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Abstract 
Manoeuvre warfare and mission-type orders are expressed as theory and philosophy in the Swedish 
military doctrine. The tactical doctrines describe how manoeuvre warfare and mission-type orders is 
implemented in case of peace, crisis’s or war. Furthermore, tactical doctrines provide a starting point in 
the development of new units and equipment. They are also used in the education of officers and they 
constitute a foundation in planning and implementation of operations both at home and abroad. 
 
The aim of the thesis project is to analyse if the implementation of Taktikreglemente för Marinen, TRM 
1(A) has affected the way the Swedish Navy and Marines approach manoeuvre warfare and mission-
type orders. The project is a qualitative comparative case study where Taktikreglemete för Flottan, 
TRFL, and Taktikreglemente för Kustartilleriet, TRKA are compared to TRM 1(A). During the project 
we used a theory on mission-type orders and then compared with military theorists such as Clausewitz, 
Corbett and Mahan from the perceptive of manoeuvre warfare and mission-type orders. 

The result of the study shows that TRFL and TRKA are textbooks explaining how a commander should 
think without in detail describing tactical solutions. TRM 1(A) presents a blueprint of what the Swedish 
Navy and Marines are, rather than to be considered as a guiding tactical doctrine. Hence, it lacks the 
founding principles of military theory of land and sea warfare translated to Swedish circumstances.  
Other conclusions of the study show that the tactical use of marine units is excluded, and the tactical 
doctrine do not harmonise with the view on manoeuvre warfare and mission-type orders with in Swedish 
military doctrine. 
 
Apart from the abstract, the study is written in Swedish. 
 
Key words: Mission-type orders, Manoeuvre warfare, Tactical doctrines, Tactical doctrines 
 

Sammanfattning 
I Försvarsmaktens doktriner uttrycks manöverkrigföring och uppdragstaktik som teori och lednings-
filosofi. I de taktiska reglementena beskrivs hur uppdragstaktik och manöverkrigföring tillämpas som 
metod i händelse av fred, kris eller krig. Vidare syftar taktikreglementena till att vara en utgångspunkt 
för hur våra marina krigsförband utbildas, organiseras och utrustas.  
 
Syftet med undersökningen är att utreda inverkan av införandet av Taktikreglemente för Marinen TRM 
1(A) avseende uppdragstaktik och manöverkrigföring. Undersökningen genomfördes som en kvalitativ 
jämförande fallstudie där Taktikreglemete för Flottan, TRFL, och Taktikreglemente för Kustartilleriet, 
TRKA jämfördes med TRM 1(A). Vid textanalysen nyttjades en analysmodell som påvisar uppdrags-
taktik och resultaten analyserades därefter mot militärteoretiker så som Clausewitz, Corbett och Mahan 
utifrån perspektivet uppdragstaktik och manöverkrigföring.  
 
Resultatet av undersökningen visar att TRFL och TRKA är att se mer som läroböcker vilka, utan att i 
detalj beskriva taktiska lösningar, beskriver hur officerare ska tänka i fråga om taktik. Nuvarande regle-
mente, TRM 1(A), presenterar i första hand vad Marinen är och upplevs därför mer som en handbok 
över Marinen snarare än ett taktiskt reglemente. Detta med anledning av att kapitel som omfattar militär-
teori, sjökrigets natur, syfte och metoder utelämnats, vilket gör att den svenska taktiska särarten saknas 
i TRM 1(A). Övriga slutsatser är att TRM 1(A) exkluderat hur amfibiestridskrafterna taktiskt ska nyttjas 
samt att reglementet inte harmonierar med Försvarsmaktens doktriner avseende uppdragstaktik och 
manöverkrigföring. 
 
Nyckelord: Uppdragstaktik, manöverkrigföring, taktikreglemente, militärteori 
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1 Inledning 

”Har chef inte fått uppgift, tar han uppgift inom ramen för närmast högre chefs beslut i stort 
och riktlinjer. Denne orienteras snarast om tagen uppgift.”1 Citatet är hämtat ur Taktikregle-
mente för Flottan från 1987 och visar tydligt synen på hur en chef förväntas agera kopplat mot 
uppdragstaktik inom sjöstridskrafterna. Det påvisar flera viktiga aspekter inom uppdragstaktik, 
som till exempel viljan att ta initiativ. Genom att agera och presentera nya hot mot sin fiende 
skapas förutsättningar att inte bara ta initiativ, utan också kunna behålla detsamma. ”Obeslut-
samhet och bristande handlingskraft får oftast allvarligare följder än misstag i fråga om till-
vägagångssätt.”2 Med andra ord, det är bättre att göra någonting än ingenting alls. Det centrala 
i fråga om uppdragstaktik är högre chefs beslut i stort och dennes riktlinjer vilka skapar förut-
sättningar för decentraliserad ledning. Beslut i stort, vilket kan ges muntligt eller skriftligt, är 
chefens konkreta tillvägagångssätt att uttrycka vad som ska uppnås. Det vill säga i vilket 
sammanhang eller med vilken handlingsfrihet underlydande chef har att agera och fatta beslut. 
Det förutsätter ett väl grundat förtroende mellan högre chef och underställda chefer. 
 
Uppdragstaktik är det som möjliggör tillämpning av manöverkrigföring. Manöverkrigföring 
fokuserar i första hand på fienden och inte terrängen och syftar till att finna fiendens svaga 
punkter, både fysiska samt psykiska, för att i dessa punkter slå fienden både överraskande och 
kraftsamlat. Det kräver ett offensivt och flexibelt agerande med en hög grad av anpassnings-
förmåga för att kunna möta krigets friktioner och osäkerheter. Manöverkrigföring karakter-
iseras också av decentraliserad ledning. En decentraliserad ledning skapar ett högt stridstempo. 
Genom att ge underlydande chefer stor handlingsfrihet att nyttja uppkomna situationer i striden, 
i syfte att uppfylla högre chefs beslut i stort, skapas ett högt stridstempo. Uppdragstaktik blir 
därmed nyckeln till manöverteorins genomförande.  
 
Att leda genom att ge underställda handlingsfrihet att handla efter eget bedömande inom vissa 
förutbestämda inriktningar har funnits länge. I slaget vid Trafalgar 1805 nyttjade den brittiske 
viceamiralen Nelson det genom att kvällen innan slaget instruera sina fartygschefer om att 
målet var att förgöra den fransk-spanska flottan. Instruktionen ledde till att fartygscheferna inte 
inväntade order från Nelson när slaget påbörjats utan handlade efter eget bedömande.3 Vilket 
resulterade i en förkrossande seger för den brittiska flottan. 
 
Uppdragstaktik som filosofi och senare metod för ledning har sitt ursprung i Tyskland och 
utvecklades som en konsekvens av Preussens nederlag vid Jena-Auerstedt mot Napoleon 
1806.4 Slutsatserna som drogs av preussarna efter nederlaget var att stridens kaosartade karakt-
är kräver chefer med god fattningsförmåga, en vilja att ta initiativ och en förmåga att handla 
efter eget huvud inom ramen av högre chefs vilja. Det kräver också god kunskap inom sin egen 
profession.5 Utefter dessa grundläggande ingångsvärden utbildades preussiska och sedermera 
tyska officerare, att handla både under fredstid men framför allt under krigstid. Under andra 
världskriget, vid Tysklands invasion av Frankrike 1940, visade exempelvis chefen för den 7 
pansardivisionen, general Rommel, prov på detta genom att leda sitt förband från täten. 

                                                
1 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 7:14. 
2 Anders Cedergren och Peter A Mattsson, Uppdragstaktik - en ledningsfilosofi i förändring, s. 6. 
3 Slaget vid Trafalgar. 
4 Marco Smedberg, Om stridens grunder, s. 231. 
5 Marco Smedberg, s. 231. 
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Rommel fick därigenom en god lägesuppfattning och kunde framgångsrikt stödja sina under-
ställda chefer och på så vis påverka händelseutvecklingen till sin fördel vilket ledde till stora 
framgångar.6 
 
Sveriges Försvarsmakt har länge tillämpat uppdragstaktik som ledningsfilosofi. Före andra 
världskriget var Sverige starkt påverkat av Tyskland och eftersträvade redan då att införa upp-
dragstaktik som ledningsmetod. Dock dröjde det fram till 1970-talet innan uppdragstaktik blev 
upptaget i svenska reglementen.7 I dag nyttjas uppdragstaktik inom Försvarsmakten från stra-
tegisk till taktisk nivå och Militärstrategisk doktrin 2016 uttrycker det enligt följande: ”Vår 
ledningsfilosofi är baserad på uppdragstaktik och krigets krav är utgångspunkten för vår led-
ningsfilosofi, vilket vi omsätter en pragmatisk handling.”8 Detta är ett tydligt exempel på hur 
stor vikt Försvarsmaktens högsta ledning lägger på uppdragstaktik. 
 
För att skapa en större förståelse för hur Marinen är utformad behöver ett avstamp tas i den 
kontext marina stridskrafter är satta att verka i. Den marina miljön och den tänkta motståndaren 
har varit grunden för hur marina förband utrustas, organiseras och taktiskt nyttjas. De miljö-
faktorer som påverkar Marinen är bland annat den särpräglade skärgårdsterrängen längs kusten; 
Östersjöns och Nordsjöns varierande djup och skillnader i hydrografiska förhållanden. Dess-
utom kan väder, vind och siktförhållanden snabbt förändras och därigenom begränsa marina 
operationer.9 Marinen verkar med stor bredd och stort djup. Sjöstridskrafterna kan uppträda 
kustnära men även lösa uppgifter fritt till sjöss eller långt inne på motståndarens territorialhav. 
Amfibiestridskrafter uppträder i första hand kustnära där hav möter land, men kan även lösa 
uppgifter i samverkan med markstridskrafter. Sjöstridskrafterna består främst av fartyg vilka 
kan indelas efter förmåga eller efter vilken uppgift de förväntas lösa. Amfibiestridskrafterna 
indelas i kompanier, vilka förflyttar sig i båtar och grupperar system på land för att lösa uppgift. 
Skillnaden i utformning inom marinstridskrafterna är med andra ord stor vilket har skapat olika 
sätt att leda, dock nyttjas samma ledningsfilosofi.  
 
Metoden för ledning av marina förband utifrån en marinstabs perspektiv skiljer sig i förhållande 
till andra stridskrafter. En marin chef har inte samma förutsättningar som till exempel en brig-
adchef att på slagfältet skapa sig en egen uppfattning om det aktuella läget. Den marina strids-
miljön har inget slagfält, på havet finns inga frontlinjer och ingen terräng att besätta. Sjöstriden 
förs i eller över havsområden.10 Högre chefs lägesuppfattning bygger, idag, till stor del på in-
komna lägesrapporter, en digital lägesbild och till del genom talsamband. Det får som konse-
kvens att en av uppdragstaktikens centrala fördelar, att som chef kunna följa upp underlydande 
chefer och vid behov snabbt kunna anpassa sig efter en förändrad händelseutveckling uteblir. 
Högre chefs beslut i stort blir därmed betydligt viktigare i den marina striden. Det kräver också 
att underlydande chefer, likt de viceamiral Nelson instruerade inför slaget vid Trafalgar 1805, 
förstår vad högre chef förväntar sig och att de vågar agera. Eller att som chef befinna sig där 
denne bäst kan påverka händelseutvecklingen likt general Rommel gjorde vid invasionen av 
Frankrike 1940.  
 
 

                                                
6 Redaktionen för Time-Life Books översättning Gunnar Hjert, Tredje riket blixtkrig, 1992:s. 42. 
7 Marco Smedberg, Om stridens grunder, s. 232. 
8 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin 2016, s. 67. 
9 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, kap. 3. 
10 Chefen för Marinen, TRFL, stycke 2:1. 
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1.1 Problemformulering 

Under det kalla krigets dagar var Försvarsmaktens huvudsakliga uppgift att försvara Sverige 
mot ett väpnat angrepp där Sovjetunionen var den utpekade fienden. För den huvuduppgiften 
hade Försvarsmakten, inkluderande Marinen, utformats och övats under lång tid. På 1980-talet 
under ubåtsjakten mötte ubåtsjaktstyrkan ett nytt hot med andra krav vilka inte var lika stereo-
typa som tidigare. Det nya hotet var komplext ur andra perspektiv vilket ställde krav på taktik-
anpassning av bland annat ledning av förband, organisationsstruktur och materiel. 
 
Dessa taktikanpassningar infördes i Taktikreglemente för Flottan, TRFL och Taktikreglemente 
för Kustartilleriet, TRKA som utgavs 1987 respektive 1988. De reglementena nyttjades i 
Marinen främst som läroböcker i taktik. I reglementena fanns allt en marinofficer behövde för 
att få förståelse för de grundläggande ingångsvärdena i striden. TRFL och TRKA var skrivna 
under eller i kalla krigets slutskede när Sverige hade ett utpräglat värnpliktsförsvar och där 
Sveriges enda hot var en tydlig hotbild från öster. Allt detta sammantaget gör att reglementet i 
princip endast har fokus på invasionsförsvar och försvar vid ubåtskränkningar.  
 
I samband med Sovjetunionens fall i början på 1990-talet förändrades det säkerhetspolitiska 
läget, vilket skapade en gråskala mellan fred, kris och krig. Där det tidigare bara fanns ett 
tydligt potentiellt hot med ett krigsutbrott som följd, gör gråskalan att folkrättsliga-, juridiska- 
och politiska mandat blir allt viktigare att ta hänsyn till. Under denna period sker även 
förändringar genom att havet får en större och tydligare reglering genom havsrättskonven-
tionen.11 Konventionen medför att ländernas gränser utökas till att innehålla ekonomiska zoner 
och inte enbart territoriella gränser. 
 
I mitten på 1990-talet, i samband med att Sverige går med i Natos Partnership for Peace, PfP,12 
påbörjar Marinen sitt deltagande i internationella övningar. Framförallt sjöstridskrafterna 
kommer i kontakt med en annan nomenklatur av begrepp, andra sätt att leda förband och order-
verk än de som används nationellt. Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet 
intensifieras Marinens deltagande i internationella övningar. Det gav upphov till att förbanden 
får olika sätt att uppträda, samverka och kommunicera beroende på om fartygen verkar i ett 
nationellt eller internationellt sammanhang.13 Ett behov av att slå samman den svenska meto-
diken med den internationella utvecklad av Nato uppstod och framtagandet av Taktikregle-
mente för Marinstridskrafterna, TRM 1(A), påbörjades.  
 
För varje Nato-reglemente som utges krävs det att de ingående länderna kommer överens. 
Texten i ett Nato-reglemente är en form av konsensus som alla ingående länder kan förhålla 
sig till.14 På grund av att Natos doktriner och begrepp är ett resultat av kompromisser länderna 
emellan finns risken att begreppen blir något “urvattnade”. De ingående länderna behöver ut-
veckla egna doktriner och reglementen som anpassas efter nationella förhållanden som ska 
komplettera Natos doktriner.15 
 

                                                
11 FN:s havsrättskonvention. 
12 Jacob Westerberg, Säkerhet utan alliansfrihet. 
13 Reimfelt, ”Vägen till nyttjandet av ett fastställt reglemente”, s. 3. 
14 NATO - Topic: NATO Standardization Office (NSO). 
15 Nils Marius Rekkedal, Modern krigskonst, s. 420. 
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Dagens officerare, på operativ och taktisk nivå, fattar beslut grundade på beprövad erfarenhet 
och med en militärteoretisk grund vid planering och genomförande av operationer. Den militär-
teoretiska grunden är framtagen av teoretiker såsom Clausewitz, Corbett och Mahan. Teorierna 
har därefter utvecklats och anpassats till svenska förhållanden. I Försvarsmaktens doktriner 
uttrycks manöverkrigföring som teori och uppdragstaktik som ledningsfilosofi där de taktiska 
reglementena är vägledande hur uppdragstaktik och manöverkrigföring ska nyttjas som metod. 
 
I försättsbladet till TRFL har den dåvarande chefen för Marinen lämnat en styrning att inför 
framtagning av TRM, som beräknas ges ut 1990, ska kapitel 1–5 i TRFL utgöra en grund. 
Dessa kapitel omfattar mycket av det militärteoretiska arvet omvandlat till svenska förhåll-
anden med innehåll såsom krigföringens grundregler, sjökrigets natur, syfte och metoder samt 
grunder för svensk sjökrigföring. Undersökningen försöker bidra till att påvisa om TRM 1(A) 
ur ett uppdragstaktiskt och manöverteoretiskt perspektiv beskriver den militärteoretiska 
grunden enligt Chefen för Marinens direktiv. Vidare kan undersökningen addera olika per-
spektiv vid framtagning och uppdatering av Taktikreglemente för Marinen 2020, TRM 2020, 
som just nu pågår, avseende dess innehåll och utformning. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att, genom en jämförande fallstudie, utreda inverkan av Taktik-
reglemente för Marinens, TRM 1(A), införande i Marinen avseende uppdragstaktik och man-
överkrigföring.  
 
Frågeställningarna som undersökningen söker svar på är; 

1. Vilka likheter och skillnader finns mellan Taktikreglemente för flottan, TRFL och 
Taktikreglemente för kustartilleriet, TRKA, och Taktikreglemente för Marinen, TRM 
1(A), avseende uppdragstaktik och manöverkrigföring? 

2. Hur kan införandet av TRM 1(A) ha påverkat Marinens taktik? 
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2 Referensram 

I detta kapitel presenteras uttryck och centrala begrepp, Försvarsmaktens och Marinens för 
undersökningen intressanta styrdokument samt det akademiska perspektivet genom tidigare 
forskning. 
 

2.1 Centrala begrepp 

2.1.1 Uppdragstaktik  

Militärstrategisk doktrin 2016 beskriver ledning kopplat mot uppdragstaktik enligt följande: 
“Uppdragstaktik bygger på enkla ledningsprinciper; välutbildade chefer och soldater/sjömän 
med initiativkraft, beslutsamhet och vilja att ta ansvar; kontinuerlig taktikutveckling; god etik, 
och stort engagemang med bred ömsesidig tillit i vår organisation.”16 Uppdragstaktik 
(Auftragstaktik) är i grunden ett preussisk-tyskt synsätt eller filosofi för ledning av militär verk-
samhet. Utvecklingen startade, som tidigare nämnts, som en konsekvens av Napoleons seger 
mot den preussiska armén vid slaget Jena-Auerstedt. Den preussiska armén var vid slaget 
organiserad efter och uppträdde utifrån upplysningstidens positivistiska synsätt, där dåtidens 
militära teoretiker ansåg att en seger kunde beräknas utifrån matematiska termer och univer-
sella regler. Armén kunde liknas vid en väloljad maskin, soldaterna var endast råmaterial som 
var tränade till att fungera som marscherande musköter och officerarna var aristokrater och 
tilldelades sin grad utifrån titel och inte kompetens. Detta sammantaget fick ödesdigra konse-
kvenser då de mötte Napoleons dynamiska La Grand Armée, uppbyggd av entusiastiska och 
väl motiverade soldater ledda av kompetenta och erfarna officerare.17  
 
Tiden efter slaget vid Jena-Auerstat utvecklar bland annat militärteoretikerna von Scharnhorst 
(1755–1813) och von Clausewitz (1780–1831) nya tankar om ledning. Tankar om att krig utgår 
från fastställda och vetenskapliga regler förkastades allt utifrån tidens anda. Clausewitz såg 
krigets komplexitet och oförutsedda kausala sammanhang snarare som en konstform än en 
vetenskap. Vidare ansåg Clausewitz att lämpliga ledare skulle besitta personliga egenskaper så 
som djärvhet, initiativtagande och viljan att ta risker. Dessa egenskaper skulle balanseras upp 
med utbildning, idérikedom och ett rörligt intellekt, då krig enligt Scharnhorst och Clausewitz, 
kräver snabba beslut och anpassningsbara planer. Clausewitz tankar och idéer utvecklades 
vidare på militärakademin i Berlin. Där tar en ny militär kultur form med realistiska övningar, 
utbildning och där organisation förbättrades samt att krigets krav gavs företräde framför 
precisionsexercis på kaserngården. Resultatet av denna nya syn på krigföring fick genomslag 
vid Preussens segrar mot Napoleon i slaget vid Leipzig 1813 och Waterloo 1815.18  
 
General Moltke den äldre (1800–1891) utvecklar därefter Clausewitz tankar om uppdragstaktik 
som filosofi genom att ta fram det vi idag kallar för chefens vilja förstärkt med en genom-
förandeidé. Det vill säga grova inriktningar för hur striden ska föras. Moltke förstärker kravet 
på decentraliserad ledning med ledare som får stor handlingsfrihet och vågar ta initiativ för att 
kunna bibehålla ett högt stridstempo. Under tiden fram till första världskriget, i takt med den 

                                                
16 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin 2016, s. 67. 
17 Eitan Shamir, Transforming Command, s. 29-31. 
18 Eitan Shamir, s. 33-36. 
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tekniska utvecklingen, uppstår två olika falanger i det taktiska uppträdandet på stridsfältet, 
Auftragstaktik och Normaltaktik. I Auftragstaktik tar det taktiska uppträdandet avstamp i ett 
rörligt flexibelt agerande med terrängen och fienden i fokus. Målet är att fienden ska 
nedkämpas genom eld och rörelse. Normaltaktik baseras på ny teknik och taktik grundad på 
vetenskapliga faktorer samt detaljerade och synkroniserade order.19  
 
För att fastställa ett gemensamt taktiskt förhållningssätt utgavs 1906, taktikreglemente för 
infanteriet, vilken förespråkar uppdragstaktik som huvudfilosofi. Uppdragstaktikens tillämp-
ning under första världskriget kan diskuteras då skyttegravskriget på västfronten präglades av 
ett statiskt uppträdande på båda sidor om fronten. En viktig erfarenhet efter första världskriget 
var utvecklingen av stöttrupper, Stosstruppen, vilken kan ses som en grund till manöverkrig-
föring. Taktiken för stöttrupperna byggde på välutrustade, oberoende grupper med hög rör-
lighet. Gruppchefer förväntades att ta initiativ, förstå och utnyttja uppkomna situationer i 
strävan att nå en gemensam målbild fastställd utefter högre chefs vilja. Under mellankrigstiden 
utvecklar general von Seeckt (1866–1936) den tyska armén och tankarna kring uppdragstaktik 
och manöverkrigföring fördjupas vilket sammanfattas i taktikreglemente Truppenführung del 
1 och del 2 1933-34. Truppenführung är en sammanfattning av de tankar och idéer militär-
teoretikerna Clausewitz och Moltke den äldre hade. Fast i en modern kontext med kombinerade 
vapen inom ramen för manöverkrigföring.20 
 
Avslutningsvis bygger uppdragstaktik på tillit och förtroende mellan chef och underlydande 
chefer, något som är extra viktigt i den marina arenan då striden förs över stora ytor och möjlig-
heten till personlig uppföljning på plats är begränsad. Huruvida det är en filosofi eller metod 
råder det delade meningar om vilket problematiseras i boken Uppdragstaktik - en lednings-
metod i förändring. Uppdragstaktik är nyckeln till manöverkrigföring,21 konceptet under-
stryker vikten av decentraliserad ledning på alla nivåer i syfte eftersträva ett högt tempo i 
striden. Viljan att ta initiativ uppmuntras för att kunna gripa gynnsamma tillfällen. Chefer ges 
stor grad av handlingsfrihet för att omdömesfullt efter eget huvud nå tydligt uppsatta mål och 
syften. ”The course of action must designate a clear objective that will be pursued with all 
determination. It must be executed with the full will of the commander. Victory often is won by 
the stronger will.”22 Högre chef uttrycker sin vilja med vad som ska uppnås och i grova drag 
hur striden ska föras, men det är underlydande chefers beslutsamhet som uppfyller detta. 
 

2.1.2 Manöverkrigföring 
Militärstrategisk doktrin 2016 beskriver syftet med manöverkrigföring enligt följande; 
”Manöverkrigföring bygger på att målmedvetet integrera verkan av fysisk bekämpning, 
informationsoperationer, rörelse och skydd. Kraften förstärks genom att proaktivt växla mellan 
att vara offensiv och defensiv på alla nivåer. På så sätt bildas en dynamisk helhet som system-
atiskt drar nytta av motståndarens sårbarheter, svagheter, misstag och kulmination.”23 Man-
överkrigföring är ingen fastställd metod med tydliga mallar att följa, snarare ett förhållningssätt 

                                                
19 Eitan Shamir, s. 37-47. 
20 Eitan Shamir, s. 48-52. 
21 Nils Marius Rekkedal, Modern krigskonst, s. 344. 
22 Bruce Condell och David T. Zabecki, Truppenführung, s. 56. 
23 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin 2016, s. 58. 
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eller synsätt på hur striden förs. Manöverkrigföring bygger på krigföringens allmänna grund-
regler vilka inte är några ofelbara vetenskapliga lagar24 men att eftersträva att handla offensivt, 
överraskande och kraftsamlat samt eftersträva taktikanpassning har stor betydelse. 
 
I en manöverorienterad militär kultur nyttjas inte kraftsamling av resurser för att möta fiendens 
fysiskt och psykiskt starkaste punkter. Istället nyttjas rörelse för att söka efter och därefter slå 
mot fiendens svagaste punkter för att få genombrott i striden. Genom detta synsätt att bekämpa 
fiendens fysiskt och psykologiskt svaga punkter kan en numerärt underlägsen part med relativt 
få enheter besegra en numerärt större fiende. “The weaker force can become the stronger at the 
decisive point through speed, mobility, great march capability, and the use of darkness, terrain, 
surprise and deception.”25 Valet för en nation som Sverige att nyttja manöverkrigföring blir 
därför naturlig mot bakgrund av att landets begränsade militära förmåga förmodligen alltid 
kommer vara underlägsen en presumtiv fiende.   
 
Manöverkrigföring har starka offensiva inslag genom eld och rörelse, och endast genom ett 
offensivt tankesätt kan ett avgörande nås. En växelverkan mellan defensivt och offensivt upp-
trädande måste finnas, men det defensiva är endast ett temporärt tillstånd för att skapa förut-
sättningar till ett offensivt agerande till sjöss eller på land.26 Det offensiva agerandet efter-
strävar överraskning för att nå ett avgörande eller genombrott.27 Överraskning förutsätter ori-
ginalitet och idérikedom och kraftsamling syftar till att nå lokal överlägsenhet. 
 
“The attacker has the initiative”;28 att ta och behålla initiativet är nyckel till framgång i man-
överkrigföring, att tvinga fienden att hela tiden parera och därigenom få denne ur balans, kan 
leda till att ett avgörande nås. För att ta och behålla initiativet krävs djärva chefer29 och högt 
tempo. Det betyder att chefer måste vara snabbare i sin planering, sitt beslutsfattande och i 
genomförandet av operationer för att kunna slå eller nedkämpa fienden. Nyttjande av en de-
centraliserad ledning bidrar till ett högt tempo. I en decentraliserad ledning får chefer på lägre 
nivå handlingsfrihet att utifrån rådande läge och situation fatta beslut inom ramen för högre 
chefs vilja. Cheferna kan därigenom tvinga sin vilja på fienden.  
 
En militär kultur som accepterar krigets kaos som ett naturligt tillstånd och som vet att en plan 
sällan överlever första kontakten med fienden skapar bättre förutsättningar för att nå avgörande 
i striden. Chefer styr i stället striden med inflytande, styrningar, kontroll och uppföljning 
grundat på mål och syfte med den samma.30 Genom att vara flexibel och agera utifrån rådande 
förutsättningar hittas lösningar på taktiska situationer.31 
 

2.1.3 Doktriner och reglementen  

Doktriner ska ses som den militära professionens gemensamma tankar och idéer om upp-
trädandet i spektret mellan fred, kris och krig. Doktriner ska vara vägledande i utformningen 

                                                
24 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 1:5. 
25 Bruce Condell och David T. Zabecki, Truppenführung, s. 22. 
26 Bruce Condell och David T. Zabecki, s. 24. 
27 Bruce Condell och David T. Zabecki, s. 22. 
28 Bruce Condell och David T. Zabecki, s. 24. 
29 Carl von Clausewitz, Om kriget, s. 158. 
30 Nils Marius Rekkedal, Modern krigskonst, s. 416. 
31 Bruce Condell och David T. Zabecki, Truppenführung, s. 25. 
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av taktiska och tekniska procedurer samt reglementen. Doktriner behöver vara föränderliga då 
de kan behöva justeras i samband med teknisk utveckling eller förändrat säkerhetspolitiskt läge. 
Utgångspunkten ska dock vara att de ska vara gällande under lägre tid. Doktriner måste även 
omhänderta generella militära erfarenheter från krigshistorien och säga något om hur en kon-
flikt kan lösas med militära medel i fred, kris och krig.32  
 
Taktikreglementen utgör grunden för hur förband ska organiseras, utrustas och taktiskt nyttjas 
i händelse av kris eller krig. Taktikutveckling sker bland annat genom egen teknisk förmåga, 
landets hotbild, militära erfarenheter och förhållningssätt inom respektive stridskraft. Taktik-
utveckling utgår från landets specifika förutsättningar kopplat mot klimat, terräng eller andra 
lokala omständigheter. 
 
 

 
Figur 1. Dokumentshierarki33 samt vår förklaring om förhållandet mellan filosofi och metod. 
 
Försvarsmaktens doktriner visar på hur Försvarsmakten som politiskt maktmedel ska uppnå 
säkerhetspolitiska målsättningar. Dessa målsättningar har sin grund i beslut fattade av regering 
och riksdag. Doktriner möjliggör också för chefer på högre nivå att uttrycka sin vilja genom att 
ge inriktningar för hur militära resurser i kombination med totalförsvarets övriga förmågor ska 
försvara landet. Doktrinerna kompletteras inom Försvarsmakten med reglementen. Hur 
doktriner och reglementen förhåller sig till varandra beskrivs i Figur 1. Reglementen ska ses 
som bärare av tidigare lärdomar, inhämtad kunskap och erfarenhet. De är också ett hjälpmedel 
vid utbildning av officerare vid förband eller militära skolor. 
 

2.1.4 Krigföringens grundregler 

Krigföringens grundregler eller grundprinciper har utvecklats ur krigserfarenheter, är allmän-
giltiga och allmänt vedertagna. Grundreglerna beskriver metoder som varit framgångsrika 
genom historien och kan vara variera mellan stridskrafterna. Grundreglerna är dock inga 
fastställda vetenskapliga regler och avsteg behöver automatiskt inte innebära misslyckande.34  
De svenska marina grundreglerna är följande: 

                                                
32 Nils Marius Rekkedal, Modern krigskonst, s. 387. 
33 Chefen för Marinen, TRM 1(A), Taktikreglemente för Marinen 1(A), s. 01-2. 
34 Marco Smedberg, Om sjökriget, s. 149-150. 
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- Sätt upp ett mål och håll fast vid det 
- Upprätthåll god anda 
- Handla offensivt 
- Tillgodose rimlig säkerhet för egna stridskrafter 
- Eftersträva överraskning 
- Eftersträva samverkan 
- Eftersträva kraftsamling 
- Utnyttja stridskrafterna ekonomiskt 
- Eftersträva taktisk anpassning 
- Utforma organisationen för krigets syfte35 

 

2.1.5 Beslutscykel 

Konflikter kan uppfattas som cykler där upptäcka - bedöma- fatta beslut - agera genomförs 
under snabba tidsförlopp och ofta samtidigt. Upptäcka handlar bland annat om att hitta fienden 
innan den upptäcker oss. Därefter görs en bedömning av situationen vilket leder till ett beslut. 
Beslutet följs upp av ett agerande. Cykeln börjar sedan om på nytt. Denna cykel brukar kallas 
OODA-loop (Observe, Orient, Decide, Act) eller beslutscykel.36 Om den ena sidan i en konflikt 
tar sig igenom beslutscykeln snabbare än den andra nås en enorm fördel. Varje handling som 
den långsammare sidan får reagera på saktar ned deras egen aktion vilket leder till att den 
snabbare sidan får ytterligare fördelar. 
 

2.2 Tidigare forskning 

Det valda området avseende jämförande av marina reglementen är än så länge outforskat. 
Undersökningar angående nyttjande av uppdragstaktik som filosofi och metod har genomförts 
både inom amfibie- och sjöstridskrafterna. Dock har, enligt vår vetskap, ingen ännu gjort en 
granskning av om implementeringen av TRM 1(A) kan ha förändrat synen på uppdragstaktik 
och manöverkrigföring som metod samt teori inom Marinen.  
 
Inom området uppdragstaktik och manöverkrigföring finns det en mängd böcker och forskning 
publicerad. Bland de äldre militärteoretikerna bör nämnas von Clausewitz samt de båda sjö-
krigsteoretikerna Corbett och Mahan. Clausewitz tankar och idéer har beskrivits utförligare i 
avsnittet om uppdragstaktik och Corbett samt Mahans teorier om strid till sjöss beskrivs kort-
fattat nedan.  
 
Generellt finns det en mängd litteratur, artiklar och forskning inom området uppdragstaktik. 
Nedan presenteras den litteratur och de uppsatser som varit ett stöd i undersökningen. 
 
Truppenführung - on the German art of war är en amerikansk översättning av det taktiska regle-
mente som nyttjades av den tyska armén 1933–34 och beskriver de grundläggande principerna 
för taktik, organisation, utrustning och utbildning. Boken är skriven av generalerna Beck, von 
Fritsch och von Stulpnaegel vilka var veteraner från första världskriget. De knyter samman 
tankarna från militärteoretikerna von Clausewitz och von Moltke den äldre i en modern kontext 

                                                
35 Marco Smedberg, Om sjökriget, s. 150. 
36 William S. Lind, Handbok i manöverkrigföring, s. 17. 



14 
 

 

med kombinerade vapen inom ramen för manöverkrigföring. Truppenführung har under efter-
krigstiden rönt stort intresse, hos de allierade segermakterna, i försöken att förstå de tyska fram-
gångarna under andra världskriget.  
 
Boken valdes för att Truppenführung ses som den historiska återkopplingen och källan till den 
moderna beskrivningen av manöverkrigföring och uppdragstaktik. Truppenführung är att se 
som en sammanfattning av den tyska synen på och tillämpningen av uppdragstaktik och man-
överkrigföring. 
 
Inspiration till ämnet har även hämtats genom att studera följande uppsatser och artiklar; 
 
“Vägen till nyttjandet av ett fastställt reglemente: En studie av marinens process för implemen-
tering av TRM-1(A)” Gustav Reimfeldt, 2012, en kandidatuppsats som tar upp vad som föran-
ledde att dokumentet skrevs och hur implementeringen av det samma genomfördes.  
 
“Uppdragstaktik - En studie i tillämpningen av uppdragstaktik vid artilleribataljonen 2008” 
Niklas Collin, 2009, en kandidatuppsats som i förslag till fortsatt forskning lyfter fram frågan 
om vad som händer med svensk uppdragstaktik vid införande av Natos reglementen. 
 
“COPD och uppdragstaktik” Peter Barius, 2012, en magisteruppsats som tar upp hur den 
svenska uppdragstaktiken påverkas vid införandet av Nato planeringsmodell COPD.  
 
“Äldre militärteoriers giltighet i modern sjökrigföring” Niklas Nordgren, 2012, en kandidat-
uppsats som tar upp Corbett och Mahans teorier och undersöker om äldre teorier om sjö-
krigföring är aktuella i modern sjöstrid. 
 
“Teorier om sjökrigföring” Niklas Nordgren, 2014, en magisteruppsats som undersöker 
Corbett och Mahans teorier om sjökrigföring med en metateoretisk modell för att öka kun-
skapen om teorierna och beskriva deras vetenskapsteoretiska grund. 
 

2.2.1 Barius analysmodell avseende uppdragstaktik 

För att genomföra denna undersökning och för att systematisera texten i syfte att kunna jämföra 
de olika reglementen som valts eftersöktes en redan framtagen analysmodell som var möjlig 
att nyttja. Valet föll på att nyttja en masteruppsats av en tidigare elev på Försvarshögskolan 
som tagit fram en analysmodell för att studera uppdragstaktik i planeringsskedet.37 Barius ana-
lysmodell granskades kritiskt och de utpekade källorna kontrollerades. En diskussion fördes 
om huruvida modellen var tillförlitlig och passade även för denna undersöknings syften och 
inte bara för Barius undersökning om Natos planeringsmodell Comprehensive Operations 
Planning Directives, COPD, stödjer uppdragstaktik.  
 
För att göra sin analys har Barius skapat en analysmodell där Cedergren, Shamir och Linds 
teorier om uppdragstaktik strukturerats till mätbara faktorer. Cedergren, Shamir och Linds 
böcker presenteras djupare nedan. Barius har vid framtagning av analysmodellen gjort detta i 
tre steg. I det första steget genomfördes en analys av teorin för att identifiera vad tidigare 
forskare och Militärstrategisk doktrin 2011 lyft fram om vad uppdragstaktik består av eller 
vilka förutsättningar som är viktiga för uppdragstaktik. Resultatet av detta steg är ett antal 

                                                
37 Per Barius, COPD och Uppdragstaktik. 
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faktorer som de tidigare forskarna anser vara viktiga. Dessa faktorer är de förhållningssätt eller 
metoder som teorin anser vara central för uppdragstaktik.  
 
I steg två analyserades vilka av dessa faktorer som forskarna anser vara de mest centrala. Barius 
gjorde detta genom att analysera vilken tyngd forskarna tillmätt faktorn i teorin och om flera 
forskare lyft fram samma faktor. Resultatet blev fyra grundläggande faktorer som uppdrags-
taktik vilar på. Barius gör en begränsning till fyra faktorer för att kunna ge sin undersökning 
rimlig omfattning. 
 
I det tredje och sista steget sorteras de övriga framtagna initiala faktorerna in under de grund-
läggande faktorerna. Barius gjorde detta genom att det teoretiska sammanhanget mellan de 
kvarvarande faktorerna analyserades. Dessa faktorer kom att nämnas som indikatorer för att 
skilja dem från de grundläggande faktorerna. Resultatet av de tre stegen blev en analysmodell 
med fyra grundläggande, centrala faktorer och åtta indikatorer som Barius nyttjade för att 
analysera uppdragstaktik i en planeringsprocess. 
 

 
 
Figur 2. Barius framtagning av faktorer38 
 
Bedömningen, efter inläsning av Barius tillvägagångssätt och referenslitteratur, är att Barius 
nyttjat en form av tematisk analys vid framtagning av sin analysmodell. I steg ett har han identi-
fierat vad forskare (bland andra Cedergren, Shamir och Lind) och Militärstrategisk doktrin 
2011 lyfter fram om vad uppdragstaktik består av eller vad som är viktiga förutsättningar för 
uppdragstaktik genom kategorisering. Som resultat av detta steg har ett antal faktorer fram-
kommit. Dessa faktorer har setts som egna teman. Därefter har Barius försökt klustra de övriga 
kategorierna under de framtagna faktorerna. Dessa kallar Barius för indikatorer. Dessa faktorer 
och indikatorer ses som centrala begrepp eller förhållningssätt inom uppdragstaktik.  
 

2.2.1.1 Referenslitteratur som nyttjades vid framtagning av modellen 

Barius modell har vid framtagning nyttjat Uppdragstaktik - en ledningsfilosofi i förändring, 
Handbok i manöverkrigföring, Transforming Command och Militärstrategisk doktrin 2011 
som referenslitteratur. Då Militärstrategisk doktrin 2011 har utgått och ett nyare används som 
ett stöd till empirin i denna undersökning kan detta reglemente inte nyttjas för kontroll av 

                                                
38 Per Barius, s. 26. 
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modellen. Efter att ha granskat källorna görs bedömningen att modellen kan nyttjas då faktor-
erna och indikatorerna även återfinns i den övriga litteraturen. Dock gör vi några smärre för-
ändringar vilka presenteras nedan tillsammans med Barius faktorer och indikatorer.  
 

Uppdragstaktik - en ledningsfilosofi i förändring  
Övlt Anders Cedergren och Dr Peter A Mattson är redaktörer för antologin om uppdragstaktik. 
Boken har stor bredd genom att tretton olika författare, både forskare och officerare ger sin syn 
på uppdragstaktik. Bokens författare har skrivit utifrån sina perspektiv och infallsvinklar och 
har inte behövt samordna sig sinsemellan, vilket ger boken stor bredd och djup. Många av 
författarna hade vid utgivningen starka kopplingar till Försvarshögskolan varför det finns risk 
att anta att viss påverkan och likriktning sinsemellan kan förekomma. Boken tar upp centrala 
begrepp och påvisar olika syn på uppdragstaktik genom de olika författarnas perspektiv. 
 
Boken bedöms kunna användas även fortsatt i undersökningen för att den ger en blandning av 
yrkesofficerares och akademikers syn på uppdragstaktik och manöverkrigföring vilket bedöms 
öka bokens trovärdighet. 
 

Handbok i manöverkrigföring 
Handbok i manöverkrigföring är en svensk översättning av vissa delar av William S Linds bok 
och riktar sig till utbildare vid lägre förband (grupp, pluton, kompani och bataljon) samt kan 
användas som inkörsport till militärteori. 
 
William S Lind är en militärteoretiker som har haft stort inflytande på den amerikanska för-
svarsmakten. Han har lagt fokus på manöverkrigföring och därigenom kommit att forska om 
uppdragstaktik. Lind tar sin utgångspunkt i hur USA:s Marinkår kan förbättra sin taktik för att 
bättre kunna hantera strid mot en numerärt överlägsen motståndare. Detta görs genom att gå 
från stereotypt handlande till ett mer situationsanpassat. Boken beskriver sammanhanget 
mellan manöverkrigföring och uppdragstaktik genom att beskriva vad manöverkrigföring är 
och hur den kan implementeras i Marinkåren. Lind beskriver vilka förutsättningar, inom upp-
dragstaktiken, som operativ nivå måste skapa för att taktisk nivå ska kunna nyttja manöver-
krigföring.  
 
Boken bedöms kunna användas även fortsatt i undersökningen då vi tidigt i karriären kom i 
kontakt med den och har nyttjat dess idéer både som utbildare och som litteratur vid nivå-
höjande utbildningar. Bokens innehåll uppfattas som relevant och går till stor del att applicera 
på den svenska synen på uppdragstaktik. En kritik som finns angående boken är att den är 
skriven av en amerikansk författare om hur den amerikanska Marinkåren ska strida. Kritikerna 
menar att det inte går att applicera den fullt ut på den svenska uppdragstaktiken då det svenska 
synsättet är annat än det amerikanska.  
 

Transforming command 
Eitan Shamir fastslår i sin bok att uppdragstaktik är en filosofi baserat på decentraliserat 
ledarskap som kräver initiativ på alla nivåer. Vidare understryks att vid tillämpning av man-
överkrigföring krävs en organisationskultur som tillåter uppdragstaktik som ledningsmetod. 
Shamir beskriver också hur olika militära kulturer såsom Storbritannien, USA och Israel vilka 
har olika ledningstraditioner gör försök att implementera uppdragstaktik, inom respektive för-
svarsmakt, med varierande resultat. 
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Boken anses som värdefull även i vår undersökning då den gör ett försök att beskriva historien 
kring samt utveckling och tillämpning av uppdragstaktik ur ett Preussiskt- Tysk perspektiv. 
Boken belyser även hur detta perspektiv ändras beroende på vilken nation som implementerar 
uppdragstaktik. Den kritik som kan lyftas mot boken är att endast tre länder undersöks och kan 
därför inte anses vara generaliserbara för hur alla militära kulturer ser på uppdragstaktik och 
dess tillämpning.  
 

2.2.1.2 Faktorer avseende uppdragstaktik 

Barius har skapat en modell över de centrala faktorerna för uppdragstaktik som visar faktor-
ernas inbördes beroende och kommunikationens betydelse. Kopplingarna mellan faktorerna 
beskriver att det finns ett samband mellan faktorerna som i olika grad är beroende av varandra. 
Beroendet mellan faktorerna betyder inte att alla faktorer måste finnas samtidigt för att upp-
dragstaktik ska existera, utan visar på att de tillsammans i olika grad i olika situationer ger 
förutsättning för uppdragstaktik.  
 

 
Figur 3. Barius analysmodell39 
 

Faktor 1: Tillit  
Tillit är en faktor som enligt Barius framhålls av Cedergren, Shamir och Lind i termer av för-
hållandet mellan människor. Barius preciserar det ytterligare till vilken grad av tillit som finns 
mellan chef och underlydande. Barius lyfter fram att här uppkommer frågor om vilken självbild 
och självinsikt chefen har samt om chefen litar på sina underställda så pass mycket att chefen 
törs överlåta en stor del av genomförandet på sina underställda. Barius sammanfattar faktorn 

                                                
39 Per Barius, s. 30. 
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med att konstatera att “Utan någon form av ömsesidigt förtroende för varandras förmåga, vilja 
och omdöme kan inte uppdragstaktik existera.”40 
 
Indikatorer till faktor 1: 

- Ansvar. Barius menar att medarbetare och underställd tilldelas ansvar. Chefen utgår 
från att underställda har omdöme och litar därigenom på sina underlydande. Det måste 
råda en atmosfär där utgångspunkten är att individer är kapabla, motiverade och villiga 
att ta ansvar. 

- Relation. Barius menar att en god relation mellan chef och underställd stärker tilliten 
på samma sätt som en dålig relation kan påverka tilltron till motpartens omdömes-
förmåga. Här krävs förekomst av samtal mellan chef och underställd. De ska ges möj-
lighet att träffas fysiskt och att ömsesidig respekt visas mellan chef och underställd.  

 
Det enligt Barius, som kan motverka en god relation är en människosyn där underställda är 
redskap som ska effektuera chefens order.41  
 

Operationalisering Faktor 1: Tillit och indikatorerna ansvar och relation. 
Barius definierar tillit som förhållandet mellan människor. Utan ömsesidigt förtroende för var-
andras förmåga, vilja och omdöme kan uppdragstaktik inte existera.  
 
Lind påtalar att ansvar innebär att de underställda får mycket spelrum och tillåts göra misstag. 
Här kommer tilliten till varandra in genom att högre chef vet vad den underställda kan och gör 
och den underställda vet att chefen litar på denne.42 Truppenführung uttrycker att tillit kan 
byggas genom att chefen vinner sina underställdas förtroende genom att vara förstående för 
deras känslor och sätt att tänka samt genom att vara osjälvisk. Ömsesidig tillit för varandra 
skapar en bra disciplinär grund vid förhöjt hot.43  
 
Relationer mellan människor skapar tillit. Tillit byggs upp inom ett förband eller en grupp 
genom att chefer och ledare visar gott föregångsmannaskap samt genom att gruppen delar ge-
mensamma umbäranden. Tillit och insikt om varandras styrkor och svagheter är en stor bidrag-
ande del till att möjliggöra uppdragstaktik. Faktorn får därmed vara kvar som en del av i analys-
modellen. 
 

Faktor 2: Målstyrning  
Målstyrning är enligt Barius en faktor som lyfts fram av Cedergren, Lind och Shamir på lite 
olika sätt. Cedergren ser på det i termer av att ange mål på längre sikt. Lind betonar att det är 
viktigt att ange vad som ska åstadkommas och inte hur och Shamir uttrycker det i termer av att 
skapa sig en gemensam bild av vad som ska åstadkommas. Att ge handlingsutrymme skapar 
flexibilitet för den underställde att anpassa sig efter rådande läge utan att återförsäkra sig mot 
högre chef vid varje förändring. Detta ger enligt Barius en robusthet där de underställda blir 
mindre beroende av nya order från högre chef om läget skulle förändras.  
 
 
                                                
40 Per Barius, s. 27. 
41 Per Barius, s. 27. 
42 William S. Lind, Handbok i manöverkrigföring, s. 36. 
43 Bruce Condell och David T. Zabecki, Truppenführung, s. 18. 
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Indikatorer till faktor 2: 
- Decentraliserad ledning. Barius menar att decentraliserad ledning ska utövas. Det 

innebär att gällande ledningsmetod är uppdragsstyrning. Uppdragsstyrning innebär att 
mål, resurser och nödvändiga handlingsregler klarläggs mellan chef och underställd. 
Den underställda kan sedan själv välja hur uppgiften ska lösas. Uppgifterna har sådan 
varaktighet att förutsättningar för uppdragsstyrning föreligger. Detta skapar handlings-
frihet vilket ger utrymme för underlydande. 

- Tydliga mål. Barius menar att tydliga mål bör utformas. Målet kan sättas i ett samm-
anhang för att skapa förståelse för till exempel hela operationen. Chefen bör lägga stor 
vikt på att samtliga förstår problemet och vad som ska åstadkommas. Det är chefens 
uppgift att säkerställa att samtliga underställda förstått målet. 

 
Det Barius ser som kan motverka fungerande målstyrning är för detaljerade order som klar-
lägger hur verksamhet ska genomföras. En ytterligare motverkande faktor är överdriven koord-
inering.44 
 

Operationalisering Faktor 2: Målstyrning och indikatorerna decentraliserad ledning 
och tydliga mål 

Barius beskriver att målstyrning är att skapa en gemensam bild av vad som ska åstadkommas. 
Har samtliga en gemensam bild skapar det ett mindre beroende av nya order från högre chef 
vid förändringar i läget.  
 
Lind beskriver Barius framtagna indikator decentraliserad ledning som en huvudpunkt för att 
komma igenom beslutscykeln snabbare än sin motståndare.45 Lind menar att om decentrali-
serad ledning används och att det finns en acceptans för att förvirring och oreda uppstår inom 
förbandet, kan möjligheten att skapa förvirring och oreda även hos motståndaren framkomma. 
Motståndaren får svårare att uppfatta taktiska mönster vilket begränsar motståndaren att 
komma före i beslutscykeln. Att komma igenom beslutscykeln snabbare än sin motståndare är 
en viktig del i krigföringen och uppdragstaktik möjliggör detta. Därför är målstyrning eller 
målbild viktig för att uppdragstaktik ska fungera. Truppenführung uttrycker att uppdraget den 
underställda får ska peka mot målet och att uppgiften aldrig får försummas. Ett uppdrag måste 
vara tydligt och får inte ha för många deluppgifter då dessa kan ta fokus från huvuduppdraget.46  
 
Ett sätt att målstyra underställda chefer är att delge ett Beslut i stort, vilket är ett samlande 
begrepp för målbild och genomförandeidé. Målbild är vad som ska uppnås och genomförande-
idé beskriver hur striden ska föras för att uppnå målbilden. Beslut i stort kan uttryckas i både 
text och bild för att förstärka förståelsen för målstyrning.  
 
I den fortsatta undersökningen kommer ordet målbild nyttjas istället för målstyrning då det på 
ett bättre sätt sammanfattar vad forskningen lyfter fram samt att målbild är ett vedertaget ut-
tryck inom Försvarsmakten. 
 
En tydlig målbild och tydligt uttalade mål möjliggör för att en fungerande decentraliserad led-
ning kan fatta egna snabba beslut. Om underlydande chefer dessutom har insikt i högre chefs 

                                                
44 Per Barius, COPD och Uppdragstaktik, s. 27-28. 
45 William S. Lind, Handbok i manöverkrigföring, s. 18. 
46 Bruce Condell och David T. Zabecki, Truppenführung, s. 23. 
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målbild två nivåer över sin egen ökas graden av decentraliserad ledning ytterligare, om grupp-
chefen förstår kompanichefens målbild och kompanichefen förstår brigadchefens stärks förstå-
elsen för det övergripande syftet med striden. Målbild blir därmed kvar som del i analys-
modellen.  
 

Faktor 3: Initiativ  
Barius analys av tidigare forskares underlag lyfter fram att om inte initiativ tas så är uppdrags-
taktiken verkningslös. Barius grundar sina antaganden på Cedergren som lyfter fram handlings-
beredskap och initiativförmåga och Brehmer47 som påvisar vikten av soldatens framåtanda för 
att vinna kriget. Barius menar att faktorn initiativ ska ses i sammanhanget att planerings-
processen skapar förutsättning för initiativ i genomförandet. Barius pekar på att initiativ är en 
faktor som kräver att en kultur finns där framåtanda och initiativ uppmuntras över tid. Det 
innebär att underställda måste känna att de har chefens stöd att agera självständigt, vilket blir 
särskilt värdefullt i komplexa och oväntade situationer.   
 
Indikatorer till faktor 3: 

- Självständighet. Barius belyser vikten av att självständiga ledare och handlingskraftiga 
individer uppmuntras. Det måste finnas en mental beredskap att agera i olika situationer 
och det behöver finnas tolerans för misstag.  

- Påverkan. Barius påvisar att behovet för att miljön eller situationen uppmuntrar initia-
tiv är viktig. Det måste finnas en anda av uppgiftsglädje där kreativitet främjas. Under-
lydande och stabsmedlemmar måste i planeringsskedet ges möjlighet att påverka 
planen. 

 
Faktorn initiativ motverkas enligt Barius av detaljerad kontroll av planering inför och vid själva 
genomförandet.48 
 

Operationalisering Faktor 3: Initiativ och indikatorerna självständighet och påverkan. 
Barius poängterar att soldatens framåtanda är av stor vikt för att vinna kriget. Förutsättningar 
för inverkan av denna grundläggande faktor skapas delvis redan i operationens planeringsskede 
men faktorn skapas även över tid. Det krävs att framåtanda och initiativ uppmuntras så att 
underställda känner att de har chefens stöd att agera självständigt och vågar ta initiativet.  
 
Lind, Shamir och Truppenführung lyfter fram behovet av tillit mellan högre chef och under-
ställd för att personalen ska våga ta initiativ. De olika författarna har dock lite olika syn på hur 
denna tillit skapas och Truppenführung beskriver det som att chefen måste ge sina underställda 
handlingsfrihet så länge det inte inverkar på det slutliga målet.49 Truppenführung uttrycker 
även att alla från högsta chef till lägst rankad soldat ständigt måste vara beredd att agera och 
att obeslutsamhet kan vara värre än att ta ett felaktigt beslut.50 Chefer tar en risk genom att ge 
underlydande chefer stor handlingsfrihet vilket kräver uppföljning och kontroll genom 
inflytande och nödvändiga styrningar. Linds beskrivning om att chansen att vinna striden ökar 
om fiendens beslutscykel bryts. Om taktiken följer för förutsägbara mönster får fienden lättare 

                                                
47 Anders Cedergren och Peter A Mattsson, Uppdragstaktik - en ledningsfilosofi i förändring, s. III. 
48 Per Barius, COPD och Uppdragstaktik, s. 28-29. 
49 Bruce Condell och David T. Zabecki, Truppenführung, s. 23. 
50 Bruce Condell och David T. Zabecki, s. 19. 
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att komma innanför din beslutscykel.51 För att bryta fiendens beslutscykel krävs att chefer vid 
analys av hotet vågar agera och ta initiativ. Även Shamir lyfter fram behovet av tillit mellan 
chef och underställd för att våga ta initiativ. “Essentially, it is a contract between commander 
and subordinate, wherein the latter is granted the freedom to choose unanticipated course of 
action in order to accomplish the mission.”52 Finns förtroende och tillit och en tydligt uttalad 
målbild från högre chef möjliggör detta att underställd personal vågar ta initiativ.  
 
Initiativ är en viktig del inom uppdragstaktik och manöverkrigföring då den bidrar till att handla 
offensivt, vilket i sin tur nästan alltid leder till framgång i strid. Faktorn belyser chefers möjlig-
het att ge underställda handlingsfrihet att självständigt besluta hur en uppgift ska lösas. Detta 
kräver att underställda behöver och vågar ta initiativ vid lösandet av tilldelad uppgift. Faktorn 
och dess indikatorer bedöms som viktig för att uppdragstaktik ska kunna nyttjas.  
 

Faktor 4: Gemensam bas  
Gemensam bas är, enligt Barius, en faktor som lyfts fram av Cedergren med betydelsen att 
chefer och underlydande delar gemensamma värderingar och doktriner. Detta skapar en 
kognitiv förståelse och ett gemensamt tankesätt. Lind pekar enligt Barius på vikten att chef och 
underlydande tänker på liknande sätt och Shamir framhåller vikten av att chef och under-
lydande delar beteenden baserade på gemensamma värderingar. En gemensam bas skapar för-
utsättning för chefen att våga delegera genomförandet och inte styra mer än nödvändigt.  
 
Indikatorer till faktor 4: 

- Utbildning. Barius lyfter fram vikten av att det sker gemensam utbildning och träning, 
att miljön präglas av lärande och att det finns gemensamma doktriner vilka utgör en 
grund för tankesätt och operationskonst. 

- Förståelse Värderingar måste delas av samtliga. Det är av stor vikt att staber och 
förband förstår planen och de faktorer som påverkar den. Interaktion mellan olika led-
ningsnivåer och mellan chef och underlydande, måste finnas vid framtagning av planen. 
De framtagna planerna testas genom spel för att öka förståelsen för varandras tankesätt.  

 
Denna faktor motverkas enligt Barius av olika kulturella bakgrunder och av tillfälligt samman-
satta enheter.53 
 

Operationalisering Faktor 4: Gemensam bas och indikatorerna utbildning och för-
ståelse 

Barius menar att om chef och medarbetare delar värderingar och doktriner skapas ett gemen-
samt tankesätt.   
 
Truppenführung påtalar att enheter som är tillfälligt sammansatta och inte har samtränats lättare 
råkar ut för svårigheter vid pressade situationer. Det blir därmed viktigt att tidigt i utbildningen 
skapa ett gemensamt förhållningssätt.54 Finns ett gemensamt sätt att tänka gör detta att ett öm-
sesidigt förtroende byggs upp mellan chef och underställd. Chefen vet att de underställda 

                                                
51 William S. Lind, Handbok i manöverkrigföring, s. 19. 
52 Eitan Shamir, Transforming Command, s. 3. 
53 Per Barius, COPD och Uppdragstaktik, s. 29. 
54 Bruce Condell och David T. Zabecki, Truppenführung, s. 19. 
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kommer förstå och agera utifrån chefens vilja och syfte. De underställda har förtroende för och 
vet att de har chefens stöd när de tar egna initiativ.55  
 
Om samtlig personal har genomgått gemensam utbildning skapas en förståelse för hur för-
bandet på bästa sätt ska lösa uppgifter även under pressade situationer. Detta är en del av den 
gemensamma basen, övriga delar handlar om att förbandet delar gemensamma värderingar så 
som viljan att vinna. Faktorn är kvar och nyttjas fortsatt i undersökningen på grund av att en 
gemensam bas med gemensamma värderingar bygger förbandsanda vilket gynnar uppdrags-
taktiken.  
 

Kommunikation  
Kommunikation binder enligt Barius ihop de olika faktorerna och blir en grundförutsättning 
för uppdragstaktiken, inom tillit genom öppenhet och dialog, för målstyrning genom att förstå 
vad som ska åstadkommas. För initiativkraft i bemärkelsen vem som har vilken information 
och gemensam bas nås genom att utbyta tankar, idéer och erfarenheter med varandra. “En god 
kommunikation är grunden både för delegerad ledning, bygga en gemensam värdegrund, 
förstå vad som ska uppnås och bygga tillit mellan människor.”56 På detta sätt skapas ett gemen-
samt synsätt vilket gör att kommunikation är en beståndsdel som skapar förutsättning för de 
övriga fyra faktorerna.57  
 

Operationalisering av Kommunikation 
Uppdragstaktik är ett förhållningssätt mellan människor i en komplex militär kontext. 
Kommunikation är det som förenar faktorerna och förstärker även nyttjandet av desamma. För 
att bygga upp tillit, förtroende och ge handlingsfrihet behövs kommunikation som en 
förutsättning för att förmedla budskap. “The language of orders must be simple and under-
standable. Clarity that eliminates any doubt is more important than correct format. Clarity 
must not be sacrificed for brevity.”58 Kommunikation är därför kvar i analysmodellen. 
 

2.2.1.3 Sammanfattning av Barius analysmodell 

Analysmodellen har initialt tagits fram för att analysera om operativ planering enligt COPD 
harmonierar med uppdragstaktik. Uppdragstaktik är ett komplext förhållningssätt mellan 
människor vilket gör att definitionen varierar beroende på vilken militär kultur som tar sig an 
att nyttja den. Barius gör sin tolkning av uppdragstaktik vilken vi kan identifiera oss med, dock 
med några förändringar såsom namnbyte från målstyrning till målbild. Barius faktorer och 
indikatorer ses som centrala begrepp eller förhållningssätt inom uppdragstaktik.  
 
Offensivt agerande, överraskning, kraftsamling och flexibilitet tillsammans med decentral-
iserad ledning, högt tempo och viljan att vinna bygger grunden för manöverkrigföring och där-
med även uppdragstaktik. Samtliga av dessa faktorer belyses även på ett eller annat sätt i 
modellen vilket gör att den anses som trovärdig och möjlig att nyttja i undersökningen.  
 

                                                
55 William S. Lind, Handbok i manöverkrigföring, s. 37. 
56 Per Barius, COPD och Uppdragstaktik, s. 30. 
57 Per Barius, s. 30. 
58 Bruce Condell och David T. Zabecki, Truppenführung, s. 30. 
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Analysmodellen har efter granskning bedömts passa undersökningens mål och syfte med de 
förändringar som presenterats ovan. En medvetenhet finns om de risker som förknippas med 
att nyttja en tidigare oprövad analysmodell avseende trovärdigheten på studien. Dock anses 
modellen vara grundad i tidigare forskning vilket gör att risken reduceras.  
 

2.2.2 Corbetts bidrag till sjökrigföring 

Corbett (1854–1922) var en engelsk historiker och militärteoretiker som i sin bok Some Prin-
ciples of Maritime Strategy influerats av Clausewitz teorier om landkriget och utvecklat dessa 
mot sjökriget.59 Corbett menar att målsättningen med krigföring grundar sig på vad den poli-
tiska ledningen vill uppnå med kriget. I och med dessa politiska målsättningar kan sedan offen-
siva eller defensiva operationer genomföras. Corbett beskriver målet med sjökrigföring som 
behovet att säkra herraväldet till sjöss genom att begränsa motståndarens möjlighet till 
kommunikationer. För att på detta sätt begränsa motståndarens handel och ekonomi vilket är 
ett effektivt sätt att kontrollera kriget.60  
 
För att nå herravälde till sjöss och minska motståndarens möjlighet till kommunikationer menar 
Corbett att utformningen av sjöstridskrafterna ska göras efter vad de ska användas till. Utform-
ningen borde vara ett resultat av aktuella militärstrategiska och taktiska idéer, aktuell bygg-
nadsteknik, materialval och teorier om krigföring. Är syftet att säkra behövs verkan, från slag-
skepp, som förmåga och är syftet att utöva behövs det underrättelser som förmåga vilka in-
hämtas från kryssare.61  
 
Corbett beskriver att koncentration är en metod för att kraftsamla styrkor. Att kunna kraftsamla 
styrkor där det behövs skapar handlings- och rörelsefrihet. Genomförs kraftsamling för tidigt 
finns det risk att överraskningsmomentet förloras och därmed även möjligheten att vara flexi-
bel. Corbett menar att sjöstridskrafterna därför ska vara utspridda för att täcka ett så stort 
område som möjligt men samtidigt vara beredda att snabbt kunna samlas när taktisk chef så 
beslutar.62 Svårigheten med att koncentrera styrkorna är att veta var motståndaren befinner sig. 
Här menar Corbett att målet är att få motståndaren att antingen lämna över herraväldet till sjöss 
eller tvingas till ett avgörande slag.  
 
Corbett påvisar ett antal metoder för att nå herravälde till sjöss. Bland annat örlogsblockad och 
handelsblockad men även “Fleet in being” och försvar mot kustinvasion. Örlogsblockad och 
handelsblockad syftar båda till att slå motståndarens sjöstridskrafter och är en metod för att 
säkra herravälde till sjöss. Vid örlogsblockad slås motståndaren vid en position ute till havs 
medan handelsblockad syftar till att stänga motståndarens hamnar.63 “Fleet in being” är, ett 
taktiskt begrepp inom sjökriget där en flotta kan bestrida fiendens kontroll utan att strida,64 och 
är ett sätt för underlägsna nationer att reducera en överlägsen motståndares sjöstridskrafter.65 
Kan en nation inte säkra herraväldet till sjöss finns möjligheten att bestrida densamma. För att 

                                                
59 Wikipedia, Julian Corbett. 
60 Niklas Nordgren, Teorier om sjökrigföring, s. 21-23. 
61 Niklas Nordgren, s. 27-28. 
62 Niklas Nordgren, s. 27. 
63 Niklas Nordgren, s. 32. 
64 Wikipedia, Fleet in being. 
65 Niklas Nordgren, Teorier om sjökrigföring, s. 33. 
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bestrida ett herravälde till sjöss menar Corbett att sjöstyrkan ska handla defensivt och låta mot-
ståndaren utsättas för upprepade motattacker. Genom dessa motattacker förnekas motståndaren 
att säkra herraväldet till sjöss.   
 
Metoden försvar mot kustinvasion för att utöva herraväldet till sjöss syftar till att påverka mot-
ståndarens markstridskrafter och transportresurser men inte hans sjöstridskrafter.66 Corbett 
menar att krig i huvudsak avgörs på land med markstridskrafter, vilket innebär att transport-
fartygen i en överskeppning blir ett viktigare mål än de eskorterande fartygen. 
 
Corbetts teorier om sjökriget bedöms fortfarande som allmängiltiga och kommer därmed 
nyttjas som referens i undersökningen. Dock måste de ses ur ett svenskt förhållande vilket gör 
att det finns delar som inte direkt kan översättas till en svensk tillämpning.  
 

2.2.3 Mahans bidrag till sjökrigföring 

Mahan (1840–1914) var en amerikansk sjöofficer och historiker vars teorier handlar om att 
makten till sjöss är nyckeln till ett lands styrka.67 Mahan menar att målet med sjökrigföring är 
att kontrollera baser på land och kommunikationerna till sjöss. Målsättningen utgår från ett 
strategiskt behov då politisk, ekonomisk och militär verksamhet är beroende av kommunika-
tionerna till sjöss. Kommunikationerna är att se som sjövägar mellan strategiskt viktiga 
områden och ska ses som en öppen yta som inte begränsas på samma sätt som vägarna på 
land.68 För att utöva kontroll över kommunikationerna krävs det enligt Mahan överlägsenhet. 
För att nå överlägsenhet i kustnära vatten med korta avstånd till operationsområdet kan baser 
nyttjas för att slå motståndaren tillsammans med sjöstridskrafter. På öppet hav handlar det 
främst om numerären av sjöstridskrafter som påverkar överlägsenheten då det ofta är stora 
avstånd mellan de strategiskt viktiga operationsområdena.69  
 
Även Mahan belyser offensiv och defensiv krigföring men ur ett annat perspektiv än Corbett. 
Mahan menar att om det finns något att vinna antas offensiven och om det finns något att förlora 
antas defensiven. Defensiven finns bara till för att kunna möjliggöra offensiven.70 Den part 
som har de starkaste sjöstridskrafterna ska genomföra offensiva operationer för att på så vis 
tvinga motståndaren att ta upp striden och därmed nå herravälde till sjöss. Mahan påtalar att 
sjöstridskrafterna inte kan vinna krig genom att invadera motståndarens territorium. Sjöstrids-
krafterna kan däremot bidra till att kriget vinns genom att kontrollera kommunikationerna till 
sjöss för att förhindra handeln till och från motståndarens land. Förhindras handeln utsätts 
nationen för samma påfrestningar, i form av känsla av nöd och förlust, som en ockupation av 
territoriet innebär.71  
 
Förmågan att vända ett underläge till ett överläge genom kraftsamling av stridskrafter till tid 
och rum är, enligt Mahan, konsten att genomföra sjökrigföring. Sjöstridskrafternas rörlighet 
och hur de är fördelade till viktiga baser gör att motståndaren tvingas fördela sina styrkor på 

                                                
66 Niklas Nordgren, s. 33. 
67 Wikipedia, Alfred Thayer Mahan. 
68 Niklas Nordgren, Teorier om sjökrigföring, s. 23. 
69 Niklas Nordgren, s. 23. 
70 Niklas Nordgren, s. 24. 
71 Niklas Nordgren, s. 24. 
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motsvarande sätt. För att inte syftet med kraftsamlingen ska gå om intet måste den genomföras 
dolt för motståndaren.72 
 
Mahan menar att anfall är nödvändigt för att minska motståndarens relativa styrka och nämner 
flankanfall som en metod för att bestrida motståndarens kontroll över kommunikationerna till 
sjöss. Flankanfall används när den egna styrkan är underlägsen genom att med mindre mot-
attacker avleda motståndarens uppmärksamhet. Försvar och främst försvar av baser är en metod 
för att skydda strategiska positioner. Mahan menar att vinsten med försvar är att det skapar tid. 
Vid försvar av baser och skydd mot kustinvasion ska främst markstridskrafter användas. Sjö-
stridskrafterna ska, på grund av deras rörlighet främst nyttjas för offensiva uppgifter.73  
 
Även Mahan nämner handelsblockad, örlogsblockad och “Fleet in being” som metoder men 
menar att det mest effektiva sättet att uppnå kontroll över kommunikationerna är att slå mot-
ståndaren. Örlogsblockad är en metod för att säkra kontrollen över egna kommunikationer 
samtidigt som den försvårar motståndarens möjlighet att utnyttja kommunikationerna för sina 
syften.74  Metoden ”Fleet in being” kan användas för att förhindra att motståndaren kontrollerar 
kommunikationerna till sjöss. Metoden har framförallt en psykisk påverkan på sjökrigföring 
då ”Fleet in being” upplevs som ett hot av motståndaren.75 
 
Mahans teorier om sjökriget bedöms som allmängiltiga även idag och kommer därmed nyttjas 
som referenser i undersökningen. Dock måste de ses ur ett svenskt förhållande vilket gör att 
det finns delar som inte direkt kan översättas till en svensk tillämpning. Avsaknaden av Kust-
artilleri eller annan permanent närvarande militär verksamhet i kustbandet gör att Mahans 
teorier om samverkan med landbaserade baser blir svår att tillämpa.  
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3 Metod  

I detta kapitel beskrivs valet av metod och vilken forskningsdesign som nyttjas för att struk-
turera insamlingen av data.  
 

3.1 Saunders forskningslök 

Saunders forskningslök visualiserar de steg och de val forskaren behöver göra inför sin under-
sökning.  

 
 

Figur 4. Saunders forskningslök76 
 

3.1.1 Lager 1 - Filosofi  

Valen börjar, i det yttersta lagret på löken, med vilket paradigm och med vilken filosofi forsk-
ningen ska utgå ifrån, om forskningen ska vara objektiv eller subjektiv genom positivistiskt 
eller hermeneutiskt synsätt samt om kvantitativ eller kvalitativ metod ska nyttjas. Den natur-
vetenskapliga filosofin, positivismen, vill, starkt generaliserat, förklara allt med så få lagar om 
hur saker och ting är medan den sociala filosofin, hermeneutiken, väljer tolkning före absolut 
sanning och ser inte på människor som en homogen massa.77 
 
Kvantitativ forskning skiljer sig till stor del från kvalitativ forskning. Kvantitativ forskning kan 
förklaras som utforskning av medelvärden i en normalfördelningskurva medan kvalitativ forsk-
ning utforskar ytterligheterna av densamma. En kvalitativ ansats har som utgångspunkt att 
verkligheten är för komplex för att kunna reduceras till siffror vilket leder till att forskaren 
behöver samla in information i form av ord för att öka nyansrikedomen.78 I den kvalitativa 
forskningen ges forskaren möjlighet att lägga in egna tankar, idéer och värderingar, medan i 

                                                
76 Michal Lysek, Föreläsning 3 Qualitative research lecture.pptx, bild 5. 
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den kvantitativa har forskaren inte samma möjlighet att göra detta. Kvalitativ forskning ten-
derar därför att bli mer subjektiv medan kvantitativ forskning synes mer objektiv.79  
 
Det främsta skälet till valet av hermeneutiskt synsätt med kvalitativ metod är att kvantitativ 
metod inte är möjlig att genomföra för att kunna svara på den aktuella frågeställningen. Då 
frågeställningen tar sin utgångspunkt i synen på uppdragstaktik och manöverkrigföring vilket 
inte kan regleras i redan fastställda lagar. Ett hermeneutiskt synsätt och en kvalitativ metod ger 
även en möjlighet att göra egna tolkningar av det underlag som analyseras. En medvetenhet 
om vår subjektiva syn på undersökningsenheterna finns men möjligheten att dra trovärdiga 
slutsatser anses kunna göras trots detta.  
 

3.1.2 Lager 2 - Ansats 

I nästa lager kommer valet av ansats, som kan vara deduktiv eller induktiv. Dessa går att kom-
binera i undersökningens olika faser men viss svårighet finns att genomföra den kombina-
tionen.  
 
En deduktiv ansats beskrivs som “Det mest fruktbara tillvägagångssättet är att först skapa 
vissa förväntningar om hur verkligheten ser ut, varefter man går ut och samlar in empiri för 
att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten.”80 En deduktiv ansats nyttjas 
främst när forskaren vill försöka bekräfta eller dementera en teori men även när en fastställd 
teori används som analysmodell vid datainsamling. 
 
Den induktiva ansatsen beskrivs enligt följande; “Om verkligheten inte är särskilt stabil och 
objektiv kan det anses vara ganska meningslöst att skapa stora teorier om hur verkligheten ser 
ut och hur den hänger samman. Det viktiga blir snarare att se det dynamiska och det unika.”81 
En induktiv ansats har sin utgångspunkt i samhället och medför att forskaren beger sig ut i 
verkligheten med ett öppet sinne. Forskaren samlar in relevant information för att därefter re-
flektera över och systematisera de data som insamlats.  
 
Denna undersökning ska utreda hur uppdragstaktik och manöverkrigföring som metod inom 
den svenska Marinen, kan ha påverkats vid införandet av TRM 1 (A). En insamling av empiri 
från de olika reglementena genomförs och undersökningen avslutas med en jämförelse av de 
gamla och det nya reglementet för att undersöka om påverkan skett. I och med valet av att 
använda en befintlig analysmodell och inte ta fram en egen modell genom till exempel inspired 
by grounded theory blir struktureringen och insamlingen av datan deduktiv. Även valet av be-
skrivande fallstudie gör att även strategin för uppsatsen blir deduktiv. Mer om fallstudie i 
senare avsnitt. Vid insamling av empirin med hjälp av Barius analysmodell insåg vi att alla 
aspekter av uppdragstaktik och manöverkrigföring inte kom fram. I och med utvecklingen av 
vår egen analysmodell till att även innefatta manöverkrigföring får undersökningen vissa 
induktiva inslag. 
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3.1.3 Lager 3 - Metod 

Ytterligare ett lager in i löken väljer forskaren vilket metodval som ska nyttjas, mono-, mixed- 
eller multimethods. Detta val görs delvis redan vid valet av filosofi men ett ytterligare val kan 
göras om något annat än monomethod nyttjas. Mixedmethod eller metodkombinationer möjlig-
gör att både kvalitativt och kvantitativt angreppssätt kan användas i undersökningen och nyttjas 
för att i dataanalysen ge en större bredd och därigenom högre trovärdighet på undersökningen.82  
 
Valet blir en monomethod eftersom valet av filosofi gjort att vi valt bort kvantitativ ansats då 
denna inte passar vår undersökningsform.  
 

3.1.4 Lager 4 - Strategi 

I nästa lager väljer forskaren vilken strategi som ska nyttjas, fallstudie, experiment, undersök-
ning (survey), aktionsforskning eller Grounded Theory.  
 
Valet av strategi följer valet av filosofi där den hermeneutiska forskaren kan nyttja Grounded 
Theory eller aktionsforskning. Den mer positivistiske forskaren kan nyttja surveyundersökning 
eller experiment.  
 
Fallstudie är en strategi som kan nyttjas för att svara på frågorna vem och hur, men fallstudie 
kan även användas vid jämförelser.  
 
Det finns tre olika typer av fallstudier: 

- Utforskande - induktiv, som söker svar på generella frågor. 
- Beskrivande - deduktiv som startar med en deskriptiv teori och söker svar på denna 

teori. 
- Förklarande - deduktiv och undersöker data både ytligt och på djupet.83 

 
I denna undersökning handlar om jämförelser av reglementen och om hur idéer kopplat mot 
uppdragstaktik och manöverkrigföring påverkas före och efter införandet av TRM 1(A) med 
andra ord en kontext men två tidpunkter vilket gör att det blir en enfallsstudie.84 Valet av 
strategi blir därför en beskrivande fallstudie för att kunna beskriva den eventuella förekomsten 
om att TRM 1(A) har mindre inslag av uppdragstaktik än tidigare reglementen.  
 

3.1.5 Lager 5 - Tidsaspekt 

I det näst innersta lagret på forskningslöken väljs vilken tidshorisont som ska nyttjas, longi-
tudinell- eller tvärsnittsstudie. Vid longitudinellstudie följer forskaren sin undersökningsgrupp 
under en längre tidsperiod som kan vara upp till flera år för att kunna beskriva förändringar i 
beteende.85 Tvärsnittsstudien är kartläggande och undersöker ett specifikt tillstånd vid en viss 
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tidpunkt. En tvärsnittsstudie undersöker ett ämne och syftar till att ge kunskap om tillståndet 
när undersökningen genomförs.86 
 
Valet blir härmed en tvärsnittsstudie då undersökningen söker svar på skillnaderna i presenta-
tion och beskrivning av uppdragstaktik och manöverkrigföring efter införandet av TRM 1(A). 
 

3.1.6 Lager 6 - Datainsamling och dataanalys 

Lökens innersta kärna består av datainsamling och dataanalys. De val som kan nyttjas i detta 
lager är bland annat undersökning (survey), experiment, Klassisk Grounded Theory, Insprired 
by Grounded Theory, IGT, tematisk analys eller dokumentundersökning. Grounded Theory, 
experiment och undersökning (survey) återfinns även i detta lager men ska här ses mer som 
vilken metod som nyttjas vid datainsamling och analys och inte som vid tidigare lager, strategi 
för undersökningen.  
 
Dokumentär forskning är en social undersökning som använder dokument som datakälla. Här 
blir dokumentet den primära datakällan och dokumentet ska innehålla information som kan 
användas som belägg för något. Dokumentet ska förmedla något som är viktigt och användbart. 
Istället för att läsa innehållet bokstavligt kan en samhällsvetenskaplig forskare lägga in tolkning 
av dokumentet genom att söka efter dolda innebörder och strukturer. Dokument är även att se 
som en permanent handling där informationen som dokumentet innehåller varken är flyktig 
eller övergående utan har samlats in och sparats i ett eller annat format.87 
 
Vid dokumentundersökning eller textanalys ligger fokus på att undersöka ord och satser. Det 
enskilda ordet är den lägsta enheten av en text. Enskilda ord har inte så stor betydelse. För att 
öka betydelsen måste orden sättas tillsammans i satser. Satserna kan sedan sättas i ett vidare 
sammanhang och bilda avsnitt. I en textanalys ställs olika texter mot varandra och bedöm-
ningen av texten görs på ord, sats och avsnitts-nivå där de två senare ligger i fokus.88 För att 
förstå innebörden av ett ord i ett specifikt stycke måste ordet tolkas i förhållande till hela 
stycket. När tolkaren förstått ordets innebörd kan eventuellt hela textens innebörd förändras. 
Detta brukar kallas för den hermeneutiska spiralen89 eller hermeneutiska cirkeln.90  
 
Textanalysen delas in i fyra förhållanden;91 

- Dokumentera, här är huvuduppgiften att beskriva det material som insamlats. 
- Utforska, forskaren söker osystematiskt efter förhållanden som “träder fram” ur in-

samlad data. 
- Systematisera och kategorisera, informationen reduceras, texten delas in i olika 

kategorier och informationen grupperas efter kategoriseringen. 
- Sammanbinda, forskaren söker hitta förbindelser och sammanhang mellan de olika 

kategorierna. 
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Den valda frågeställningen söker svar på vilka likheter och skillnader som uppstått kopplat mot 
uppdragstaktik och manöverkrigföring vid övergången mellan TRFL och TRKA till TRM 
1(A). Det finns goda förutsättningar att nyttja hermeneutiskt synsätt vid undersökningens text-
analys. Genom att nyttja det hermeneutiska synsättet ges möjlighet att göra egna subjektiva 
tolkningar av det skrivna underlaget. 
 
En kombination av kvalitativ textanalys och intervjuer som metod, för att öka undersökningens 
trovärdighet, har övervägts men valts bort då bägge metoderna är tidskrävande och kombina-
tionen inte skulle rymmas inom den tid som finns tillgänglig.  
 

3.2 Val av dokument  

Valet av empiri till textanalysen utgörs av officiella reglementen utgivna av Försvarsmakten. 
Empirin består främst av de upphävda reglementena Taktikreglemente för flottan, TRFL, och 
Taktikreglemente för Kustartilleriet, TRKA, och det nu gällande reglementet Taktikreglemente 
för Marinen, TRM 1(A). Valet av data föll på dessa reglementen för att analysera om TRM 
1(A) påverkar utövandet av uppdragstaktik och manöverkrigföring i jämförelse med TRM 
1(A):s föregångare. 
 

3.3 Källkritik 

Inför varje undersökt dokument har dokumentet utvärderats som datakälla med hjälp av fyra 
grundläggande kriterier. 

- Autencitet - är dokumentet äkta och ursprungligt? 
- Representativitet - är dokumentet typiskt för sitt slag? 
- Innebörd - är innebörden tydlig och entydig eller finns det undermeningar? 
- Trovärdighet - är innehållet riktigt och fritt från förutfattade meningar och fel?92 

 
Eftersom textanalys valts som metod finns risken att källorna som nyttjas inte är primära fakta 
utan analyserade av författaren av skriften. Denna risk minimeras genom valet att nyttja av 
Försvarsmakten utgivna dokument som huvudkällor. De artiklar och den tidigare forskning 
som nyttjas har även den genomgått utvärdering genom de fyra kriterierna vilket gör att risken 
för felkällor reducerats genom att kontrollera dem med stöd av kriterierna.  
 
Barius analysmodell med dess referenser har setts som sekundära data och modellen har kon-
trollerats mot Barius litteratur samt egen vald relevant litteratur. Efter att ha genomfört en 
kritisk analys och kontroll av Barius källor har det framkommit att modellen bygger på tidigare 
forskning och att en begränsad del av Barius egna värderingar nyttjats vid framtagningen.  
 
Vi har valt att referera till Rekkedals bok Modern krigskonst. Rekkedal arbetade vid Försvars-
högskolan 2004–2011 och blev 2007 anklagad för plagiat.93 Vetenskapsrådet genomförde en 
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utredning och fann att Rekkedal hade avvikit från god vetenskaplig sed.94 Statens ansvars-
nämnd utförde ingen disciplinpåföljd då fallen av plagiat låg mer än två år bak i tiden.95 
Rekkedal fick lämna sin tjänst på Försvarshögskolan men hans böcker återfinns i skolans bibli-
otek. Rekkedal har inte använts som huvudkälla vid undersökningen men delar av hans bok har 
nyttjats för att lyfta fram vissa grunder till manöverkrigföringen samt behovet av egna doktriner 
och reglementen som komplement till Nato. Vi är medvetna om att dessa tankar möjligen inte 
kan vara Rekkedals egna men väljer ändå att ha med dessa då det ses som viktiga aspekter för 
att skapa en helhet. 
 

3.4 Etiska aspekter 

Vi har valt att studera den egna organisationen utan inflytande från Försvarsmakten. Det finns 
etiskt forskningsmässiga för och nackdelar med detta. Fördelarna är att det är lättare att komma 
åt informationen, forskaren känner till de informella strukturer som finns och organisationens 
historia är känd. Nackdelarna är att det kan vara svårt att hålla sig distanserade till undersök-
ningen, ett visst mått av partiskhet kan uppstå där endast kända informella strukturer uppsöks 
samt att det finns risk att kritiska synpunkter censureras. Det finns även en risk att forskaren 
stöter på så kallade “blinda fläckar” alltså förutfattade meningar kring hur saker och ting är.96 
 
Våra tidigare erfarenheter av uppdragstaktik och manöverkrigföring är förhållandevis omfatt-
ande då vi kommit i kontakt med det på olika nivåer under våra karriärer. På taktisk, strids-
teknisk och teoretisk nivå finns erfarenhet både i ett nationellt och internationellt sammanhang. 
Vi har även erfarenhet av praktisk tillämpning på operativ nivå kopplat mot planering. Sam-
mantaget ger det enligt vår uppfattning en god utgångspunkt för att trovärdigt besvara under-
sökningens syfte och frågeställningar. Dock finns det alltid en risk att medvetna och omedvetna 
förutfattade uppfattningar kan färga vår trovärdighet, vi försöker därför uppvisa transparens 
genom att koppla tidigare akademiska perspektiv och litteratur till vår undersökning. Vi har 
under hela undersökningen försökt hålla oss så distanserade till ämnet som möjligt och försökt 
presentera underlaget så neutralt som möjligt. 
 

3.5 Kommentarer om metoden efter genomförd undersökning 

Undersökningen har genomförts som en kvalitativ, jämförande fallstudie med deduktiv ansats 
och empirin insamlades genom textanalys. Under undersökningen insåg vi tidigt svårigheten 
med att vara rent deduktiva. Dels så fanns det en risk att analysmodellen enbart såg det 
verktyget är framtaget för att visa, och dels så har fler saker som påverkat Marinens taktik än 
vad analysmodellen var utformats för identifierats. Att göra en textanalys som en kvalitativ 
jämförande fallstudie har stött undersökningen på ett bra sätt. Dock är svårigheten med att 
genomföra en textanalys av ett så omskrivet och omdiskuterat ämne som uppdragstaktik, att 
det finns mycket nedskrivet men även mycket som inte är nedtecknat. Uppdragstaktik är i 
grunden en kulturell fråga, där chefer kan prägla sin underställda personal i tolkning eller till-
ämpning. I och med att uppdragstaktik har en kulturell aspekt har vår syn på uppdragstaktik 

                                                
94 Vetenskapsrådet, Etik i forskningen. 
95 Sveriges Radio, Fuskande forskare får leda forskning igen. 
96 Dag Ingvar Jacobsen, Hur genomför man undersökningar, s. 40-41. 
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och manöverkrigföring varit utgångspunkt i undersökningen. Denna utgångspunkt kan ha på-
verkat undersökningen avseende partiskhet. Det har funnits en svårighet med att hålla oss helt 
opartiska till ämnet ur ett närhetsperspektiv och en viss färgning av undersökningen kan ha 
framkommit på grund av tidigare erfarenheter.  
 
De källor som undersökningen har nyttjat för inhämtning av empiri är källor utgivna av För-
svarsmakten. De funderingar som framkommit under undersökningens gång har främst handlat 
om under vilka förutsättningar dokumenten tagits fram samt, hur korrekt är det att jämföra 
dokument vilka är 30 år gamla med dokument som är 10 år. Vad är sanning och vad är det inte.  
 
I undersökningen har Barius analysmodell använts. Analysverktyget har initialt tagits fram för 
att analysera om operativ planering enligt COPD harmonierar med uppdragstaktik. Uppdrags-
taktik är ett komplext förhållningssätt mellan människor vilket gör att definitionen varierar 
beroende på vilken militär kultur som tar sig an att nyttja den. Barius gör sin tolkning av upp-
dragstaktik vilken vi kan identifiera oss med, dock med några förändringar. Denna undersök-
ning syftar till att söka svar på hur taktiken kan ha påverkats av införandet av TRM 1(A). Ett 
struktureringsschema utifrån Barius modell skapades som innehöll de olika faktorerna och ind-
ikatorerna. Reglementena analyserades därefter enskilt med stöd av struktureringsschemat. 
Därefter genomfördes en gemensam genomgång av struktureringsunderlaget för respektive 
reglemente. Här jämfördes de enskilda kodningarna med varandra och ett gemensamt underlag 
skapades för samtliga reglementen. På grund av stora likheter mellan TRFL och TRKA togs 
beslutet att ytterligare en sammanslagning av dessa dokument kunde göras. Slutligen påbörj-
ades jämförelsen mellan TRFL och TRKA med TRM 1(A). Textanalysen och tolkningen av 
dokumenten som nyttjats i undersökningen har underlättats av analysmodellen genom att 
likheter och skillnader lättare kan förstås och belysas. Styrkan i analysmodellen är de faktorer 
och indikatorer vilka många gånger varit lätta att identifiera i texten. Svårigheterna med att 
använda analysmodellen var att vid tolkningen precisera vilken faktor som skulle väljas för det 
specifika citatet. Många av citaten hade inslag från flera olika faktorer och vanligast var att en 
blandning mellan tillit och initiativ samt målbild och gemensam bas återfanns. Ett exempel är 
de strategiska målen “Försvar mot invasion utgör grunden för våra förberedelser.”97 som både 
kan inkluderas i målbild och gemensam bas. Valet gjordes att de strategiska målen fick 
inrymmas i faktor målbild då de främst är att se som en målbild och inte något som bygger en 
gemensam bas. När det handlar om handlingsfrihet är det svårt att skilja faktorerna tillit och 
initiativ åt. “En chefs förmåga att ta initiativ och handla självständigt kan avgöra stridens 
utgång. Ömsesidigt förtroende mellan chefer på olika nivåer och frihet att själv bestämma hur 
uppgiften skall lösas ökar viljan att ta initiativ och ansvar.”98 För att en chef ska kunna ge 
handlingsfrihet och möjliggöra för underställda att ta egna initiativ krävs att chefen har tillit till 
sin underställda personal. 

                                                
97 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 5:4. 
98 Chefen för Marinen, TRKA, Taktikreglemente för kustartilleriet, stycke 7:18. 
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Figur 5. Visualisering av texttolkning.  
 
Figur 5 påvisar hur tolkningen av citatet och hur valet av vilken faktor det ska hamna under har 
gått till. Faktorer och indikatorer identifierades och fördes in i analysschemat. I detta exempel 
valdes därefter initiativ som den faktor som fick bli bärande då citatet hade fler nedslag inom 
denna faktor. Svagheten, som framkom under insamlingen av empirin, är dock att Barius 
analysmodell inte kopplar uppdragstaktik lika tydligt mot den militärteoretiska tolkningen av 
manöverkrigföring. Detta har identifierats under undersökningens gång vilket har lett till att vi 
har tagit fram ett förslag på hur Barius modell skulle kunna utvecklas. Denna utvecklade modell 
presenteras i analyskapitlet.  
 
Undersökningen har även ett marint perspektiv vilket inte Barius analysmodell stödjer. Därav 
har vi, i analyskapitlet fått lägga till de militärteoretiska tankarna som Mahan och Corbett tagit 
fram. Att genomföra en undersökning med en nyutvecklad metod är en risk. Bland annat att 
undersökningen inte uppfattas som trovärdig, då modellen är för rudimentär och oprövad. Det 
finns även en risk att verktyget inte tar upp viktiga perspektiv på uppdragstaktik vilket en mer 
beprövad metod kan göra. Denna risk har vi tagit i beaktande och försökt reducera i och med 
granskningen av modellen och genom att återskapa Barius modell.  
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4 Empiri - Reglementen i Marinen 

I detta kapitel presenteras den insamlade empirin utefter Barius analysmodell. Avsikten är att 
ge läsaren en grundläggande förståelse för de olika reglementena utifrån ett uppdragstaktiskt 
synsätt. Kapitlet avslutas med att presentera jämförelsen av dokumenten och dess likheter och 
skillnader. 
 

4.1 Taktikreglemente för kustartilleriet, TRKA 

TRKA gavs ut 1988 och riktade sig mot chefer på lägre regional nivå, chefer för fasta och 
rörliga kustartilleriförband samt till andra försvarsgrenar som har underställda kustartilleri-
förband. Reglementet bygger på mångårig insamling av erfarenheter och utveckling för att 
försvara Sverige mot en invasion. TRKA förtydligar tidigt synen på taktik kopplat mot mål, 
medel och metoder för att främja uppdragstaktiken. Reglementet bygger en gemensam kun-
skapsmässig grund för personal på alla nivåer inom Försvarsmakten. Det ger grundförutsätt-
ningarna bland annat om vad som kan förväntas av en fiende och hur förbanden ska uppträda i 
händelse av krig, kris eller neutralitet. Den ger även inriktningar till hur en chef ska vara och 
förhålla sig till sina underställda samt inriktningar hur chefen ska planera sina operationer. 
TRKA definierar även vad som är vad inom geografin eller hur uppträdande kan ske vintertid. 
 
Genomgående i hela dokumentet är förekomsten av de tydliga uppdragstaktiska värdeord och 
styrningar för hur striden ska föras samt vad som är huvudfokus för kustartilleriet. Allt detta 
för att på ett enkelt sätt bygga en gemensam grund för officerare och soldater att utgå ifrån.  
 
Samtliga kapitel i reglementet har analyserats men i följande kapitel har innehåll överens-
stämmande med analysmodellen hittats;  
 
Kapitel Innehåll 
Inledning  
Kapitel 1 Krigföringens allmänna grundregler 
Kapitel 2 Operativa grunder 
Kapitel 3 Taktikens grunder 
Kapitel 7 Ledning 
Kapitel 11 Grunder för kustartilleriförbandens strid 
Kapitel 12 Strid i skärgård 
Kapitel 13 Strid vid öppen kust 
Kapitel 14 Samordning 
Kapitel 17 Luftförsvar 
Kapitel 18 Sjömintjänst 
Kapitel 20 Stabstjänst (planering) 
Kapitel 21 Beredskap 
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4.1.1 Faktor Tillit med indikatorer Ansvar och Relation  

“Sunt förnuft och gott omdöme är nödvändiga egenskaper.”99 Det övergripande syftet med 
uppdragstaktik är att kunna korta tidsfaktorn och därmed vinna striden. Det kräver välbalan-
serade chefer med gott omdöme och en god värdegrund som påvisar ett förtroendefullt ledar-
skap som skapar god relation med sina underställda. För att vinna striden behövs även samför-
stånd och gemensamma värderingar, dessa bygger tillit både internt och externt mot sidoord-
nade och högre chefer.  
 
“Chefen anpassar sin ledning med hänsyn till sin kännedom om personalens förmåga. Han kan 
behöva begränsa chefs handlingsfrihet eller ingripa i dennes ledning.”100 Chefer behöver ha 
en relation till sin underställda personal så att möjligheten att stödja och styra handlingsfriheten 
vid uppgiftens lösande blir rätt riktad. Chefen kan anpassa sin ledning och leda från den plats 
där chefen bäst kan påverka händelseutvecklingen.  
 
“Chefen kontrollerar att underställda och underlydande chefer når syftet med verksam-
heten.”101 Detta är en av huvudfunktionerna inom uppdragstaktik. Chefen kan inte enbart lämna 
ut uppgift, chefen behöver även ta ansvar och kontrollera att uppgiften löses enligt syftet med 
verksamheten. Kompletterande styrningar kan då vara nödvändiga. Grunden för att chefen ska 
kunna fatta rätt beslut vid rätt tillfälle bygger dels på rapportering från underställda men även 
på att chefen själv är på plats och skapar sin egen lägesuppfattning. Denna lägesuppfattning 
grundar sig lika mycket på fiendens verksamhet som på läget vid det egna förbandet, under-
ställd chef och soldaternas moral. Sådana besök skapar tillit och förstärker relationen mellan 
chef och underställd.  
 

4.1.2 Faktor Målbild med indikatorer Decentraliserad ledning och Tydliga mål 

“Envar måste förstå vad som ska åstadkommas och envist och med kraft sträva efter att nå det 
uppsatta målet.” “Varje militär plan och varje åtgärd måste kontrolleras så att den leder till 
det uppsatta målet.”102 Samtliga av dessa citat bygger på att sätta upp en gemensam målbild 
för vad som ska genomföras. Chefen målstyr vid behov men underställda måste ha förståelse 
och kunna följa det uppsatta målet.  
 
TRKA ger även övergripande målbilder över hur striden generellt ska föras och där tankar 
kring teorin om manöverkrigföring blir tydlig. “Terrängen tas varifrån fiendens stridsförmåga 
kan begränsas med eld. Gynnsamma tillfällen att slå delar av fiendens förbands utnyttjas. 
Luckor eller svagheter i fiendens gruppering fastställs och utnyttjas för att snabbt skära av 
hans förband och förbindelser eller dela honom.”103 I en manöverorienterad militär kultur 
nyttjas eldkraften och förflyttningar för att skapa en rad oväntade och farliga situationer för 
fienden. Eldkraftens huvudsyfte är att nedhålla fienden medan förflyttningar syftar till att man-
övrera runt eller genom fienden svagaste punkter, för att nå genombrott i striden.  
 

                                                
99 Chefen för Marinen, TRKA, Taktikreglemente för kustartilleriet, stycke 1:1-5. 
100 Chefen för Marinen, TRKA, stycke 7:15. 
101 Chefen för Marinen, TRKA, stycke 20:62. 
102 Chefen för Marinen, TRKA, stycke 1:9-1:10. 
103 Chefen för Marinen, TRKA, stycke 12:40. 
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TRKA lyfter fram de strategiska målen för hela Försvarsmakten såsom “Det övergripande 
målet för våra insatser är att hindra fienden att utnyttja vårt land.”104 De strategiska målen 
syftar till att skapa en gemensam målbild och en gemensam grund för samtliga officerare, det 
visar på vad högsta chefen vill uppnå med striden.  
 
Inom ledningskapitlet i TRKA finns tydliga styrningar om behovet av att ha en målbild för att 
underlätta uppdragstaktik. “Uppdragstaktiken underlättas om cheferna känner till såväl 
stridsplanen som chefens viktigaste motiv för denna. De kan då självständigt handla i chefens 
anda, även när den ursprungliga planen ej kan hållas.”105 Då underlydande chefer känner till 
så väl stridsplanen, det vill säga målet och syftet med stridens samt hur den ska föras, skapas 
också förutsättningar för decentraliserad ledning och ger möjlighet för underlydande chefer att 
påbörja egen planering och anpassa sin verksamhet utefter rådande förhållanden.   
 
“Beslut i stort skall klart uttrycka chefens vilja och är grunden för stridens genomförande. 
Beslutet skall ange syftet med striden samt huvuddragen av hur striden skall föras minst till 
dess att uppgiften är löst… Beslut i stort bör vara övergripande bland annat för att det inte ska 
behöva ändras vid mindre lägesförändringar.”106 Beslut i stort visar inte enbart vad utan till 
viss del även hur uppgiften ska genomföras. Det finns många gånger en missuppfattning om 
att uppdragstaktik enbart ska påvisa vad som ska genomföras men behovet av att ge mindre 
styrningar om hur detta ska ske är också av viktigt. Beslut i stort är en del av stridsplanen. 
“Stridsplanen kan göras enklare men måste alltid innehålla beslut i stort och riktlinjer.”107 
Detta är ett tydligt exempel på att endast beslut i stort tillsammans med riktlinjerna skapar 
handlingsfrihet att nyttja decentraliserad ledning för underställda vilket möjliggör uppdrags-
taktik. 
 

4.1.3 Faktor Initiativ med indikatorer Självständighet och Påverkan 

En av krigföringens grundprinciper är handla offensivt, denna belyses i TRKA som “Det är 
nästan alltid nödvändigt att gripa initiativet och handla offensivt för att vinna en seger. Det är 
lika mycket en fråga om mental inställning som om praktiskt handlande. För detta krävs beslut-
samhet, djärvhet, mod och en vilja att vinna.”108 Här belyses vikten av att agera självständigt 
och våga ta initiativet när tillfället dyker upp för att komma innanför fiendens beslutscykel. Att 
komma innanför fiendens beslutscykel är viktigt vid strid i skärgårdsterräng något som beskrivs 
i TRKA:s kapitel 11. Manöverkrigföring bygger på att alltid agera offensivt och ta de risker 
som krävs för att vinna striden.   
 
TRKA trycker på att modet att ta initiativ och visa handlingskraft är viktigare än att det blir 
exakt rätt. Detta belyses i ett flertal satser i kapitlet om ledning. “Chefen ska alltid vara beredd, 
även att med begränsat underlag, snabbt fatta beslut och genomdriva dessa. Obeslutsamhet 
och bristande handlingskraft får ofta allvarligare följder än om en chef begår misstag i fråga 
om tillvägagångssätt.”109 Manöverkrigföring kräver självständiga chefer då avsikten är att 
kunna hålla ett högt tempo i striden.  

                                                
104 Chefen för Marinen, TRKA, stycke 2:6. 
105 Chefen för Marinen, TRKA, stycke 7:20. 
106 Chefen för Marinen, TRKA, stycke 20:41 och 20:42. 
107 Chefen för Marinen, TRKA, stycke 20:9. 
108 Chefen för Marinen, TRKA, stycke 1:14. 
109 Chefen för Marinen, TRKA, stycke 7:16. 
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Ytterligare ett exempel på behovet av att ta initiativ är; “En chefs förmåga att ta initiativ och 
handla självständigt kan avgöra stridens utgång. Ömsesidigt förtroende mellan chefer på olika 
nivåer och frihet att själv bestämma hur uppgiften skall lösas ökar viljan att ta initiativ och 
ansvar.”110  Detta citat påvisar både behovet av att våga ta initiativ men även på behovet av 
tillit och förståelse för uppgiften mellan chefer på olika nivåer samt att högre chefer vågar ge 
underställda och underlydande handlingsfrihet att ta initiativ inom eget ansvarsområde eller 
tilldelad uppgift. 
 
“Även om syftet med anfallet från början är begränsat kan det uppstå gynnsamma tillfällen att 
slå delar av fiendens förband. Utnyttja dessa tillfällen påpassligt och djärvt.”111 Citatet fram-
häver en kreativ uppmuntran kopplat till indikatorn påverkan med förväntningar på chefers 
självständighet och personliga egenskaper.   
 
För att bibehålla ett högt tempo inom striden, vid höjd beredskap eller krig, har “Förbandschef 
för artilleri-, robot-, min-, och värnförband har alltid eldtillstånd mot sjömål inom ramen för 
given stridsuppgift.”112 I och med dessa delegeringar behöver ingen ytterligare order ges och 
underställd kan handla självständigt vilket gör att fienden kan bekämpas direkt. För att ge hand-
lingsfrihet till underställd personal finns även citat som styr delegering vid minutläggning.113 
Även detta ger handlingsfrihet vilket snabbar upp tempot i striden. 
 

4.1.4 Faktor Gemensam bas med indikatorer Utbildning och Förståelse 

Redan i inledningen av TRKA belyses att reglementet bland annat utgör en grund för hur 
Kustartilleriet ska nyttjas, hur det ska organiseras samt att reglementet ska nyttjas vid utbild-
ning i taktik på förband och skolor. I inledningen påtalas det extra noga att “I det fredstida 
krigsförberedelsearbetet är det särskilt viktigt att planera och öva för lägen då endast kort 
förberedelsetid ges.”114 Ett gemensamt förhållningssätt bygger på att alla har gemensam förstå-
else. Denna gemensamma grund byggs upp och övas i fredstid för att kunna nyttjas i krig. I och 
med att förbanden övar tillsammans skapar de en gemensam bas. Med en gemensam syn på 
hur striden ska föras finns förutsättningar för att striden kan fortgå även om ledning skulle 
utebli.  
 
“För att klara dessa svåra förhållanden måste chefens sunda förnuft och omdömesförmåga 
stöttas av en god kunskap om krigföringens grundregler.”115 Att som chef ha rätt förutsätt-
ningar att kunna fatta beslut utifrån rådande omständigheter kräver både grundläggande utbild-
ning och förståelse. En förståelse för varandras styrkor och svagheter skapar en grund för att 
effektivt kunna nyttja tillgängliga resurser.  
 

                                                
110 Chefen för Marinen, TRKA, stycke 7:18. 
111 Chefen för Marinen, TRKA, stycke 12:12. 
112 Chefen för Marinen, TRKA, stycke 15:9. 
113 Chefen för Marinen, TRKA, stycke 18:28. 
114 Chefen för Marinen, TRKA, Inledning. 
115 Chefen för Marinen, TRKA, stycke 1:2. 
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4.2 Taktikreglemente för flottan, TRFL 

TRFL gavs ut 1987 och var ett reglemente som beskrev det taktiska nyttjandet av förband ur 
flottan (sjöstridskrafterna). Det riktade sig till lägre regionala chefer och chefer för fartygs och 
helikopterförband. Reglementet var utbildningsanpassat och riktade sig främst till officers-
aspiranter och officerare vid nivåhöjande utbildning. Reglementet bygger på mångårig erfaren-
het. TRFL beskriver grundförutsättningarna för sjöstriden bland annat vad som kan förväntas 
av en fiende och hur förbanden ska uppträda i händelse av krig, kris eller neutralitet.  
 
Genomgående för hela reglementet är att det belyser chefers egenskaper såsom djärvhet och 
initiativrikedom vilka behövs för att skapa överraskning hos fienden och på så sätt öka den 
egna handlingsfriheten.  
 
Samtliga kapitel i reglementet har analyserats men i följande kapitel har innehåll överens-
stämmande med analysmodellen hittats;  
 
Kapitel Innehåll 
Inledning  
Kapitel 1 Krigföringens allmänna grundregler 
Kapitel 2 Sjökrigföring 
Kapitel 5 Grunder för svensk krigföring 
Kapitel 6 Taktikens grunder 
Kapitel 7 Ledning samt sjöstridens planering 
Kapitel 11 Sjöstridsföretag 
Kapitel 12 Grunder för strid till sjöss 

 

4.2.1 Faktor Tillit med indikatorer Ansvar och Relation 

“Sunt förnuft och ett gott omdöme är nödvändiga egenskaper hos en chef, men enbart dessa 
egenskaper kommer ej att garantera framgång i krigets hårda miljö.”116 Uppdragstaktik för-
utsätter ansvarsfulla chefer vilka kan fatta beslut i svåra situationer med begränsad information 
och lägesuppfattning. Chefer som visar prov på sunt förnuft och gott omdöme skapar tillit både 
och stärker relationen mellan både överordnade chefer och underställd personal. 
 
“Gott ledarskap som inger förtroende, är kanske den viktigaste förutsättningen för att en god 
anda skall kunna upprätthållas.”117 Ett förtroendeskapande ledarskap bygger tillit och är en 
starkt bidragande faktor vid vidmakthållandet av förbandsanda. Förbandsanda är känslan av 
samhörighet och ansvarskänsla som ett förband har i viljan att lösa sin uppgift. Förbandsandan 
baseras på ett gemensamt synsätt och värderingar vilket skapar tillit inom förbandet. 
 
“Genom gott ledarskap, som skänker förtroende för befälet, och genom övning, som ger tilltro 
till den egna materielen och den egna förmågan samt genom disciplin måste en god anda och 
stridsmoral hållas bland fartygens besättningar och de landförlagda förbandens personal.”118 
Uppdragstaktik är ett förhållningssätt mellan människor byggt på personligt förtroende och en 
gemensam vilja att segra. Den andan byggs bland annat upp genom delade vedermödor, chefers 
                                                
116 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 1:1. 
117 Chefen för Marinen, TRFL, stycke 1:13. 
118 Chefen för Marinen, TRFL, stycke 5:36. 
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personliga föredöme, tydligt ställda mål och krav samt tillit till materielens funktionsduglighet 
och verkan.   
 
“En effektiv och förtroendeskapande ledning bygger på kunskap om förbandens förmåga och 
den miljö de har att verka i.”119 En välorganiserad stab där ett ömsesidigt förtroende mellan 
chef och underlydande finns, bygger på tillit och påverkar underlydande chefers vilja att på 
bästa sätt lösa sin uppgift och inte svika sina högre chefers förtroende.   
 
“Chef anpassar sin ledning efter kännedom om underlydande chefers förmåga. Han kan 
behöva begränsa underlydande chefers handlingsfrihet eller ingripa i dennes ledning.”120 Att 
ge underlydande chefer stort ansvar är alltid en risk för högre chef vid nyttjandet av uppdrags-
taktik. Underlydande chefer som handlar inom ansvarsområdet kan vidta åtgärder som visar 
sig vara olämpliga eller missgynna striden som helhet. Högre chef måste alltid vara beredd att 
vidta åtgärder om detta skulle ske. 
 
Chefens personliga närvaro vid underställda förband ökar förståelsen för rådande situation och 
läge vid förbandet. “Chef ägnar stor omsorg åt att vidmakthålla och öka förbandens strids-
värde. Han besöker sina underlydande chefer och förband när detta är möjligt. Härigenom 
skaffar han sig personligt intryck av personalens tillstånd och han kan utöva personlig på-
verkan.”121 Denna personliga relation som utvecklas vid förbandsbesöken bygger tillit och för-
troende mellan chef och underställd. 
 

4.2.2 Faktor Målbild med indikatorer Decentraliserad ledning och Tydliga mål 

“Beslut i stort skall klart uttrycka chefens vilja och är grunden för stridens genomförande. Det 
skall ange syftet med samt huvuddragen av hur striden skall genomföras minst till dess upp-
giften är löst… Det skall även ge underställda chefer underlag för att handla i chefens anda 
då oförutsedda händelser inträffar, som innebär att chefen inte hinner eller inte kan utöva 
ledning.”122 Citaten beskriver det mest centrala inom uppdragstaktik. Beslut i stort är den bär-
andeidé på vilken chefen beskriver vad som ska uppnås samt i grova drag hur stridens ska föras 
i syfte att lösa uppgiften. Vidare visar citatet på att en decentraliserad ledningsmetod blir 
huvudmetod vid avsaknad av ledning för att kunna bibehålla högt tempo i striden. 
 
“När så är möjligt och lämpligt bör underställda och underlydande chefer delta i chefens plan-
ering. Han får då ett bättre underlag för att lösa egen uppgift och onödiga missförstånd kan 
undvikas.”123 Vid planering utarbetas målbild och genomförandeidé. Genom att underlydande 
chefer deltar i planeringen ökar graden av förståelse för vad som ska uppnås och stridens för-
ande. Det skapar också förutsättningar för underlydande chefer att tidigt påbörja sin egen plan-
ering parallellt med högre chef. Vilket i sin tur leder till att graden av handlingsfrihet och de-
centraliserad ledning ökar.   
 
TRFL lyfter fram de strategiska målen för hela Försvarsmakten såsom “Det övergripande 
målet för våra insatser är att hindra fienden att utnyttja vårt land eller delar av det för sina 

                                                
119 Chefen för Marinen, TRFL, stycke 7:2. 
120 Chefen för Marinen, TRFL, stycke 7:13. 
121 Chefen för Marinen, TRFL, stycke 7:12. 
122 Chefen för Marinen, TRFL, stycke 7:56-57. 
123 Chefen för Marinen, TRFL, stycke 7:16. 
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syften”124 De strategiska målen syftar till att skapa en gemensam målbild och en gemensam 
grund för samtliga officerare, det visar på vad högsta chefen vill uppnå med striden.  
 
“Militärbefälhavaren beordrar inom ramen för operationsavsikten sina underställda chefer att 
lösa vissa stridsuppgifter och kan härvid utnyttja följande sammanfattande orderuttryck.”125 
Genom att koppla vedertagna orderuttryck såsom stridsuppgifter med tillhörande syften, ökar 
underlydande chefers förståelse för vad som ska uppnås. Målet med striden kan då sättas i ett 
större kontext där sammanhanget förstås vilket gör att graden av decentraliserad ledning ökar. 
 

4.2.3 Faktor Initiativ med indikatorer Självständighet och Påverkan 

“Våra förbands uppträdande skall präglas av djärvhet, snabbhet och idérikedom i syfte att ta 
och behålla initiativet. Genom överraskning kan framgångar nås som vida överstiger vad som 
annars kunnat förväntas av insatsen.”126 Citatet visar på hur manöverkrigföring och uppdrags-
taktik är sammanflätade. Tas inte initiativet är uppdragstaktiken verkningslös och manöver-
krigföringen tappar tempo. Citatet visar också på vilka personliga egenskaper chefer förväntas 
besitta för att nå framgång i striden. Självständighet och handlingskraft uppmuntras hos chefer 
även mot en numerärt överlägsen fiende. 
 
“Chef anpassar sin ledning till de olika situationernas krav och möjligheter. Han skall alltid 
vara beredd att, även med begränsat underlag, snabbt fatta beslut och genomdriva detta. 
Obeslutsamhet och bristande handlingskraft får ofta allvarligare följder än om chef begår 
misstag i fråga om tillvägagångssätt.”127 Manöverkrigföring bygger på självständiga chefer 
som tar initiativ för att kunna hålla ett högt tempo i striden. Det kräver att chefer på alla nivåer, 
oavsett förutsättning och läge alltid är beredda att agera, då obeslutsamhet kan leda till att 
initiativet och stridstempot kan förloras.  
 
“Genom anfall kan vi ta och behålla initiativet i striden. Endast genom anfall kan avgörande 
nås. Strävan skall vara att anfalla överraskande. Anfall skall kunna insättas inom alla oss om-
givande havsområden. Det skapar osäkerhet hos fienden och splittrar hans resurser.”128 Ett 
offensivt handlande värderas som en avgörande faktor i manöverkrigföring och därmed också 
inom uppdragstaktik. Initiativ tas och behålls genom ett offensivt handlande. Framgång nås 
genom att kontinuerligt sträva efter att skapa förutsättningar att överraska och kraftsamlat slå 
fienden.  
 
“I strid är offensivt uppträdande alltid av stor betydelse. Taktiskt offensivt uppträdande till-
ämpas därför under både offensiva och defensiva operationer.”129 Manöverkrigföring bygger 
bland annat på att ta initiativ och försöka utnyttja tillfället när det uppstår genom ett offensivt 
synsätt.   
 

                                                
124 Chefen för Marinen, TRFL, stycke 5:6. 
125 Chefen för Marinen, TRFL, stycke 5:51. 
126 Chefen för Marinen, TRFL, stycke 6.21. 
127 Chefen för Marinen, TRFL, stycke 7:14. 
128 Chefen för Marinen, TRFL, stycke 11:2. 
129 Chefen för Marinen, TRFL, stycke 2:31. 
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“Handlingsfrihet krävs för att en chef skall kunna utnyttja gynnsamma tillfällen och möta en 
oväntad händelseutveckling.”130 Kunskap och förståelse om vad högre chef vill uppnå skapar 
förutsättningar för underlydande chefer att handla självständigt och ta initiativ då gynnsamma 
tillfällen i striden identifieras.  
 

4.2.4 Faktor Gemensam bas med indikatorer Utbildning och Förståelse 

TRFL beskriver för läsaren i det inledande kapitlet vem och vilka den riktar sig emot. Den 
utgör en grund för taktisk befälsutbildning vid skolor och förband. Den är även ett hjälpmedel 
vid krigsplanläggning och grund för organisation, utrustning och utbildning vid flottans krigs-
förband. “Många mål, medel och metoder beskrivs. Detta möjliggör ett varierat uppträdande 
och gynnar uppdragstaktik men ställer samtidigt stora varierande krav på chefer på alla 
nivåer, när det gäller att utnyttja bästa taktik i förbandens strid.”131 TRFL lägger därmed 
grunden för en bas och en gemensam förståelse för hur sjöstridskrafterna förväntas agera i fred, 
kris och krig.  
 
“För att klara dessa svåra förhållanden måste chefens sunda förnuft och omdömesförmåga 
stöttas av en god kunskap om krigföringens grundregler.”132 För att få en god kunskap om 
krigföringens grunder krävs utbildning och förståelse vilket skapar förutsättningar för en chef 
att fatta rätt beslut utifrån rådande omständigheter. En förståelse för andra skapar en grund för 
att effektivt kunna nyttja tillgängliga resurser.  
 

4.3 Sammanslagning av TRFL och TRKA 

Det finns många likheter mellan TRFL och TRKA uppbyggnad och de skiljer sig endast på ett 
fåtal punkter. Både TRFL och TRKA beskriver grunden för manöverkrigföring. Där målet är 
att bryta fiendens vilja att nå deras uppsatta krigsmål genom att kraftsamlat angripa fiendens 
svaga punkter. Ett offensivt handlande uppmuntras och defensivt uppträdande ska endast 
nyttjas för att återigen kunna agera offensivt. I båda reglementena framhålls vikten av att kon-
tinuerligt kunna utveckla eller bibehålla överraskningsmomentet i förhållande till fienden. 
Ytterligare en likhet mellan reglementena är förståelsen för decentraliserad ledning som en 
anpassning för att möta krigets friktioner. Decentraliserad ledning medger att ett högt tempo i 
striden kan nyttjas över tid genom en gemensam målbild och korta och tydliga orderuttryck.133 
 
I både TRFL och TRKA ger kapitel 7 Ledning centrala styrningar för hur chefer ska nyttja 
uppdragstaktik. Det påtalas genom vilka personliga egenskaper som är viktiga för en chef att 
inneha samt vilka uppgifter och vilket ansvar en chef har både för uppgiftens lösande och för 
underställd personal.  
 
Vidare finns tydliga spår av Truppenführungs grundläggande taktiska idéer samt inslag av 
tidigare militärteoretiker i form av Clausewitz, Corbett och Mahan i både TRKA och TRFL 
vad gäller tillämpning av uppdragstaktik och manöverkrigföring.  
 
                                                
130 Chefen för Marinen, TRFL, stycke 6:22. 
131 Chefen för Marinen, TRFL, Inledning. 
132 Chefen för Marinen, TRFL, stycke 1:2. 
133 Nils Marius Rekkedal, Modern krigskonst, s. 415-416. 
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De främsta skillnaderna mellan TRFL och TRKA som framkommit är bland annat att där 
TRKA är mycket mer direkta i sättet att meddela mål och medel är TRFL något mer modesta. 
TRFL beskriver styrningar som syften, ett exempel på detta är beskrivningen av bredduppgifter 
där TRFL beskriver det på följande sätt; “I vissa lägen kan företagsledaren ge taktiske ledaren 
(TaL) uppgift att t ex inta utgångslägen på en viss kuststräcka “beredd bekämpa (skydda etc.)”. 
Så formulerad uppgift (s k beredduppgift) utlöses av uppgiftställaren med särskild order.”134 
Medan TRKA beskriver styrningarna som mål. “För att möjliggöra ett flexibelt utnyttjande av 
våra förband kan dessa ges beredduppgifter. Beredduppgiften kan t ex omfatta alternativa 
stridsuppgifter och/eller tidskrav för omgruppering. Beredduppgiften utlöses av uppgifts-
ställaren med särskild order.”135 Bägge exemplen beskriver beredduppgifter och dess nytt-
jande och påvisar att viss skillnad mellan reglementena finns. Båda reglementena uppfattas 
dock som mer vägledande än beskrivande. De säger inte vad utan snarare hur officeren ska 
tänka.   
 
I och med likheterna gjordes valet att slå ihop våra analysverktyg för TRFL och TRKA till ett 
verktyg.   
 

4.4 Taktikreglemente för Marinen, TRM 1(A) 

TRM 1(A) gavs ut 2010 och beskriver det taktiska utnyttjandet av marinstridskrafternas insats-
förband såväl nationellt som internationellt. TRM 1(A) ska i likhet med sina föregångare utgöra 
en grund för bland annat organisation och ledning av marina förband samt användas vid utbild-
ning. TRM 1(A) riktar sig till Marintaktisk chef, chefer för fartygs- och amfibieförband, chefer 
för sjöoperativa helikopterförband samt hemvärn med marina uppgifter som hjälp vid planering 
och genomförande av marina operationer. 
 
TRM 1(A) har vid framtagning haft som utgångspunkt i sex olika Nato-reglementen. För varje 
Nato-reglemente som utges krävs det att de ingående länderna kommer överens. Texten i ett 
Nato-reglemente är en form av konsensus som alla ingående länder kan förhålla sig till.136 På 
grund av att Natos doktriner och begrepp är ett resultat av kompromisser länderna emellan 
finns risken att begreppen blir något “urvattnade”.137 Vid framtagningen av TRM 1(A) valdes 
de sex Nato-dokumenten framför nationella-, EU eller övriga Nato-dokument då de bedömdes 
ha högre relevans vid ledning av marina operationer.138 Reglementet har en struktur som är 
tydligt inspirerad av Nato i form av uppbyggnad av kapitel och underkapitel och namngivning 
av de samma.  
 
Även i detta reglemente påtalas det att grunden för ledning av marina operationer är uppdrags-
taktik. Att chef ska tilldela underlydande uppdrag med mål, uppgifter, resurser och handlings-
regler. Underlydande ges handlingsfrihet inom vissa begränsningar själv bestämma hur upp-
giften ska lösas. 
 

                                                
134 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 6:17. 
135 Chefen för Marinen, TRKA, Taktikreglemente för kustartilleriet, stycke 3:31. 
136 NATO - Topic: NATO Standardization Office (NSO). 
137 Nils Marius Rekkedal, Modern krigskonst, s. 420. 
138 Chefen för Marinen, TRM 1(A), Taktikreglemente för Marinen 1(A), s. 01-2. 
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TRM 1(A) ska beskriva både amfibie- och sjöstridskrafternas strid men har en tydlig tyngd 
inom sjöstriden. Ett antagande är att detta eventuellt skulle kunna vara en begränsning eller en 
försvårande faktor för amfibieförbanden att nyttja reglementet.   
 
TRM 1(A) är att se mer som en lärobok än ett taktikreglemente. Den beskriver vad som ska 
genomföras men inte hur detta ska ske.  
 
Samtliga kapitel i reglementet har analyserats men i följande kapitel har innehåll överens-
stämmande med analysmodellen hittats;  
 
Kapitel Innehåll 
Kapitel 01 Grunder 
Kapitel 02 Ledning 
Kapitel 03 Marina operationer med utgivna tillägg 
Kapitel 04 Planering 
Kapitel 05 Genomförande 

 

4.4.1 Faktor Tillit med indikatorer Ansvar och Relation 

“Gott ledarskap som inger förtroende är kanske den viktigaste förutsättningen för att en god 
anda ska kunna upprätthållas.”139 Ett bra ledarskap och en bra organisation som bygger på 
ansvarstagande chefer och underställda skapar tillit både inom gruppen och mot sidoordnade 
grupper och högre chef.  
 
Andra faktorer som skapar tillit och som belyses är “En effektiv och förtroendeskapande led-
ning bygger på kunskap om förbandens förmåga och den miljö de har att verka i.”140 och 
“Chefen leder verksamheten med personlig kontakt med direkt underställda chefer, DUC, och 
förband. Chefen ska stödja DUC så att dessa kan fokusera på sitt genomförande av verksamhet/ 
strid.”141 De personliga relationerna mellan chef och underställda är av yttersta vikt vid tillämp-
ning av uppdragstaktik. Ju bättre en chef känner sina underställdas styrkor och svagheter desto 
större handlingsfrihet kan den underställda personalen tilldelas. 
 
“OTC är den äldsta närvarande officeren som är kvalificerad att utöva befäl eller denne har 
delegerat TACOM till.”142 OTC är en förkortning på Officer in Tactical Command och är den 
som leder förbandet. TACOM är en förkortning på Tactical Command och innebär att chef har 
befogenhet att besluta hur taktiska uppgifter ska lösas och fördela uppgifter inom styrkan. Att 
peka ut en ansvarig officer enbart på ålder som grund upplevs som hämmande. Det kan försvåra 
möjligheten för yngre befäl att ta ansvar och kan påvisa bristande tillit för yngre officerare från 
högre chef. 
 

                                                
139 Chefen för Marinen, TRM 1(A), s. 01-21 och 01–22. 
140 Chefen för Marinen, TRM 1(A), s. 02-09. 
141 Chefen för Marinen, TRM 1(A), s. 04-13. 
142 Chefen för Marinen, TRM 1(A), s. 02-12. 
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4.4.2 Faktor Målbild med indikatorer Decentraliserad ledning och Tydliga mål 

Reglementet belyser att; “Marinstridskrafterna ska kontinuerligt med egna eller gemensamma 
ansträngningar kunna övervaka svenskt sjöterritorium och svensk ekonomisk zon.”143 Det tar 
även upp hur marinstridskrafterna ska nyttjas vid beredskapshöjning och mobilisering. Detta 
är tydliga strategiska målbilder som ger stöd för chefer vid planering av verksamheten.  
 
“Ledning ska utövas så att avsett slutläge nås. Vägen går via tydliga mål och enkla planer – 
omsatta till klara order – som genomförs med beslutsamhet.”144 Målbild och beslut i stort vilka 
stödjer decentraliserad ledning är centrala delar i uppdragstaktik.  
 
“Chefen ska prioritera att kontinuerligt, och efter hand, kontrollera samt verifiera de antag-
anden på vilka en plan vilar. Chefen bör, om förhållandena så medger, utnyttja underställda 
chefer vid planering. Detta kallas integrerad planering.”145 Uppdragstaktik och manöverkrig-
föring bygger på bland annat på decentraliserad ledning. Högre chef tar därmed en risk då 
denne ger handlingsfrihet åt underlydande chefer. Högre chef måste därför kontinuerligt följa 
striden och ge de styrningar eller det inflytande som behövs för att inte helheten och syftet med 
verksamheten påverkas negativt. Integrerad planering skapar en gemensam förståelse för mål-
bilden och syftet med striden vilket i sin tur leder till ett högre stridstempo. 
 

4.4.3 Faktor Initiativ med indikatorer Självständighet och Påverkan 

God anda, offensivt handlande och överraskning belyser alla behovet av att våga ta initiativ. 
“Det är nästan alltid nödvändigt att gripa initiativet och handla offensivt för att vinna en seger. 
Det är lika mycket en fråga om mental inställning som praktiskt handlande och kräver beslut-
samhet, djärvhet, mod och viljan att vinna. Ett defensivt uppträdande kan under vissa förhåll-
anden vara rätt men varje tillfälle att återta initiativet ska utnyttjas.”146 Här framhävs per-
sonliga egenskaper såsom mod att handla självständigt och våga ta initiativ. För att överraska 
fienden krävs ett offensivt handlande och att initiativ tas i ett tidigt skede för att inte tappa 
övertaget av tempo i beslutscykeln.  
 
Offensivt handlande kopplas mot att gripa initiativet för att vinna en seger. I kapitel 05 i av-
snittet om ytstrid uttrycks offensivt och defensivt agerande på följande sätt. “Ytstrid kan be-
drivas både offensivt och defensivt. Målet med offensiv ytstrid är att bekämpa, neutralisera 
eller hindra motståndaren att kontrollera ett havsområde. Defensiv ytstrid syftar till att skydda 
egna enheter, genom t.ex. val av förflyttningsväg, eller förhindra motståndaren att lokalisera, 
förfölja och insätta vapenmakt mot egna eller eskorterade styrkor genom aktiva stridsåt-
gärder.”147 Ett offensivt handlande kräver självständiga chefer som tar initiativ när tillfälle ges. 
Noterbart är det i och med detta citat finns skillnader i reglementet avseende defensivt hand-
lande där syftet med ett defensivt uppträdande är ett annat än det som beskrivs i krigföringens 
grundregler. I grundregeln “offensivt handlande” uttrycks att ett offensivt handlande nästan 

                                                
143 Chefen för Marinen, TRM 1(A), s. 01-13. 
144 Chefen för Marinen, TRM 1(A), s. 02-09. 
145 Chefen för Marinen, TRM 1(A), s. 04-11. 
146 Chefen för Marinen, TRM 1(A), s. 01-22. 
147 Chefen för Marinen, TRM 1(A), s. 05-05. 
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alltid är nödvändigt för att vinna en seger. Och att ett defensivt uppträdande kan under vissa 
förhållanden vara rätt men att varje tillfälle att återta initiativet ska nyttjas.148  
 
Generellt lyfts uppdragstaktik fram som något som främjar initiativ, detta initiativtagande 
underlättas av tydliga mål, enkla planer, skickliga chefer och dugliga förband.  “Uppdragstaktik 
kräver självständiga chefer och chefer som accepterar att underlydande agerar annorlunda än 
vad de själva skulle ha gjort.”149 Vikten av att ha självständiga och initiativtagande chefer med 
en hög grad av handlingsfrihet är en grund för att uppdragstaktik ska kunna tillämpas på ett 
fullgott sätt påvisas genom detta citat. 
 
En begränsande faktor för underställdas handlingsfrihet och möjlighet att handla självständigt 
och ta initiativ är Rules of Engagement, ROE, som beskriver vilket mandat att till exempel 
insätta vapenmakt eller vilka olika handlingsalternativ chefer på olika nivåer har. Denna faktor 
lyfts fram i TRM 1(A) på följande sätt; “Insatsregler (Rules of Engagement, ROE) anger be-
gränsningar i befogenheten att använda våld och tvång liksom vissa övriga begränsningar i 
uppträdandet vid lösandet av tjänsteuppgifter. Förekomsten av insatsregler inverkar dock ej 
på rätten till självförsvar.”150 Insatsregler är något som varje chef idag behöver förhålla sig till. 
 

4.4.4 Faktor Gemensam bas med indikatorer Utbildning och Förståelse 

I TRM 1(A) påvisas Försvarsmaktens och Marinens uppgifter i ett av de inledande kapitlen. 
Detta är att se som en målbild för vad högre chefer vill nyttja Marinen till. Doktrin och regle-
mentshierarkin beskriver den militära “röda tråden” från strategisk till taktisk nivå men TRM 
1(A) påvisar även den politiska nivå då den belyser solidaritetsförklaringen. Alla dessa förklar-
ingar skapar en förståelse hos läsaren vilket bidrar till en gemensam bas. 
 
TRM 1(A) beskriver i detalj hur lednings och lydnadsförhållanden förhåller sig till varandra 
både på engelska och med förklarande svenska för att minska risken för misstolkning. “Skrift-
liga order och rapporter till fartyg, kompani och uppåt avges på engelska. Om det bedöms 
ändamålsenligt avges order på och rapporter på svenska.”151 Kommunikationen med högre 
chef och sidoordnade chefer kan försvåras och misstolkningar kan leda till att tempot i striden 
går förlorad, då inte modersmålet nyttjas. I och med införandet av TRM 1(A) får den svenska 
Marinen även ett nytt orderformat att förhålla sig till. Ett orderformat och en orderstruktur som 
bygger på Natos metoder för att ge uppgifter. Engelska som språk och internationella order-
format kan försvåra för den gemensamma basen. Det finns risk att missförstånd sker när inte 
modersmål nyttjas vid ordergivning i kombination med en osäkerhet i hur orderformatet ska 
nyttjas för att följa svensk metodik. 
 

4.5 Jämförelse mellan TRFL och TRKA med TRM 1(A) 

I detta avsnitt presenteras jämförelsen mellan TRFL, TRKA och TRM 1(A). I analysen använ-
des analysverktygen för TRM 1(A) och det sammanslagna underlaget för TRFL och TRKA för 

                                                
148 Chefen för Marinen, TRM 1(A), s. 01-22. 
149 Chefen för Marinen, TRM 1(A), s. 02-01. 
150 Chefen för Marinen, TRM 1(A), s. 02-39. 
151 Chefen för Marinen, TRM 1(A), s. 01-04. 



46 
 

 

att jämföra det nya reglementet med dess föregångare. Texterna analyserades återigen och läs-
tes parallellt för att utröna om tolkningarna från respektive reglementes analys kvarstod även 
under och efter jämförelsen. Jämförelsen presenteras faktor för faktor. 
 
Bland de kapitel i respektive reglemente där innehållet kunnat påvisas med hjälp av analys-
modellen har följande kapitel därefter jämförts. Tabellen är att se som en visuell bild av de 
kapitel som är med i jämförelsen och inte som jämförelse mellan respektive kapitel. 
 
TRFL TRKA TRM 1(A) 
Inledning Inledning Kap 01 Grunder 
Kapitel 1, Krigföringens 
allmänna grundregler 

Kapitel 1 Krigföringens 
allmänna grundregler 

Kapitel 02 Ledning 

Kapitel 5, Grunder för 
svensk krigföring 

Kapitel 2 Operativa grunder Kapitel 03 Marina 
operationer med utgivna 
tillägg 

Kapitel 6, Taktikens grunder Kapitel 3 Taktikens grunder Kapitel 04 Planering 
Kapitel 7, Ledning samt 
sjöstridens planering 

Kapitel 7 Ledning Kapitel 05 Genomförande 

Kapitel 11, Sjöstridsföretag Kapitel 11 Grunder för 
kustartilleriförbandens strid 

 

Kapitel 12, Grunder för strid 
till sjöss 

Kapitel 12 Strid i skärgård  

 Kapitel 13 Strid vid öppen 
kust 

 

 Kapitel 14 Samordning  
 Kapitel 17 Luftförsvar  
 Kapitel 18 Sjömintjänst  
 Kapitel 20, Stabstjänst 

(planering) 
 

 Kapitel 21 Beredskap  
 

4.5.1 Faktor Tillit 

Faktorn handlar om ansvar, relation och tillit mellan människor, utan denna faktor och dess 
indikatorer kan uppdragstaktik inte tillämpas.  
 

4.5.1.1 Likhet:  

Gott ledarskap och förtroendeskapande ledning beskrivs i samtliga reglementen. Det finns viss 
nyansskillnad mellan TRFL och TRKA och TRM 1(A) i vad som skapar gott ledarskap och 
förtroendeskapande ledning men andemeningen från de tidigare reglementena lyser igenom. 
Detta beror på att gott ledarskap är en central och viktig del inom Försvarsmakten - utan bra 
ledning vinns inga krig. Har chefen en god relation och förståelse för de underställdas förmåga 
och den miljö de verkar i skapas tillit mellan chef och underställd. 
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I TRKA152 och TRFL påvisas behovet av personlig relation mellan chefer och underställda som 
en del i att skapa tillit inom förbandet. Chefen ska ägna sig åt att vidmakthålla och öka för-
bandets stridsvärde. Detta görs genom besök för att skapa en personlig relation med sina under-
ställda samt för chefen att skapa en egen uppfattning om personalens tillstånd. Besöken ger 
även chefen möjlighet att utöva personlig påverkan.153 TRM 1(A) beskriver det som att chefen 
ska leda verksamheten med personlig kontakt med sina direkt underställda chefer, DUC, och 
förband. Chefen ska stödja sina DUC så de kan fokusera på sitt genomförande.154 I samtliga 
reglementen påvisas behovet av en personlig relation mellan chef och underställd, dock har 
TRFL och TRKA något fler strecksatser och är något tydligare språkligt jämfört med TRM 
1(A). 
 

4.5.1.2 Skillnad: 

En chef måste förlika sig med tanken att han eller hon aldrig kommer att ha full kontroll på 
läget. Det gör att chefen måste kunna känna tillit och förtroende att övriga underlydande chefer 
tar ansvar för det övergripande målet och syftet med verksamheten. TRFL och TRKA är betyd-
ligt tydligare i sitt innehåll om behovet av tillit mellan chef och underställd än vad TRM 1(A) 
är. TRFL och TRKA lyfter fram behovet av tillit från högre chef att våga lita på sina under-
ställda chefers kunskaper och ledarskapsförmåga som en framgångsfaktor för att snabba på 
stridsförloppet.155 En orsak till skillnaderna mellan de gamla reglementena och TRM 1(A) kan 
vara att TRFL och TRKA beskriver manöverkrigföring på ett tydligare sätt än vad TRM 1(A) 
gör.  
 
I TRM 1 (A) har ett annat synsätt kopplat mot tillit och kompetens som inte finns i TRFL och 
TRKA. Detta handlar om vem som blir chef inom en sammansatt styrka. TRM 1(A) styr att 
äldste närvarande officer som är kvalificerad är den som ska utses som chef.156 Att peka ut en 
ansvarig officer enbart på ålder kan upplevas som hämmande både för yngre befäl att våga ta 
initiativ och visa framfötterna men även att det inte visar att högre chef har tillit till att de yngre 
underställda klarar av att lösa uppgiften. I TRFL och TRKA beskrivs hur chefer tillsätts vid 
sammansatta förband, som att den lämpligaste chefen ska väljas.157  Inom sjöstridskrafterna 
finns begreppet äldste fartygschef eller äldste Vaktchef. Denna beteckning används som ett 
begrepp och andemeningen är “den mest lämpade för uppgiften” avseende kunskap och 
erfarenheter. TRM 1(A):s beskrivning kan vara en olycklig översättning från Nato eller en för-
enkling av “Äldste” begreppet. Begreppet skulle också kunna härledas till den brittiska militära 
kulturen “cult of the rank” vilken anser att äldre officerare besitter de bästa kunskapen.158 
 
TRKA och TRFL uttrycker båda behovet av sunt förnuft och gott omdöme som viktiga egen-
skaper hos en chef för att skapa tillit hos underställda.159 Stridens osäkerheter, friktioner och 
komplexitet kan leda till att chefer begår misstag med svåra förluster som följd. Chefer vilka 

                                                
152 Chefen för Marinen, TRKA, Taktikreglemente för kustartilleriet, stycke 7:14. 
153 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 7:12. 
154 Chefen för Marinen, TRM 1(A), Taktikreglemente för Marinen 1(A), s. 04-13. 
155 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 7:18. 
156 Chefen för Marinen, TRM 1(A), Taktikreglemente för Marinen 1(A), s. 02-12. 
157 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 7:8. 
158 Eitan Shamir, Transforming Command, s. 73. 
159 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 1:13. 
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visar prov på sunt förnuft och gott omdöme i svåra situationer, skapar tillit både hos överord-
nade chefer och underställd personal. Vidare i analysen av kapitlet om ledning i TRFL och 
TRKA framkom att reglementena ofta påvisar vilka uppgifter, vilket ansvar och vilka egen-
skaper en chef eller ledare bör besitta. En av dessa egenskaper är viljan och förmågan att ta 
ansvar. Denna egenskap utgör grunden för bland annat initiativtagande och handlingskraft att 
nyttja de tillfällen som uppstår samt mod att fatta beslut på ringa underrättelser i syfte att vinna 
striden. Truppenführung påtalar att den sida som har den största viljan att först förutse fiendens 
nästa drag och hindrar denne att agera är den som kommer vinna striden.160 Clausewitz lyfter 
fram att djärvhet och mod balanserat med ett spänstigt intellekt kan till viss del uppväga bristen 
på numerär i förhållande till fienden.161 Båda dessa exempel ses som allmängiltiga då de på-
visar ett synsätt kopplat mot individen och chefen och inte mot teknik. Individen och chefens 
personliga egenskaper såsom beslutsamhet, djärvhet, mod, idérikedom och en vilja att vinna 
anses i TRFL och TRKA162 som väsentliga för att nå framgång i striden. TRM 1(A) saknar en 
liknande beskrivning av de egenskaper en chef behöver för att skapa tillit hos underställda.  
 

4.5.2 Faktor Målbild 

Finns en gemensam målbild hos samtliga skapar detta förutsättningar för decentraliserad led-
ning, vilket ökar tempot i striden och leder till ett mindre beroende av nya order från högre chef 
vid förändringar i läget.  
 

4.5.2.1 Likhet: 

TRKA och TRFL är skrivna som ett reglemente för att möta ett enda hot, en invasion från en 
annan nation.163 TRM 1(A) är skriven med ett annat säkerhetspolitiskt perspektiv. Den har 
framkommit för att förenkla för officerarna så att de inte ska behöva nyttja olika metoder be-
roende på om de övar nationellt eller internationellt. Strategiska uppgifter och målsättningar 
samt i stora drag de operativa målen för Marinen finns däremot presenterade i samtliga regle-
menten. TRFL och TRKA är dock mycket tydligare i sin inriktning än vad TRM 1(A) är.  
 
Både de upphävda reglementena och det nu gällande talar om behovet av integrerad plan-
ering164 eller parallellplanering för att öka möjligheten att snabba på beslutscykeln. Detta 
underlättas genom att underställda chefer har förståelse för högre chefs målbild så tidigt som 
möjligt.165 Genom att underlydande chefer deltar i planeringen ökar förutsättningarna för de-
centraliserad ledning. kunskapen om högre chefs målbild vilket skapar bättre förutsättning för 
uppdragstaktik och manöverkrigföring. 
 

                                                
160 Bruce Condell och David T. Zabecki, Truppenführung, s. 106. 
161 Carl von Clausewitz, Om kriget, s. 158. 
162 Chefen för Marinen, TRKA, Taktikreglemente för kustartilleriet, stycke 12:12. 
163 Chefen för Marinen, TRKA, stycke 2:4. 
164 Chefen för Marinen, TRM 1(A), Taktikreglemente för Marinen 1(A), s. 04-01. 
165 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 7:16. 
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4.5.2.2 Skillnad: 

I TRFL och TRKA är innebörden av målbild, chefens beslut i stort och riktlinjer tydligt be-
skrivna både vad gäller hur det ska beskrivas och vad de behöver innehålla.166 Detta för att ge 
underställd personal så tydliga ingångsvärden, om målet med verksamheten, som möjligt för 
att möjliggöra för decentraliserad ledning. Behovet av att chefer tydligt beskriver sin målbild 
och genomförandeidé i syfte att ge underlydande chefer handlingsfrihet i fråga om tillväga-
gångssätt, beskrivs även i Truppenführung.167 Denna tydlighet saknas i TRM 1(A) som endast 
gör en generell beskrivning av behovet av mål.168 TRM 1(A) har enbart ett fåtal stycken som 
handlar om målbild och riktlinjer, något som presenteras i både TRFL och TRKA under ett 
flertal punkter. Beslut i stort, nämns i TRM 1(A), endast i kapitlet om hur en order ska skrivas 
och då inte som en beskrivning av varför det är viktigt utan endast presenterat som en punkt i 
ett orderformat.169  
 

4.5.3 Faktor Initiativ 

Soldatens eller sjömannens framåtanda är av stor vikt för att vinna kriget. Självständighet och 
initiativkraft behöver påverkas och uppmuntras över tiden för att underställda ska ges hand-
lingsfrihet att kunna ta initiativ. Genom att ta initiativ ökar tempot i striden vilket syftar till att 
komma innanför fiendens beslutscykel. 
 

4.5.3.1 Likhet: 

Initiativ nämns i samtliga reglementen. TRM 1(A) preciserar att uppdragstaktik främjar ini-
tiativ och att initiativförmågan underlättas av tydliga mål, enkla planer, skickliga chefer och 
dugliga förband.170 I TRFL och TRKA är behovet att ta initiativ tydligt preciserat. TRFL påtalar 
att svensk sjökrigföring bygger på ett aktivt uppträdande där initiativ till sjökrigsföretag tas och 
att lokal och temporär överlägsenhet uppnås genom överraskning.171 För att underställda ska 
kunna ta initiativ krävs det att de är väl införstådda med högre chefs målbild och planer för att 
kunna handla självständigt. Ett sätt att möjliggöra detta är gemensam planering eller parallell-
planering som nämnts ovan.  
 

4.5.3.2 Skillnad: 

En markant skillnad mellan reglementena finns i synen på offensivt och defensivt handlande. 
Offensivt handlande kopplas mot att gripa initiativet för att vinna en seger. TRFL och TRKA 
understryker vikten av att det alltid är nödvändigt att handla offensivt och gripa initiativet och 
att det handlar om en mental inställning.172 I TRFL beskrivs faran med att vara defensiv som 
att det kan vara skadligt och att det endast ska nyttjas tillfälligt i avvaktan på ett gynnsammare 

                                                
166 Chefen för Marinen, TRFL, stycke 7:56-58. 
167 Bruce Condell och David T. Zabecki, Truppenführung, s. 30. 
168 Chefen för Marinen, TRM 1(A), Taktikreglemente för Marinen 1(A), s. 02-9. 
169 Chefen för Marinen, TRM 1(A), s. 04-10. 
170 Chefen för Marinen, TRM 1(A), s. 02-1. 
171 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 5:30. 
172 Chefen för Marinen, TRKA, Taktikreglemente för kustartilleriet, stycke 1:14. 
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anfallstillfälle.173 Detta är en tydlig koppling mot manöver- och sjökrigföringens syn på offen-
sivt och defensivt agerande. TRM 1(A) har en annan syn och beskriver att målet med offensivt 
handlande är att bekämpa, neutralisera eller hindra motståndaren från att kontrollera ett havs-
område. Medan den defensiva striden handlar om att skydda sina egna enheter eller förhindra 
motståndaren att insätta vapenmakt.174 Det uppstår en stor skillnad mellan de olika reglemen-
tena då TRM 1(A) inte beskriver sjökrigföringens grundläggande begrepp och egenskaper, så-
som sjökrigets syfte, medel och metoder vilket TRFL gör. 
 
För att öka handlingsfriheten för underställd personal i syfte att bibehålla ett högt tempo i 
striden, vid höjd beredskap eller krig, har TRKA en styrning om eldtillstånd. Denna styrning 
handlar om att delegera eldtillståndet mot sjömål till förbandschef inom ramen för given strids-
uppgift.175 Det finns ingen motsvarande text i TRM 1(A). Där lyfts insatsregler eller Rules of 
Engagement, ROE, fram som en begränsande faktor för underställdas handlingsfrihet och möj-
lighet att ta initiativ.176 Olika ROE mandat kan tilldelas chefer på olika nivåer, vilket ger högre 
chef möjlighet att till del styra striden.  
 

4.5.4 Faktor Gemensam bas 

Om chef och underställda delar värderingar och utgår från samma doktriner skapas ett gemen-
samt tankesätt som är en del av den gemensamma basen. Detta tankesätt förstärks med hjälp 
av en gemensam utbildning och att det finns en kognitiv förståelse mellan chef och underställd. 
 

4.5.4.1 Likhet: 

Krigföringens grundregler finns med och beskrivs i samtliga reglementen. Det finns små nyans-
skillnader mellan TRFL eller TRKA och TRM 1(A) genom att TRFL och TRKA har valt ordet 
samverkan och TRM 1(A) ordet samordning. Vår bedömning är att TRM 1(A):s ord sam-
ordning bättre beskriver vad punkten handlar om. Det finns ytterligare likheter mellan regle-
mentena som berör krigföringens grundregler där texterna endast modifierats då det överfördes 
från TRFL och TRKA till TRM 1(A). Ett exempel handlar om god anda och hur denna byggs 
upp.177  
 
En annan likhet mellan reglementena är syftet med varför reglementena finns och vad de ska 
nyttjas till. Samtliga reglementen ska användas vid utbildning i taktik av officerare vid Marin-
ens skolor, användas vid ledning av marina operationer samt vara en grund för marina förbands 
organisation, utbildning och utrustning. Detta skapar en gemensam grund för samtliga officer-
are. 
  

                                                
173 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 12:33-34. 
174 Chefen för Marinen, TRM 1(A), Taktikreglemente för Marinen 1(A), s. 05-5. 
175 Chefen för Marinen, TRKA, Taktikreglemente för kustartilleriet, stycke 15:9. 
176 Chefen för Marinen, TRM 1(A), Taktikreglemente för Marinen 1(A), s. 02-39. 
177 Chefen för Marinen, TRKA, Taktikreglemente för kustartilleriet, stycke 1:12. 
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4.5.4.2 Skillnad: 

Det förändrade omvärldsläget på 1990-talet gör att svenska Marinen börjar öva tillsammans 
med andra nationer. Detta leder till att Marinen behöver beskriva hur denna samverkan ska gå 
till. Sådana styrningar finns inte i TRFL eller TRKA eftersom läget då var att Sverige ensamt 
skulle försvara sig mot fienden. I och med det ökade behovet av samverkan med andra länder 
har TRM 1(A) en styrning om att engelska ska användas som orderspråk från fartygs- och 
kompaninivå och uppåt.178 Denna styrning av vilket språk som ska nyttjas som orderspråk finns 
inte i TRFL eller TRKA då svenska var det rådande språket. I och med den språkliga styrningen 
försvåras kommunikationen med högre chef och sidoordnade chefer eftersom inte modersmål 
nyttjas. Att utbilda samtliga officerare, soldater och sjömän i engelska under utbildningen krävs 
för att kunna bygga gemensam bas för att inte försvåra kommunikationen.   
 
I och med införandet av TRM 1(A) får den svenska Marinen även ett nytt orderformat att för-
hålla sig till, vilket genererar längre order med många obligatoriska punkter. 
 

4.6 Sammanfattning av jämförelsen 

I tabellen nedan presenteras de likheter och skillnader som jämförelsen funnit i form av citaten 
från respektive analys. 
 
Faktor Likhet Skillnad 
Tillit Gott och förtroendegivande 

ledarskap 
 

Hur chefer för sammansatta 
förband utses 
 

TRM 1(A) 
“Gott ledarskap som inger förtro-
ende är kanske den viktigaste förut-
sättningen för att en god anda ska 
kunna upprätthållas.”179  
 
TRFL: 

“Gott ledarskap som inger förtro-
ende, är kanske den viktigaste förut-
sättningen för att en god anda skall 
kunna upprätthållas.”180 
 

TRM 1(A) 
“OTC är den äldsta närvarande 
officeren som är kvalificerad att 
utöva befäl eller denne har 
delegerat TACOM till.”181  
 
TRFL 
“Till chef för tillfälligt samman-
satt förband utses den lämp-
ligaste av ifrågakommande 
chefer oberoende av tjänste-
ställning.”182  
 

Målbild Strategiska mål och 
parallellplanering  

Avsaknad av beslut i stort 
 

TRKA: 
“Försvar mot invasion utgör 
grunden för våra förberedelser… 

TRFL: 
“Beslut i stort skall klart ut-
trycka chefens vilja och är 

                                                
178Chefen för Marinen, TRM 1(A), Taktikreglemente för Marinen 1(A), s. 01-4. 
179 Chefen för Marinen, TRM 1(A), s. 01-21 och 01–22. 
180 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 1:13. 
181 Chefen för Marinen, TRM 1(A), Taktikreglemente för Marinen 1(A), s. 02-12. 
182 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 7:8. 
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Det övergripande målet för våra 
insatser är att hindra fienden att 
utnyttja vårt land.”183  
 
TRM 1(A):  
“Marinstridskrafterna ska 
kontinuerligt med egna eller 
gemensamma ansträngningar kunna 
övervaka svenskt sjöterritorium och 
svensk ekonomisk zon.”184  
 
TRFL: 
“När så är möjligt och lämpligt bör 
underställda och underlydande 
chefer delta i chefens planering. Han 
får då ett bättre underlag för att lösa 
egen uppgift och onödiga missför-
stånd kan undvikas.”185 
 
TRM 1(A): 
“Chefen bör, om förhållandena så 
medger, utnyttja underställda chefer 
vid planering. Detta kallas 
integrerad planering.”186   
 

grunden för stridens genom-
förande. Det skall ange syftet 
med samt huvuddragen av hur 
striden skall genomföras minst 
till dess uppgiften är löst… Det 
skall även ge underställda 
chefer underlag för att handla i 
chefens anda då oförutsedda 
händelser inträffar, som innebär 
att chefen inte hinner eller inte 
kan utöva ledning.”187  
 
TRM 1(A): 
“Ledning ska utövas så att 
avsett slutläge nås. Vägen går 
via tydliga mål och enkla planer 
– omsatta till klara order – som 
genomförs med beslut-
samhet.”188 
 

Initiativ Initiativ tas upp av samtliga men 
med lite olika innebörd 

Offensivt och defensivt samt 
ROE och eldtillstånd 

TRKA: 
“Det är nästan alltid nödvändigt att 
gripa initiativet och handla offensivt 
för att vinna en seger. Det är lika 
mycket en fråga om mental inställ-
ning som om praktiskt handlande. 
För detta krävs beslutsamhet, djärv-
het, mod och en vilja att vinna.”189  
 

TRFL: 
“I strid är offensivt uppträdande 
alltid av stor betydelse. Taktiskt 
offensivt uppträdande tillämpas 
därför under både offensiva och 
defensiva operationer.”190  
 

                                                
183 Chefen för Marinen, TRKA, Taktikreglemente för kustartilleriet, stycke 2:4 och 2:6. 
184 Chefen för Marinen, TRM 1(A), Taktikreglemente för Marinen 1(A), s. 01-13. 
185 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 7:16. 
186 Chefen för Marinen, TRM 1(A), Taktikreglemente för Marinen 1(A), s. 04-11. 
187 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 7:56-57. 
188 Chefen för Marinen, TRM 1(A), Taktikreglemente för Marinen 1(A), s. 02-09. 
189 Chefen för Marinen, TRKA, Taktikreglemente för kustartilleriet, stycke 1:14. 
190 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 2:31. 
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TRFL: 
“Våra förbands uppträdande skall 
präglas av djärvhet, snabbhet och 
idérikedom i syfte att ta och behålla 
initiativet. Genom överraskning kan 
framgångar nås som vida överstiger 
vad som annars kunnat förväntas av 
insatsen.”191  
 
TRM 1(A): 
“Ett defensivt uppträdande kan 
under vissa förhållanden vara rätt 
men varje tillfälle att återta initia-
tivet ska utnyttjas. Ett offensivt upp-
trädande är viktigt för strids-
moralen.”192 
 

TRM 1(A): 
“Ytstrid kan bedrivas både 
offensivt och defensivt. Målet 
med offensiv ytstrid är att 
bekämpa, neutralisera eller 
hindra motståndaren att kon-
trollera ett havsområde. 
Defensiv ytstrid syftar till att 
skydda egna enheter, genom 
t.ex. val av förflyttningsväg, 
eller förhindra motståndaren att 
lokalisera, förfölja och insätta 
vapenmakt mot egna eller 
eskorterade styrkor genom 
aktiva stridsåtgärder.”193  
 
TRKA: 
“Förbandschef för artilleri-, 
robot-, min-, och värnförband 
har alltid eldtillstånd mot sjö-
mål inom ramen för given 
stridsuppgift.”194  
 
TRM 1(A): 
“Insatsregler (Rules of 
Engagement, ROE) anger 
begränsningar i befogenheten 
att använda våld och tvång 
liksom vissa övriga begräns-
ningar i uppträdandet vid lös-
andet av tjänsteuppgifter. Före-
komsten av insatsregler in-
verkar dock ej på rätten till 
självförsvar.”195 

Gemensam bas Krigföringens grundregler och 
syftet med reglementet 

Språk och orderformat 
 

 “Skriftliga order och rapporter 
till fartyg, kompani och uppåt 
avges på engelska. Om det be-
döms ändamålsenligt avges 
order på och rapporter på 
svenska.”196 

  
                                                
191 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 6.21. 
192 Chefen för Marinen, TRM 1(A), Taktikreglemente för Marinen 1(A), s. 01-22. 
193 Chefen för Marinen, TRM 1(A), Taktikreglemente för Marinen 1(A), s. 05-05. 
194 Chefen för Marinen, TRKA, Taktikreglemente för kustartilleriet, stycke 15:9. 
195 Chefen för Marinen, TRM 1(A), Taktikreglemente för Marinen 1(A), s. 02-39. 
196Chefen för Marinen, TRM 1(A), s. 01-4. 
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5 Analys 

Under insamlingen av empirin började vi inse att Barius analysmodell inte kopplar uppdrags-
taktik lika tydligt mot den militärteoretiska tolkningen av manöverkrigföring. För att kunna 
svara på vår frågeställning om hur införandet av TRM 1(A) kan ha påverkat den marina 
taktiken identifierades det aspekter som inte analysmodellen påvisade. Dessa aspekter samt ett 
förslag på hur en förändrad modell vilken även belyser manöverkrigföring presenteras i detta 
kapitel. 
 

5.1 Diskussion utefter syfte och frågeställning 

Ett bildligt sätt att se på skillnaderna mellan TRFL eller TRKA och TRM 1(A) är att se TRFL 
och TRKA som en lärobok som beskriver hur man kör en bil medan TRM 1(A) främst presen-
terar vad en bil är. TRKA och TRFL upplevs därför som mer vägledande än beskrivande och 
säger inte vad chefer och underställda ska tänka utan snarare hur de ska tänka. TRM 1(A) kan 
därför ses mer som en handbok än ett reglemente. Den beskriver vad som ska genomföras men 
inte hur detta ska ske.  
 

5.1.1 Hur kan införandet av TRM 1(A) ha påverkat Marinens taktik 

TRM 1(A) togs fram för att uppdatera TRFL och TRKA. Behovet av ett uppdaterat reglemente 
var kopplat dels mot ett förändrat säkerhetspolitiskt läge med ökad internationalisering som 
följd och dels som en konsekvens av den omfattande omorganisation Försvarsmakten genom-
fört. En omorganisation som inneburit omdaning från invasion- till insatsförsvar och som bland 
annat inneburit att kustartilleri ansågs som förlegat till förmån för ett mer rörligt förband som 
amfibiebataljon samt att sjöstridskrafternas patrullfartyg och robotbåtar ersattes av modernare 
fartyg. TRM 1(A) utvecklades även som en konsekvens av den ökade internationaliseringen 
för att reducera skillnaderna mellan nationell och internationell verksamhet. Mot bakgrund av 
det nuvarande säkerhetspolitiska läget har pendeln återigen vänt och fokus ligger på numera 
främst på det nationella försvaret. 
 
Försvarsmaktens doktriner visar hur Försvarsmakten som politiskt maktmedel ska uppnå de 
säkerhetspolitiska målsättningarna. Militärstrategisk doktrin 2016 uttrycker att uppdragstaktik 
bygger på välutbildad personal med god etik, beslutsamhet, initiativkraft och vilja att ta ansvar 
samt kontinuerlig taktikutveckling.197 Doktrinen påtalar även att svensk krigföring operativt 
utgår från manöverkrigföring och ska vara utgångspunkt för strid och operationer.198 I och med 
detta finns en tydlig styrning från Överbefälhavaren att uppdragstaktik och manöverkrigföring 
är de grundstenar vilka den svenska Försvarsmakten ska vila på ur ett krigförings- och lednings-
perspektiv. Doktriner kompletteras med reglementen. Reglementen ska betraktas som bärare 
av tidigare lärdomar och inhämtad kunskap. Doktriner och reglementen beskriver den militära 
“röda tråden” från strategisk- via operativ- till taktisk nivå. Taktikreglementen utgör grunden 
för hur förband ska organiseras, utrustas och taktiskt nyttjas i händelse av kris eller krig. Tak-
tiken i reglementet bygger på en militärstrategisk grund och ska kunna vara vägledande i ut-
veckling av ny materiel, hur våra förband utformas och vilka uppgifter de förväntas lösa. Natos 

                                                
197 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin 2016, s. 67. 
198 Försvarsmakten, s. 58. 
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reglementen bygger på kompromisser länderna emellan och dessa kompromisser riskerar där-
med att urvattna begrepp och respektive lands syn på bland annat taktik. Det kräver att respek-
tive land utvecklar sina egna doktriner och reglementen som komplement till Natos. 199 Vid 
framtagandet av TRM 1(A) nyttjades Nato reglementena som grund men mycket av den 
samlade erfarenheten och den svenska synen på taktik som fanns beskrivet i TRFL och TRKA 
överfördes inte. En ständig justering av doktriner och reglementen måste göras i takt med den 
tekniska utvecklingen och det förändrade säkerhetspolitiska läget. Dock är det viktigt att i detta 
förändringsarbete omhändertar generella militära erfarenheter från krigshistorien om hur en 
konflikt kan lösas med militära medel i fred, kris och krig, anpassad efter en svensk särart.  
 

5.1.1.1 Militärteori och taktik 

Det militärhistoriska arvet i form av kunskap om tidigare militärteoretikers tankar och idéer 
och väl omhändertagna erfarenheter är viktiga för Försvarsmakten att förvalta för att inte 
tidigare misstag ska återupprepas. Militärteori och taktik ska vara vägledande vid utbildning, 
men även utgöra en grund vid lösningen av komplexa militära situationer.200 Det finns tydliga 
inslag från militärteoretiker så som Clausewitz, Corbett och Mahan i TRFL och TRKA. Bland 
annat Clausewitz teorier om friktioner i krig som beskrivs i TRFL201 eller Corbetts tankar om 
offensiv och defensiv krigföring som även de återfinns i TRFL.202 En balans mellan offensivt 
och defensivt agerande måste dock råda för att inte nå kulminationspunkten med egna 
stridskrafter för tidigt. Risktagning genom ett offensivt handlande i förhållande till en uthållig 
defensiv strid blir därför ett dilemma vid planering och genomförande av operationer och 
krigföring. Vilket särskilt gäller Sverige och vår begränsade militära förmåga. Clausewitz och 
Corbetts teorier är, även om de togs fram för över 100 år sedan, fortfarande allmängiltiga som 
ett stöd för dagens officerare.  
 
TRFL och TRKA tar enbart upp den taktiska nivån och är där tydliga med hur det offensiva 
agerandet övergripande ska genomföras, genom att belysa sammanhangen mellan operationer 
och taktik, sjökrigföring och sjökrigets natur samt taktikens grunder. Dessa tar sin inspiration 
från militärteorin omvandlade för att passa svenska förhållanden. TRFL har tagit erfarenhet-
erna från tidigare militärteoretiker såsom Mahan och Corbett och för ett resonemang bland 
annat om vad huvudsyftet med sjökrigföring är för något. Detta resonemang är direkt översätt-
ningsbart med Corbetts teorier.203 Huvudsyftet med sjökrigföring handlar om att säkra den egna 
kontrollen till sjöss eller förhindra fienden att säkra den samma.204 Taktiken för att nå detta 
syfte förklaras genom metoder att uppnå, bestrida eller att utöva kontroll sjöss.205 TRM 1(A) 
saknar en liknande beskrivning av dessa militärteoretiska begrepp och uttrycker därför inte hur 
den svenska Marinen ska nå sina utpekade mål och syften med verksamheten kopplat mot 
manöverkrigföring och sjökrigföring. Reglementet fokuserar mer på att beskriva det taktiska 
nyttjandet av förbanden i allmänhet och lyfter fram såväl den politisk nivå, i form av Lissabon-
fördraget som den taktisk nivå i form av styrningar hur förbanden ska sättas samman men be-
lyser till exempel inte sjökrigföring och sjökrigets natur. Därmed inte sagt att det inte finns 
taktiska passager i TRM 1(A), men dessa har i förhållande till TRFL och TRKA fått en alltför 

                                                
199 Nils Marius Rekkedal, Modern krigskonst, s. 420. 
200 Carl von Clausewitz, Om kriget, s. 103. 
201 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 2.35. 
202 Chefen för Marinen, TRFL, stycke 2:28. 
203 Julian Stafford Corbett, ”Some Principles of Maritime Strategy”, s. 336. 
204 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 2:9. 
205 Chefen för Marinen, TRFL, stycke 2:10-17. 
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undanskymd roll till förmån för att beskriva vad den nya organisationen och nya begrepp 
innebär.  
 
TRKA och TRFL lyfter även fram friktioner i krig som ett sammanfattande begrepp för oförut-
sedda omständigheter såsom förseningar, dimma, grundstötning, olyckshändelser, den mänsk-
liga faktorn med mera som en naturlig del i militär verksamhet.206 Clausewitz skriver “I krig 
är allt mycket enkelt, men även det enklaste är svårt. Svårigheter hopar sig och åstadkommer 
friktioner, som ingen riktigt kan föreställa sig, som inte upplevt kriget.”207 Då dessa militär-
teoretiska kopplingar saknas i TRM 1(A) uteblir också denna vägledande beskrivning ett 
taktikreglemente syftar till att vara. 
 
Vidare ger TRFL och TRKA generella militärteoretiska riktlinjer för hur en chef ska vara och 
agera. På så vis förvaltas också det beprövade karaktärsdragen och chefsegenskaperna inför 
kommande generationer av officerare, något som helt har utelämnats i TRM 1(A). Faran med 
att inte beskriva hur chefer och underställda ska agera är att den erfarenhet och det militär-
teoretiska arv, som fanns i TRFL och TRKA, går förlorad när det kommer till manöverkrig-
föring och sjökrigföring. Det är viktigt att förvalta detta arv så att tidigare framgångar i strid 
kan analyseras och tillämpas och tidigare misstag inte upprepas. I dagens Försvarsmakt med 
en hög personalomsättning och delvis avsaknad av mentorskap blir behovet av att skriva ner 
de erfarenheter som dragits än viktigare än vad de var tidigare. Tidigare fick nyutexaminerade 
officerare och officerare som fått en ny tjänst en mentor tilldelad vilken skulle utgöra ett stöd 
vid inlärning av den nya tjänsten. Detta mentorskap saknas i Försvarsmakten idag vilket gör 
att den nytillträdde officeren behöver tillskansa sig informationen på annat sätt, till exempel 
genom att läsa nedskrivna manualer eller reglementen. Militärteori och taktik kommer alltid 
vara föränderliga, men utgångspunkten är att de ska kunna vara vägledande under en längre 
tid. En ständig justering måste göras i takt med den tekniska utvecklingen och det förändrade 
säkerhetspolitiska läget. 
 
TRFL och TRKA är att se som manöverkrigföring omsatt i ett marint sammanhang. Nyckeln 
till manöverkrigföring är som tidigare beskrivits uppdragstaktik. Det taktiska nyttjandet av för-
band i manöverkrigföring bygger bland annat på att skapa förutsättningar för kraftsamling, 
överraskning och ett offensivt handlande. Överraskning uttrycks i TRFL som att målet med ett 
anfall är att anfallet ska genomföras överraskande och kunna insättas i alla havsområden kring 
Sveriges kust. Anfallet skapar därmed en osäkerhet hos fienden var och när det genomförs 
vilket tvingar fienden att vidta defensiva åtgärder och splittra sina resurser.208 Överraskning 
som framgångsfaktor saknas i TRM 1(A) och påtalas endast i kapitlet avseende krigföringens 
grundregler till skillnad från TRFL och TRKA som även beskriver hur överraskning ska 
nyttjas. En markant skillnad mellan reglementena handlar om hur offensivt eller defensivt ager-
ande ska nyttjas. TRFL beskriver detta som metoder för offensiv eller defensiv sjökrigföring 
och TRKA uttrycker det som metoder eller stridssätt. Betydelsen av ett taktiskt offensivt hand-
lande understryks oavsett om det handlar om sjökrigföring eller stridssätt. TRFL påtalar att ett 
offensivt agerande har stor betydelse och att ett taktiskt offensivt handlande ska tillämpas både 
vid offensiva och defensiva operationer.209 I TRFL beskrivs även att ett defensivt uppträdande 
kan vara skadligt och att det endast ska nyttjas tillfälligt i avvaktan på att återta ett offensivt 

                                                
206 Chefen för Marinen, TRKA, Taktikreglemente för kustartilleriet, stycke 7:16. 
207 Carl von Clausewitz, Om kriget, s. 79. 
208 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 11:2. 
209 Chefen för Marinen, TRFL, stycke 2:31. 
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agerande i syfte att ta initiativet.210 Både Corbett och Mahan påtalar behovet av att vara offen-
siv, men även att nyttja den defensiva krigföringen som en möjlighet att återta initiativet och 
det offensiva handlingssättet. De påvisar också att med en offensiv anda kan en mindre sjö-
styrka genom lokal överlägsenhet, slå ut en större genom att nyttja befintliga resurser.211 Vilket 
tilltalar en nation som Sverige då vi troligen kommer möta en presumtiv fiende med överlägsen 
militär förmåga. I TRM 1(A) beskrivs det som att det går att vara både offensiv och defensiv. 
Den offensiva striden syftar till att skapa kontroll över eller förhindra motståndaren från att ta 
kontroll över havsområden. Den defensiva striden handlar i TRM 1(A) om att skydda egna 
enheter genom till exempel val av förflyttningsväg.212 Detta sätt att se på defensiv strid är ett 
annat än vad än vad som beskrivs i krigföringens grundregler.213 TRM 1(A) har därmed en 
motsägelse internt i reglementet om hur och varför Marinen ska agera defensivt. I TRM 1(A) 
finns, till skillnad från TRFL, ingenting som beskriver att ett defensivt agerande kan vara 
skadligt utan snarare att det defensiva agerandet är att föredra. En förklaring, på det förändrade 
sättet att se på offensiv respektive defensiv krigföring, kan göras med stöd av Militärstrategisk 
doktrin 2016. Vilken beskriver manöverkrigföring och offensiv krigföring som; “Manöver-
krigföring är föremål för många olika internationella tolkningar och tillämpningar. Oftast be-
tonas olika ensidiga ideal som indirekt metod, rörelsens egenvärde för avgörande, motstånd-
arens systemkollaps då vissa nyckelfunktioner blir utslagna. Detta har lett till en övervärdering 
av offensiv på alla nivåer och en övertro på snabba resultat oavsett sammanhang.”214 Man-
överkrigföring och till del även uppdragstaktik beskrivs inte i TRM 1(A). En nackdel med att 
inte beskriva detta, skillnaden mellan exempelvis offensiv och defensiv krigföring och att ha 
motsägelser om vad defensiv strid syftar till, är att det skapar en otydlighet hur Marinens 
ingående förband ska agera, nyttjas och optimeras för att nå bästa möjliga verkan i fred, kris 
och krig. Allt detta sammantaget gör det svårare för officerare att följa den Militärstrategiska 
doktrinen.  
 

5.1.2 Kommunikation och nya begrepp 

När TRM 1(A) infördes gjordes valet att nyttja engelska som orderspråk, vid skriftliga order 
och rapporter, från fartygs- och kompaninivå och uppåt i organisationen.215 Samtidigt ändras 
det skriftliga orderformat och anpassas till ett internationellt system. Detta leder till att komm-
unikationen med högre chef och sidoordnade chefer kan försvåras då svenska som modersmål 
inte nyttjas och det som tidigare kunde beskrivas med ett kort order på max en sida blir nu flera 
sidor med ordertext och orderformat. Truppenführung belyser att det viktigaste inte är att skriva 
efter korrekt format med korrekt språk utan att mottagaren av ordern förstår vad som ska upp-
nås.216 Vilken påverkan det engelska språket kommer att ha vid värnpliktsutbildning är svårt 
att anta, med den begränsade tid som finns för utbildning bör vara en vägledande faktor i vilket 
språk som ska nyttjas. Samtidigt kräver ett internationellt samarbete ett gemensamt språk och 
där blir engelska det naturliga valet. Slutsatsen blir med andra ord att en blandning mellan 
svenska och engelska behövs. Val av språk borde avgöras om internationellt samarbete sker på 
strategisk, operativ, taktisk eller stridsteknisk nivå.  
 

                                                
210 Chefen för Marinen, TRFL, stycke 12:34. 
211 Niklas Nordgren, Teorier om sjökrigföring, s. 21-24. 
212 Chefen för Marinen, TRM 1(A), Taktikreglemente för Marinen 1(A), s. 05-5. 
213 Chefen för Marinen, TRM 1(A), s. 01-22. 
214 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin 2016, s. 59. 
215Chefen för Marinen, TRM 1(A), Taktikreglemente för Marinen 1(A), s. 01-4. 
216 Bruce Condell och David T. Zabecki, Truppenführung, s. 30. 
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TRM 1(A) lägger stort fokus på att förklara och beskriva nya begrepp, marina operationer, 
operationstyper och ledningsförhållanden. Ett exempel på hur TRM 1(A) integrerar nya be-
grepp med Nato är omdefiniering av ledning och lydnadsförhållanden. I TRFL och TRKA 
nyttjades endast begreppen underställd eller lyder under för att klargöra lydnadsförhållande 
kopplat mot tid eller uppgift mellan förband och enheter. Detta har i TRM 1(A) utvecklats till 
att även omfatta förhållanden som kan förekomma i en multinationell insats. Det finns en 
mängd olika begrepp beskrivna i TRM 1(A), beskrivna både på svenska och engelska för att 
minska risken för missförstånd, bland annat FULL COMMAND och OPERATIONAL COM-
MAND. FULL COMMAND beskrivs som en nationell suverän befogenhet för militär chef att 
tilldela uppdrag och uppgifter omfattande alla aspekter av militära operationer och som aldrig 
kan ges till en internationell styrkechef. OPERATIONAL COMMAND beskrivs som den 
högsta befogenheten en annan nation har att utöva befäl över svenska förband, men befogen-
heten medger inte att förändringar görs i den enhetens organisation.217 
 

5.1.3 Insatsregler eller Rules of Engagement, ROE 

I samband med Sovjetunionens fall, skapas en gråskala mellan fred, kris och krig vilket ökar 
behovet av att styra Marinens insatser för att ta hänsyn till folkrättsliga-, juridiska- och politiska 
mandat. Detta gör att insatsregler eller ROE tillkommer i TRM 1(A). ROE fanns inte i TRFL 
och TRKA, men en liknande beskrivning handlar om eldtillstånd som tilldelades ner till för-
bandschef i höjd beredskap och krig, för att möjliggöra ett högt stridstempo då hotet kom från 
Sovjetunionen. 
 

5.1.4 Avsaknaden av amfibiestridskrafter 

En av de större skillnaderna mellan TRM 1(A) i jämförelse med TRKA är att beskrivningen av 
hur amfibiestridskrafternas strid ska föras, som finns beskriven i TRKA, i princip har fallit 
bort. Det enda som TRM 1(A) beskriver avseende amfibiestridskrafter är i vilket sammanhang 
de uppträder, hur de är organiserade, vilka stridssätt som kan tillämpas samt vilka uppgifter 
och vilka operationstyper de kan lösa. Ett exempel på en ny operationstyp är Riverine Opera-
tions vilket är ett samlingsnamn för de delar av amfibie- eller markoperationer som bedrivs i 
“the riverine area”. Denna operationstyp nyttjas där landvägarna är begränsade men där vatten-
vägar i skärgård, floder och sjöar istället utgör naturliga transportleder.218 I inledningen av 
TRM 1(A) påtalas att reglementet ska nyttjas av hela Marinen. Avsaknaden av en mer utförlig 
beskrivning av amfibieförbandens nyttjande och möjlighet att bidra till den marina striden ses 
som problematisk och kan skapa svårigheter vid samverkan och planering av gemensamma 
marina operationer. Nedläggningen av kustartilleriet och dess förmågor kan ha varit en bidrag-
ande orsak till att en begränsad del av amfibiestriden införts då det inte fanns något tydligt 
reglemente att utgå ifrån vid framtagningen av TRM 1(A). 
  

                                                
217 Chefen för Marinen, TRM 1(A), Taktikreglemente för Marinen 1(A), s. 02-11. 
218 Chefen för Marinen, TRM 1(A), Taktikreglemente för Marinen 1(A), s. 03-16. 
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5.2 Vår utveckling av Barius analysmodell 

Vid insamling av empirin till undersökningen upptäcktes att för att svara på frågeställningen 
om hur taktiken avseende uppdragstaktik och manöverkrigföring påverkats saknades det aspek-
ter i Barius analysmodell. Analysverktyget var till hjälp när det gällde uppdragstaktik men när 
det handlade om militärteoretiska tolkningen av manöverkrigföring upplevdes det att detta inte 
belystes. En idé föddes om att försöka utveckla modellen för uppdragstaktik samt att ta fram 
en modell som även omfattar manöverkrigföring. Detta avsnitt försöker påvisa hur en sådan 
modell skulle kunna se ut men vi vill vara tydliga med att modellen inte prövats fullt ut mot 
empirin utan utformningen av modellen har fått styras av empirin och teoretikerna i referens-
ramen samt vår egen beprövade erfarenhet.  
 

5.2.1 Faktorer kopplade mot uppdragstaktik 

Barius analysmodell med faktorer och indikatorer har varit ett bra stöd i insamlingen av empirin 
avseende uppdragstaktik. Uppdragstaktik är en stor del i manöverkrigföring men för att för-
bättra modellen för manöverkrigföring behövde vi göra förändringar i modellen för uppdrags-
taktik.  
 
Vi har valt faktorerna decentraliserad ledning, handlingsfrihet och initiativ. Dessa faktorer 
sammanfattar begreppet uppdragstaktik som metod ur ett ledningsperspektiv och faktorerna 
skapar tillsammans förutsättning för högre chef att agera i det kaos som präglar striden. 
Faktorerna främjar också underställda chefers förutsättning att hantera komplexa situationer på 
respektive nivå. Samtliga faktorer har i likhet med Barius modell även indikatorer.  
 

5.2.1.1 Faktor Decentraliserad ledning 

Barius nyttjar decentraliserad ledning som en indikator till faktorn målstyrning. Vi anser att 
decentraliserad ledning är helt central inom uppdragstaktik. Chefens delegering av beslutsrätt 
till lägre befälsnivå, ökar möjligheten att påverka händelseutvecklingen. Vilket gör att tempot 
i striden ökar och leder till att motståndaren kommer efter i beslutscykeln. En viktig del för att 
möjliggöra decentraliserad ledning är att chefen ger ut ett Beslut i stort. Detta är ett samlande 
begrepp för målbild och genomförandeidé där målbild visar på vad som ska uppnås och 
genomförandeidé beskriver i stora drag hur striden ska föras för att uppnå målbilden. Både 
TRFL219 och TRKA220 lyfter fram behovet av en tydlig målbild och genomförandeidé. För att 
ett beslut i stort ska få så stor verkan som möjligt krävs en förståelse från samtliga om hur 
förbandet på bästa sätt ska lösa sina uppgifter, detta är en del av den gemensamma basen som 
är den andra indikatorn. Den gemensamma basen byggs även av gemensamma värderingar som 
även de bidrar till att öka verkansgraden. 
 
Indikatorer till Decentraliserad ledning 

- Beslut i stort. Ett tydligt beslut i stort möjliggör för att en fungerande decentraliserad 
ledning på lägre nivå kan fatta egna snabba beslut. Om underlydande chefer dessutom 

                                                
219 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 7:56-57. 
220 Chefen för Marinen, TRKA, Taktikreglemente för kustartilleriet, stycke 7:20 och 20:9. 
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har insikt i högre chefs beslut i stort två nivåer över sin egen ökas graden av decen-
traliserad ledning ytterligare och förståelsen för det övergripande syftet med striden 
förstärks. 

- Gemensam bas. En gemensam bas skapar förutsättning för chefen att våga delegera 
genomförandet och inte styra mer än nödvändigt. Gemensam bas är en av Barius 
faktorer men vi har istället valt att nyttja den som en indikator. En gemensam bas skapar 
en kognitiv förståelse och ett gemensamt tankesätt, inom förbandet, genom att chef och 
medarbetare delar värderingar, har genomgått samma utbildning och utgår från samma 
doktriner.  

 
Faktorn valdes för att decentraliserad ledning är den metod, ur ett ledningsperspektiv, som vi 
anser vara bäst lämpad för att hantera komplexa militära situationer. Decentraliserad ledning 
skapar också förutsättningar för tillämpning av faktorerna handlingsfrihet och initiativförmåga.  
 

5.2.1.2 Faktor Handlingsfrihet 

Att ge underställda chefer handlingsfrihet att lösa tilldelad uppgift utefter beslut i stort är en 
viktig del i uppdragstaktik. Underställd chef har därmed frihet att utnyttja tilldelade resurser 
efter egen planläggning för att lösa taktiska situationer inom ramen för given uppgift. Högre 
chefs uppföljning och styrning är en viktig del, då hög grad av handlingsfrihet råder, för att 
kontrollera att underställda chefer följer den övergripande händelseutvecklingen, vilket påvisas 
av både TRKA221 och TRM 1(A).222 Att möjliggöra handlingsfrihet för chefer att vara flexibla 
och nyttja de gynnsamma tillfällen som uppstår belyser både TRFL223 och Truppenführung224 
fram, även om de väljer lite olika perspektiv.  
 
Indikatorer till Handlingsfrihet 

- Förtroende. Utan ömsesidigt förtroende för varandras förmåga, vilja och omdöme 
kan inte uppdragstaktik och därmed också manöverkrigföring existera. I denna 
indikator kan Barius faktor tillit härledas även om vi valt ordet förtroende istället för 
tillit , då detta är ett mer vedertaget begrepp kopplat till reglementena.  

- Flexibilitet. Handlingsfrihet fordrar flexibilitet då få planer överlever efter första 
stridskontakten. Friktioner och fiendens motåtgärder i striden skapar ett förändrat läge 
vilket ställer stora krav på flexibilitet och anpassning.225 För att klara denna anpassning 
krävs chefer med god fattningsförmåga och ett rörligt intellekt.  
 

Denna faktor tillkom då vi under insamlingen av empirin kom fram till att det fanns svårigheter 
att skilja Barius faktorer tillit och initiativ ifrån varandra. För att skapa handlingsfrihet krävs 
det att förtroende finns mellan chef och underställd och att den underställda är flexibel och 
vågar att handla när tillfälle ges. 
 

                                                
221 Chefen för Marinen, TRKA, stycke 7:15. 
222 Chefen för Marinen, TRM 1(A), Taktikreglemente för Marinen 1(A), s. 04-13. 
223 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 6:22. 
224 Bruce Condell och David T. Zabecki, Truppenführung, s. 23. 
225 Bruce Condell och David T. Zabecki, s. 28. 
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5.2.1.3 Faktor Initiativförmåga 

Om inte initiativ tas är uppdragstaktik och manöverkrigföring verkningslös. Detta är något som 
Barius kommit fram till och vi har valt att även i vår modell nyttja faktorn. En fördelaktig 
situation kommer aldrig kunna utnyttjas om inte chefer besitter initiativförmåga.226  Genom att 
ta initiativet tvingas fienden att agera eller reagera. Förutsättningarna för att vinna striden ökar 
om fiendens beslutscykel bryts eller saktas ner. För att bryta fiendens beslutscykel krävs att 
chefer vid analys av hotet vågar agera och ta initiativ. Finns det en kultur inom förbandet som 
uppmuntrar framåtanda och viljan att ta ansvar ökar tillämpningsgraden av uppdragstaktik. 
Samtliga reglementen lyfter upp behovet av att ta initiativ och att handla självständigt när situa-
tioner uppstår. I TRKA,227 TRFL228 och TRM 1(A)229 handlar det främst om mental inställning 
och personella egenskaper såsom självständighet, djärvhet och vilja att ta ansvar för att ta initia-
tivet och skapa en situation. TRFL230 och TRKA231 lyfter även fram passivitet, alltså att inte ta 
initiativ som en dålig egenskap hos chefer och menar att hellre ta initiativ med risk att något 
kan gå fel än att inte göra något alls.  
 
Indikatorer till Initiativförmåga 

- Självständighet. Barius belyser vikten av att självständiga ledare och handlingskraftiga 
individer uppmuntras. En mental beredskap att agera i olika situationer måste finnas 
men även tolerans för misstag. Detta är något som vi ser som viktigt och därför håller 
vi kvar vid indikatorn självständighet. 

- Vilja att ta ansvar. Chefer och underställdas mentala inställning är en viktig del för att 
få uppdragstaktik att fungera. Att det finns en vilja att ta ansvar inom förbandet är en 
viktig del för att öka initiativförmågan.  
 

Initiativ är en viktig del inom uppdragstaktik och manöverkrigföring då den bidrar till ett offen-
sivt handlande, vilket i sin tur nästan alltid leder till framgång i strid. Saknar förbandet själv-
ständiga chefer som vill och vågar ta ansvar för att lösa ställda uppgifter skapas inte möjlig-
heterna att bryta fiendens beslutscykel och striden riskerar att förloras.  
 

                                                
226 Anders Cedergren och Peter A Mattsson, Uppdragstaktik - en ledningsfilosofi i förändring, s. 159. 
227 Chefen för Marinen, TRKA, Taktikreglemente för kustartilleriet, stycke 7:18. 
228 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 6:21. 
229 Chefen för Marinen, TRM 1(A), Taktikreglemente för Marinen 1(A), s. 02-22. 
230 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 12:39. 
231 Chefen för Marinen, TRKA, Taktikreglemente för kustartilleriet, stycke 7:16. 
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Figur 6. Vår förändrade modell av uppdragstaktik 
 
Faktorerna decentraliserad ledning, initiativförmåga och handlingsfrihet bygger uppdrags-
taktik. Respektive faktor kan både individuellt och i samverkan med en eller flera andra fak-
torer förbättra möjligheterna till ledning genom uppdragstaktik. Initiativförmåga i kombination 
med decentraliserad ledning ger underställda chefer möjlighet att självständigt utnyttja den 
handlingsfrihet som är given kopplat mot tilldelad uppgift.  
 

5.2.2 Faktorer kopplade mot manöverkrigföring 

Vår förändring av Barius analysmodell avseende uppdragstaktik är att se som en delmängd i 
manöverkrigföring. Manöverkrigföring är i grunden ett synsätt för hur krig tillämpas.232 Upp-
dragstaktik kompletterar detta synsätt genom att vara filosofin om hur ledning av den militära 
verksamheten ska genomföras. Vi ser att det finns tre faktorer som tillsammans med vår 
utveckling av modellen för uppdragstaktik lägger grunden för en modell som beskriver man-
överkrigföring. De faktorer som vi tagit fram är offensivt handlande, överraskning och kraft-
samling. Dessa faktorer krävs för manöverkrigföring ska kunna tillämpas på ett effektivt sätt.  
 

5.2.2.1 Faktor Offensivt handlande 

Offensivt handlande är nästan alltid nödvändigt för att vinna en seger233 och varje tillfälle att 
bekämpa en fiende måste nyttjas. Genom ett offensivt handlande tvingas fienden att parera eller 
agera och därigenom påverkas fiendens stridsplan. Offensivt handlande belyses i samtliga 
undersökta reglementen genom att det ingår som en punkt i krigföringens grundregler men 
TRFL234 och TRKA235 belyser behovet av offensivt handlande även i strecksatser om hur 

                                                
232 Nils Marius Rekkedal, Modern krigskonst, s. 413. 
233 Marco Smedberg, Om sjökriget, s. 168. 
234 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 12:3. 
235 Chefen för Marinen, TRKA, Taktikreglemente för kustartilleriet, stycke 12:37. 



63 
 

 

chefen ska tänka. Även litteraturen belyser behovet av att handla offensivt. Mahan är tydlig 
med att kriget till sjöss vinns med ett offensivt handlande.236  
 
Indikatorer till Offensivt handlande 

- Initiativ. Initiativförmåga är avgörande i offensivt handlande. Genom ett offensivt 
handlande skapas förutsättningar för att ta initiativet och därigenom påverka händelse-
utvecklingen i striden. Ett offensivt handlande syftar också till att bibehålla initiativet. 
Denna indikator är en faktor i vår analysmodell avseende uppdragstaktik vilket gör att 
ledning och taktik knyts samman.  

- Förbandsanda. Ett offensivt handlande handlar lika mycket om mental inställning som 
praktiskt agerande. Det förutsätter att det finns en anda och en vilja att vinna och en 
kultur där egenskaper som djärvhet och mod uppmuntras. Förbandsandan kan även 
byggas genom framgång i strid vilket stärker stridsmoralen och ökar förbandets själv-
förtroende. Denna indikator går att knyta in mot vår indikator gemensam bas i faktor 
decentraliserad ledning eller till indikatorn förtroende, i faktorn handlingsfrihet, då för-
troende för personalens förmåga är en del vilken bygger förbandsanda. 

 
Att vara offensiv handlar om att beslutsamt och initiativrikt ta tillvara på de gynnsamma 
tillfällen som uppstår. Vi hade en svårighet med hur vi skulle förhålla oss till offensivt hand-
lande vid insamling av empirin, i och med att Barius modell enbart belyser uppdragstaktik, 
men då offensivt handlande är en stor del i manöverkrigföring valde vi att låta den belysas 
under Barius faktor initiativ. Vid utvecklingen av vår modell återfinns initiativförmåga som en 
faktor inom uppdragstaktik och initiativ som indikator till offensivt handlande. Detta för att 
initiativförmåga har en avgörande betydelse för att kunna vinna en strid. Initiativ är en del som 
knyter ihop uppdragstaktiken mot offensivt handlande och är därmed bryggan mellan ledning 
och taktik i vår modell.  
 

5.2.2.2 Faktor Överraskning 

Överraskning har en stor inverkan i manöverkrigföring dels för att kunna överraska fienden för 
att skapa övertag i striden men även för att själv undvika att bli överraskad. En lyckad över-
raskning kan få stor moralisk påverkan samt att utfallet av striden kan uppnå ett bättre resultat 
i förhållande till den insatta styrkan. En av de viktigaste förutsättningarna för att uppnå över-
raskning är hög sekretess och att noggrann planläggning och förberedelse genomförts.237 Över-
raskning belyses i samtliga reglementen genom att den ingår i krigföringens grundregler. 
TRFL238 och även TRKA239 lyfter fram överraskning, i strecksatser utöver grundreglerna, som 
en väsentlig del för att vinna striden vilket även Truppenführung240 gör.  
 
Indikatorer till Överraskning 

-  Operationssäkerhet. Ett avgörande villkor att uppnå överraskning är förmågan att 
hemlighålla egna styrkors verksamhet, intentioner och gruppering. En god vetskap om 
fiendens verksamhet och förmåga bidrar till att öka operationssäkerheten, ökar möjlig-
heten att överraska fienden och reducerar risken att själv bli överraskad. 

                                                
236 Niklas Nordgren, Teorier om sjökrigföring, s. 24. 
237 Marco Smedberg, Om sjökriget, s. 184. 
238 Chefen för Marinen, TRFL, Taktikreglemente för flottan, stycke 11:10. 
239 Chefen för Marinen, TRKA, Taktikreglemente för kustartilleriet, stycke 3:12. 
240 Bruce Condell och David T. Zabecki, Truppenführung, s. 22. 
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- Originalitet. Genom att uppträda oberäkneligt ökar sannolikheten att överraskningen 
lyckas. Ett oberäkneligt uppträdande ställer krav på personalens idérikedom, fantasi, 
list och djärvhet för att kunna skapa ett överraskningsmoment eller vilseleda fienden. 

 
Att kunna hålla en hög operationssäkerhet och ha originalitet i utförandet av planen bidrar till 
att öka chanserna för att ett överraskande anfall lyckas. Samtidigt så handlar operationssäkerhet 
och originalitet om att reducera risken att själv bli överraskad. Vid insamling av empirin märkte 
vi att överraskning i TRM 1(A) endast tas upp i krigföringens grundregler och inte utvecklas 
vidare i enlighet med TRFL och TRKA. Överraskning valdes för att den i kombination med 
övriga faktorer bidrar till att uppnå önskad effekt inom manöverkrigföring.  
 

5.2.2.3 Faktor Kraftsamling 

För att möjliggöra framgång i strid behöver insatserna mot fienden koncentreras både i tid och 
till det område som har avgörande betydelse.241 Kraftsamling ska eftersträvas för att slå mot 
fiendens svaga punkter så att ett genombrott eller avgörande nås.242 Egna resurser ska grupperas 
för att snabbt kunna insättas då fiendens psykiska eller fysiska svagheter identifierats. Kraft-
samling belyses i samtliga reglementen då den ingår i krigföringens grundregler. Kraftsamling 
tillämpas olika beroende på om kriget ska föras på land eller till sjöss. Denna skillnad visas i 
TRFL genom att beskriva att det i sjökriget handlar om att anpassa spridningen243 för att täcka 
största möjliga yta. Corbett244 och Mahans245 beskrivning av kraftsamling som koncentration 
av styrkor kan även den vara en bidragande del i att belysa denna skillnad i jämförelse med 
Clausewitz där det handlar om att samla styrkorna i tid och rum.246  
 
Indikatorer till Kraftsamling 

- Lokal överlägsenhet. Strävan är att i tid och rum kraftsamla egna resurser och där slå 
fienden. Egna styrkor koncentreras så lokal överlägsenhet kan uppnås i fråga om eld-
kraft eller numerär. Till sjöss ses kraftsamling som att styrkorna är spridda över största 
möjliga yta men kan snabbt omfördelas för att nå lokal överlägsenhet på den plats där 
ett avgörande söks.   

- Samordning. Kraftsamling går ut på att samordna olika förband eller vapensystem 
under en begränsad tid i ett visst syfte. Detta ställer krav på samordning på alla nivåer 
för att höja effekten av insatsen.247 Samordning ingår även i krigföringens grundregler 
och belyses därmed i samtliga undersökta reglementen. 

 
Ett kraftsamlat anfall sätts in där fienden är som svagast för att nå mesta möjliga verkan och 
för att samordnat nå lokal överlägsenhet. Vid insamling av empirin märkte vi att kraftsamling 
i TRM 1(A) endast tas upp i krigföringens grundregler och inte utvecklas vidare i enlighet med 
TRFL och TRKA. Nackdelen med att inte lyfta fram kraftsamling och dess olika tillämpningar, 
till land och till sjöss, är att förståelsen för begreppet försvinner eller uteblir. Kraftsamling 

                                                
241 Marco Smedberg, Om sjökriget, s. 200. 
242Chefen för Marinen, TRKA, Taktikreglemente för kustartilleriet, stycke 12:11. 
243 Chefen för Marinen, TRFL, stycke 2:25. 
244 Niklas Nordgren, Teorier om sjökrigföring, s. 31. 
245 Niklas Nordgren, s. 34. 
246 Carl von Clausewitz, Om kriget, s. 174-179. 
247 Marco Smedberg, Om sjökriget, s. 192. 
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valdes för att den i kombination med övriga faktorer bidrar till att uppnå ett avgörande inom 
manöverkrigföring.  
 

5.2.3  Vår modell för manöverkrigföring 

Uppdragstaktik är ett sätt att leda inom Försvarsmakten och är att se som ett förhållningssätt 
mellan människor, om det är en filosofi eller en metod beror på vilket synsätt som nyttjas. 
Uppdragstaktik är nyckeln till manöverkrigföring som möjliggör att tillämpningen av 
manöverkrigföring kan fungera på ett effektivt sätt. Figur 7 visar hur förutsättningar för man-
överkrigföring skapas. Uppdragstaktik med våra faktorer och indikatorer hamnar främst inom 
området ledning i och med att uppdragstaktik är en metod eller filosofi för att nå uppställda 
mål och syfte med striden. Faktorerna överraskning, offensivt handlande och kraftsamling 
hamnar i den taktiska delen av manöverkrigföring där medel och metoder är styrande. Bryggan 
mellan taktik och ledning i modellen är initiativ. Initiativ återfinns både som en faktor i upp-
dragstaktik och som indikator i offensivt handlande. Ytterligare faktorer som överbryggar 
mellan uppdragstaktik med offensivt handlande är indikatorerna gemensam bas och förbands-
anda. Gemensam bas i form av utbildning och gemensamma värderingar hjälper till att bygga 
förbandsanda. 
 

 
Figur 7. Hur vår modell för uppdragstaktik tillsammans med faktorerna överraskning, kraftsamling och 
offensivt handlande bygger manöverkrigföring. Bilden visar även hur faktorerna förhåller sig till varandra.  
 
Faktorerna på den taktiska halvan i modellen kan kombineras med varandra för att öka förut-
sättningarna att nå framgång i striden. Ett offensivt handlande där ett beslutsamt anfall genom-
förs överraskande och kraftsamlat bidrar starkt till att vinna en seger, då fienden hela tiden 
måste parera och agera efter anfallarens verksamhet. Genom att kraftsamla, handla offensivt 
och överraska fienden skapas förutsättningar för att kontrollen till sjöss kan bestridas eller att 
striden på land kan nå ett avgörande.  
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“War is an art, a free and creative activity founded on scientific principles. It makes the very 
highest demands on the human personality”248 Varje militär situation har sin egen inneboende 
komplexitet vilket gör att dess lösning alltid kommer skilja sig från tidigare situationer. Den 
militära kultur eller plan som förlitar sig på allmängiltiga lösningar är på förhand dömd att 
misslyckas. Detta kräver välutbildad personal med ett rörligt intellekt som vågar ta ansvar då 
friktioner uppstår. Vi har genom vår modell utvecklat ett perspektiv på hur manöverkrigföring 
bör tolkas och genomföras med faktorerna decentraliserad ledning, handlingsfrihet, initiativ-
förmåga, offensivt handlande, överraskning och kraftsamling. Dessa faktorer med dess indika-
torer gör att vi anser att modellen skapar förutsättningar för hur chefer bör tänka och agera utan 
att i detalj beskriva lösningar på uppkomna taktiska situationer. Vår modell har sin grund i vår 
tolkning av tidigare militära teoretiker, litteratur, doktriner, de taktiska reglementen vi analys-
erat samt vår egen beprövade erfarenhet. 
  

                                                
248 Bruce Condell och David T. Zabecki, Truppenführung, s. 17. 
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6 Avslutning 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits om hur införandet av TRM 1(A) påverkat 
Marinens taktik, våra egna reflektioner, rekommendationer till Försvarsmakten samt förslag 
till fortsatt forskning. 
 

6.1 Slutsatser 

6.1.1 Avsaknad av svensk särart 

I och med att Natos reglementen bygger på kompromisser de ingående länderna emellan ökar 
risken för att begrepp, taktik och militärteoretiska grunder urvattnas. Det leder till att de ingå-
ende Nato-länderna behöver utveckla egna reglementen och doktriner, som innehåller respek-
tive lands särart. Dessa dokument används som komplement till Nato dokumenten. Vid fram-
tagandet av TRM 1(A) nyttjades olika Nato-reglementen som grund och mycket av den svenska 
särarten som fanns beskriven i TRFL och TRKA utelämnades. Detta leder till att den svenska 
Försvarsmakten och därmed också den svenska Marinen både bör göra de nödvändiga anpass-
ningar som krävs för att samordna verksamhet med andra nationer men behöver även utveckla 
ett svenskt taktiskt reglemente med svensk särart. Dessa krävs som nationellt komplement till 
Natos reglementen. I och med att Sverige inte är medlemmar i Nato ökar behovet ytterligare 
av ett nationellt taktikreglemente grundat på unika svenska förhållanden. 
 

6.1.2 Var tog manöverkrigföringen vägen? 

Militärteori och taktik kommer alltid vara föränderliga men utgångspunkten är att de ska kunna 
vara vägledande under en längre tid. I TRM 1(A) saknas det militärteoretiska perspektivet av 
manöverkrigföring från till exempel Clausewitz, Corbett och Mahan. Utan denna grund finns 
inte tydligheten i hur de Marina förbanden taktiskt ska nyttjas och Marinen riskerar därmed att 
förlora mångåriga erfarenheter, att inte uppnå full operativ effekt eller återupprepa tidigare be-
gångna misstag. Manöverkrigföring och till del även uppdragstaktik beskrivs inte i TRM 1(A). 
En nackdel med att inte beskriva detta, skillnaden mellan offensiv och defensiv krigföring samt 
att ha motsägelser om vad defensiv strid syftar till skapar en otydlighet hur Marinens ingående 
förband ska agera, nyttjas och optimeras för att nå bästa möjliga verkan i fred, kris och krig. 
TRFL och TRKA var läroböcker vilka beskriver hur officerare ska tänka i fråga om taktik, utan 
att i detalj beskriva lösningar på taktiska problem. TRM 1(A) presenterar främst vad Marinen 
är och upplevs därför mer som en handbok över Marinen, snarare än ett vägledande taktiskt 
reglemente.  
 

6.1.3 Avsaknaden av amfibiestridskrafter 

TRM 1(A) beskriver amfibiestridskrafternas förmågor endast i vilket sammanhang de upp-
träder, hur de är uppbyggda, vilka stridssätt de kan genomföra samt vilka uppgifter och opera-
tionstyper de kan lösa. Avsaknaden av beskrivning av amfibiestridskrafternas förmågor och 
hur de taktiskt ska nyttjas i den marina striden i TRM 1(A) är beklaglig. Om reglementet ska 
kunna nyttjas av samtliga marina förband krävs en utökning av amfibiestridskrafternas för-
mågor och möjligheter.  
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6.1.4 Reglering av handlingsfrihet  

Vid kalla krigets slut förändras det säkerhetspolitiska läget och en gråskala mellan fred, kris 
och krig skapas. Denna gråskala ökade behovet av hänsynstagande till folkrättsliga, juridiska 
och politiska mandat. Som en konsekvens av detta införs i TRM 1(A) begreppet insatsregler 
eller ROE. ROE infördes för att på ett enkelt sätt ge högre chef möjlighet att reglera handlings-
friheten och styra eventuella vapeninsatser hos sina underställda förband. ROE kan ses som en 
begränsning i handlingsfriheten för underställda chefer och kan därmed riskera att minska chef-
ernas möjlighet att nyttja manöverkrigföring fullt ut. 
 

6.1.5 Risken för missförstånd vid kommunikation 

Vid införandet av TRM 1(A) togs beslutet att orderspråket från fartygs- och kompaninivå till 
högre chef ska vara engelska. Även orderformatet byttes mot en mer Nato-anpassad struktur. 
Valet av engelska som orderspråk och det internationella orderformatet kan försvåra ledningen 
av Marinens förband. Mycket på grund av de nyansskillnader som finns mellan språken men 
även att vedertagna svenska uttryck blir svåra att översätta. Det upplevs även som en tidsförlust 
att skriva på engelska och risken för att kvalitéten i språket försämras då inte modersmål nyttjas. 
För att minska risken för missförstånd krävs att engelska som språk i utbildningen för off-
icerare, soldater och sjömän utökas samt att utbildning i hur order ska skrivas enligt Natos 
struktur. Vilken påverkan det engelska språket kommer att ha vid värnpliktsutbildning är svårt 
att anta, men det är inte helt osannolikt att mängden värnpliktiga kommer att öka under de 
närmaste åren. De värnpliktiga måste därför kunna hantera det engelska språket på en accep-
tabel nivå för att kunna bidra i Försvarsmaktens verksamhet. 
 

6.2 Författarnas egna reflektioner 

TRFL och TRKA var i sin utformning ett kondensat av allt vad officeren behövde veta för att 
kunna strida eller leda strid på taktisk och operativ nivå. Idag saknas denna tydliga publikation 
som sammanställer de viktigaste taktiska grunderna. TRFL och TRKA:s innehåll är delvis ut-
spridda i TRM 1(A), i Taktiska Procedurer för Marinen, TPM, och i Stående Order För Opera-
tioner Nationellt, SOFO NAT. TPM är en publikationsserie som omfattar samtliga marina 
stridsområden, så som ytrid eller ubåtsjakt och inriktar sig på den taktiska tillämpningen inom 
respektive stridsområde. SOFO NAT styr hur marina förband ska nyttjas i den dagliga verk-
samheten. Avsaknaden av en sammanställd publikation kan påverka Marinens sätt att verka då 
det som tidigare gick att läsa sig till i ett reglemente, nu kräver att antal olika dokument där 
sekretesskravet begränsar dess spridning och tillgänglighet. 
 
TRM 1(A) skrevs under den så kallade “strategiska time-outen”.249 Detta har lett till att mycket 
av beskrivningarna om hur krig ska föras har försvunnit. Även om “den eviga freden” hägrade 
och allianser, så som PfP, knöts måste en övergripande tanke om hur krig ska föras finnas i 
doktriner och taktiska reglementen. I dagens Försvarsmakt försvåras möjligheten att se den 
röda tråden från doktriner till reglementen avseende vad Marinen ska göra och hur de ska lösa 
sina uppgifter. Detta beror på att framtagningen av doktriner och reglementen är i otakt, vilket 
                                                
249 Holmström, ”Sveriges försvar lider av systemfel”. 
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leder till att omsättningen av uppdragstaktik som filosofi till metod saknas. Det är en nackdel 
att denna obalans finns utifrån ett taktiskt och stridstekniskt perspektiv, då obalansen kan leda 
till att utvecklingen av taktik och militär materiel riskerar att utformas utefter fel kriterier. Att 
utveckla ny teknisk materiel i form av fartyg och båtar är tidskrävande men det tar desto längre 
tid att utbilda personalen som ska bemanna, organisera och verka med den nya materielen. 
Detta kräver en långsiktig och väl genomtänkt plan på hur Försvarsmakten ska utformas och 
vilka uppgifter som ska lösas. Denna plan är upp till regering och riksdag att besluta om, men 
Försvarsmakten måste stödja framtagning av den planen och tillse att reglementena hålls upp-
daterade. Behovet av att ha utvecklade taktiska reglementen kan förstärkas ytterligare mot bak-
grund av de snabba säkerhetspolitiska svängningar som Rysslands krig mot Georgien 2008 och 
annekteringen av Krimhalvön 2014 utgjorde. Dessa två händelser förändrade även läget i 
Östersjön vilket påverkat Sverige. 
 
Alla Nato-länder har sin egen doktrin och syn på taktik, anpassad efter respektive lands militära 
kultur och lokala eller strategiska förutsättningar. Är Försvarsmaktens militära kultur och syn 
på uppdragstaktik och manöverkrigföring tillämpbar i ett multinationellt sammanhang? Sann-
olikheten att den svenska Försvarsmakten har dragit samma slutsatser som exempelvis Finland 
eller Italien är nog liten. Tillämpningsgraden av uppdragstaktik och manöverkrigföring 
kommer därför att variera i en multinationell operation. Graden av samordning mellan förband 
kan vara ett sätt att skapa handlingsfrihet mellan nationer. Denna handlingsfrihet kan skapas 
genom att exempelvis undvika att organisera olika nationer i samma task group, TG, eller att 
inte låta olika nationer verka inom samma område. Ett annat alternativ, för att skapa handlings-
frihet, är att göra precis tvärtom. Detta alternativ kräver en utökad omfattning av samövning 
för att skapa förutsättningar för ett förtroendeingivande ledarskap i kombination med gemen-
samma värderingar, vilket utgör en grund för tillämpning av uppdragstaktik och manöverkrig-
föring inom det sammansatta förbandet. 
 

6.3 Rekommendationer till Försvarsmakten 

Just nu pågår uppdateringar av både TRM 1(A) men även doktrin för gemensamma operationer. 
Doktrin för gemensamma operationer är Insatschefens möjlighet att presentera sin målbild av 
hur striden ska föras i likhet med Militärstrategisk doktrin vilken är Överbefälhavarens. Det 
finns ett behov att harmonisera framtagandet av TRM och Doktrin för gemensamma opera-
tioner för att möjliggöra och skapa synergier för hur Marinen ska nyttjas som militärt makt-
medel från strategisk- via operativ- till taktisk nivå. Finns denna synergi kommer det att öka 
förståelsen för i vilket sammanhang chefer på alla nivåer löser sin uppgift. 
 
Inför uppdateringen av TRM 1(A) till en ny utgåva, TRM 2020, rekommenderas att utveckla 
det militärteoretiska tänkandet utifrån manöverkrigföring och sjökrigföring samt utveckla det 
taktiska nyttjandet av amfibiestridskrafterna på taktisk och operativ nivå. Detta i syfte att be-
skriva för marinens officerare hur Marinen leds taktiskt med uppdragstaktik och manöverkrig-
föring som grund. Här kan vår uppsats addera ett perspektiv till detta. Det nya reglementet bör 
även utgöra en grund för framtagning av ny materiel, ny teknik, ny stridsteknik samt 
organisationsförändringar. Reglementet ska även vara en stöttepelare vid samverkan med civila 
myndigheter och andra nationer. Finns det ett tydligt reglemente som gör Marinen trygg med 
dess taktiska uppträdande kommer detta att ligga till grund för hur Marinen samverkar med 
andra länder och hur Marinen kan nyttja civila myndigheter i fred, kris och krig. 
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6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Just nu pågår uppdateringar av både TRM 1(A) och Doktrin för gemensamma operationer. Hur 
harmonierar den nya utgåvan av Taktikreglemente för Marinen, TRM 2020, med Doktrin för 
gemensamma operationer och hur knyts dessa samman mot Militärstrategisk doktrin i form av 
den röda tråden från strategisk- via operativ- till taktisk nivå? 
 
Vår undersökning har tittat på TRM 1(A) utifrån ett uppdrags-och manövertaktiskt perspektiv 
på grund av att Militärstrategisk doktrin uttrycker att detta är Försvarsmaktens ledningsfilosofi 
och metod. Manöverkrigföring är starkt influerat av krig på land men dess teorier kan även 
appliceras på amfibie- och sjöförband. En utgångspunkt för fortsatt forskning är att analysera 
om Corbett och Mahans teorier om sjökrigföring finns omsatta och vidareutvecklade till sven-
ska förhållande i TRM 1(A) eller nyare utgåvor. 
 
I tidigare avsnitt i denna undersökning har behovet av att ha ett vägledande reglemente som 
stöd vid utveckling av materiel, taktik och stridsteknik påtalats. Hur kommer införandet av 
amfibiestriden i kommande utgåvor av TRM 1(A) påverkas av amfibieförbandens taktiska ut-
veckling kopplat mot manöverkrigföring och uppdragstaktik? 
 
Alla länder har olika sätt att leda sina förband och olika sätt att se på vad uppdragstaktik är. 
Språkförbistringar och olika orderuttryck mellan sammansatta förband från olika nationer gör 
att möjligheterna för att tillämpa uppdragstaktik begränsas. En fullt fungerande uppdragstaktik 
bygger på tillit och förtroende mellan ingående enheter och personal. Detta förtroende tar tid 
att utveckla. Var bör samordning i ett internationellt sammanhang ske för att inte påverka 
graden av uppdragstaktik och manöverkrigföring? Bör samordning ske mellan cheferna i olika 
Task Groups eller inom Task Group:en? 
 
Denna undersökning har med stöd av empirin tagit fram en analysmodell avseende manöver-
krigföring. Modellen är inte prövad och ett förslag till fortsatt forskning är därmed att pröva 
modellen och se om vi tagit fram trovärdiga faktorer och indikatorer för manöverkrigföring.  
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