och genomför insatser med stöd av Försvarsmaktens övriga delar.13 Även om det inte ut-
tryckligen är formulerat att produktion ska ledas genom uppdragstaktik kommer Prod beslut 
och agerande ha direkt påverkan på Ins möjligheter att genomföra uppdragstaktik. 

1.1.3 Problemet 
Ett av de beslut Prod har att fatta med inverkan på Ins är beslut om marina fartområden. 
Fartområden anger i vilka farvatten/områden ett fartyg får och inte får framföras. Enligt Sjö-
fartsverkets Föreskrifter om tillämpning av förordningen (2003:440) om säkerhet på örlogs-

fartyg ska Försvarsmakten i samråd med Sjöfartsverket utarbeta regler för örlogsfartyg.14 
Denna möjlighet att påverka sina fartområden är i Sverige unik för Försvarsmakten och den 
ända rimliga avsikten är enligt författaren, att skapa förutsättningar för Försvarsmaktens 
unika verksamhet, riskhantering och behov.  
 
De marina fartområden som vi har idag upplevs begränsa fartygschefer, främst på mindre 
plattformar så som G-båtar15 och Stridsbåtar16, i deras handlingsfrihet. Fartområdena är ut-
formade som skarpa sträck i ett sjökort utan att läsaren eller fartygschefen intuitivt förstår 
resonemanget bakom dessa eller i terrängen kan se logiken.  

1.2 Problemformulering 
Borde, får och har Försvarsmakten anpassat marinens fartområden efter uppdragstaktikens 
metoder? Är det så att Försvarsmakten över huvud taget tycker att vi ska anpassa fartområ-
den efter uppdragstaktiken? Ger lagar, förordningar och föreskrifter Försvarsmakten möjlig-
het att justera de civila reglerna efter militära behov? Borde uppdragstaktik användas, eller 
borde någon annan princip råda vid beslut på Högkvartersnivå? Är det uttalat att uppdrags-
taktik ska användas? Är det redan gjort – är nuvarande regler anpassade så långt Försvars-

                                                        
10 Lind, Maneuver Warfare Handbook, s. 2 
11 FFS 2013:4, Försvarsmaktens föreskrifter med arbetsordning för Försvarsmakten, 2kap, 

2§, s. 2 
12 Ibid., 9 kap, s. 15 ff 
13 Ibid., 10 kap, s. 18 ff 
14 SJÖFS 2005:11, Sjöfartsverkets föreskrifter om tillämpningen av förordningen 

(2003:440) om säkerhet på örlogsfartyg, s. 1 
15 Gruppbåten (G-båten) är en 2 tons trupptransportbåt med 1-2 mans besättning för 8 

stridsutrustade soldater. 
16 Stridsbåt 90 finns i flera versioner. Huvudmodellen är avsedd för trupptransport och 

som ”stridsfordon” till sjöss, beväpnad med tunga kulsprutor och granatsprutor. 3-4 
mans besättning, 18 stridsutrustade soldater och deplacement på drygt 15 ton. 
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makten vill och har möjlighet till fartygschefens behov vid örlog? Skulle det kunna vara så att 
uppdragstaktiken ligger i konflikt med fredsbestämmelserna? Är fartområdenas utsträckning 
relevant? 
 
Denna uppsats bygger på observationen att HKV Prod inte alltid upplevs ta hänsyn till manö-
verkriget och uppdragstaktiken i sina beslut och att detta i sin tur upplevs få en direkt inver-
kan på Ins möjligheter att utnyttja denna uppdragstaktik. Uppsatsen avser därför undersöka 
vad uppdragstaktik är och huruvida det är uppdragstaktik som uttryckligen ska användas, för 
att sedan analysera om uppdragstaktikens behov är omhändertagna av HKV Prod och dess 
Sjösäkerhetsinspektion (SjöI) 17  när de marina fartområdena skapades samt exemplifiera 
vilka effekter detta kan få. Som exempel och stickprov avser jag därför studera SjöI beslut 
om marina fartområden inom Östersjön. 

1.3 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att analysera på vilket sätt Sjösäkerhetsinspektionen har tagit 
hänsyn till uppdragstaktiken i sitt beslut om marina fartområden. 

1.4 Forskningsfrågor 
1. Vad är uppdragstaktik, med utgångspunkt i teorin kring manöverkrig? 
2. Vilka principer för ledning i Försvarsmakten råder och ska därmed tillämpas av Marinen 

och fartygscheferna?  
3. På vilket sätt har SjöI tagit hänsyn till Fartygschefernas behov inom ramen för ovanstå-

ende principer, när de fattade beslut om marina fartområden? 
4. Vilka effekter får beslutet för fartygscheferna? 

1.5 Uppsatsens avgränsningar 
Detta arbete har avgränsats till att undersöka hur och om Försvarsmaktens Sjösäkerhetsin-
spektion (SjöI) möjliggör tillämpandet av uppdragstaktiken vid sitt beslut om marina fartom-
råden. Forskningsfrågan skulle väl kunna omfatta hela högkvarterets produktionsledning och 
dess beslut men riskerar då, i en inledande studie som denna att bli oöverskådlig. SjöI och 
beslutet kring fartområden valdes av två skäl. Dels för att det var inom det området obser-
vationen gjordes men också för att det förväntade analysresultatet antogs bli presenterbart i 
ett självständigt arbete. 
 
Studien avser inte analysera eventuella trender och har därför begränsats till gällande in-
struktioner och regelverk. 
 
Det låter sig inte göras i en C-uppsats att exemplifiera med alla fartområden runt hela 
svenska kusten. Södra Gotland valdes som exempel mot bakgrund av att situationen där var 
relativt okomplicerad. Endast en fartområdestyp är inblandad – till skillnad från ett skär-
gårdsområde – och det är rimligt enkelt att resonera kring vad som kan vara en skyddad 
plats – även här till skillnad mot ett skärgårdsområde där nästan varje vik skulle kunna moti-
veras som skyddad plats för en stridsbåt eller mindre. Södra Gotland kan också ur en taktisk 

                                                        
17 SjöI återfinns organisatoriskt hos Marinchefen, tillika Försvarsmaktens redare men 

lyder under Chefen för säkerhetsinspektionen. 
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synvinkel anses som mest intressant då det är den del av Sverige som ligger närmast den 
ryska marinens utskeppningshamn Baltijsk i Kaliningrad. 

1.6 Tidigare forskning 
Tidigare forskning vid FHS har använts för att förstå manöverteorins nyttjande i den svenska 
marinen18 samt för att få en svensk syn på uppdragstaktik.19 Den studie ni nu har för handen 
torde komplettera bilden för hur Försvarsmaktens högkvarter genom sin tillämpning av upp-
dragstaktiken påverkar situationen ner till lägsta nivå. 

1.7 Begreppsanvändning 
Huvudfrågan innehåller fyra centrala begrepp: analysera, SjöI, uppdragstaktik och marina 
fartområden. En analys delar enligt Rienecker och Jörgensen systematiskt upp ett tema i 
dess olika beståndsdelar.20 Analysen och operationaliseringen av förklaras vidare i kap 3. 
Metod. 
 
SjöI, eller Sjösäkerhetsinspektionen, lyder under chefen säkerhetsinspektionen vars uppgift 
är att utarbeta och föreslå regler för militär marksäkerhet och militär sjösäkerhet inklusive 
dykeriverksamhet och certifiering.21 ”Chefen för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion (C 
SÄKI) beslutar – efter ÖB särskilda delegeringsbeslut – erforderliga föreskrifter för militär 
sjösäkerhet inom den militära sjöfarten. Inom Försvarsmaktens säkerhetsinspektion ansva-
rar Militära sjösäkerhetsinspektionen (SjöI) för regelutveckling och egenkontroll inom den 
militära sjöfarten.”22 
 
Uppdragstaktiken, som beskrivs mer i detalj i teorikapitlet innebär att en chef ger uppdrag 
och mål (målbild/målsättning) istället för uppgifter. Resurser, ansvar och framför allt förtro-
ende delegeras för lösandet av uppdraget. Uppdragsställande chef undviker detaljstyrning 
av chefen på plats. 
 
Fartområden beskriver, mot bakgrund av fartygets konstruktion, var det är avsett att framfö-
ras. Transportstyrelsen beskriver fartområden som: ”Fartområden är en geografisk indelning 
av farvatten, det har inget med hastighet att göra. Många av de krav som finns i Transport-
styrelsens föreskrifter varierar beroende på fartområde. Ju mer vidsträckt fart desto högre 
krav ställs på fartyg och de ombordanställda”. 23 Marina fartområdet är de fartområden som 
fattas beslut om av SjöI. 
 

  

                                                        
18 Ribestrand, Tillämpning av uppdragstaktik och kommandostyrning i marinen. 
19 Strandberg, Uppdragstaktik: Med dess olika underbegrepp. 
20 Reinecker och Jörgensen, Att skriva en bra uppsats, s. 185 
21 FFS 2013:4, Försvarsmaktens föreskrifter med arbetsordning för Försvarsmakten, 15 

kap, 6§ 
22 HKV 2006-12-12 14930:79420, Regler för militär sjöfart, 1.1.3. 
23 Transportstyrelsen, Fartområden sjöfart. 

http://www.transportstyrelsen.se/Sjofart/Sjotrafik-och-farleder/Fartomraden/ 
Hämtad 2014-04-24, kl 12.45 
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1.8 Disposition 
Uppsatsen består av sju kapitel. I detta, det första kapitlet beskrivs ämnet och forskningsfrå-
gorna med dess syfte. Här läggs också viss tid till att förklara hur fartområden, ett centralt 
begrepp i uppstasen, fungerar och vad de är. Andra kapitlet inleds med manöverkrigets ka-
raktäriserande idéer följt av en beskrivning av uppdragstaktiken, på vilken detta arbete vilar. 
I kapitlet redovisas även kort vad kommandostyrning är, som motsats till uppdragstaktiken. I 
det tredje kapitlet beskrivs metoden som använts, vilket underlag som valts och vilket som 
valts bort samt metoden för insamling. Fjärde kapitlet presenterar den empiri som använts. 
Kapitlet börjar med Försvarsmaktens officiella hållning till uppdragstaktiken, forsätter med 
Sjöfartsverkets respektive SjöI beskrivning av fartområden och avslutar med effekter av be-
slutet exemplifierat kring södra Gotland. I femte kapitlet genomförs analysen och resultatet 
från denna studie redovisas. Sjätte kapitlet sammanfattar resultatets slutsatser och föreslår 
hur detta arbete skulle kunna användas och vilken fortsatt forskning som behövs. Det sjunde 
kapitlet redovisar källorna. 
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2. Teori 

2.1 Uppsatsens teorikoppling 
Syftet med denna uppsats är att analysera på vilket sätt Sjösäkerhetsinspektionen har tagit 
hänsyn till uppdragstaktiken i sitt beslut om marina fartområden. Därför har teorin om ma-
növerkrigföring, där uppdragstaktiken är en del, nyttjats som övergripande teori. 
 
Teorin om manöverkrigföring har vuxit fram som formulerad teori vid amerikanska marinkå-
ren och nedtecknades av William S. Lind i Maneuver Warfare Handbook. Precis som Colonel 
John C. Studt, USMC påpekar i bokens förord är detta inget nytt fenomen, utan snarare en 
sammanställning av beprövad erfarenhet.24 

2.2 Teorin om manöverkrigföring 
I artikeln ”The Changing Face of War: Into the Fourth Generation”25 beskrivs manöverkrigfö-
ring som den tredje av generationers krig, efter freden i Versailles. Här beskrivs den första 
generationens krigföring som ett linjekrig med massarméer där raka linjer gav frontal eld-
kraft. Soldaterna var outbildade och hölls i schack med drill. Den andra generationen – com-
bined arms – kom som svar på teknologin och dess utveckling. Talesättet ”the artillery 
conquers, the infantry occupies” är signifikant för generationen där eldkraft ersatte man-
kraft.26 
 
Tredje generationens krigföring – manöverkrigföringen – var enligt samma artikel visserligen 
också pådriven av en utökad eldkraft men dess huvudsakliga drivkraft var mental. För att en 
materiellt underlägsen styrka ska kunna slå en överlägsen, tog tyskarna under Första världs-
kriget fram en taktik som baserades på manöver snarare än nednötning. Tredje generation-
ens krig var för första gången helt icke-linjärt. Först under andra världskriget och i kombinat-
ion med stridsvagnen blev manöverkriget en operationell förändring på allvar. Blixtkriget 
ändrade fokus från rum till tid, vilket också uppmärksammades av Boyd.27 
 
Lind har också påpekat skillnaderna mellan utnötningskrig och manöverkrig där likheten 
skulle vara eld och rörelse. En styrka kan använda eld och rörelse för att förinta fienden ge-
nom att nyttja eld och rörelse i ett nednötningssyfte. Fokus blir inåt, mot processen, planen 
och synkronisering. Som motsats kan eld och rörelse användas för att skapa manöver – med 
fokus utåt, mot fienden och uppsatta mål.28 
 
Manöverkrigföringen ska ses som tre mentala filter som måste användas för en framgångsrik 
strid. Dessa tre filter, anser Lind är så viktiga att de kan fungera som definition av hela teo-
rin. De tre filtren är: Uppdragstaktik, Kraftsamling och Styrkor och svagheter.29 Uppdragstak-
tiken och en utveckling av dess betydelse återkommer vi till i ett eget kapitel och den syftar 
till att åstadkomma kraftsamling samt utnyttja styrkor och svagheter. 

                                                        
24 Lind, Maneuver Warfare Handbook, s. xi f 
25 Lind, William S, m fl, ”The Changing Face of War: Into the Fourth Generation”, s. 22 ff 
26 Ibid, s. 23 
27 Ibid, s. 23 
28 Hayden. Warfighting – Maneuver warfare in the U.S. Marine Corps  s. 20 
29 Lind, Maneuver Warfare Handbook, s. 19 
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Kraftsamling, eller Schwerpunkt, syftar till att en numerärt underlägsen styrka ska kunna 
vara tillfälligt överlägsen inom avgörande områden. Det är inte platsen som är Schwerpunkt 
utan avgörandet. Alla chefer i förbandet, ska med hjälp av uppdragstaktiken och det faktum 
att de känner till sin högre chefs vilja, söka att stödja denna Schwerpunkt. Den ska ena allas 
ansträngningar mot det gemensamma syftet och målet.30 
 
Styrkor och svagheter handlar främst om att identifiera var denna Schwerpunkt ska sättas in. 
Var ska vi kraftsamla? Var finns fiendens svagheter i hans tyngdpunkt?31 Kort sagt, fiendens 
styrkor – dessa ska undvikas och fiendens avgörande svagheter ska utnyttjas. När helst det 
är möjligt ska svagheterna påverkas. När detta inte går, ska svagheter skapas.32 
 
Fotografen Paul Hansen ska ha sagt: ”Tillfället kommer som en snigel, men försvinner som 
en blixt”. Detta är lika sant i strid som vid fotografering. Därför måste befogenheten att ut-
nyttja en svaghet eller möjlighet att påverka avgörandet, finnas där den först upptäcks. Ri-
bestrands uppsats drar slutsatsen att en chef i regel har en bättre bild av striden, tempot och 
förbandets stridsvärde om han finns på plats.33 
 
Detta är den svages strid mot den starke. Precis som nämnts tidigare har Linds formulering 
av manöverteorin växt fram ur en diskussion inom den amerikanska marinkåren, USMC. 
USMC räknar med att sättas in mot en numerärt överlägsen fiende.34  ”Assuming that the 
losses both sides inflict on each other are equal, the result will be that one side will be ex-
hausted while the other still has forces in reserve.”35 
 
Manöverkriget kan sammafattningsvis beskrivas som inställning där uppdragstaktik, kraft-
samling och styrkor och svagheter utnyttjar eld och rörelse för att uppnå mental utmanövre-
ring av en större fiende. 

2.3 Uppdragstaktiken 
Enligt forskaren Niklas Zetterling kan en definition av uppdragstaktik vara att en chef anger 
vad som ska åstadkommas samt vilka resurser som disponeras och att den underställde har 
att inom dessa ramar lösa uppgiften.36 Vidare, fortsätter Zetterling, bör uppdragstaktik ses 
som en attityd eller en inställning där en viktig skiljelinje mellan uppdragstaktik och kom-
mandostyrning, är i vilken omfattning som befogenheter och ansvar delegeras.37 
 
  

                                                        
30 Lind, Maneuver Warfare Handbook, s. 18 
31 Ibid., s. 18 
32 Hayden. Warfighting – Maneuver warfare in the U.S. Marine Corps, s. 74 
33 Ribestrand, Tillämpning av uppdragstaktik och kommandostyrning i marinen, s. 32 
34 Lind, Maneuver Warfare Handbook, s.2 
35 Van Creveld. The Transformation of war, s. 113 
36 Zetterling, Uppdragstaktik och tidsfaktorn, s. 107 
37 Ibid., s. 108 
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Uppdragstaktiken syftar enligt Zetterling bland annat till att skapa delaktighet, flexibilitet, 
initiativ- och improvisationsförmåga. Lind å andra sidan påpekar att det är uppdragstaktiken 
(auftragstaktik) som möjliggör att beslut hålls på lägsta möjliga nivå, en förutsättning för 
snabbt beslutstempo.38 
 
I detta sammanhang koncentrerar sig van Creveld på att endast den som är nära problemet 
kan förstå och utnyttja det. ”Uncertainty […] is also deliberately introduced by the enemy. 
Hence it must not just be overcome, it must be used; and it is by using uncertainty as much 
as anything else war is, and should be, fought.”39 Martin van Cerveld drar till följd av sin 
forskning, fem slutsatser kring ledning där den första är att det finns ett behov för beslut att 
fattas på lägsta möjliga nivå, samt att en frihet att agera måste finnas i botten av den mili-
tära hierarkin.40 
 
I kapitlet om manöverteorin ovan, beskrivs vägen från freden i Versailles till manöverkriget i 
tre generationer. Zetterling beskriver fortsättningen på uppdragstaktiken som initiativtaktik. 
Här uppmanas den enskilde inte bara till initiativ, här förväntas den. Det är inte heller längre 
frågan om att på eget sätt åstadkomma resultat på ställda uppgifter, man skulle också ”före-
lägga sig själv nya uppgifter vid lämpliga tillfällen” inom ramen för chefens vilja och mål.41 
 
En svårighet med att anamma uppdragstaktik är att en av den militära verksamhetens 
största utmaningar är friktion. Den kan delas upp i inre och yttre friktion, sådan vi (förban-
det) själva skapar och sådan som omgivningen (bland annat fienden och miljön) projicerar på 
oss. Vid övningar är den inre friktionen vanligen den svåraste, en friktion som kan hanteras 
genom kommandostyrning. Yttre friktion är svårare att skapa under övningsförhållanden och 
därför riskerar övningsutvärderingar peka på fördelarna med kommandostyrning framför 
uppdragstaktik.42 
 
I en övning där alla chefer i förväg känner till händelseförloppet, är det svårt att påvisa krea-
tivitetens förträfflighet. ”… an action that has succeeded once will likely fail when it is tried 
for the second time. It will fail, not in spite of having succeeded once but because its very 
success will probably put an intelligent opponent on his guard.”43 
 
I Strandsbergs artikel konstaterar han i sitt slutkapitel att ”företroende mellan chefer är en 
grundförutsättning för att uppdragstaktik skall fungera”.44 Han fortsätter med att chefer 
måst tro på sina underställda och ge dem utrymme att genom snabba beslut, egna initiativ 
och utnyttjandet av uppkomna möjligheter föra striden framåt.45 
 

                                                        
38 Lind, ”Defining maneuver warfare for the Marine Corps”,  s. 58 
39 Van Creveld. The Transformation of war, s. 110 
40 Van Creveld, Command in war, s. 270 
41 Zetterling, Ledning genom uppdragstaktik, s. 94 
42 Ibid., s. 95 
43 Van Creveld. The Transformation of war, s. 120 
44 Strandberg, Uppdragstaktik: Med dess olika underbegrepp, s. 23 
45 Ibid., s. 24 
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Eftersom uppdragstaktiken bygger på ett upparbetat förtroende för varandra och den posi-
tiva kraften i initiativtagande, menar Zetterling att en organisation som till vardags lever och 
verkar i kommandostyrning inte kan växla till uppdragstaktik. Däremot kan en organisation i 
uppdragstaktik för kortare stunder växla till kommandostyrning om så krävs.46 Bristande 
uppdragstaktik kan också leda till sjunkande moral, då underställda inte upplever sig ha de 
överordnades förtroende.47 

2.4 Kommandostyrning 
Ribestrand beskriver kommandostyrning som det historiskt klassiska sättet att leda förband i 
strid. Kommandostyrningen karaktäriserades enligt Ribestrand av att chefen detaljstyrde 
från en central plats med överblick över stridsfältet.48 I sin analys av begreppet drar han ut 
att kommandostyrning är en metod där chefen leder verksamheten med handlingsregler 
som begränsar underställas handlingsfrihet. Den högre chefen beslutar i olika avseenden och 
utsträckning om hur uppgiften ska lösas.49  
 
Ribestrand genomförde under sitt arbete intervjuer med ett urval marinofficerare. Dessa 
uppfattade ledning genom kommandostyrning som att den högre chefen inte bara avgör 
vem och vad som ska göras samt med vilka resurser - vid kommandostyrning regleras även 
explicit hur uppgiften ska utföras eller lösas.50 
 
Till kommandostyrningens fördelar räknar Ribestrand att man får exakt det man vill ha, ett 
exakt tillvägagångssätt och resultat av viss verksamhet. Här exemplifierar Ribestrand med 
understödseld, där eldledaren exakt anger, när, var, från vem, hur mycket och vilken typ av 
eld som ska levereras.51 Strandberg, som har studerat de svenska doktrinerna från 2001-
2005, drar ur Brigadreglemente Armén ut att det vid kommandostyrning krävs ett ”närmast 
exercismässigt uppträdande”.52 
 
Kommandostyrning kräver att högre chef kontinuerligt övervakar hela situationen, med alla 
dess inflytelser och från sin ledningsplats kan identifiera de avgörande faktorerna, som Lind 
ovan kallar Schwerpunkt,53 för att sätta in rätt åtgärder, på rätt sätt och vid rätt tillfälle.54 

  

                                                        
46 Zetterling, Ledning genom uppdragstaktik, s. 102 
47 Ibid., s. 95 
48 Ribestrand, Tillämpning av uppdragstaktik och kommandostyrning i marinen, s. 21 
49 Ibid., s. 22 
50 Ibid., s. 31 
51 Ibid., s. 33 
52 Strandberg, Uppdragstaktik: Med dess olika underbegrepp, s. 17 
53 Kap 2.2 teorin om manöverkrigföring, 5e stycket 
54 Ribestrand, J. Tillämpning av uppdragstaktik och kommandostyrning i marinen, s. 34 
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2.5 Teorisammanfattning 
Två av manöverkrigets tre grundprinciper är att (1) decentraliserade beslut kan snabbare 
hantera OODA-loopen och (2) förmågan att inte bara hantera, utan även att generera förvir-
ring och oordning.55 En underställd chef som följer detta, måste givetvis te sig obehaglig och 
svår att hantera för sin chef - om det inte finns ett sedan länge uppbyggt förtroende. Upp-
dragstaktiken och chefers tolkning av denna ger enligt Zetterling en bild av förhållanden mel-
lan chefen och dennes underställda. Detta innefattar också hur ansvar, befogenheter och re-
surser ska fördelas och användas.56 
 
Uppdragstaktiken bygger på tillit och förutsätter att ett initiativrikt och snabbt agerande för 
att nå syfte och uppsatt målbild, så lite som möjligt begränsas genom detaljstyrning av högre 
chef. Detta ger underställda möjlighet att påverka genomförandet. Den beslutande chefen 
ska befinna sig så nära beslutspunkten att han har god insyn i de faktiska omständigheterna 
och möjligheterna på platsen. 
 
Som kontrast till uppdragstaktik kan kommandostyrning ses som den styrning där högre chef 
behåller mandatet även över detaljer. Detta genom en centralt styrd verksamhet där chefen 
fattar alla de beslut och nya beslut som situationer och friktioner kräver. 

  

                                                        
55 Lind, Maneuver Warfare Handbook, s. 6 f 
56 Zetterling, Uppdragstaktik och tidsfaktorn, s. 119 
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3. Metod 
För problemformuleringen har jag i första hand tagit hjälp av Rieneckers57 råd om att börja 
med en iakttagelse och tidigt göra ett utkast till problemformuleringen.58 Som syftet med 
uppsatsen anger kommer SjöI beslut om marina fartområden att analyseras för att identifi-
era på vilket sätt SjöI har tagit hänsyn till uppdragstaktiken. Iakttagelsen kring beslutet kopp-
lades till uppdragstaktik och manöverkrigsteorin. Rienecker var också noga med att huvud-
stråken i problemformuleringen ska återfinnas i uppstatsens indelning,59 något som har för-
sökts uppnå. 

3.1 Metod och forskningsdesign 
Studien har genomförts genom en kvalitativ dataanalys.60 Utvalda texter, där urvalet baseras 
på vad som kan anses vara vedertagen kvalitet, har analyserats och tagits fram så nära källan 
som möjligt. Istället för att studera svenska översättningar kring manöverteorin har exem-
pelvis amerikanska texter så nära det grundläggande seminariet vid Amphibious Warfare 
School61 som möjligt sökts. Seminariet leddes av William S. Lind, som av Robert R. Leonhard 
beskrivs som förmodligen en av de främsta moderna tolkarna av tysk manöverkrigföring.62 
 
Som grund för denna studie har teorin om manöverkrig använts. Såväl accepterade verk som 
dess innan varande diskussion i framför allt Marine Corps Gazette skärskådades för att få 
fram essensen ur manöverteorin. Ur detta definierades uppdragstaktiken. För att vidare för-
stå uppdragstaktiken utökades teoriunderlaget med framför allt Martin van Creveld och den 
amerikanska marinkårens doktrinära verk från tiden av manöverkrigsteorins införande i 
USMC. Undersökningen genomfördes därefter i tre steg. 
 
Inledningsvis studerades Försvarsmaktens internt styrande dokument i hierarkisk ordning för 
att kunna analysera om och när uppdragstaktik förväntas användas vid beslut i Försvarsmak-
ten. Först söktes i Försvarsmaktens arbetsordning63 och därefter, enligt arbetsordningens 
hänvisning, i doktrin64 och strategisk inriktning65 efter styrningar för ledningens metod och 
genomförande i enlighet med de för uppdragstaktiken identifierade indikatorerna. 
 
Därefter, för att få svar på frågan kring hur beslutet om fartområden har anpassats efter För-

svarsmaktens behov, genomfördes en kvalitativ dataanalys av de styrande dokumenten. Ar-
betet inleddes med att söka efter bestämmelser som skulle möjliggöra Försvarsmaktens an-
passning av de civila bestämmelserna efter militära behov och fortsatte med att jämföra de 

                                                        
57 Rieneckers bok ”Problemformulering” valdes på inrådan av dåvarande handledare Pia 

Molander 
58 Reinecker, Problemformulering, s. 16 ff 
59 Ibid., s. 48 
60 Johannessen och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 108 
61 Numera benämnt Expeditionary Warfare School 
62 Leonhard, Robert R., The art of maneuver: maneuver-warfare theory and airland battle, 

s. 50 
63 FFS 2013:4, Försvarsmaktens föreskrifter med arbetsordning för Försvarsmakten 
64 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin 
65 HKV 2013-06-28 23100:59776 Försvarsmaktens Strategiska Inriktning 2013, Del 1 och 

Del 3 
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civila bestämmelserna med de militära för att finna skillnaderna i en kvalitativ dataanalys av 
meningsinnehållet.  
 
Johannessen/Tufte beskriver analysen av meningsinnehåll som ett arbete i fyra faser.66 I den 
första fasen skapas ett helhetsintryck och centrala teman identifieras.67 Vid arbetet av da-
tamaterialet, i detta fall de regler, föreskrifter, förordningar och senare lagar samt direktiv, 
utökades materialet efter hand när nya hänvisningar identifierades. De centrala teman som 
kom ut ur den inledande analysen var ”Giltighet” och ”Fartområdens innebörd”. 
 
Den andra fasen syftar enligt samma författare till att hitta meningsbärande element. Det 
innebär att systematiskt identifiera textelement mot de tidigare identifierade huvudte-
mana.68 Här identifierades ”Giltighet”, ”Skyddad plats” och ”Fartområde A  - E”. 
 
I tredje fasen ska texten kondenseras utgående från de identifierade textelementen. Avsik-
ten är att abstrahera meningsinnehållet genom att göra utdrag av de delar i texten som vi 
har identifierat som meningsbärande för denna undersökning.69 Detta har gjorts i huvudsak i 
tabellform i kapitel 4 – Empiri, där motsvarande meningsbärande element från de jämförda 
texterna har ställts bredvid varandra. 
 
I den avslutande fjärde fasen av analysen av meningsinnehållet ska, enligt Johannes-
sen/Tufte en rekontextualisering genomföras i syfte att identifiera mönster och samband 
som vi inte kände till i förväg.70 I denna uppsats femte kapitel – Analys och resultat, görs 
detta genom en analys av såväl Försvarsmaktens styrande dokument för ledning (FM SI och 
MSD 12) som av fartområdesbestämmelser. 
 
Slutligen har fartområdens indelning kring södra Gotland studerats för att analysera vilka ef-
fekter dessa får för fartygschefer. Detta för att kunna undersöka fallet om SjöI beslut om 
fartområden, identifierades indikatorer71 för vad som i dessa fall är uppdragstaktik. Även i 
analysen av dessa effekter användes dessa indikatorer. I en kartstudie kring södra Gotland 
tydliggörs de direkta effekter och begränsningar fartområdena ger, i förhållande till att inte 
ha dessa begränsningar. 
 
Empirin kom under arbetets gång att visa att det fanns olika syn på vilket underlag som låg 
till grund för områdesindelningen. Enligt Försvarsmaktens regler från 2011, då de geogra-
fiska områdena infördes i FM, hävdar SjöI att indelningen bygger på en stor mängd insamlad 
empiri72 medan andra hävdar att någon sådan insamling inte finns73. I reglernas utgåva från 
2013 är formuleringen inte kvar. Under arbetets gång utökades därför omfattningen av ex-

                                                        
66 Johannessen och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 109-115 
67 Ibid., s. 110 
68 Ibid., s. 111 ff 
69 Ibid., s. 114 
70 Ibid., s. 115 
71 Ibid., s. 45 
72 HKV 2011-06-10 14930:59802 Ändring nr 2 till Regler för Militär Sjöfart 2010 (RMS 

2010), s. 2 
73 Möte med Ebba Mårtensson, Meterolog Marintaktiska staben, 2014-04-24 
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emplet kring södra Gotland till att undersöka om det fanns någon empiri alls och vad den i så 
fall utvisade. Tillgänglig vågstatistik jämförs med Sjöfartsverkets beskrivning74 och Transport-
styrelsens beslut om geografisk utbredning75. 
 
Även om frågan kring relevansen för områdets utbredning i förhållande till vågstatistik inte 
är direkt formulerad i undersökningens forskningsfrågor kan de ändå hjälpa till att svara på 
frågan om vilka effekter beslutet får för fartygschefer. 

3.2 Undersökningsmaterial 

3.2.1 Val av material 
För att beskriva uppdragstaktiken har utgångspunkt tagits i teorin kring manöverkrig. Som 
basplatta för teorin har William S. Linds Maneuver Warfare Handbook använts. Boken kom 
till som en sammanställning, på allmän begäran76 efter en tids diskussioner inom USMC. Som 
nämns i såväl John Studts förord som författarens introduktion finns det en föregående dis-
kussion i Marine Corps Gazette. Därför har även dessa artiklar ingått i studien.  
 
Uppdragstaktiken har vidare utvecklats med, förutom ovanstående, Martin van Crevelds The 
Transformation of War77 och Command in war78. Det är i huvudsak inom uppdragstaktiken 
som hjälp har tagits från Försvarshögskolans tidigare forskning. Framför allt har de två artik-
larna av Strandberg79 och Ribestrand80 använts. Deras arbete har också legat till grund för 
beskrivningen av kommandostyrning. Även Niklas Zetterlings forskning har genom artiklar i 
KKrv bidragit till beskrivningen av uppdragstaktik. 
 
Den pensionerade översten John Boyd vid amerikanska flygvapnet studerade beslutscykeln 
från observation, orientering om läget, beslut (decision) och agerande i något han kallade 
”OODA loop”.81 Även om denna studie inte direkt hänvisar till överste Boyd hänvisar såväl 
Lind82 som Hayden83 till hans studier. 
 
Studien har för Försvarsmaktens interna styrning, valt att utgå från Försvarsmaktens arbets-
order (FM ArbO)84, vilken är Försvarsmaktens högsta interna styrande dokument. Häri har 
överbefälhavaren och generaldirektören beslutat vilka dokument som i sin tur ska styra och 
inrikta olika delar av Försvarsmakten.  
 

                                                        
74 SFS 2007:238, Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) 
75 TSFS 2009:8, Transportstyrelsens föreskrifter om fartområdenas indelning 
76 Bland annat i G.I. Wilson, ”The ’Maneuver Warfare’ Concept, Marine Corps Gazette, vol. 

65, no 4, April 1981, s. 51 
77 Van Creveld. The Transformation of war. 
78 Van Creveld, Command in war. 
79 Strandberg, Uppdragstaktik: Med dess olika underbegrepp. 
80 Ribestrand, Tillämpning av uppdragstaktik och kommandostyrning i marinen. 
81 Lind, Maneuver Warfare Handbook, s. 5 
82 Ibid., s. 5 
83 Hayden. Warfighting – Maneuver warfare in the U.S. Marine Corps  s. 197 
84 FFS 2013:4, Försvarsmaktens föreskrifter med arbetsordning för Försvarsmakten 
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Därifrån har principdelegeringen följts till Försvarsmaktens strategiska inriktning (FM SI) och 
Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin med doktrinära grunder från 2011 (MSD 12).85 
Även Försvarsmaktens operativa doktrin från 2014 har studerats men ej givit någon ytterli-
gare information till denna uppsats och därför utelämnats. 
 
Ovanstående dokument har valts då de är de mest centrala och övergripande dokumenten i 
Försvarsmaktens interna styrning. FM ArbO är Försvarsmaktens sätt att uppfylla kraven en-
ligt 4§ i myndighetsförordningen (2007:515)86 som bland annat anger att det vid myndighet-
en ska säkerställas en intern styrning som fungerar på ett betryggande sätt.87Därför är de 
också vad alla har att förhålla sig till i detta och alla andra ärenden.  
 
För urval av dokument kring SjöI beslut om marina fartområden har hjälp tagits från Amf 1 
Sjösäkerhetsofficer, Kn Håkan Persson. Han har också kunnat stödja med underhandskopior. 
Dessa har använts för att vidare förfina urvalet och använts i väntan på att begärt material 
har lämnats ut. I och med detta erbjöds också möjligheten att använda Amf 1 Sjösäkerhets-
officer för intervjuer, men detta avböjdes på grund av problem med tendens och oberoende, 
även om behovet av närhet och sakkunskap skulle ha varit väl omhändertaget. 
 
HKV/MTS metrolog Ebba Mårtensson har hjälpt till med att utöka den tidigare empirin med 
vågstatistik. Via Försvarsmaktens meterologiska och oceanografiska centrum (METOCC) i 
Försvarsmaktens interna nätverk swedi går det att nå Marine Climatic Atlas 1.1 som används 
av både SMHI och METOCC. 

3.2.2 Datainsamling 
Insamlingen av empirin har i huvudsak skett med stöd av handläggare, väl insatta i respek-
tive ämne. Detta har påskyndat förloppet men också varit till stöd inom ramen för var vilken 
information kan sökas. Att personerna i fråga är väl insatta har stött reliabiliteten, då de väl 
vetat vad som hör till ämnet. Validiteten har uppnåtts genom att försäkra mig om att jag har 
fått både beslutarens och mottagarens syn, genom beslut, yttranden och remisser. Jag har 
som nämnts ovan valt att inte genomföra intervjuer direkt med de inblandade för att på det 
sättet undvika validitetsproblem. 

3.2.3 Reliabilitet och validitet 
Johannesen/Tufte översätter reliabilitet till tillförlitlighet. Här i omfattas såväl data i sig som 
hur den valdes, hur den samlades in och hur den bearbetades.88 Inom ramen för denna upp-
sats är det främst teoriunderlag och underlaget för jämförelsen av författningar kontra För-
svarsmaktens bestämmelser som är applicerbara. 
 
  

                                                        
85 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin 
86 FFS 2013:4, Försvarsmaktens föreskrifter med arbetsordning för Försvarsmakten, 1§, s. 

1 
87 SFS 2007:515, Myndighetsförordning, 4§, s. 4 
88 Johannessen och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 28 
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I värderingen av reliabilitet har de fyra källkritiska kriterierna: äkthet, tidssamband, obero-
ende och tendensfrihet enligt Thurén använts.89  
 
I undersökningen har det eftersträvats att hämta allt underlag från sin originalkälla genom 
att undvika att hänvisa till hänvisningar. I de fall kopior har använts vid analysen har dessa 
vidimerats mot originalet av uppsatsens författare. I och med detta har en rimlig nivå upp-
nåtts av kraven enligt äkthetskriteriet. 
 
Denna uppsats återger inga händelser och de daterade beslut som använts är de som gäller, 
även om de rent teoretiskt skulle kunna ha gått en tid mellan förarbete och beslut. Tidssam-
bandet har därför varit av underordnad betydelse. 
 
För att öka uppsatsens oberoende har flera, av varandra oberoende källor använts vid for-
muleringen av teorin. För Försvarsmaktens bestämmelser kan den metoden inte användas, 
men genom att gå till högsta styrande dokument har vad Thurén kallar tradering – att en be-
skrivning gått i flera led90, kunnat undvikas. 
 
Såväl Lind som Creveld och Zetterling är civila författare utanför det militära systemet och 
kan anses vara tendensfria. Även om både Strandberg och Ribestrand är militärer har dessa 
valts då deras uppsatser är godkända vid FHS och bedöms därför även de vara tendensfria. 
 
Går vi tillbaka till Johannesen/Tufte finner vi att författarna menar att validiteten är det som 
avgör hur representativ data är för det generella fenomenet. Avseende såväl Försvarsmak-
tens ledningsfilosofi som beskrivningarna av fartområdena är dessa närmast att betrakta 
som analytiska propositioner. Ordens mening är given beskrivningen som ges, det vill säga 
att de betyder det de gör för att det står så. För validiteten i vågstatistiken har Marintaktiska 
stabens meterolog hjälp till. 

3.4 Operationalisering  
Enligt Johannessen och Tufte handlar operationalisering om att klassificera och att mäta fe-
nomenet, men också om att definiera indikatorer.91 Inom operationaliseringen är denna 
uppsats uppdelad i fyra informationsområden där dessa indikatorer har använts. Dessa in-
formationsområden är: teori, FM förväntade ledningsfilosofi, SjöI anpassning i beslut samt 
effekter av beslutet. Metoden inom respektive informationsområde beskrivs ovan i 3.1 Me-
tod och forskningsdesign. 
 
Syftesformuleringen för denna uppsats omfattar en analys. Analysen beskrivs av Rieneck-
er/Jörgensen som att systematiskt dela upp till exempel en text i dess olika beståndsdelar 
och att jämföra två objekt.92 
 

                                                        
89 Thurén, Källkritik, s. 7 f 
90 Ibid., s. 8 
91 Johannessen och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 45 
92 Reinecker och Jörgensen, Att skriva en bra uppsats, s. 185 
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I teorikapitlet beskrivs vad som är utmärkande och igenkännande för uppdragstaktik. 
Nedanstående indikatorer har sedan använts för att analysera Försvarsmaktens vilja och in-
ställning till uppdragstaktik.  
 
Som indikatorer för uppdragstaktik identifieras: 

a) Underställd ges uppdrag med syfte eller målbild 
b) Chef undviker detaljstyrning i genomförandet 
c) Underställda ges delaktighet och möjlighet att påverka hur genomförande ska gå till 
d) Beslut om hur genomförandet ska gå till delegeras så långt ner som möjligt 

 
Bland indikatorerna för uppdragstaktik identifierades först även chefens förtroende för un-
derställd chef, men den ansågs vara för svår att applicera på lagtexter och regelverk. 
 
Dessa indikatorer avses användas vid analysen av SjöI grad av förädling, vid beslutet kring 
marina fartområden i förhållande till Sjöfartsverkets ursprungliga bestämmelser. SjöI formu-
lering av de marina fartområdena jämförs med Sjöfartsverkets ursprungliga formulering av 
fartområden för civil trafik i syfte att identifiera avgörande skillnader.  
 
Avslutningsvis kommer effekterna av fartområdena att sättas i perspektiv mot samma indi-
katorer för att se huruvida fartygscheferna ges möjlighet till uppdragstaktik mot bakgrund av 
de marina fartområdena. 

3.5 Sammanfattning metod  
Arbetet har i huvudsak varit jämförande av text. Förutom den undersökande delen där För-
svarsmaktens syn på uppdragstaktik identifierats, var det övriga arbetet i allt väsentligt att 
jämföra vad Sjösäkererhetsinspektionens arbete kommit fram till i sin förädling av fartområ-
den i förhållande till hur uppdragstaktiken behöver ha dem uttryckta samt vilka effekter be-
slutet har fått.  
 
Fördelen med vald metod är att den stora mängden regler, föreskrifter, förordningar, lagar 
och direktiv har kunnat styckevis systematiseras och översiktligt jämföras. Textanalysen har 
också inneburit en analys av vad dokumenten uttrycker och inte vad handläggare och chefer 
tycker om dem eller hur de själva tolkar dem. Nackdelen är att – till skillnad från exempelvis 
intervjuer – kommer denna uppsats inte kunna svara på varför det är gjort på det viset det är 
gjort. 
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4. Empiri 
Empirin presenteras i följande stycken i tre delar. Inledningsvis presenteras de underlag som 
styr Försvarsmaktens principer för ledning. Inom ramen för detta ryms den övergripande 
Försvarsmaktens arbetsordning (FM ArbO) som i sin tur delar upp styrningen i Försvarsmak-
tens strategiska inriktning (FM SI) och Försvarsmaktens doktriner. Därefter presenteras gäl-
lande regelverk för fartområden. Detta görs i tabellform med Försvarsmaktens motsvarande 
stycken till höger och under varje tabell finns sammafattande kommentarer. Avslutningsvis 
presenteras empirin kring exemplet runt södra Gotland. 

4.1 Försvarsmaktens principer för ledning 
Försvarsmaktens övergripande inriktning ska enligt Försvarsmaktens Arbetsordning (FM 
ArbO)93 anges i Försvarsmaktens strategiska inriktning (FM SI) medan förhållningssätt samt 
inriktning av användande av militära medel och metoder ska anges i doktriner.94 
 
Ur FM SI kan man läsa att Försvarsmaktens ledarskap ska präglas av professionalitet och 
kommunikation, att sammanhangen ska vara tydliga och att resultat, god arbetsmiljö och 
tillvaratagna kompetenser hos medarbetarna ska eftersträvas.95 ”Vårt handlande präglas av 
att vi tar initiativ, är beslutsamma, har ett högt säkerhetsmedvetande och beaktar riskerna i 
vår verksamhet.”96 Det utvecklade ledarskapet ska tillsammans med delaktighet och kreativi-
tet skapa förutsättningar för samarbete, förtroende och trygghet.97 
 
Vidare framgår det: ”Att ha resultat i fokus innebär att du utifrån dina förutsättningar aktivt 
bidrar till att avsett resultat uppnås. Resultatet är alltså den leverens eller den effekt som 
motsvarar det uppsatta målet inom givna förutsättningar. Du ska visa handlingskraft och 
vara tydlig med vad du kan bidra med.”98  
 

”Uppdragstaktik är grunden för all ledning i Försvarsmakten.”99 
 
Försvarsmakten menar i sina doktriner att effektivitet säkerställs genom att självständiga ini-
tiativ tillåts på alla nivåer.100 Vidare beskrivs att olika typer av situationer kräver olika typer 
av ledning. Bland annat nämns att snabba situationer kan kräva tydlighet och handfasthet – 
utan att uppdragstaktiken har övergivits. ”Frihet och skyldighet för underställda att ta ini-
tiativ och agera mot uppsatta mål kvarstår.”101 
 
Enligt den militärstrategiska doktrinen innebär ett uppdrag generellt att chefen ska ange de 
mål som ska uppnås, ställa de relevanta uppgifterna och tilldela resurser. Dessutom ska 

                                                        
93 FFS 2013:4, Försvarsmaktens föreskrifter med arbetsordning för Försvarsmakten 
94 Ibid., 4kap 2§ 
95 HKV 2013-06-28 23100:59776 Försvarsmaktens Strategiska Inriktning 2013, Del 1 och 

Del 3, underbilaga 1.1 s. 3 
96 Ibid., underbilaga 1.1 s.4 
97 Ibid., underbilaga 1.1 s.5 
98 Ibid., underbilaga 1.1 s. 5 (kursivering av författaren) 
99 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 119 
100 Ibid., s. 120 
101 Ibid., s. 121 
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handlingsregler anges, men i så stor omfattning som möjligt överlämna till underlydande att 
själva fatta beslut om hur uppdraget ska lösas.102 
 
Effektivitet ska säkerställas genom att individer och chefer på alla nivåer tillåts ta och själv-
ständigt tar nödvändiga initiativ samt agerar mot det uppsatta mål och avsedda effekter, 
snarare än okritiskt agerar i enlighet med en specifikt angiven order. Individer och chefer har 
till och med en skyldighet att reflektera om givna order gagnar det övergripande målet.103 
 
Det finns doktrinära exempel på behov av detaljstyrning. Militärstrategiks doktrin 2012 
(MSD 12) anger att högre chef tillfälligt kan bryta uppdrag med order/kommando104. ”Exem-
pelvis kan det inträffa att någon missförstått sitt uppdrag, att motståndaren har agerat på 
ett för oss överraskande sätt eller att en möjlighet uppstått som inte förutsetts.”105 

4.2 Marinens fartområden 
Enligt uppsatsens syfte ska SjöI hänsyn till uppdragstaktikens behov i sitt beslut om marina 
fartområden analyseras. Precis som nämns i metodkapitlet sker detta med en jämförelse av 
Sjöfartsverkets ursprungliga text och Försvarsmaktens och SjöI beslut om fartområden. In-
ledningsvis ska vi däremot vidare utveckla vad som reglerar fartområdena samt klargöra 
huruvida Försvarsmaktens får anpassa Sjöfartsverkets bestämmelser. 

4.2.1 Regleringen av fartområden 
Riksdagen, handlagt av näringsdepartementet, har beslutat om Sveriges Fartygssäkerhets-
lag.106 Regeringen utarbetar och beslutar därav om Fartygssäkerhetsförordningen som bland 
annat beskriver fartområden.107  Därefter beslutar regeringen om Förordningen om säkerhet 
på örlogsfartyg som föreskriver att Sjöfartsverket ska meddela föreskrifter för örlogsfartyg 
avseende 1§ i Fartygssäkerhetslagen. 108 Med stöd denna förordning beslutar Sjöfartsverket 
2005 i sina föreskrifter om tillämpning av förordningen.109 
 
Riksdagen beslutar kort sagt om en lag. Regeringen beslutar i sin tur om flera förordningar. 
Sjöfartsverket ger ut föreskrifter. 
 
Dessa har sedan uppdaterats och 2007 utkom regeringen med en ändring i fartygssäkerhets-
förordningen.110 Band annat fattas beslut om en ny beskrivning av fartområden111 och 2009 
ger den nybildade Transportstyrelsen ut föreskrifter om fartområdenas geografiska indelning 
med koordinatlista för områdenas gränser.112 

                                                        
102 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 121 
103 Ibid., s. 120 
104 Ibid., s. 121 
105 Ibid., s. 121 f 
106 SFS 2003:364, Fartygssäkerhetslag 
107 SFS 2003:438, Fartygssäkerhetsförordning  
108 SFS 2003:440, Förordning om säkerheten på örlogsfartyg 
109 SJÖFS 2005:11, Sjöfartsverkets föreskrifter om tillämpning av förordningen (SFS 

2003:440) om säkerheten på örlogsfartyg 
110 SFS 2007:238, Förordning om ändring i fartygsäkerhetsförordningen 
111 Ibid., 1 kap, 3§ 
112 TSFS 2009:8, Transportstyrelsens föreskrifter om fartområdenas indelning 
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4.2.2 Försvarsmaktens möjlighet att anpassa Sjöfartsverkets regler 
Endast Försvarsmakten anger, i sina Regler för militär sjöfart113 att fartområdesdefinitioner-
na bygger på EU-direktivet 98/18/EG114 som Sverige har antagit. Varken riskdagen – i Far-
tygssäkerhetslagen115, eller regeringen - i sina förordningar116 117, eller Sjöfartsverket – i sina 
föreskrifter118, hänvisar till detta direktiv även om det refereras till flera andra direktiv. 
 
I direktivet 98/18/EG framgår det att syftet med direktivet är att införa en enhetlig säker-
hetsnivå för människoliv och egendom på passargerarfartyg119 samt hur passargerarfartyg 
definieras120 och vad som är en passagerarare121. Direktivet beskriver också, i artikel 3 vilka 
fartyg som omfattas av direktivet och att direktivet inte gäller för örlogsfartyg och trupp-
transportfartyg.122 
 
Redan i första stycket av Fartygssäkerhetslagen gör riksdagen undantag för Försvarsmakten: 
”Lagen gäller örlogsfartyg endast i den mån regeringen föreskriver det. ”123 
 
Regeringen föreskriver sedan vilka delar av fartygssäkerhetslagen ska gälla örlogsfartyg samt 
ger Sjöfartverket i uppdrag att meddela hur bestämmelserna ska kunna anpassas åt För-
svarsmakten och dess örlogsfartyg.124 Sjöfartverket börjar i sin tillämpningsförskrift att defi-
niera örlogsfartyg som: ”alla fartyg och svävare, oavsett vad de är avsedda att användas till 
och oavsett storlek, som tillhör Försvarsmakten eller som står under militärt befäl.”125 I 
samma föreskrift beskrivs att ”Försvarsmakten skall i samråd med Sjöfartsverket utarbeta 
regler för sjövärdigheten hos örlogsfartyg så att säkerheten är tillräckligt hög för att för-
hindra sjöolyckor.”126 
 
Ur Försvarsmaktens Regler för militär sjöfart, gemensam del (RMS-G) kan man läsa att SJÖI 
får bestämma att ett örlogsfartygs fartområde ska ha en annan omfattning.127 

                                                        
113 FM2013-748:1 Regler för militär sjöfart 2013 – Drift (RMS-D 2013), s. 6 
114 RÅDETS DIREKTIV 98/18/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för 

passargerarfartyg. 
115 SFS 2003:364, Fartygssäkerhetslag 
116 SFS 2003:438 Fartygssäkerhetsförordning 
117 SFS 2003:440, Förordning om säkerheten på örlogsfartyg 
118 SJÖFS 2005:11, Sjöfartsverkets föreskrifter om tillämpningen av förordningen 

(2003:440) om säkerhet på örlogsfartyg 
119 RÅDETS DIREKTIV 98/18/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för 

passargerarfartyg, artikel 1 
120 Ibid., artikel 2, stycke e) 
121 Ibid., artikel 2, stycke i) 
122 Ibid., artikel 3 
123 SFS 2003:364, Fartygssäkerhetslag, 1 kap, 1§, andra stycket. 
124 SFS 2003:440, Förordning om säkerheten på örlogsfartyg, 1 och 2 §§, s. 1. 
125 Sjöfartsverkets föreskrifter om tillämpning av förordningen (2003:440) om säker-

heten på örlogsfartyg (SJÖFS 2005:11), 2§, s. 1 
126 Ibid., 3§, s. 1 
127 HKV 2006-12-12 14930:79420 Regler för militär sjöfart, kapitel 1.3.4.4, s. 39 
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4.2.3 Transportstyrelsens och Försvarsmaktens bestämmelser 
 
Giltighet 
EU/Riksdagen/Regeringen Försvarsmakten 

Direktivet gäller inte för passargerarfartyg 
som är örlogsfartyg och trupptransportfar-
tyg.128 
 
Lagen gäller örlogsfartyg endast i den mån 
regeringen föreskriver det. 129 
 
För örlogsfartyg gäller bestämmelserna i [… 
kap och … §] i fartygssäkerhetslagen.130 I de 
uppräknade paragraferna ingår inte vare sig 
7 kapitlets 1 eller 2 §, det enda stället i lagen 
där fartområden behandlas. 

Dessa regler gäller för svenska örlogsfartyg 
såväl inom Sveriges sjöterritorium som i in-
ternationell fart.131 

Tabell 1. Giltighet 

Försvarsmakten inleder sina bestämmelser kring fartområden med att bestämmelserna byg-
ger på lagar, förordningar, föreskrifter och internationella konventioner samt att de gäller 
svenska örlogsfartyg i och utom Sverige. Riksdagen och regeringen menar i likhet med EU att 
reglerna inte gäller rakt av. Här har Försvarsmakten valt en mer tvingande formulering än 
sina uppdragsgivare. 
 
Skyddad plats 
Transportstyrelsen Försvarsmakten 

Ett naturligt eller på konstgjord väg skyddat om-
råde som kan användas som skydd vid förhållan-
den vilka kan utgöra en fara för ett fartygs sä-
kerhet.132 

Hamn eller naturligt skyddat område som 
kan användas som skydd vid förhållanden 
som kan utgöra fara för ett fartygs säkerhet 
eller område innanför E-linjen.133 

Tabell 2. Skyddad plats 

Försvarsmakten väljer i sin beskrivning att klassificera hela området innanför E-linjen som 
skyddad plats. 
 
  

                                                        
128 RÅDETS DIREKTIV 98/18/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för 

passargerarfartyg, artikel 3, 2 § 
129 SFS 2003:364, Fartygssäkerhetslag, 1 kap, 1§, s. 1 
130 SFS 2003:440, Förordning om säkerheten på örlogsfartyg, 1 §, s. 1 
131 FM2013-748:1 Regler för militär sjöfart 2013 – Drift (RMS-D 2013), 2 kap, 1§, s.7 
132 TSFS 2009:8, Transportstyrelsens föreskrifter om fartområdenas indelning, 2§, s. 1 
133 FM2013-748:1 Regler för militär sjöfart 2013 – Drift (RMS-D 2013), 2 kap, 2§, s. 7 
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Fartområde A  
Nedan beskrivs fartområden enligt Sjöfartsverkets författning (SFS 2007:238)134 Transport-
styrelsens föreskrift (TSFS 2009:8)135 och Försvarsmaktens regler (RMS-D 2013) 136. Sjöfarts-
verkets författning beskriver i huvudsak vad som karaktäriseras i varje område och definierar 
områdena verbalt. Transportstyrelsens föreskrift kompletterar i vissa fall sjöfartsverket med 
årstidsstyrningar men omfattar framför allt en lista med koordinater som omvandlar sjö-
fartsverkets verbala beskrivning till konkreta gränser i sjökortet.  
 
I Försvarsmaktens regelverk framgår det att Transportstyrelsen har använt sig av en stor 
mängd insamlad statistik som grund för områdesgränserna.137 Ebba Mårtensson, meterolog 
på marintaktiska staben menar att någon stor mängd insamlad vågstatistik inte finns. Mår-
tensson menar istället att ”Vågstatistik över Östersjön bygger på modeller, verifierade av ett 
fåtal bojar. I dagsläget finns det 5 svenska bojar, varav endast en är i drift just idag.”138 
 
Sjöfartsverket (SFS 2007:238) Försvarsmakten (RMS-D 2013) 

Annat fartområde än fartområde B, C, D el-
ler E. 

A = Obegränsat fartområde.  
A(XXX) = Ett område där avståndet till skyd-
dad plats aldrig är större än (XXX) nautiska 
mil. 

Tabell 3. Fartområde A 

För fartområde A har en motsvarande text formulerats av Försvarsmakten jämfört med Sjö-
fartsverket med tillägget att Försvarsmakten inför möjligheten att inom det obegränsade 
fartområdet begränsa avståndet till skyddad plats. 
 
Fartområde B 
Sjöfartsverket (SFS 2007:238) Försvarsmakten (RMS-D 2013) 

Ett fartområde som vid medelvattenstånd 
sträcker sig högst 20 nautiska mil från en 
strandlinje där nödställda kan ta sig i land. 

Ett område där avståndet till strandlinje ald-
rig är större än 20 nautiska mil. 

Tabell 4. Fartområde B 

Fartområde B har en förkortad text men innebär i stort samma sak. 
 
  

                                                        
134 SFS 2007:238, Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438), 3§, 

s. 1 f 
135 TSFS 2009:8, Transportstyrelsens föreskrifter om fartområdenas indelning 
136 FM2013-748:1 Regler för militär sjöfart 2013 – Drift (RMS-D 2013), s. 7 f 
137 HKV 2011-06-10 14930:59802 Ändring nr 2 till Regler för Militär Sjöfart 2010 (RMS 

2010), s. 2 
138 Ebba Mårtensson, Meterolog Marintaktiska staben, 2014-04-24 



Bengt Nitz 2014-06-05 
SA inför HSU 14-16   
 

Sida 26 av 42 
 

Fartområde C 
Sjöfartsverket (SFS 2007:238) och Transportsty-
relsen (TSFS 2009:8) 

Försvarsmakten (RMS-D 2013) 

Ett fartområde där sannolikheten för en sig-
nifikant våghöjd som överstiger 2,5 meter är 
mindre än 10 procent under en ettårsperiod 
för åretrunttrafik eller under en begränsad 
period av året för trafik endast under den 
perioden. (SFS) 
 
Området får varken sträcka sig längre än 15 
nautiska mil från en skyddad plats eller 
längre än 5 nautiska mil (vid medelvatten-
stånd) från en strandlinje där nödställda kan 
ta sig i land. (SFS) 
 
Under perioden 1 juni till och med 31 au-
gusti får fartyg, godkända för område C, tra-
fikera området kring hela Gotland. Detta 
förutsatt att fartyget aldrig befinner sig mer 
än 15 nautiska mil från skyddad plats eller 
mer än 5 nautiska mil från strandlinjen. 
(TSFS) 

Runt Sveriges kust utom Gotland;  
• Ett område där avståndet från skyd-

dad plats aldrig är större än 15 nau-
tiska mil eller avståndet till strand-
linje aldrig är större än 5 nautiska 
mil. Ett av villkoren ”Avstånd från 
strandlinje i nautiska mil” eller ”Av-
stånd från skyddad plats i nautiska 
mil” skall alltid vara uppfyllt. 139 

 
Runt Gotlands kust under perioden 1 sep-
tember t.o.m. 31 maj;  

• Området innanför C-linjen.  
 
Runt Gotlands kust under perioden 1 juni 
t.o.m. 31 augusti;  

• Området innanför C-linjen samt ett 
område utanför C-linjen där avstån-
det från skyddad plats aldrig är större 
än 15 nautiska mil eller avståndet 
från strandlinje aldrig är större än 5 
nautiska mil. Ett av villkoren ”Av-
stånd från strandlinje i nautiska mil” 
eller ”Avstånd från skyddad plats i 
nautiska mil” skall alltid vara uppfyllt.  

• Under perioden 1 juni t.o.m. 31 au-
gusti får fartyg som har fartområdes-
beslut C operera kring Gotland även 
dess sydvästra del, under förutsätt-
ning att ett av villkoren enligt ovan är 
uppfyllt. 

Tabell 5. Fartområde C 

Försvarsmakten har i en serie dokument beslutat om respektive fartygs fartområde. Till far-
tyg med fartområde C, som vi särskilt diskuterar i nästa kapitel, hör bland annat de lätta 
trossbåtarna typ 662-677140, en tredjedel av stridsbåt 90-systemet141 samt Sjövärnskårens 
bevakningsbåt SVK Fårö142. 

                                                        
139 Sista meningen är i originaldokumentet formulerad ”Ett av villkoren ’Avstånd från 

strandlinje i nautiska mil’ eller ’Avstånd från skyddad plats i nautiska mil’ i nautiska 
mil skall alltid vara uppfyllt.” I tabellen är det sista ”i nautiska mil” borttaget. 

140 HKV 2011-02-24 14930:50353 – 50368 Fartområdesbeslut Lätt Ltrb 662-667 
141 HKV 2010-10-25 14930:64981 Fartområdesbeslut stridsbåt 90H 
142 HKV 2013-02-04 14930:64981 SVK Fårö. Fartområdesbeslut 
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I fartområde C är begränsningarna 15 nautiska mil från skyddad plats eller 5 nautiska mil 
från strandlinjen centrala, detta i både Sjöfartsvekets och Försvarsmaktens bestämmelser.  I 
Transportstyreslens föreskrifter och även Försvarsmaktens regler dras därefter en C-linje ut i 
sjökortet. Linjen sträcker sig 5 nautiska mil ut från Gotlands strandlinje utom i dess sydöstra 
del. 
 
Försvarsmakten har här mildrat begränsningarna på ett sätt. Istället för ”varken eller” med-
ger Försvarsmaktens bestämmelser medger att endast den ena av de två kriterierna uppfylls. 
Risken att befinna sig 5 nautiska mil från svenska kusten (inklusive Gotland) utan att också 
vara närmre än 15 nautiska mil till en skyddad plats är däremot inte stor för en stridsbåt. 
 
Det seglingsbara avståndet mellan C områdets västra och östra gräns på Gotland är mindre 
än 30 nautiska mil. Det går alltså inte att befinna sig mer än 15 nautiska mil från gränsen. 
Skulle Burgsvik och Vändburgs nya hamn klassificeras som skyddade platser, går det att segla 
runt södra udden utan att befinna sig mer än 9,5 nautiska mil från skyddad plats.  
 
Vidare borde formuleringen ”en av de två kriterierna” komplettera linjen om 5 nautiska mil 
med halvcirklar om 15 nautiska mil från skyddade platser. Förutom att detta skulle möjlig-
göra fart söder som Gotland, skapar det också förutsättningar för fart mellan Ölands norra 
udde och Gotland, via stora Karlsö (28NM). 
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Fartområde D 
Sjöfartsverket (SFS 2007:238) och Transportsty-
relsen (TSFS 2009:9) 

Försvarsmakten (RMS-D 2013) 

Ett fartområde där sannolikheten för en sig-
nifikant våghöjd som överstiger 1,5 meter är 
mindre än 10 procent under en ettårsperiod 
för åretrunttrafik eller under en begränsad 
period av året för trafik endast under den 
perioden. (SFS) 
 
Området får varken sträcka sig längre än 6 
nautiska mil från en skyddad plats eller 
längre än 3 nautiska mil (vid medelvatten-
stånd) från en strandlinje där nödställda kan 
ta sig i land. (SFS) 
 
Under perioden 1 juni till och med 31 au-
gusti får fartyg, som är godkända för område 
D, befinna sig högst 6 nautiska mil från 
skyddad plats eller 3 nautiska mil från 
strandlinjen. (TSFS) 

Under perioden 1 september t.o.m. 31 maj;  
• Området innanför D-linjen.  

 
Under perioden 1 juni t.o.m. 31augusti;  

• Området innanför D-linjen samt vi-
dare ett område utanför D-linjen där 
avståndet från skyddad plats aldrig är 
större än 6 nautiska mil eller avstån-
det till strandlinje aldrig är större än 
3 nautiska mil. Ett av villkoren ”Av-
stånd från strandlinje i nautiska mil” 
eller ”Avstånd från skyddad plats i 
nautiska mil” skall alltid vara upp-
fyllt.143  

 

Tabell 6. Fartområde D 

Även i fartområde D har Försvarsmakten mildrat bestämmelserna genom att ändra från var-
ken eller till ”ett av villkoren”. 
  

                                                        
143 Se not 138 
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Fartområde E 
Sjöfartsverket (SFS 2007:238) och Transportsty-
relsen (TSFS 2009:8) 

Försvarsmakten (RMS-D 2013) 

Ett fartområde som omfattar hamnar, flo-
der, kanaler, insjöar och de områden i skär-
gård som erbjuder sjölä från påverkan av vå-
gor från öppna havet samt skärgårdar i Vä-
nern och Vättern. (SFS) 
 
Området omfattar även skyddade fjärdar där 
den signifikanta våghöjden inte överstiger 
0,5 meter under mer än 10 procent av en 
ettårsperiod. Under perioden den 1 juni till 
och med den 31 augusti ingår öppna passa-
ger i ett i övrigt skyddat skärgårdsområde. 
(SFS) 
 
Passagens oskyddade sträcka får inte vara 
större än en distansminut och den signifi-
kanta våghöjden får inte överstiga 0,5 meter 
under mer än 10 procent av den perioden. 
(SFS) 
 
När den signifikanta våghöjden inte över-
skrider 0,5 meter utsträcks området med 1 
nautisk mil. (TSFS) 

Området innanför E-linjen. När den signifi-
kanta våghöjden inte överskrider 0,5 meter 
vid det aktuella tillfället så utsträcks områ-
det till maximalt 1 nautisk mil från någon del 
av den med koordinater definierade, E-
linjen. 

Tabell 7. Fartområde E 

Fartområde E är det enda området som tillåter en fartygschef egen bedömning. Här medges 
en utökning av området med hela 1852 meter144 vid signifikant våghöjd under 0,5 meter. 
Lättnaden i Sjöfartsverkets författning kring öppna passager i skyddade skärgårdsområden är 
borttagen i Försvarsmaktens regler. 
 
Fartområde C-E har alla gemensamt att Sjöfartsverkets verbala beskrivning av områdets ka-
raktär inte tas med i varken Transportstyrelsens föreskrift eller Försvarsmaktens gällande 
regler. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att Försvarsmakten inte har anpassat fartområdena 
till förmån för uppdragstaktiken. Att jämföra de små skillnaderna med tidigare identifierade 
indikatorer är därför inte fruktbart.  
 

  

                                                        
144 Ett avstånd som i 30 knop är avverkat på 2 minuter. 
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A 

B C 

Gräns fartområde C 

4.3 Exempel kring södra Gotland 

4.3.1 Områdens indelning och karaktäristik 
På sjökortet till höger utvisas fartområde C kring 
Gotland enligt Transportstyrelsens föreskrifter om 
fartområdenas indelning.145 Fartområde C är, som 
tidigare konstaterat, den begränsning som gäller 
för bland annat stridsbåtar, lätta trossbåtar och 
Sjövärnskårens bevakningsbåtar. 
 
Området sträcker sig 5 nautiska mil ut från 
strandlinjen runt hela Gotland utom dess 
sydvästra del. Från Hammarudd på södra 
Gotlands västkust till Faludden på östra 
Vamlingbolandet på södra Gotland finns 
inget fartområde C. Där gäller fartområde B 
som kräver större fartyg. 
 
Som framgick vid granskningen av gällande 
bestämmelser är det enligt SjöI så att områ-
desindelningen baseras på insamlad statistik, 
något som Mårtensson inte faller för troligt.  
Nedan genomförs en analys av statistiken 
enligt tillgänglig beräkningsmodell i förhål-
lande till område C utsträckning kring södra Gotland. 
 
På sjökortet finns tre platsers ungefärliga positioner markerade (A, B, C), för vilken den mo-
dell som använts för att beräkna våghöjder har tagit fram värden. Här framgår att modellens 
plats som här kallas A är den som bäst beskriver vågorna inom fartområde C utmed Gotlands 
nordvästra kust. Platsen B beskriver vågförhållandena närmast den delen av Gotlands kust 
som inte omgärdas av fartområde C. Platsens C är slutligen den som bäst kan beskriva för-
hållandena inom fartområde C sydligaste del på Gotlands ostkust. Plats A och C ger oss där-
med en inblick i förhållandena inom område C och platsen B utanför. 
 
Den vågstatistik som används här kommer från beräkningsmodellen presenterad i Marine 
Climatic Atlas 1.1 som Försvarsmakten använder och som finns tillgänglig i FM interna nät-
verk swedi.146  
 
Det som är särskilt intressant, med hänsyn till bestämmelserna kring område C runt Gotland, 
är ur Sjöfartsverkets bestämmelsers perspektiv att se är skillnaden i signifikant våghöjd och 
risken för signifikant våghöjd över 2,5 meter mellan de olika platserna.  
 

                                                        
145 HKV 2011-06-10 14930:59802 Ändring nr 2 till Regler för Militär Sjöfart 2010, s. 5 
146 \\swedi.mil.se\FM\FM Gemensam\LedR\02 FM Gemensam\Vädertjänst\ 

02 övningar-insatser-Statistik väder\Statistik väder\Klimatsammanställningar\ 
klimatkartor\Östersjön\surface.htm 

Figur 1. Områdets indelning 
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I Försvarsmaktens bestämmelser särskiljs månaderna juni, juli och augusti där lättnader i be-
stämmelserna medger utökad rörelsefrihet. Därför är det viktigt att även analysera dessa 
månader i förhållande till övriga. 
 
Signifikant våghöjd 
Figur 2, till höger, utvisar signifikant 
våghöjd för platserna A, B och C enligt 
bild 1 samt ett årssnitt sammanlagt för 
alla tre. Perioden juni-augusti har mar-
kerats med två hjälplinjer.  
 
Endast i april har plats B den högsta 
signifikanta våghöjden (0,89 m), plats A 
får högst värde under fyra månader 

(januari-mars och juni) och plats C får 
högst värde under sju månader (maj 
och juli-december). 
 
Månaderna maj och juni har den i medel lägsta signifikanta våghöjden med 64,3 cm resp 
78,3 cm för alla tre punkterna. Därefter i stigande ordning: mars (82,7 cm), april (87,0 cm), 
augusti (102,7), juli (103,3) och september (105,7 cm). 
 
Frekvens av signifikant våghöjd mer än 2,5 meter 
Figur 3 utvisar hur stor del av tiden i re-
spektive månad som den signifikanta 
våghöjden enligt modellen beräknas bli 
mer än 2,5 meter. Tabellen utvisar be-
räknad tid i procent för respektive plats 
samt årssnittet för alla tre platser sam-
manlagt. 3,33 % motsvarar en period om 
en dag i en 30-dagarsmånad. Perioden 
juni-augusti har markerats med två 
hjälplinjer. 

 
Under mars-maj och december har plats 
B den högsta frekvensen. I mars och maj delat högsta med plats A och under december delat 
högsta med plats C. Endast i april är område B ensamt högst. 
 
De månader med lägsta snittfrekvens är maj (0,1 %) och juni (0,2 %) följt av april (1,5 %) au-
gusti (1,6 %) och mars (1,7 %). Vad som är intressant är även att plats A, som är nära det 
jämförda områdets nordvästra del, i juli beräknas få en frekvens på 2,5 %. Detta är en högre 
frekvens än alla andra platser under hela perioden mars-augusti. 
 
Ingen del av året är frekvensen för signifikant våghöjd över 2,5 meter större än 10 %. Topp-
noteringen finns hos plats A med 8 % i januari och februari och platserna B och C i decem-
ber, också de på 8 %. 
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(Diagram 1. Signifikant våghöjd) Figur 2. Diagram över signifikant våghöjd 

Figur 3. Diagram över frekvens >2,5 meter 
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För att komma upp i frekvenser på mer än 10 % över helåret måste modellen filteras på en 
signifikant våghöjd av 2,0 meter. Detta ger då följande frekvenser: plats A = 10,9 %, plats B 
10,4 %, plats C 10,3 och ett snitt för alla tre på 10,54 %. Den höga snittfrekvensen beror på 
att plats A har högst beräknad frekvens av signifikant våghöjd på mer än 2,0 meter under 
hela perioden januari-augusti, något som i augusti delas med plats C som sedan tar över den 
högsta statistiken året ut.  
 
Sammanfattningsvis visar vågstatistiken att perioden mars till augusti, med möjligen undan-
tag på juli är tiden då vågorna beräknas vara lägst i området. Huvuddelen av året är den sig-
nifikanta våghöjden störst på antingen plats A eller plats C (11 av 12 månader). Vidare kon-
stateras att frekvensen av en signifikant våghöjd på mer än 2,5 meter är störst på platserna 
A eller C vid 10 av 12 månader. Frekvensen för en signifikant våghöjd på över 2,5 meter 
överstiger under ingen av årets månader, vid ingen av de aktuella platserna mer än 10 %. 

4.3.2 Fartområdets innebörd kring södra Gotland 
Gränserna vid Hammarudd på södra 
Gotlands västkust och Faludden på 
östra Vamlingbolandet innebär i prak-
tiken att en fartygschef för ett fartyg 
klassat för område C inte får passera 
söder om Gotland under perioden 1 
september – 31 maj. Exempel på far-
tyg som är klassade i område C är 
stridsbåt 90147. Stridsbåt 90 är huvud-
transportmedlet till sjöss för marinens 
markförband. Stridsbåt 90 och SVK bå-
tar är också huvudfartygstyp för hem-
värnsbataljoner med marina uppgifter 
och den hemvärnsbataljon som finns 
på Gotland. 
 
Förutom, som indelningen beskriver, att södra Gotland är den del av Sverige som ligger 
närmast Baltijsk och därmed gör platsen särskilt viktig ur ett försvarplaneringsperspektiv kan 
Vamlingbolandet på land endast nås via två vägar. Dessa ligger så pass öppet att de båda 
samtidigt kan övervakas från samma plats – på flera ställen. Förflyttning till sjöss skulle inne-
bära ett alternativ till dessa två vägar. 
 
Sammanfattningsvis ger statistiken kring södra Gotland följande slutsatser. Det är inte stat-
istiskt troligt att förhållandena är sämre vid den delen av Gotlands kust som inte kringgärdas 
av fartområde C, än vad det är vid de delar som är inom området. En fartygschef med fartyg i 
klass C kan finna sig själv i en situation där denne tvingas välja mellan bestämmelser eller sä-
kerhet. Att tvingas välja mellan att följa bestämmelserna (och hålla sig i område C) eller följa 
den för tillfället säkrare sjön i sydost (och därmed bryta bestämmelserna). 

                                                        
147 HKV 2010-10-25 14930:64981 Fartområdesbeslut stridsbåt 90H 

Figur 4. Södra Gotland 
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5. Analys och resultat 

5.1 Inledning 
Precis som syftet med uppsatsen anger kommer det nedan att analyseras på vilket sätt SjöI 
har tagit hänsyn till uppdragstaktiken i sitt beslut om marina fartområden. Utifrån de i teorin 
baserade indikatorerna (som också tidigare redovisats i metodkapitlet), analyseras empirin 
stegvis mot forskningsfrågorna, utom fråga 1.148 
 

 
Figur 5. Analysens genomförande 

I empirin återfinns de två överst styrande dokumenten, dels den för Försvarsmaktens över-
gripande inriktning (FM SI) samt den för användandet av militära medel och metoder (MSD 
12). Doktrinen talar uttryckligen om uppdragstaktik som grunden för all ledning samt att 
man i alla situationer förväntas ta initiativ och agera mot uppsamma mål. FM SI, som besk-
rivs i empirins inledande delar, behöver däremot en vidare analys. 
 
I Empirin har vi konstaterat att fartområdenas text inte har justerats nämnvärt av Försvars-
makten. Istället för att analysera skillnaden analyseras istället de nu gällande bestämmelser-
na mot tidigare identifierade indikatorer. Syftet med detta är att undersöka om uppdrags-
taktiken redan från början rymdes i fartområdena. 

                                                        
148 Forskningsfråga 1 ”Vad är uppdragstaktik, med utgångspunkt i teorin kring manö-

verkrig?” analyserades i teorikapitlet. 
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5.2 Indikator a) Underställd ges uppdrag med syfte eller målbild 
Där Lind skriver om att alla chefer ska känna sin högre chefs vilja för att stödja schwerpunkt, 
resonerar Zetterling att initiativen som förväntas av alla kräver att dessa känner chefernas 
vilja och mål. 
 
På samma sätt anger FM SI: ”Att ha resultat i fokus innebär att du utifrån dina förutsättning-
ar aktivt bidrar till att avsett resultat uppnås.” Här har det aktiva deltagande poängeratas 
och att dessa ska riktas mot att nå resultat.  Vidare går det att läsa i FM SI att ”Resultatet är 
alltså den leverens eller den effekt som motsvarar det uppsatta målet inom givna förutsätt-

ningar. Du skall visa handlingskraft och vara tydlig med vad du kan bidra med.” Doktrinen i 
sin tur menar att en chef inte bara ska känna till målet, han ska även värdera om hans age-
rande enligt givna order verkligen gagnar det uppsatta målet. 
 
Avseende bestämmelserna kring fartområden är det endast i EU-direktivet det framgår att 
syftet är en enhetlig säkerhetsnivå för människoliv och egendom.  
 
Som vågstatistiken visar kan det för fartygschefen bli en fråga om att välja mellan att genom 
egna bedömningar av verkliga och rådande förutsättningar, försöka uppnå ett syfte om 
högre säkerhet eller att följa bestämmelserna baserade på tvivelaktig statistik över hur för-
utsättningarna borde vara i området. Det till fartygschefen angivna syftet att uppträda sä-
kert motsäger syftet att följa direktiv. 

5.3 Indikator b) Chef undviker detaljstyrning i genomförandet 
Som motsats till uppdragstaktiken menar Ribestrand att kommandotaktiken explicit anger 
hur en uppgift ska lösas och Strandberg hämtar ur Brigadreglementet att det krävs ett närm-
ast exercismässigt uppträdande. Uppdragstaktiken däremot, bygger på tillit och förutsätter 
att ett initiativrikt och snabbt agerande så lite som möjligt begränsas genom detaljstyrning. 
 
FM SI nämner inget om någon lämplig nivå av detaljstyrning. Däremot talar den om initiativ, 
delaktighet, kreativitet och att aktivt bidra - något som generellt inte förknippas med detal-
jerade styrningar. Doktrinen påpekar att det kan förekomma att kommando eller order kan 
behöva bryta uppdragstaktiken tillfälligt. Exempelvis när någon har missuppfattat sitt upp-
drag eller en oförutsedd möjlighet identifieras av högre stab. 
 
Fartområdena är enligt beskrivningen av kommandometoden en detaljsstyrning. De hänvis-
ningar till författningar som görs och det faktum att de ingår i Regler för militär sjöfart, gör 
att de inte kan uppfattas som rekommendationer utan som direkta styrningar.   
 
Den lista på flera hundra koordinater över tillåtet och inte tillåtet område som TSFS (2009-8) 
utgör kan bara definieras som detaljstyrning.  Vågstatistiken visar också att om idén är att 
hålla fartyg borta från ett för fartyget allt för svår sjö, torde det vara bättre att berätta dessa 
värden för fartygschefen istället för att skapa gränser för var han får befinna, sig baserat på 
var det enligt en beräkningsmodell är troligt att det är sådan sjö. 
 
Yttermera visar tillgänglig vågstatistik, att den detaljerade styrningen med områdesgränser i 
vissa fall kan gå emot syftet om säkerhetsnivå i EU-direktivet. 
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5.4 Indikator c) Underställda ges delaktighet och möjlighet att påverka hur 
genomförande ska gå till 
Uppdragstaktiken syftar enligt Zetterling bland annat till att skapa delaktighet, flexibilitet, 
initiativ- och improvisationsförmåga. Han fortsätter med att chefer måst tro på sina under-
ställda och ge dem utrymme att genom snabba beslut, egna initiativ och utnyttjandet av 
uppkomna möjligheter föra striden framåt.  
 
Försvarsmakten menar i sina doktriner att effektivitet säkerställs genom att självständiga ini-
tiativ tillåts på alla nivåer. I FM SI anges vidare att ”Vårt handlande präglas av att vi tar ini-
tiativ, är beslutsamma, har ett högt säkerhetsmedvetande och beaktar riskerna i vår verk-
samhet.” Det utvecklade ledarskapet ska tillsammans med delaktighet och kreativitet skapa 
förutsättningar för samarbete, förtroende och trygghet. Individer och chefer på alla nivåer 
ska enligt doktrinen tillåtas ta och självständigt ta nödvändiga initiativ och kritiskt granska 
mottagna order. 
 
Som det framgår i fartområdesbeslutet kommer däremot beslutet om var fartyget framförs i 
vissa fall vara helt beroende på att bestämmelserna säger hur det ska genomföras och inte 
de faktiska omständigheterna. I dessa fall finns inget utrymme åt den underställdes åsikt om 
läget eller bedömning om bästa lösning. Även om en fartygschef kan göra bedömningen av 
läget på plats att väder, vågor och prognoser medger en viss taktisk lösning, kan bestämmel-
serna göra att fartygschefen avstår. Kanske är det även så att denne är beredd att ta en 
större risk inom sitt tillåtna område än han annars hade gjort, nu när hans alternativ är spär-
rat. 

5.5 Indikator d) Beslut om hur genomförandet ska gå till delegeras så långt 
ner som möjligt 
Van Creveld har dragit slutsatsen att bästa sättet att hantera den osäkerhet som är oundvik-
lig i krig, är att beslut måste fattas på lägsta möjliga nivå och att det där finns en frihet att 
agera. 
 
I teorin är uppdragstaktiken en delegering av ansvar, befogenheter och resurser där ageran-
det för att nå uppsatta mål begränsas så lite som möjligt av högre chef. FMSI talar om att le-
verera mot uppsatta mål inom givna förutsättningar. Vidare ska det eftersträvas att kompe-
tenser hos medarbetarna tillvaratas. Doktrinen nämner även att en chef i så stor omfattning 
som möjligt ska överlämna till underlydande att själva fatta beslut om hur uppdraget ska lö-
sas. 
 
Empirin kring de gällande bestämmelserna visar att det på myndighetsnivå fattas beslut om 
fartygs färdväg. I Sverige har myndigheter endast regering och riksdag över sig. Fartygsche-
fer kan därför inte anse beslutet som delegerat särskilt långt ner. 
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5.6 Övrigt 
Att områdena bygger på svårmotiverad statistik kan konstateras. Fartområde C i Transport-
styrelsens indelning, tycks inte avspegla syftet i Sjöfartsverkets författning. Risken att far-
tygschefen utsätter sitt fartyg för grov sjö är inte, såvitt denna undersökning kan visa, 
mindre bara för att han håller sig borta från Gotlands sydvästkust utan kan tvärtom försätta 
fartyget i grövre sjö bara genom att följa bestämmelserna. Som vi redan nämnt kan vi dra 
slutsatsen att Försvarsmakten bör ge fartygschefen ritlinjer om fartygets tekniska begräns-
ning och mandatet att på plats avväga risk mot vinst istället för att besluta åt honom hur han 
ska segla. 
 
Sjöfartsverkets och sedermera Transportstyrelsens fartområden är förordningar i två steg. I 
första steget beskrivs verbalt de förväntade förutsättningarna i respektive område. Därefter 
fastställs geografiska gränser för var dessa förutsättningar statistiskt råder. De geografiska 
områdena visar inget om de faktiska förutsättningarna. I teorikapitlet poängterar uppdrags-
taktiken att beslut måste fattas på lägsta möjliga nivå där tilliten till den som är nära beslutet 
är central. Fartygschefen befinner sig på platsen för beslutet och kan ta hänsyn till de fak-
tiska förutsättningarna och sin personals kompetens. 
 
Vi kan ifrågasätta varför området syd och sydväst om Gotland inte omfattas av område C. 
Endast under april månad är område B det området med högst beräknad signifikant våghöjd. 
Det är också bara i april som område B har ensamt störst risk för signifikant våghöjd över 2,5 
meter.  
 
Fortsätter jämförelsen till månaderna kan det kostateras att mars har betydligt lugnare våg-
statistik, både avseende signifikant våghöjd och frekvens av vågor över 2,5 meter, än vad juli 
har. Ändå ligger mars utanför den mer tillåtande perioden juni-augusti. 

5.7 Diskussion 
FM SI formulerar inte uttryckligen, på samma sätt som doktrinen, att uppdragstaktik ska an-
vändas. Ordet nämns inte, men tankarna bakom lyser igenom. Formuleringen av hur verk-
samheten ska bedrivas liknar beskrivningen av uppdragstaktik. Doktrinen är tydligare med 
uppdragstaktiken och beskriver inte bara hur den tolkar teorin utan stadgar också tydligt att 
uppdragtaktiken är grunden för all ledning. 
 
Alla indikatorer utom indikator c) Chef undviker detaljstyrning i genomförandet, överens-
stämmer med FM SI och den militärstrategiska doktrinen. Avseende detaljstyrning avstår FM 
SI från att ge inriktning, medan doktrinen medger detta tillfälligt och i undantagsfall. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att uppdragstaktikslikande former för ledning ska råda 
såväl vid strid och under insats som i den vardagliga produktionen, men också att det helt 
säkert är så under insats. 
 
Alla beslutande instanser utanför Försvarsmakten talar om undantag eller särskilda be-
stämmelser för örlogsfartyg.  Till skillnad från andra fartyg och redare som har att finna sig i 
Sjöfartsverkets bestämmelser om fartområden ska Försvarsmakten själva i samråd med Sjö-
fartsverket formulera sina regler för sjösäkerhet. Detta ger Försvarsmakten möjlighet att be-
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akta uppdragstaktik och örlogsmässiga behov samt att argumentera för dessa hos Sjöfarts-
verket. 
 
Ingen av indikatorerna ger stöd för de marina fartområdena i deras förhållande till uppdrags-
taktik och manöverkrig. Någon utförlig anpassning gjord av Sjösäkerhetsinspektionen kan 
denna analys inte finna. Detta trots att det finns flera konstateranden som leder till slutsat-
sen att en anpassning behövs för att skapa förutsättningar för uppdragstaktiken på fartygs-
nivå (motsvarande kompaninivå) och att den är möjlig. 
 
Avslutningsvis kan konstateras att uppdraget till fartygschefen är att lösa en serie uppgifter 
där den tilldelade resursen är ett fartyg med en för fartygstypen bestämd sjövärdighetsbe-
gränsning och en för fartyget och stunden specifik kompetens hos besättningen. Försvars-
makten bör därför ge fartygschefen riktlinjer om fartygets tekniska begränsning och manda-
tet att på plats avväga risk mot vinst istället för att besluta åt honom hur han ska segla. 
Dessa möjligheter ger inte Sjöfartsverkets och därefter Transportstyrelsens förordningar, 
varför det borde finnas ett intresse hos Försvarsmakten att anpassa dem. 
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7. Sammanfattning av slutsatser och vidare forskning 
Syftet med denna uppsats var att analysera på vilket sätt Sjösäkerhetsinspektionen har tagit 
hänsyn till uppdragstaktiken i sitt beslut om marina fartområden. Trots detta är det med 
denna uppsats, svårt att se att SjöI över huvud taget skulle ha tagit hänsyn till fartygschefens 
behov av frihet så som det visats sig att uppdragstaktiken enligt manöverteorin förutsätter.  
 
Den första slutsatsen som dras ur detta arbete är att Försvarsmakten menar att uppdrags-
taktiken är den metod som bäst passar svenska insatser och att chefer i Försvarsmakten för-
väntas använda den. Uppdragstaktiken beskrivs i detta som en metod av tillit och få be-
gränsningar i uppgiftens lösande. 
 
Vidare dras slutsatsen att författningarna medger Försvarsmakten att anpassa reglerna kring 
fartområden utifrån egen verksamhet och behov. I samma mening är det också klart att en 
anpassning behövs. Försvarsmakten kan således både anpassa reglerna och säger sig vilja 
leda på ett sätt som kräver en anpassning av dem.  
 
Trots de ovanstående två, konstateras det också att den nyss nämnda och efterstävade an-
passningen inte har genomförts.  
 
En slutsats av statistiken är att en fartygschef kan tveka inför att utnyttja en möjlighet, om 
den tarvar färd genom förbjudet område, trots att det vid det aktuella tillfället var gynn-
samma förhållanden. Likaså kan fartygschefen känna sig tvingad att genomföra verksamhet 
inom sitt fartområde trots att förhållandena egentligen medför en risk som inte är motiver-
bar med en förväntad vinst. Detta då det nuvarande beslutet skapar fartområden baserade 
på vågmodeller istället för faktiska omständigheter. 
 
Dessa slutsatser väcker - precis som alla svar - fler frågor. Varför leder inte Försvarsmakten 
enligt den metod som den själv identifierat som den bästa för verksamheten? Vilket sätt att 
leda, anser chefer i Försvarsmakten vara rätt sätt om de kunde välja? Vilka faktorer påverkar 
hur en organisation formulerar sin filosofi och vilka andra påverkar hur man sedan gör? 
 
Det skulle i ett nästa skede vara intressant att jämföra Försvarsmaktens val av metod med 
Paul Thompson och David McHughs organisationsteori. Paul Thompson är professor i organi-
sationsanalys vid Strathclyde Business School, University of Strathclyde och David McHugh är 
lektor i organisationsbeteende vid Lancashire Business School, University of Central Lan-
cashire. I deras bok Work organisations – A critical approach ger de sin syn på hur organisat-
ioner beter sig samt vilka bakomliggande faktorer – eller agendor – som styr det faktiska 
maktspelet.149 
 
Tillsammans med detta blir en analys genom Bolman och Deals grundläggande teoretiska 
perspektiv på organisation och ledarskap en väg att förstå Försvarsmaktens ledningsfiloso-
fier. Bolman och Deal beskriver i boken Nya perspektiv på organisation och ledarskap de fyra 
teoretiska perspektiven som: 1 - det grundläggande perspektivet, hur man organiserar för 
att nå bästa resultat; 2 - HR-perspektivet, hur man anpassar organisationen efter mänskliga 

                                                        
149 Thompson och McHugh, Work organisations – a critical approach. 
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behov; 3 – det politiska perspektivet, hur makt och konflikter inom organisationen hanteras; 
och 4 – det symboliska perspektivet, hur ritualer, symboler och berättelser skapar en kultur i 
organisationen.150 
 
Som Clausewitz i inledningen konstaterar, är militära enheter i sig mycket enkla att hantera. 
Det är verkligheten, med dess friktioner, som är svår. Om en bataljonchef ska acceptera och 
utnyttja kaos måste dennes högre chef i sin tur uttryckligen tillåta att bataljonchefen inte har 
full kontroll på allt hela tiden. Yttermera måste samme chef tillåta sina kompanichefer att 
dessa inte har full kontroll på allt, hela tiden. Frågan är för vem detta är mest skrämmande - 
och varför. 
 
 

  

                                                        
150 Bolman, Lee G. och Deal, Terrence E., Nya perspektiv på organisation och ledarskap. 
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