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det går att ifrågasätta om en småstat som 
Sverige kan välja ett offensivt förhållnings-
sätt vid en konfrontation på strategisk nivå. 
Med ett oförutsägbart världsläge och med 
en pågående omvälvande säkerhetspolitisk 
utveckling är det sannolikt att Sverige fort-
satt kommer att förhålla sig till en defensiv 
säkerhetsstrategi kopplad till interna påver-
kansfaktorer.1 I ett perspektiv av ett framtida 
Natomedlemskap kan sannolikt en något mer 
offensiv strategi komma att tillämpas inom 
ramen för den kollektiva försvarsklausulen 
i artikel 5.2 Men även vid ett medlemskap 
i Nato kommer det att krävas att Sverige, 
i ett inledande skede, enskilt klarar av att 

försvara Sveriges territoriella gränser i fred, 
kris och krig.

Enligt forskningsledare Eva Hagström 
Frisell vid Totalförsvarets forskningsinsti-
tut (FOI), kan Natoförstärkningar vid kris 
och krig dröja flera veckor.3 Det allt mer 
asymmetriska och fragmenterade stridsfäl-
tet, med möjligheter för motståndaren att 
verka i flera domäner, talar i grunden emot 
en inriktning som fokuserar på ett tidigt av-
görande vid Sveriges kust och gräns. De mo-
derna krigen utkämpas över hela ytan och 
drabbar samhällsviktiga funktioner med en 
diffus gräns mellan militära och civila mål.4 
Svenska stridskrafter måste fortsättningsvis i 
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Résumé

An effective balance between offensive and defensive actions, in the context of mission com-
mand, is difficult to maintain and can in the final stages lead to either victory or culmination. 
Associate Professor in War Studies Mikael Weissmann and Lt Col (retired) Peter Ahlström 
highlight in their research, regarding offensive and defensive patterns, that military culture 
and military training are the factors that both produce and reproduce the offensive domi-
nance in Swedish officers’ tactical actions. But the actions are guided not only by our pat-
terns but more by the processes in mission command. The methods in command and control 
are stuck in comprehensive planning methods that we transfer to the implementation phase. 
It is not in our prevailing offensive thinking where the risk lies. Rather, it is more like we 
increasingly linearly follow announced plans without critically examining and adapting the 
actions linked to the time constraints and the development of events. A task that is planned 
in matrices, in combination with a defensive action, is likely to have major consequences if 
the commanders wait for the next order and optimal conditions. In addition to comprehen-
sive planning models, our tactical pattern is also influenced by how we command and train 
our units. In order to be able to draw relevant conclusions from tactical exercises and train-
ing, linked to the Swedish national context, the Swedish ground units need to train offensive 
combat techniques and tactics within the framework of indirect methods – this will build up 
the initiative and the creativity among the officers. I still claim that the best way to deal with 
the unexpected and the effects of a surprise, is by training officers and units at the tactical 
level to act offensively within time-constrained decision-making cycles.
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första hand nyttjas till att hindra omedelbar 
nationell kollaps samt skapa förutsättning-
ar för tillförsel av externa militära resurser.

Författaren anser att, inom ramen för gäl-
lande militärstrategiskt koncept5 och natio-
nell säkerhetsstrategi,6 gemensamma opera-
tioner och de lägre förbandens taktik ska in-
riktas på en explicit offensiv och rörlig strid. 
Försvarsmakten kommer även i framtiden 
tvingas till, utgående ifrån knappa tidsför-
hållande, att välja vilka geografiska områden 
som ska försvaras i samband med de initiala 
striderna eftersom det med dagens begrän-
sade militära resurser inte går att försvara 
hela Sverige. Den militära och samhälleliga 
högteknologiska utvecklingen har försva-
gat försvararen7 och gjort initiativ förmågan 
ännu viktigare än tidigare. Att agera för att 
förekomma angriparen blir avgörande på 
det framtida stridsfältet. 

Artikeln avgränsas till att behandla of-
fensivt och defensivt tankemönster i sam-
band med ett nationellt försvar av Sverige. 
Utgångspunkten är att belysa huruvida 
svenska markstridskrafter med trovärdig-
het kan förhålla sig till och agera efter en i 
huvudsak offensiv taktik med de begränsade 
resurser som finns i en småstat.

Artikeln är strukturerad således: Inled-
nings vis definieras begreppen offensiv och 
defensiv, taktisk nivå, direkt och indirekt 
metod men även en kortare beskrivning 
kring aktuellt forskningsläge gällande mi-
litär kultur kopplat till offensivt och defen-
sivt tankemönster görs. Därefter belyses 
tillämpningen för markstridskrafterna gäl-
lande uppdragstaktik eftersom detta enligt 
svensk militär doktrin utgör en ledningsfi-
losofi för offensivt och defensivt agerande 
inom ramen för gemensamma operationer.8

Analysen och diskussionen kommer att 
värdera gällande planeringsprocesser i för-
hållande till genomförandeledning av mark-
operativ verksamhet. Historiska exempel 

från västfronten 1940 används för att be-
lysa dynamiken utifrån att det är svårt el-
ler nästintill omöjligt att planera och förut-
se både eget och motståndarens agerande. 
Påverkansfaktorer som värderas är tid och 
terräng för det taktiska agerandet. Därefter 
belyses risker och möjligheter kring svensk 
kulmination inom ramen för offensivt och 
defensivt agerande gällande strid i nyckel-
terräng och vid fientligt brohuvud. Enligt 
ordspråket ger övning färdighet men övning-
arnas relevans diskuteras utifrån upplägg 
och genomförande. Analysen avslutas med 
en diskussion kring effekterna av Sveriges 
deltagande i gemensamma internationella 
insatser och vilken påverkan detta kan få 
på vårt offensiva och defensiva agerande. 
Avslutningsvis redovisas slutsatser och re-
flektioner kopplat mot offensivt och defen-
sivt tankemönster men framförallt vad som 
är centralt för att kunna utveckla vårt tak-
tiska agerande.

Offensivt och defensivt 
tankemönster – begrepp och 
forskningsläge
En offensiv inriktning innebär ett aktivt 
agerande för att ta eller återta initiativet för 
att uppnå ett avgörande på egna villkor. En 
defensiv inriktning innebär att skapa bättre 
förutsättningar för egna eller andra förband, 
parera motståndarens avsikter eller för att 
förhindra att situationen förvärras.9

Taktisk nivå indelar förband inför strid 
men innefattar också manövrering av för-
band, samordning av eld och rörelse och 
av funktioner för att nå fördelar i striden. 
Tak tiska slutlägen och mål klarläggs uti-
från de överordnade operativa målen.10 I 
praktiken innebär det att enskilda soldater 
och underställda chefer, genom initiativ och 
handlingskraft, kommer att avgöra huruvida 
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högre chefs målsättningar kan förverkligas. 
Översten, fil dr Anders Palmgrens uppsats 

”Taktik – spelrum, problem och lösningar” 
beskriver taktik som en form av problem-
lösning, ett sätt att tänka för att bli fram-
gångsrik i konkreta situationer, baserat på 
en förstruktur av resurser samt socialt och 
intellektuellt kapital.11

Direkt metod innebär att konfrontera 
motståndaren i direkt strid, ofta genom 
kvantitativa eller kvalitativa övertag, för att 
förstöra eller reducera motståndarens för-
måga till strid. Indirekt metod används mot 
en jämbördig eller överlägsen motståndare 
där egen kraftsamling fokuserar på mot-
ståndarens gränssättande svagheter som 
exempelvis funktionsförband, logistik- och 
ledningsresurser.12

Utformningen av svenska militära dokt-
riner har trots resursförändringar och om-
världsläge bibehållit sin offensiva struk-
tur med utgångsläget i manöverkrigföring, 
uppdragstaktik och ambitionen att påtvinga 
motståndaren vår vilja. En genomgripande 
nedmontering av Försvarsmakten i början av 
2000-talet förändrade inte tankeperspekti-
vet utan motiverades med att insatsförsvaret, 
genom att bli mindre och vassare, skulle fo-
kusera mot omfattande deltagande i interna-
tionella insatser.13 Forskning på offensiv kog-
nition och krigföring inom Försvarsmakten 
visar på tankemässiga risker, med inslag av 
starka bias, i synnerhet hos arméofficerarna. 
Det är därför helt centralt att svenska office-
rare är medvetna om och har förståelse för 
hur vår militära kultur påverkar officerspro-
fessionen och utformningen av doktriner och 
därmed även grundtankarna kring offensiv 
krigföring. Docent Mikael Weissmann och 
överstelöjtnant (P) Peter Ahlström belyser i 
sin forskning, gällande offensivt och defen-
sivt tänkande, att den militär kulturen och 
utbildningen tillsammans är de faktorer som 

både producerar och reproducerar den offen-
siva dominansen i vårt taktiska agerande.14

Min tes, trots riskerna med ett alltför of-
fensivt tankemönster, är att det fortfarande 
är giltigt att förhålla sig till ett offensivt tän-
kande på taktisk nivå för att bättre kognitivt 
och ledningsmässigt, med korta tidsförhål-
lande, kunna agera mot det oväntade och 
överraskande.

”Train as you fight, fight as 
you train” – analys och 
diskussion
I Doktrin Gemensamma operationer 2020 
(DGO) framkommer det med all tydlighet 
att Försvarsmakten ska tillämpa uppdrags-
taktik som ledningsfilosofi där uppdraget 
med dess målsättning och syfte ska utgöra 
ramverket för planering och genomförande.15 
Ordet uppdragstaktik förekommer 28 gång-
er i DGO och därmed torde det inte finnas 
några tveksamheter hur och när detta ska 
användas. I Arméreglemente Taktik 2013 för-
klaras det att uppdragstaktik utövas genom 
att chefen anger mål och syfte, ställer uppgif-
ter, ger handlingsregler och tilldelar resurser 
för underställda att lösa uppgiften.16 Trots 
dessa styrningar finns det många och splitt-
rade uppfattningar om vad uppdragstaktik 
innebär. Del av problemet är den lojalitet och 
övertro som finns till de planeringsproces-
ser som föregriper genomförandeledningen. 
Svensk planerings- och ledningsmetod (SPL) 
och Planering under tidspress (PUT) är idag 
så omfattande och analytiska att detta ska-
par en chimär och ett agerande som innebär 
att striden ska gå att kontrollera och följa 
någon form av struktur och flödesschema. 
Antitesen är Guderians planerings- och or-
derunderlag vid anfallet över Meuse vilket 
endast omfattade tre sidor och därefter fick 
hans underställda chefer omsätta uppdraget 



nr 4 oktober/december 2022

144

enligt tankarna med Auftragstaktik, med 
stort eget mandat, och med chefens syfte 
som ledstång.17

Huvuddelen av dagens svenska plane-
ringsmetoder och doktriner leder oss mot att 
nyttja moderna stormaktsmetoder, vilket ska-
par en offensiv illusion som inte är anpassad 
för vår svenska kontext.18 Enligt Jim Storr 
är de lednings- och planeringsmetoder som 
nyttjas av Natoländerna för fokuserade på 
analys, planering och synkronisering i stora 
staber, vilket lamslår tempot.19 Risken med 
detta är att stora staber skapar omfattande 
planer där underställda chefer linjärt följer 
planen och inte agerar utifrån uppdrags-
taktikens grundtankar. I boken Militära ar-
betsmetoder förstärks dessa tankar där det 
beskrivs att den svenska uppdragstaktiken 
påverkat det militära tänkandet och den 
militära kulturen. Anders Palmgren och 
Niklas Wikström beskriver vidare att tak-
tiken präglats på brigad- och fördelningsni-
vå där man mer renodlat använder uppgift 
istället för uppdrag. Det förklaras även att 
större vikt läggs vid den fastställda uppgiften 
och högre chefs plan istället för att kritiskt 
pröva genomförandet kopplat mot aktuell 
händelseutveckling.20 Beskrivningen av loja-
litet mot planen och högre chefs målbild är 
sannolikt något som de flesta arméofficerare 
kan känna igen sig i trots att flertalet även 
anser sig både offensivt handlingskraftiga 
och hängivna uppdragstaktiker.

Baksidan med ett alltför offensivt ageran-
de för de svenska markstridskrafter är ris-
ken för egen kulmination. Utmaningen för 
huvuddelen av de svenska markförbanden 
är att de initialt måste genomföra operativa 
transporter och förflyttningar för att kunna 
verka i nyckelterräng och vid motståndarens 
brohuvud. Detta kommer att kräva ett of-
fensivt och flexibelt agerande och samtidigt 
kommer tidsfaktorn vara vital för att uppnå 
effekter av de gemensamma operationerna.

Ett historiskt exempel från den tyska inva-
sionen av Frankrike 1940 visar på att tidsfak-
torn och offensivt agerande vid övergången 
av Meuse vara avgörande för helheten av den 
gemensamma operationen. Genombrottet 
och agerandet från bland annat tre offensi-
va plutonsstridsgrupper på djupet orsakade 
att stora delar av det franska försvaret bör-
jade kollapsa i förtid, detta oaktat att hu-
vuddelen av de tyska pansarförbanden var 
kvar på norra sidan Sedan och Meuse i flera 
timmar.21 Inom ramen för offensiv strid mot 
motståndarens brohuvud finns å andra sidan 
ett av de svåraste besluten att fatta, nämligen 
när offensiven måste övergå till mer defen-
siva inslag och indirekt metoder för att inte 
hamna i egen kulmination. Detta kommer 
att ställa höga krav på de förband och che-
fer som är längst fram för att kunna avgöra 
när omslagspunkten infaller.

Förmågan att växla mellan defensiv och 
offensiv är en viktig del i det som Meir Finkel 
beskriver i On Flexibility, som konceptu-
ell och doktrinär flexibilitet, vilket även 
finns med i svensk Militärstrategisk dokt-
rin 2016.22 Finkel menar att en multifunk-
tionell doktrin är avgörande för framgång, 
trots att försvarsmakter generellt förespråkar 
offensiv eller defensiv krigföring.23 Men det 
som sannolikt är mest centralt är att svens-
ka officerare vågar fatta de offensiva beslut, 
i rätt tid, som krävs för att kunna påverka 
en motståndare tidigt. Riskerna med ett de-
fensivt tänkande och agerande i tidskritiska 
moment kommer sannolikt att få stora kon-
sekvenser om chefsnivån inväntar korrekta 
order och optimala förutsättningar.

Denne författare vill hellre ha direktun-
derställda chefer som vågar vara offensiva i 
tidskritiska situationer eftersom de ofta har 
aktuell lägesbild och känner sitt förband. 
Författarens erfarenhet är att tiden och till-
gången till rätt terräng ofta fäller avgörande 
huruvida vi kommer att lyckas eller inte. Ett 
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offensivt agerande med ett rörligt förband, 
exempelvis med en motoriserad skyttebatal-
jon med egen operativ rörlighet, kan i flera 
situationer uppnå högre och bättre effekt än 
tunga förband så länge det lättare förban-
det kan nyttja tidsfaktorn och terrängen för 
striden till sin fördel.

Med Försvarsmaktens doktriner som 
grund utvecklar stridskrafterna egna regle-
menten och handböcker. De doktrinära un-
derlagen ska inte förstås som en rigid ram, 
utan som en stadig plattform för improvisa-
tion och pragmatiska lösningar.24 Problemet 
är att många av begreppen stannar vid att 
vara ”buzzwords”, trendiga uttryck, som 
är svåra att omsätta till verkliga situatio-
ner. Det som sannolikt påverkar det taktiska 
tankesättet mest är genomförandet vid öv-
ning och träning. Manöverförbanden övar 
i grund offensiva moment eftersom detta är 
det som skapar flest stridstekniska situatio-
ner under förhållandevis korta övningar. Det 
som är problematiskt är att det även dras 
taktiska slutsatser kring krigföringen trots 
att förbanden övar på övningsfält som är 
begränsade i yta och i de flesta fall välkända 
för övningsdeltagarna. Ska vi utveckla det 
taktiska agerandet finns det behov av att 
träna officerare i okänd terräng och under 
längre övningar. Förutsägbara övningssce-
narion och händelsekedjor leder till ytterst 
begränsade relevanta slutsatser huruvida 
förbanden klarar av att hantera oväntade 
händelser och överraskningar, framförallt 
kopplat till kritiska tidsfaktorer.

Finkel förklarar i ett av sina strata, kog-
nitiv- och ledningsflexibilitet, att genom 
snabba agerande och improvisationer så 
kan personer och organisationer snabbt 
återhämta efter en överraskning. Genom 
ledningsflexibilitet skapas frihet och man-
dat att fatta beslut när så behövs kopplat 
till det operativa och taktiska läget.25 Kan 
vi uppmuntra till denna form av uppdrags-

taktik genom positiv attityd till de chefer 
som tar initiativ och klarar av att improvi-
sera är mycket vunnit, både under övning 
och insats. Tiden till träning är begränsad, 
och även tillgången till terräng. Att retoriskt 
hänvisa till att Försvarsmakten använder 
uppdragstaktik som ledningsfilosofi känns 
inte trovärdigt kopplat till hur vi praktiskt 
tränar våra förband och chefer. För att kunna 
dra relevanta slutsatser av taktiska övningar 
kopplat till svensk nationell kontext behö-
ver de svenska markförbanden träna offen-
siv stridsteknik och taktik inom ramen för 
indirekta metoder. Detta kommer att bygga 
upp initiativförmågan och idérikedomen hos 
officerarna. Det svåraste vi gör är att sam-
ordna offensivt agerande vilket leder till att 
defensiva moment på taktisk nivå inte får 
samma fokus och handlingsutrymme.

Sverige prioriterar åter det nationella 
försvaret efter en lång period med fokus på 
internationella insatser. Inom ramen för det 
internationella samarbetet och interoperabi-
litet har Försvarsmakten kunnat dra många 
erfarenheter och även identifierat var våra 
brister och styrkor finns från en skarp kon-
fliktmiljö. Framförallt har insatserna ökat 
enskilda deltagares erfarenheter och visat 
att utbildningsnivån på soldater och sys-
tem håller under krigsliknande förhållande. 
Studier av FOI visar även att många slutsat-
ser har dragits kopplat mot erfarenheterna 
kring logistik och funktioner.26

Sammantaget finns farhågor att fokus 
på irreguljär krigföring och internationel-
la uppdrag har skett på bekostnad av för-
mågan till högintensiv strid och nationellt 
försvar. I huvuddelen av de svenska insats-
områdena har resurserna varit väl tilltagna 
i ett förhållandevis avgränsat terräng- och 
insatsområde. Ett exempel som skiljer på 
internationell och nationell kontext är den 
kvalificerade sjukvårdsförmåga som dispo-
neras under internationella uppdrag. Vid 
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försvaret av Sverige kommer inte motsva-
rande resurser att finnas vilket kommer att 
skapa etiska dilemman. Riskbenägenheten 
och offensivlustan kommer att prövas när 
de begränsade svenska sjukvårdsresurser-
na är begränsade eller mättade. Dessa ked-
jor övas inte fullt ut i fredstid och kommer 
att påverka både ledarskapet och viljan att 
agera offensivt.

Slutsatser och reflektioner
Weissmann och Ahlström skriver att det of-
fensiva tankesättet genomsyrar officerarnas 
profession och att detta finns indoktrinerat i 
den gemensamma militära kulturen och ut-
bildningen.27 Resultaten och slutsatserna är 
relevanta kopplat till den forskning som är 
genomförd.28 Officerarnas svar bygger på er-
farenheter, baserade på avgränsade övningar 
i Sverige och internationella insatser, och på 
den utbildning som tar sin grund i våra dok-
trinära underlag och reglemente. Men, det 
största problemet är att vi anser att vi till-
lämpar uppdragstaktik fullt ut men har på 
vägen fastnat i omfattande planeringsmetoder 
som vi fört över till genomförande ledningen. 
Riskerna med detta är inte vårt förhärskande 
offensiva tänkande utan att vi linjärt följer 
delgivna planer utan att kritiskt pröva och 
anpassa agerandet efter händelseutvecklingen. 
Oaktat att vi använder ett offensivt tänkan-
de så bör varje nivå tillämpa förbyggande 
krigsspel och omfallsplanering och undvi-
ka att hålla fast vid obsoleta målbilder och 

beslutstödsplaner eftersom dessa bygger på 
att motståndaren och vi själva följer planen.

Författaren hävdar att det bästa sättet att 
hantera det oväntade och överraskande sker 
genom att vi tränar chefer och förband till 
att tänka och agera offensivt och flexibelt 
med korta tidsförhållande för beslutsfatt-
ning. Det enda som är säkert i krig är att 
planen inte kommer att hålla. Däremot finns 
det många historiska exempel där enheter 
och chefer tänkt offensivt mot högre chefs 
syfte, i uppdragstaktikens anda, och agerat 
utefter en förändrad händelseutveckling. Det 
är idag svårt att planera och öva denna typ 
av beslutsfattning, och många erfarenheter 
bygger på begränsade övningar eller från en 
internationell kontext. Men det viktigaste 
tankemönstret är precis som B A Friedman 
hävdar i On Tactics; bara för att det finns 
en defensiv strategi så utesluter det inte of-
fensiv taktik där paradoxen utgår från en 
centraliserad strategisk ledning med decen-
traliserad ledningsfilosofi på taktisk nivå.29 
Balansen mellan offensivt och defensivt age-
rande inom ramen för uppdragstaktik, trots 
alla doktrinära ramverk, kan vara svåra att 
särskilja och brytpunkten för egen framgång 
eller kulmination för en stat kan i värsta fall 
avgöras vid ett fientligt brohuvud eller vid 
en övergång vid Meuse.

Författaren är major och har i huvudsak 
tjänstgjort vid mekaniserade förband och 
genomför för närvarande Högre officers-
programmet 2021–2023.
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