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Sammanfattning: 
Den operativa miljön har förändrats vilket leder till att Försvarsmaktens ledningssystem behöver 
utvecklas. Sveriges nuvarande ledningssystem omhändertar inte de nya utmaningarna och Försvars-
maktens uppgifter blir allt mer komplexa. Sveriges militärstrategiska koncept baseras på att vinna 
tillsammans och undvika att förlora ensamma. Ordet tillsammans driver utvecklingen av internat-
ionellt sammabete och gemenskap.  
 
Under 2016 beslutade Sverige att ansluta sig till Natos utveckling av Federated Mission Networking 
(FMN). FMN syftar till förbättrat informationsutbyte mellan Nato, Nato-länderna och icke-Nato-
enheter. FMN är ett ramverk som omfattar alla ingående delar i ett ledningssystem. Konceptet byg-
ger på principerna smidighet, flexibilitet och skalbarhet.  
 
Syftet med studien är att belysa ett svenskt införande av FMN-konceptet och undersöka hur detta 
kan bidra till ökad förmåga att omhänderta komplexiteten i ledning av gemensamma operationer. 
Studiens slutsats är att FMN-konceptet bidrar till ledningssystemets förmåga att skapa ordning 
genom fastställda rutiner och metoder. Det underlättar informationsdelning och ökar möjligheten 
till samordning och samverkan. Konceptet bidrar till en ökad interoperabilitet inom alla ingående 
delar i ledningssystemet.  
 
Nyckelord: 
Federated Mission Networking, FMN, interoperabilitet, komplexitet, ledning av gemensamma op-
erationer, ledningssystem, tillsammans 
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1. Inledning 
Denna studie som handlar om utveckling av framtida ledningssystem tar sitt avstamp i följande 
tre utgångspunkter. 
1. Den negativa omvärldsutvecklingen har påverkat Sveriges utrikespolitiska inriktning 

(Wallström, 2019). 
2. Teknologiska framsteg skapar förutsättningar för förändrade metoder att föra krig och 

stridsfältet har blivit allt mer fragmenterat och är inte längre begränsat till land, sjö och luft 
(Perkins, 2017, s. 11).  

3. Försvarsmaktens uppgifter har blivit allt mer komplexa till följd av dessa utvecklingar 
(Försvarsmakten, 2016b). 
 

I Regeringens utrikesdeklaration 2019 står det att ”Vår militära alliansfrihet tjänar oss väl och 
bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa” (Wallström, 2019). Det framhålls samtidigt att 
detta förutsätter både en aktiv utrikespolitik, ett fördjupat försvarssamarbete och en trovärdig 
försvarsförmåga (Wallström, 2019). Detta är ett tydligt bevis på att Sveriges säkerhetspolitiska 
inriktning utvecklas i takt med omvärldsutvecklingen. Nya tekniska system gör det möjligt att 
bedriva krigföring i fler domäner än de klassiska land, sjö och luft. Gränserna till stridsfältet 
börjas suddas ut när man lägger till rymden, den kognitiva samt den elektromagnetiska domä-
nen. Genom den ökade komplexiteten ökar också behovet av information (Van Creveld, 1985, 
s. 3). 

Den fysiska ansträngning, osäkerheten och friktioner var naturliga inslag i konflikter och krig 
redan på Clausewitz tid (Clausewitz, 1991, s. 82). Van Crevelds val att citera Moltke fångar 
utmaningarna att hantera friktioner på ett mycket bra sätt “in war with its enormous friction 
even the mediocre is quite an achievement” (1985, s. 13). 

Idag är ovissheten och osäkerheten än mycket större.  

Även om tekniken erbjuder sällan skådade möjligheter så har dagens militära chefer fortfarande 
samma utmaningar som tidigare generationers chefer avseende uppgiften att fatta rätt beslut i 
rätt tid (Van Creveld, 1985, s. 265). Orsakerna till detta ligger dels i stridsfältets utökning bor-
tom det överblickbara och det accelererade tempot som kommer från nya tekniska system. 
Framförallt är krigsföring då som nu förenat med ovisshet.  

Genom denna utveckling har uppgifterna för Försvarsmakten (FM) förändrats 
(Försvarsmakten, 2016b). Sveriges reviderade militärstrategiska koncept beskriver att För-
svarsmaktens trovärdighet att försvara landet vilar på krigsförbandsförmågan, tillgänglighet till 
förband och ”nära samarbete tillsammans med andra myndigheter, företag, stater och organi-
sationer” (Försvarsmakten, 2016b, s. 5). Försvarsoperationer ska tillsammans med andra vinna 
kriget alternativt undvika att enskilt förlora (Försvarsmakten, 2016d, s. 54).  
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1.1 Problemformulering 
Spelplanen har förändrats och detta leder till ökad specialisering och behov av en förhöjd sam-
verkan mellan försvarsgrenarna för att hantera alla osäkerheter och för att höja effekten av till-
gängliga medel. Detta har gjort att det idag är närmast en självklarhet att flera vapengrenar 
nyttjas inom samma operation (Widén och Ångström, 2005, s. 147). Även om fördelarna är 
många så skapar detta också problem då olika metoder, kulturer och teknik ska fungera tillsam-
mans som en helhet (2005, s. 147). Det ställer stora krav på samordning och inriktning för att 
erhålla en större effekt än vid enskilda ansatser. Ett större utbyte och samverkan med internat-
ionella partners ger att FM:s uppgifter blir mer komplexa. De negativa effekterna av en ökad 
komplexitet är många. Ökad specialisering, organisatorisk instabilitet och centralisering är följ-
der av en komplex organisation. Dessa faktorer är växelverkande och bidrar till att informat-
ionsbehov blir större (Van Creveld, 1985, s. 236–237). Framtida ledningssystem måste kunna 
hantera utmaningar till följd av detta.  
 
Den drivande faktorn för utvecklingen idag är ordet tillsammans. Genom att säga att vi skall 
vinna kriget tillsammans eller undvika att förlora ensamma ställs stora krav på Försvarsmaktens 
ledningssystem och de ansatser som ska skapa möjlighet till att just tillsammans vinna kriget.  
 
Sveriges nuvarande ledningssystem omhändertar inte ovanstående nya utmaningar. Detta var 
en av orsakerna till att Sverige 2016 beslutade att ansluta sig till Natos utveckling av Federated 
Mission Networking (FMN) (Försvarsmakten, 2016a). I FMN-konceptet arbetar man mot ett 
sömlöst informationsutbyte mellan Nato, Nato-länderna och icke-Nato-enheter som deltar i op-
erationer. FMN bygger på principerna smidighet, flexibilitet och skalbarhet, något som krävs 
för att hantera de nya kraven i alla uppdragsmiljöer i framtida Nato-operationer.  
 
FMN grundar sig på erfarenheter från bland annat Afghanistan där Natos brister inom intero-
perabilitet har blivit synlig och tvingade fram en utveckling inom informationsspridning och 
ledning i en multinationell operation. Fokus på informationsdelning, utbyte av tjänster och en 
struktur som grundar sig i en federation är intressant då den bygger på Nato-standarder både 
när det gäller metoder, processer och teknisk kompatibilitet. Ett centralt begrepp inom koncep-
tet är interoperabilitet vilket är en förutsättning för att kunna genomföra gemensamma operat-
ioner oavsett om det är nationella eller internationella (Nato, 2019a).  
 
FMN är inte något tekniskt ledningsstödsystem utan ett ramverk som omfattar alla ingående 
delar i ett ledningssystem. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att belysa det svenska införandet av FMN-konceptet och undersöka dess 
eventuella bidrag till förmågan att omhänderta den ökade komplexiteten i ledning av gemen-
samma operationer. Detta görs genom att fokusera på den svenska verkansprocessen och gene-
rella förväntningar på utvecklingen av FMN. Verkansprocessen är en del av insatsledningen 
vid militära operationer och FMN är ett fall av ledningssystem.  
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Då FMN är förhållandevis nytt och under utveckling och relativt outforskat kan studien skapa 
ett empiriskt bidrag. Genom jämförelse av en slags idealbild av ledningssystemets förmåga och 
vår nuvarande metod och de förväntningar som ställs på FMN erhålls även ett teoretiskt bidrag. 
Slutligen är förhoppningen att studien kan bidra med slutsatser som FM kan ha nytta av i ut-
vecklingen och införandet av FMN.  
 
Studiens forskningsfråga: 
Hur omhändertar ett ledningssystem byggt på FMN-konceptet, komplexiteten i dagens gemen-
samma operationer? 
 
Delfråga 1: På vilka sätt skiljer sig verkansprocessen i ett system innehållande FMN-konceptet 
från nuvarande metoder? 
Delfråga 2: Vilka förväntningar finns det inom FM på FMN-införandet och dess bidrag till att 
hantera komplexiteten i gemensamma operationer?  
 

1.3 Avgränsningar 
För att kunna besvara studiens forskningsfråga ligger fokus på FMN och dess påverkan på led-
ning av militära operationer. FMN är under utveckling och mycket arbete återstår. Studien be-
lyser särskilt verkansprocessen, som är en central del inom insatsledningen och nuvarande pro-
cesser är väldokumenterad.  
 
Eftersom tillsammans är drivande i kravbilden så blir det naturligt att belysa den operativa nivå 
då det är där samordning av vapengrenar och eventuella internationella bidrag i gemensamma 
operationer sker (Försvarsmakten, 2014, s. 15).  
 
Eftersom forskningsfrågan syftar till att undersöka ledningssystemets förmåga att omhänderta 
komplexiteten riskerar undersökningen att bli väldigt omfattande med hänsyn till de ingående 
delarna: mandat, organisation, roller och metoder samt stödsystem. Detta har lett till att under-
sökningen betonar det generella istället för tekniska detaljer. Området metoder kretsar kring 
verkansprocessen. Denna rumsliga avgränsning tillsammans med den tidsmässiga avgräns-
ningen att undersöka nuvarande och eventuellt framtida metoder inramar studiens omfattning 
ytterligare. 
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1.4 Tidigare forskning  
I undersökningen av aktuellt forskningsläge utgår studien från det svenska införandet av 
FMN-konceptet samt dess eventuella bidrag till förmågan att omhänderta den ökade komplex-
iteten i ledning av gemensamma operationer.  
 
Information Labelling for Implementation of FMN Concept in Romanian CIS (Boiangiu m.fl., 
2015) beskriver hur Natos krav på märkning av information kan implementeras i rumänska 
datorinformationssystem (CIS), både för befintliga såväl som framtida system på ett sätt så de 
kan uppnå FMN-målen i ett nationell Misson Network och/eller koalition Mission Network. 
 
Likt Rumänien så har Sverige motsvarande utmaningar att både utveckla nya system till gäl-
lande standarder inom FMN-konceptet samt anpassa befintliga i en nationell struktur. Detta gör 
verket relevant i denna studie då det ger en möjlig vägledning för fortsatt utveckling av svenska 
system, däremot är en stor skillnad att Rumänien är Nato-medlem och Sverige inte. Slutsatserna 
utvecklas inte bortom området CIS eller hur detta påverkar gemensamma operationer. 
 
 
Artikeln The Prospects of Azerbaijan to Enhance Military Interoperability with NATO (Nasirov 
och Iskandarov, 2017) avhandlar fördelarna med en utveckling av Azerbajdzjans militära inte-
roperabilitet med Nato.  
 
Artikeln är intressant för likt Azerbajdzjan är Sverige en medlem av Partnership for Peace (PfP) 
och båda länderna har intressen att utveckla sin försvarsförmåga och samarbetsförmåga med 
Nato. Artikeln presenterar verktyg och mekanismer som alliansen har lanserat, bland annat 
FMN, vilka är aktuella för denna studie. Beskrivningen är generell och möter inte syftet att 
undersöka hur FMN-införandet påverkar Sverige.  
 
 
Interpreting the Interoperability of the Nato’s Communication and Information Systems 
(Szeleczki, 2019) belyser uppbyggnaden av ett interoperabelt IT-system inom Nato i en mer 
integrerad värld. Den centrala närvaron av information belyser också konceptet och påverkande 
faktorer för interoperabilitet. Deltagarna kan vara individer, organisationer eller andra grupper, 
där ett omfattande informationsflöde och konstant närvaro av informationsutrymmet är avgö-
rande för dess effektivitet och aktivitet.  
 
Verket är av betydelse för att förstå FMN-konceptet men för studiens syfte ligger artikelns 
tyngdpunkt fel då den fokuserar på tekniknivån och förutsättningar för FMN snarare än vilka 
effekter och förändrade metoder som den ökade interoperabilitet eventuellt ger.  
 
 
Inom FMN och Sverige finns Vad innebär införandet av FMN för Försvarsmaktens insatsled-
ningssystem? (Bengtsson, 2018). Arbetet genomförs en jämförelse mellan FMN:s tekniska be-
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skrivning och det svenska ledningsstödssystemet SWECCIS och fokuserar på tekniska standar-
der avseende interoperabilitet mellan ett befintligt svenskt system och de krav som FMN:s kon-
cept ställer på ingående system. Arbetet är inte skrivet på avancerad nivå. 
 
Information sharing in multinational security and military operations – Why and why not? With 
whom and with whom not? (Soeters och Goldenberg, 2019). 
Denna artikel undersöker för- och nackdelarna med multinationell informationsdelning och fak-
torer som påverkar överföringen och mottagande av underrättelse. Studien utgår från att mili-
tära operationer kräver alltmer samarbete mellan organisationer inom samma nation, men också 
samarbete med säkerhets- och militära organisationer internationellt. Med gemensam verksam-
het kommer kravet på multinationell informationsdelning.  
 
Artikeln är intressant då FMN-konceptet bygger på informationsdelning. Artikeln fokuserar på 
de bakomliggande teorierna och presenterar ett antal slutsatser hur överspridning skall under-
lättas men saknar FMN-konceptet alla ingående delar och dess eventuella påverkan på svenska 
FM. 
 
 
Developments in measures to enhance joint operations (Hine, 2008).  
Artikeln debatterar framtidens behov avseende ledning av gemensamma operationer.  
Slutsatsen bygger vidare på de gemensamma och permanenta strukturerna som är etablerade på 
strategiska och operativa nivåer efter införandet av Storbritanniens stående högkvarter (PJHQ). 
Genom att förse Storbritannien med en flexibel, lyhörd kommandostruktur för modulkompo-
nenter på taktiska nivåer möts morgondags operativa behov.  
 
Verket påvisar en utveckling som redan till del är inarbetat i FMN-konceptet där moduläritet 
har en central roll. Bristerna är att artikeln inte beskriver hur detta skall genomföras och hur det 
kommer att påverka aktuella metoder. Tidsfaktorn måste också beaktas då utvecklingen inom 
området går fort och påverkar aktualiteten.  
 

1.4.1 Sammanfattning 
Presenterade artiklar fokuserar på FMN, informationsdelning i gemensamma operationer och 
interoperabilitet. Dessa områden är centrala i min studie och påvisar att det finns forskning 
inom ämnet, dock i en begränsad omfattning, främst inom FMN. Utifrån rådande forsknings-
läge kan slutsatsen dras att fokus i ovanstående vetenskapliga artiklar hamnar något utanför 
uppsatsens syfte. De är antingen fokuserade på ett specifikt land eller är av en generell karak-
tär som förvisso skapar vidare förståelse eller bygger förutsättning för FMN-konceptet men 
saknar förklaringskraft vid ett införande av FMN. Förhoppningen är att den här studien kan 
bidra till att fylla forskningsluckan på just FMN och hur dess områden påverkar FM och vår 
förmåga till att genomföra gemensamma operationer. 
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1.5 Begreppsanvändning 
Centralt i studien är begreppen ledning av gemsamma operationer och påverkan av komplexitet 
i dagens operationer. Det är därför viktigt att definiera dessa begrepp och utveckla de för att 
skapa en gemensam utgångspunkt i vidare resonemang och diskussion. Begreppsdefinitionen 
utgår från vetenskaplig litteratur som vid behov kompletteras med FM:s doktriner. 
  
Ledning 

Ledning (jmf. eng. Command) är definierat av många författare. Då uppsatsen analyserar hur 
ett införande av FMN påverkar ett ledningssystem är det lämpligt att utgå från Brehmers insats-
system som består av verkansfunktion och ledningsfunktion. I detta system är ledning ”den 
funktion hos ett insatssystem som producerar inriktning och samordning av insatsen i syfte att 
den skall uppnå uppsatta mål” (2013, s. 16).  
 
Ledningssystem 
För att möjliggöra ledning skapas ett ledningssystem. Brehmers (2013, s. 17–18) version byg-
ger på mandat, organisation, roller och metoder samt stödsystem. Denna inryms i FM:s egen 
definition ”Försvarsmaktens ledningssystem består av doktrin, organisation, personal, teknik 
och metoder som sätts samman för att stödja ledning av viss verksamhet” (Försvarsmakten, 
2016c, s. 46). Studien utgår från Brehmers definition då den tydliggör mandatfrågan vilket är 
återkommande i hantering av komplexitet. 
 
Militära ledningsnivåer 
I studien omnämns tre militära ledningsnivåer som presenteras uppifrån och ner. 
Strategisk nivå: Gray (2010) presenterar en definition av militärstrategi: ”Riktningen och an-
vändningen av medel och hotet om våld för politiska ändamål som beslutats av politiken” 
(2010, s. 18). Denna definition stämmer väl överens med FM:s egen definition där militärstra-
tegi beskrivs som processen som omsätter statsmaktens säkerhets- och försvarspolitiska mål 
och strategier i militära åtgärder, både på kort och lång sikt. (Försvarsmakten, 2016d, s. 16). 
Operativ nivå: Enligt Brehmer syftar den operativa nivån till ledning av förband från olika va-
pengrenar för att erhålla en samlad effekt (2013, s. 59), denna kan likställas med FM:s ”Den 
operativa nivån leder, utifrån militärstrategiska inriktningar, operationer genom att samordna 
den taktiska nivåns genomförande av operationer” (Försvarsmakten, 2014, s. 15). Eller som 
Widén & Ångström skriver att den operativa nivån knyter samman strategi och taktik genom 
operationer (2005, s. 86). 
Taktisk nivå: Syftar till att rangera och nyttja sina styrkor för att besegra motståndaren 
(Friedman, 2017, s. 16) eller som Marco Smedberg skriver, taktisk ledning är inriktad till att 
lokalt utnyttja tillgängliga resurser (2001, s. 281). 
 
Komplexitet 
Brehmers användning av komplexitet bygger på tre betydelser. En operation kan vara komplex 
på grund av att den är omfattande, vilket kräver stora resurser för uppföljning och ledning. Den 
kan vara komplex genom att det föreligger många olika problem eller beroenden mellan ingå-
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ende aktörer inom operationsområdet. Den kan vara komplex för att uppgifterna innehåller fak-
torer som påverkar varandra, vilket gör det svårt att se samband mellan verkan och orsak (2013, 
s. 58–59).  
 
Interoperabilitet  
Natos interoperabilitetspolicy definierar termen som förmågan för allierade att agera tillsam-
mans, konsekvent och effektivt för att uppnå taktiska, operativa och strategiska mål. Specifikt 
gör det möjligt för styrkor, enheter och/eller system att fungera tillsammans, att dela gemen-
samma doktriner och förfaranden, nyttja varandras infrastruktur och kunna kommunicera 
(Nato, 2019b). FM:s egen definition är förmåga hos system, organisationer eller verksamhets-
processer att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att över-
enskomna regler följs (Försvarsmakten, 2016c, s. 38).  
 
Gemensamma operationer 
Widén och Ångström (2005, s. 147–149) betonar att syftet med gemensamma operationer är att 
effekten av en samordnad insats är större än stridskrafternas enskilda insatser. Samtidigt utsätts 
fienden för ett dilemma genom att denne måste försvara sig från flera olika hot. Militärstrate-
gisk doktrin 2016 gör en likande tolkning, ”Gemensamma operationer (jämför eng. Joint Op-
erations) sammanfogar mark-, marin-, luft-, informations- och specialoperationer till en helhet 
för att nå uppställda strategiska mål i operationsområde” (Försvarsmakten, 2016d, s. 63). I upp-
satsen avses i första hand gemensamma operationer som leds av en operativ nivå och innehåller 
två eller fler stridskrafter tillsammans med internationella samarbetspartners (jmf. eng. Com-
bined Joint Operations). 
 
Verkansprocessen (jmf. eng. Joint-Targeting) 
Verkansprocessen är en svensk utveckling av Nato och USA:s begrepp Joint Targeting.  
Metoden syftar till att nå verkan mot C INSATS prioriterade mål (Försvarsmakten, 2019a, s. 
3). Verkansprocessen genomförs som en integrerad del i försvarsplanering och operativt ge-
nomförande i fred, kris och krig. Kortfattat kan man beskriva att verkansprocessen identifierar 
mål och samordnar på den operativa nivån de taktiska resurserna både i planeringsskedet men 
också i genomförandet för att erhålla efterfrågad effekt (Försvarsmakten, 2019b, s. 2). 
 

 1.6 Disposition 
I det inledande kapitlet introduceras läsaren till bakgrunden och problemområdet. Studiens 
forskningsfråga presenteras och i begreppsanvändningen skapas en gemensam utgångspunkt 
för att underlätta för läsaren att följa kommande resonemang, redovisningar och diskussionen. 
Kapitlet avslutas med en motivering till valda avgränsningar och för studien aktuell tidigare 
forskning. Det andra kapitlet presenterar de teorier som är relevanta för studien. För att under-
lätta för läsaren har teorierna delats in i två grupper: ledningsteori och interoperabilitet. Kapitlet 
avslutas med en summering och diskussion kring valt teoriunderlag. I det tredje kapitlet redo-
görs för vald undersökningsmetod och dess styrkor och svagheter och en diskussion om forsk-
ningsetik. Vidare presenteras inhämtningsmetoder samt studiens analysverktyg.  
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Det fjärde kapitlet samlar studiens empiri sammanställt utifrån analysverktygets kategorier. I 
kapitel fem redovisas analysen utifrån samma struktur som introducerades i det föregående ka-
pitlet. Det näst sista kapitlet, resultat/slutsatser, redovisar resultatet från analysen och forsk-
ningsfrågan besvaras. 
 
Avslutningsvis genomförs en diskussion om studiens resultat och dess innebörd samt resultatets 
eventuella påverkan på utvecklingen av FM ledningssystem. Det genomförs en självgranskning 
av studiens genomförande och avslutas med förslag på fortsatt forskning. Sist i arbete återfinns 
litteraturförteckningen för samtliga källor som är förekommande i studien. 
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2. Teori 

2.1 Uppsatsens teori 
Utgångspunkten i teoribildningen vilar på ledning och ledningsteori och hur systemen har ut-
vecklats, eventuella framgångsfaktorer och hur teorierna bidrar till utveckling av framtida sy-
stem är i fokus.  
 
Utifrån ledningsteorin erhålls förmågan att både analysera nuvarande metoder och processer 
samt koncept under utveckling. I ett försök underlätta för läsaren grupperas uppsatsens teori i 
två kategorier, ledningsteori och interoperabilitet.  
 
I kategorin ledningsteori använder jag van Creveld (1985) och Brehmer (2013) för att skapa en 
grund, dessa har sedan kompletterats med forskning om flexibilitet hos ledningssystem och 
dess passform (Johansson, 2014; Nato Science and Technology Organization, 2014; Grauer, 
2016).  
 
Kategori nummer två, interoperabilitet, baseras på Codners (2003) teorier. Genom dessa teorier 
kan en nedbrytning av det vida begreppet interoperabilitet göras för att identifiera utvecklings-
områden som möjliggör informationsutbyte och samarbete i multinationellt kontext, oavsett om 
det sker i Sverige eller någon annan del av världen.  
 

2.1.1 Ledningsteori 
Martin van Creveld skriver i Command in War (1985) om utmaningarna inom ledning i en allt 
mer komplex organisation. Han utgår från att ledning kan ses utifrån två perspektiv. Ett funkt-
ionsrelaterat perspektiv som syftar till att koordinera och säkerställa underhållet och möjlighet 
för styrkan att existera. Det andra perspektivet är produktionsrelaterat och skapar förutsätt-
ningar att lösa tilldelade uppgifter innehållande exempelvis inhämtning, planering och uppfölj-
ning, det handlar inte om ansvar utan vad ledning gör.   
 
Brehmer är den andra bidragaren till grundläggande ledningsteori och i Insatsledning – Led-
ningsvetenskap hjälper dig att peka åt rätt håll (2013, s. 15) pekar även han på vad ledningen 
gör eller måsta göra för att skapa inriktning och samordning.  
De fundamentala problemen i ledning bryter han ner till tre fokusområden: 

1. Hur ska man kunna få en samlad effekt av ett stort antal människor? 
2. Hur ska man hantera den osäkerhet som är inneboende i ledning av insatser? 
3. Hur ska man kunna producera effekt snabbare än motståndaren? 

Enligt Brehmer erhålls en samlad effekt genom en samordning av människor och system. Sam-
ordning skapas genom inriktningen som ledningen ger. En grundläggande utmaning ligger i hur 
många människor eller enheter som vi kan hantera, detta benämns kontrollspannproblemet. Det 
vanligaste sättet att hantera detta är en hierarkisk struktur som begränsar antalet underställda 
för varje chef. Detta bidrar även till tydlighet i ledning- och lydnadsförhållanden. Genom detta 
kan en samlad effekt nås, dock sker detta till priset av att hastighet sjunker då information måste 
vandra flera nivå både upp och ner innan den når rätt mottagare (2013, s. 155).  
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Nästa fokusområde är det naturliga inslag av osäkerhet under ledning av militära operationer.  
För att motverka osäkerhet och behålla en samlad effekt, behövs ständigt feedback på genom-
förd verksamhet så att korrigering kan ske och ny inriktning delges. Problemet med detta feed-
backbaserade system är att det tar tid att reagera på uppkomna händelser vilket gör att beslut-
fattaren hamnar i efterhand, vilket ställer krav på ledningssystemets hastighet och flexibilitet 
(2013, s. 114, 154–155).  
 
Detta kan jämföras med Boyds klassiska OODA-loop som grundas i beslutskedjan och handlar 
om att upptäcka-bedöma-besluta-agera snabbare än vår fiende (Widén och Ångström, 2005, s. 
189).  
 
Det sista fokusområdet handlar om snabbare effekt och för ledningssystem som helhet finns två 
alternativ för att öka hastigheten, ett som leder till snabbare kommunikation mellan nivåer och 
ett som syftar till att minska mängden kommunikation. Ny teknik kan öka hastigheten i över-
föring av information mellan nivåer men det löser endast problemet till del och alternativ till en 
strikt hierarkisk beslutsprocess behöver övervägas. Genom en decentraliserad ledningsform 
med uppdragsstyrning minskar behovet av kommunikation upp och ner genom nivåerna genom 
att friktioner kan hanteras där de uppstår. Inom ett ledningssystem på en specifik nivå är samt-
liga ingående delar intressanta att utveckla för att erhålla en snabbare ledning. (Brehmer, 2013, 
s. 156–158). 
 
Slutsatser som van Creveld finner i historiska exempel bygger på att den ökade komplexiteten 
får följdeffekterna som specialisering, organisatorisk instabilitet och ökad centralisering (1985, 
s. 237). Enligt honom är dessa faktorer växelverkande och bidrar till att informationsbehovet 
blir större. Exempel på det inbördes sambandet är att komplexitet tvingar fram en specialisering, 
vilket gör att flera specialister med olika förmågor måste samarbeta för att lösa uppgiften. Vid 
ett utökat antal specialiseringar sväller behovet av information, både för koordinering sinsemel-
lan men också eftersom det skapas ett informationsbehov både till högre chef samt till företrä-
dare för funktionerna. Med ett större antal specialister ökar behovet av direktstyrning eftersom 
det ligger i specialistens natur att inte fatta självständiga beslut som påverkar helheten. Dessa 
faktorer skapar en heterogen organisation som motverkar ett ömsesidigt förtroende då organi-
sationen är i ständigt förändring. Informationsspridning blir även lidande då ömsesidig kunskap 
av varandras behov saknas (1985, s. 235–237).  
 
Båda författarna har dragit liknande slutsatser hur den ökade komplexiteten bör hanteras, även 
om metoderna att undersöka detta var fundamentalt annorlunda. Van Crevelds lösning bygger 
på två handlingsalternativ. Det första är att öka förmågan till informationsbehandling och det 
andra är att utveckla organisation och uppgifter så att behovet av information minskar. 
 
En ökad informationshanteringsförmåga kräver ett stort utbyte av information både horisontellt 
men också vertikalt i organisationen vilket skapar en större komplexitet i systemet. För att 
minska behovet av information krävs en drastisk förenkling av uppgifter eller en uppdelning av 
uppgiften i mindre delar som kan lösas semi-autonomt (1985, s. 269).  
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Brehmers insikter om utmaningarna vid en decentraliserad ledning ligger i att lyckas förmedla 
tydliga inriktningar och målbilder så att alla ingående delar kan bidra till helheten. (2013, s. 
157).  
Utifrån de historiska fall som har studerats i Command in War (1985) har van Creveld skapat 
en generalisering med fem åtgärder för att hantera tidigare nämnda problem (1985, s. 270). 
Dessa är:  

 En förflyttning av beslutmandat så långt ner i organisationen som möjligt tillsammans med 
handlingsfrihet på lägsta nivå.  

 En decentralisering av resurser ner till enheter för att möjliggöra att utnyttja tilldelad hand-
lingsfrihet på denna nivå.  

 Behov av dubbelriktad regelbunden rapportering.   

 Ett aktivt sökande av information från högre chef. 

 Förutsättningar för officiella och även inofficiella sambandsvägar inom organisationen.  
 
Van Crevelds nyss nämnda åtgärder hanterar Brehmers sammanställning på påverkansfaktorer 
i miljön där insatsledningen genomförs. Dessa är den mänskliga faktorn, komplexiteten, osä-
kerhet och friktioner samt kravet på hastighet. Brehmer refererar till Clausewitz sätt att grup-
pera mänskliga faktorn och osäkerhet i begreppet friktioner. Detta ger tre krav: tidsfaktorn, 
komplexitet och friktioner. De måste hanteras i ett insatsledningssystem för att skapa inriktning 
och samordning (Brehmer, 2013, s. 58). 
 
För att komplettera den grundläggande delen av ledningsteorier som presenterats ovan introdu-
ceras ledningssystemsflexibilitet (jmf. eng. C2-agility) och passform (jmf. eng. fit). Dessa teo-
rier är hämtade från Nato Science and Technology Organization (2014) och Johansson (2014) 
samt Grauer (2016). De två förstnämnda beskriver en organisations förmåga att leverera led-
ningsfunktioner under alla omständigheter. Påverkan kan ske inom tre områden: mandatfördel-
ning för beslutsrättigheter, struktur för interaktioner mellan enheter och till sist informations-
delning mellan ingående enheter (Nato Science and Technology Organization, 2014, s. O-2). 
Teorin bakom ledningssystemsflexibilitet framhåller att ett mer nätverksbaserat tillvägagångs-
sätt är mer flexibelt än metoder som bygger på mer formella strukturer. Det är viktigt att förstå 
när förändringar i omständigheter kräver ett annat tillvägagångssätt och att ha förmågan att 
förändra ett olämpligt förfarande (2014). Johansson har gjort en motsvarande tolkning. Flexi-
bilitet är förmågan att förändra organisationen så att den bäst passar omständigheterna. I en 
militär organisation handlar det om att hantera och nå uppsatta mål i en komplex miljö, för ett 
ledninssystem handlar det även om  att identifiera behovet och ha förmågan att transformera 
ledningskonceptet så att det passar för situationens utveckling (Johansson, 2014, s. 177-178).  
 
Begreppet ledningssystemsflexibilitet har stora likheter med Grauers (2016, s. 3) kommand-
ostrukturs teori (jmf. eng. Command structure theory) som påvisar sambandet mellan en militär 
styrkans passform på ledningssystemet och förbandets slagkraft. Den ökade effekten erhålls 
genom förhöjd hastighet, ökad tillförlitlighet i överföring och bearbetning av information 
samtidigt som osäkerheten minskar (Grauer, 2016, s. 64). 
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Enligt Grauer saknas universella lösningar utan ledningsstrukturen måste anpassas till den op-
erationella miljön i klar likhet med Johansson och Nato. För att lyckas med en god passform av 
ledningsstrukturen måste ett antal variabler beaktas: antalet underställda till respektive chef på 
olika nivåer i kommandokedjan, centraliseringsnivå för beslutsfattande kopplat till storleken av 
styrkan, typen av teknik som används samt typ av stridsfält (Grauer, 2016, s. 198–199).  
 

2.1.2 Interoperabilitet 
I skriften Hanging Together – Military Interoperability In an Era of Technological Innovations 
skriven av Michael Codner (2003) utvecklas synen på interoperabilitet. Han utgår från om-
världsutvecklingen och Natos utveckling efter kalla krigets slut och presenterar en modell som 
bryter ner begreppet interoperabilitet i fyra kategorier; organisation, beteende, logistik och tek-
nik. Kategorin beteende består av strategiska koncept, doktrin och kultur (2003, s. 13, 31). Vi-
dare för han resonemang att graden av interoperabilitet kan variera och inte kan besvaras med 
ja eller nej. Utifrån dessa kategorier kan sedan förekomsten och nivåer av interoperabilitet vär-
deras.  
 
Enligt Codner är informationsutbytet en viktig del för integreringen av funktionerna underrät-
telser, gemensam planering och ledning (2003, s. 37).  
 
Codner presenterar utifrån detta resonemang fyra slutsatser; desto lägre ner i ledningsnivåerna 
man kommer desto svårare blir det att uppnå interoperabilitet, högre konfliktnivå skapar högre 
krav på interoperabilitet, i framtida konflikter kommer ledningsnivåerna blandas upp främst 
beroende på framsteg inom informationsteknologi och komplexiteten i dagens konflikter ställer 
stora krav på hanteringen av politisk och diplomatiska kontexter (Codner, 2003, s. 38–39). 
 

2.1.3 Teori sammanfattning 
Den uppmärksamma noterar att inom presenterade teorier finns liknande och återkommande 
åsikter och slutsatser hos flera författare. Exempelvis likheterna mellan van Creveld och Breh-
mers utmaningar för att hantera komplexitet, friktioner och tidsaspekten. En förklaring till detta 
är att van Crevelds bok Command in War (1985) bör ses som en klassiker inom ämnesområdet 
och återkommer ofta som referens i senare skrivna verk. Presenterade förslag på lösningar är 
ofta av generell karaktär. Det förekommer kritik på van Crevelds forskning av just den orsaken 
då hans bidrag stundtals är väldigt generella och övergripande samt att kontexten kan upplevas 
förenklad, även om den komplexa bilden bekräftas av flera andra författarens inom ämnet 
(Storr, 2009; Freedman, 2017; King, 2019). Van Creveld själv lyfter fram svårigheterna med 
en historisk studie i ett ämne så komplext som ledning (1985, s. 12–13). Även med detta i 
tanken bidrar van Creveld till undersökningen med hans teser om komplexitet, specialisering, 
organisatorisk instabilitet och centralisering. De är bra utgångspunkter för att kontrollera hur 
ett nytt ledningssystem motverkar dessa icke önskvärda effekter.  
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Brehmer är en välanvänd källa inom värdering och undersökningar av ledningssystem och han 
har en intressant vinkling i och med sitt utvecklingsfokus, vilket lämpar sig väl på ett system 
som är under utveckling. 
 
Ett annat exempel på stora likheter återfinns mellan Nato Science and Technology Organization 
och Johansson. Både dessa bidrag fokuserar på beteende eller funktioner för att hantera kom-
plexitet. En orsak till likheterna är att Johansson har nyttjat underlag från Nato i sin forskning.  
 
Grauer bidrar med sin förklaringsmodell som visar att god passform på ledningssystem främjar 
hastigheten, tillförlitlighet i överföring och bearbetning av information. Dessa positiva faktorer 
styrker valet att ta med ledningsflexibilitet som en parameter i analysen av ledningssytem för 
ledning av gemensamma operationer.  
 
Till sist, interoperabilitet, kan ses som en förutsättning för att genomföra gemensamma operat-
ioner. Med hjälp av Codners kategorier för värdering kan det sedan diskuteras till vilken grad 
och på vilken nivå förmåga till samarbete behövs. Ledningsförutsättningen förbättras av möj-
ligheten till informationsutbyte och samarbete.  
 
Från ovanstående teorier kommer Brehmers krav på ledningssystemets förmåga att hantera tids-
faktorn, komplexitet och friktioner, tillsammans med Codners interoperabilitet, utgöra grunden 
för insamling och analys. Dessa faktorer kan sedan delas upp i påverkansområden som hämtas 
från samtliga ingående teorier. I modellen nedan presenteras en schematisk bild av teoriernas 
inbördes sammanhang i studiens fortsatta arbete.  
 

 
Figur 1. Teoriernas inbördes sammanhang. 
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3. Metod 

3.1 Metodbeskrivning och forskningsetik 
Då undersökningsfrågeställningen är av en så kallad öppen karaktär är en explorativ undersök-
ning lämplig (Jacobsen, 2017, s. 54). Eftersom studien syftar till att skapa en djupare förståelse 
och att svara på frågan Hur i en nutida kontext, som är svår att isolera, är undersökningen 
lämplig att bedriva som en fallstudie (Yin, 2018, s. 15). Även om det hade varit möjligt att 
separera undersökta processer från kontexten hade det i detta fall inte varit önskvärt eftersom 
kontextens komplexitet är det som är drivande i utvecklingen och i detta fall resultatet. Ytterli-
gare fördelar med designen är att den uppmuntrar till att nyttja flera inhämtningsmetoder av 
data och kombinera dessa i analys och resultatet.  
 
Utmaningar med vald metod återfinns i de fyra designkriterier (Yin, 2018, s. 43):  

 Begreppsvaliditet är nära sammankopplat med operationaliseringen (Esaiasson m.fl., 
2017, s. 59; Yin, 2018, s. 43) som utvecklas ytterligare under kapitel 3.2.  

 Intern validitet syftar till att resultaten uppfattas som riktiga, att beskrivningen är korrekt 
och att eventuella samband är äkta (Jacobsen, 2017, s. 148; Yin, 2018, s. 45). För studien 
spelar urvalet av respondenter en avgörande roll. Det förutsätts att de besitter rätt kun-
skap och har insikt i ämnet. Informationen de delger ska vara korrekt. 

 Extern validitet anspelar på generaliseringar och generellt kan man säga att fallstudien 
i grunden är en mindre lämplig metod då urvalet oftast är mycket begränsat. Det finns 
dock möjligheter till förklaringskraft utanför det aktuella fallet genom att generalisera 
resultatet till en teori som kan prövas på andra områden (Jacobsen, 2017, s. 154; Yin, 
2018, s. 21). 

 Reliabilitetsgraden kan förenklat sägas bero på förekomsten av felaktigheter vid in-
samling och analys men påverkas också av undersökningsdesignen (Esaiasson m.fl., 
2017, s. 64; Jacobsen, 2017, s. 158). För att möjliggöra att studien återskapas med 
samma resultat kan utmaningen avseende reliabilitet hanteras genom en tydlig forsk-
ningsdesign, en god ordning på insamlat underlag samt tydliga kopplingar mellan em-
piri och analys (Yin, 2018, s. 42). 
 

Innan undersökningen påbörjas bör en reflektion genomföras avseende forskningsetik för att 
identifiera särskilda utmaningar inom studieområde (Jacobsen, 2017, s. 32).  
 
I detta fall genomförs en undersökning av den egna organisationen, FM, i huvudsak genom 
intervjuer. Exempel på fördelar att studera den egna organisationen som Jacobsen tar upp är 
ökad tillgång till information och större kännedom var eftersökt material kan hittas.  
  
Utmaningar är att saker kan tas för givet genom förutfattade meningar och att forskaren måste 
bibehålla en kritisk distans till undersökningsobjektet (2017, s. 41).  
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Vid intervjuer förutsätts att informanten deltar frivilligt och har blivit informerad om undersök-
ningens syfte och hur uppgifterna kommer att nyttjas. Det är också viktigt att berätta hur upp-
gifterna kommer att skyddas från obehöriga och att kravet finns på korrekt återredovisning av 
informationen. Hur dessa etiska aspekter är omhändertagna i studien redovisas i kommande 
stycke (3.1.4 Intervjuer). 
 

3.1.1 Val av fall och analysenheter  
Studien utgår från organisationen FM som fall och nyttjar två analysenheter.  Den ena enheten 
är det nuvarande ledningssystem för insatsledning på operativ nivå och den andra är ett framtida 
alternativt ledningssystem som bygger på FMN-konceptet. Med hjälp av studiens teorier dras 
slutsatser avseende hur FMN kommer att påverka operativ ledning i framtiden. 
 

3.1.2 Källmaterial 
Studiens primärkällor består av ett antal intervjuer med deltagare inom FM, FM:s operativa 
ledning, den svenska delen av projektet FMN, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och För-
svarshögskolan (FHS). Sekundärkällorna innehåller order, doktriner och officiella dokument. 
Vid all undersökning av empirisk materiel krävs en källgranskning för att värdera underlagets 
sanningshalt, oavsett om det rör sig i form av text eller underlag från intervjuer (Esaiasson m.fl., 
2017, s. 288). 
 
För att redovisa hur detta har omhändertagits följer en kort redogörelse för fyra centrala begrepp 
för bedömning av sanningshalten och exempel på hur detta har införlivats i insamlingen av 
empiri:  

 Äkthet – källmaterialet måste vara äkta. Genom att endast nyttja fastställt underlag i 
from av orders och skrivelser som finns diarieförda i FM:s arkivsystem eller hämtats 
från interna samarbetsytor från FM och Nato minskar risken för att underlaget har för-
falskats (Esaiasson m.fl., 2017, s. 291). 

 Oberoende – möjlighet till att bekräfta uppgifterna, närheten till det som återges och 
författarens eller respondentens oberoende. Studien har endast nyttjat öppen informat-
ion, det vill säga informationen omfattas inte av sekretess, vilket ökar möjligheten att 
bekräfta underlaget. Genom att nyttja både FM och Nato för inhämtning av litteratur-
underlaget erhålls flera källor.  
Intervjuer och de åsikter som framkommer kan styrkas om de är återkommande. När-
hetsaspekten omhändertas genom urvalet. Respondentens oberoende kan inte avskrivas 
utan måste tas med i bedömningen av resultatet då samtliga har anknytning till FM 
och/eller FMN projektet. Ett sätt att minska eventuell grad av beroende är att erbjuda 
anonymitet (Esaiasson m.fl., 2017, s. 292–293). 

 Samtidighet – hur lång tid har förflutit mellan händelsen och återgivningen. Inom denna 
kategori finns en styrka i undersökningen då den undersöker ett pågående fenomen 
(Esaiasson m.fl., 2017, s. 294).  

 Tendenser – har källan någon anledning att ge en inkorrekt återgivning av fenomenet? 
Även här är urvalet viktigt. Genom att välja respondenter på olika platser och nivåer 
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inom projektet skapas en bredare bild och eventuella tendenser kan identifieras 
(Esaiasson m.fl., 2017, s. 295).  
 

3.1.3 Dokumentundersökning 
Det finns en stor risk vid nyttjade av sekundärkällor, då det är data som hämtas från källor som 
har producerad underlaget i ett annat syfte än den egna studiens. Detta kan leda till en brist i 
överensstämmandet mellan innehållet och vad det är tänkt att användas till, vilket får stora kon-
sekvenser för studiens reliabilitet (Jacobsen, 2017, s. 113–114). 
 
I detta fall är dessa risker små då underlaget till huvuddel inte har genomgått en bearbetning 
utan kan ses som rådata. Litteraturen undersöks utifrån de kravområden som har identifierats 
utifrån studiens teorier och underlaget kategoriserades efter analysverktygets påverkansområ-
den. Detta underlag har sedan nyttjas i analysen tillsammans med empirin från intervjuerna för 
att möjliggöra jämförelse mellan nuvarande metoder och bekräfta eventuella förväntningar på 
ett framtida system.  
 

3.1.4 Intervjuer 
Åtta stycken 50-60 minuter långa intervjuer genomfördes med personal från FM, FM:s opera-
tiva ledning, FMN-projektet, FOI samt FHS. För att omhänderta risken som presenterades av-
seende forskningsetik och att undersöka den egna organisationen är urvalet grundat på en god 
spridning i befattning och ämnesansvar inom de båda analysenheterna. Intervjuerna har genom-
förts som en semistrukturerad intervju med förutbestämda ämnesområden och frågor baserade 
på studiens teoretiska ram. Frågorna utformades i öppen karaktär med utrymme för oplanerade 
uppföljningsfrågor.  
 
De etiska aspekterna hanterades genom att ett informationsblad bifogades i intervjuförfrågan 
innehållande presentation av studien inklusive syfte, genomförande samt beskrivning av han-
tering av personuppgifter. Utformningen har utgått från vetenskapsrådets riktlinjer för att sä-
kerställa integritet för respondenterna (Harrell och Bradley, 2009; Hermerén, 2017, s. 41). Jag 
har valt att presentera underlaget från intervjuerna utan namn eftersom det är respondenternas 
uppfattningar som undersöks. Jag anser att detta ökar chansen att erhålla en mer personlig upp-
fattning istället för ett tillrättalagt svar. I informationsbrevet fanns även en samtyckesblankett 
innehållande en förklaring till dataskyddsförordningen (GDPR) som syftar till att skydda re-
spondenternas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av person-
uppgifter (Datainspektionen, 2019). Vid intervjun dialogiserades informationsbladet och even-
tuella frågor och samtycke medgavs till intervjun antingen genom bifogad blankett eller munt-
ligt.  
 
Fördelarna med en semistrukturerad intervju är att det säkerställs att intresseområdet för studien 
behandlas och att intervjun begränsas i tid och omfattning (Jacobsen, 2017, s. 101). Det går att 
argumentera att forskarens egna intressen blir styrande och detta bygger in bias i undersök-
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ningen. För att hantera detta genomfördes en analys av ämnesområden samt ett så kallad pilot-
fall genomfördes i syfte att värdera analysverktygets ingående delar. Detta gjordes för att be-
kräfta att aktuella kategorier var relevanta för ämnet och studiens syfte. Försöket genomfördes 
med en deltagare inom FMN-projektet för att höja validiteten med pilotfallet. Denna försöks-
intervju ingår inte i empirin i undersökningen.  
 
För att hantera kravet av korrekt återredovisning spelades sex av intervjuer in, vid två intervjuer 
nyttjade endast anteckningar för uppföljning på grund av lokala restriktioner. Inspelade inter-
vjuer transkriberades och anteckningar från de två ej inspelade intervjuerna renskrevs. Samtliga 
respondenter erbjöds möjlighet att kontrollera transkriberat underlag innan detta nyttjades i 
uppsatsen. Det gemensamma underlaget strukturerades sedan med hjälp av studiens teoretiska 
modell för att identifiera de uppfattningar och åsikter inom respektive område för att underlätta 
jämförelse. 
 
Ämnesområde och exempel på frågor ingående i intervjuguiden återfinns i analysverktyget som 
presenteras nedan (Kapitel 3.2).  
 

3.2 Operationalisering 
Från teorierna presenterade i tidigare kapitel skapades ett analysverktyg för att kunna jämföra 
skillnader i insatsledning och verkansprocessen och förväntningarna på FMN konceptet.  
Från Brehmer och Codner har krav på ledningssystemet skapats. Dessa kan ses som en förut-
sättning för ledning av gemensamma operationer med internationella styrkebidrag.  
 
Kraven har brutits ner i kategorier eller så kallade påverkansområ-
den för att belysa området från flera riktningar. Dessa kategorier 
är återkommande i resonemang och teorier inom ledningsområdet 
(Van Creveld, 1985; Codner, 2003; Brehmer, 2013; Johansson, 
2014; Nato Science and Technology Organization, 2014; Grauer, 
2016). De nyttjas sedan för att gruppera exempel på frågeställ-
ningar som är underbyggda av ovan nämnde teoretiska ramverk.  
 
Frågeställningarna används sedan i intervjuer och i litteraturjäm-
förelsen för att analysera förändring och hur väl utmaningar om-
händertas i dagens ledningssystem och ett baserat på FMN-
konceptet.  
 
Den nära kopplingen mellan teori och operationaliseringen genom  
analysverktyget grundar för en god begreppsvaliditet  
(Esaiasson m.fl., 2017, s. 59). 

Figur 2. Metodbeskrivning. 
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 3.2.1 Analysverktyg 

 
Figur 3. Analysverktyg – FMN påverkan på insatsledning av gemensam operationer. 
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4. Empiri 
Insamlad empiri redovisas här uppdelat på skrivna källor och intervjuer. Inom litteraturunder-
sökningen återfinns underlag från befintliga processer och metoder för planering och ledning 
på operativ nivå. Urvalet är gjort utifrån analysverktygets fyra kravområden. 
 

4.1 Litteraturundersökning  
Undersökningen omfattar Svensk Planerings- och ledningsmetod - SPL 2017 och ingående Bi-
laga E – Verkansprocessen. SOFO NAT 2019 (öppen del) Bilaga II har ingått i litteraturun-
dersökningen men bygger på SPL 2017 och kommer därför inte att redovisas vidare.  
 
Nato doktrinerna vid planering och genomförande av operationer och Joint Targeting (COPD 
och Joint Targeting AJP-3.9) har ingått i undersökningen med referenssyfte för att påvisa ut-
vecklingen av svenska metoder och anvisningar. Empirin från dessa kommer inte att redovi-
sas.  
 
Sist redovisas en sammanfattning av FMN-konceptet. 
 

4.1.1 Tidsfaktorn 
Svensk planerings- och ledningsmetod – SPL 2017 
Bilden nedan visar en schematisk översikt på de olika faserna för planering och genomförande 
på operativ ledningsnivå. Faserna innehåller specifika syften och olika produkter. De överlap-
par varandra och tydliga riktlinjer finns när respektive produkt skall levereras (Försvarsmakten, 
2017b, kap. 154).  

 
Figur 4. Faser för planering och genomförande på operativ ledningsnivå (Försvarsmakten, 2017b, s. 153). 

 
SPL 2017 klarlägger att operationsledaren (OpL) leder verkansprocessen under genomförande 
baserat på den prioriterade mållistan och fattar beslut inom erhållet mandat. OpL är ansvarig 
under C INSATS för ledningen av verkansprocessen (Försvarsmakten, 2017b, kap. 222). 
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SPL 2017, Bilaga E – Verkansprocessen 
Från Inledning och grunder återfinns att ”Vår defensiva strategi innebär att motståndaren väljer 
tid, plats och metod vid en konflikt. Våra operationer kommer därför vara händelsestyrda och 
ofta tidskritiska. Förmågan att hantera tidskritisk verkan inom ramen för ledning av pågående 
verksamhet vid operativ-, taktisk- och förbandsnivå är avgörande. För detta krävs detaljerade 
förberedelser i fred” (Försvarsmakten, 2017a, kap. 2). 
 
I kapitlet Verkansprocessens grunder framgår att beslutsfattningen på operativ nivån skall fo-
kusera på insatser mot prioritering av mål samt eventuell operativ risktagning som detta för 
med sig. Det är tydligt att förbandsnivåns tid till förberedelser skall maximeras 
(Försvarsmakten, 2017a, kap. 3). 
 
I kapitlet Verkansprocessen vid genomförande av operationer tydliggörs tidsaspekten. Strä-
van är att fatta beslut om tidskritisk insats på förhand. En motståndare kommer inte agera som 
vi planerat vilket ställer krav på att kunna hantera oväntade situationer.  
 
Mandat att fatta beslut om insats och tilldelning av resurser, bör i så hög grad som möjligt 
vara beslutat på förhand. Om chefer på lägre nivå inte har mandat eller resurser för en insats 
mot upptäckta mål, måste frågan lyftas till högre nivå. Då ska beslut kunna beredas och fattas 
på mycket kort tid (Försvarsmakten, 2017a, s. 8). 
 

4.1.2 Komplexitet 
SPL 2017 
2.2.9 Förståelsen för problemets art (Försvarsmakten, 2017b) innehåller ett stycke som syftar 
till att identifiera vilka problem som föreligger och presenterar ett antal förslag på lösnings-
metoder.  
Komplexa problem innehåller orsak-verkansrelationer mellan aktörerna men både antalet ak-
törer och antalet relationer däremellan omöjliggör både igenkänning/kategorisering och ana-
lys av problemet. Mönster uppfattas men inte förutses, vilket kallas för sammanhang i efter-
hand och tvingar beslutsfattaren att vara uppmärksam på hur operationsmiljön reagerar. 
(Försvarsmakten, 2017b, kap. 38–39). 
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SPL 2017 utgår från en iterativ process där informationen flödar mellan ledningsnivåerna un-
der både planering och genomförande (Försvarsmakten, 2017b, s. 155).

 
Figur 5. Generellt flöde av produkter vid operationsplanering (Försvarsmakten, 2017b, s. 155). 

 
Inom SPL 2017 presenteras ett antal planeringsgrupper. Metoden med en operativ planerings-
grupp (JOPG) nyttjas när en större uppgift som inte ryms inom ordinarie funktionsansvar skall 
planeras. JOPG är en arbetsgrupp som innehåller en stor bredd av representanter som varierar 
beroende på typ av planeringsuppgift som skall genomföras (Försvarsmakten, 2017b, s. 159). 
Den breda representationen möjliggör att planerna är förankrade inom respektive organisation 
samt att de är genomförbara (2017b, kap. 160). 
 
SPL 2017, Bilaga E – Verkansprocessen 
I kapitlet Verkansprocessen i försvarsplanering förklaras sambandet mellan roller inom för-
svarsplaneringen (Försvarsmakten, 2017a, s. 5). 
 
På operativ nivå fattar C INSATS eller operationsledare med mandat beslut (Försvarsmakten, 
2017a, s. 9). Verkansprocessen är en integrerad del av ledning av såväl pågående som kom-
mande verksamheter. På operativ nivå genomförs beredning och beslut inom ett särskilt ver-
kansberedningsforum (JTWG) med representation från operativ- och taktiska staber. Under-
rättelsebedömandet ska ge förslag till mål och är centralt för att planera vilken verkan som bör 
uppnås (Försvarsmakten, 2017a, s. 7). 
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4.1.3 Friktioner 
I SPL 2017 presenteras hur kontinuerlig uppföljning och värdering av operationen genomförs 
inom Insatsstaben (Försvarsmakten, 2017b, s. 161). 

 
Figur 6. Ledning av pågående operation (Försvarsmakten, 2017b, s. 214).  

 
För att genomföra bedömanden och koordinering av genomförandet av operationer som inryms 
inom ramen av fastställd operationsorder genomförs ett operativt koordineringsmöte (JCBWG). 
Exempel på produkter är utkast till koordineringsorder (JCO), utkast till kompletterade order 
(FragO) och utkast till reviderad beslutsstödsplan. Underlagen föredras för C INSATS på be-
slutsmöte (JCB) för fastställande. 
 
Om uppsatta mål ej kan nås eller blir försenade hanteras denna uppföljning inom operations-
värdering (Försvarsmakten, 2017b, s. 161)  
 

 
Figur 7. Ansvar för operationsvärdering inom INSS (Försvarsmakten, 2017b, s. 161). 

 

4.1.4 Interoperabilitet  
SPL 2017, Bilaga E – Verkansprocessen  
I kapitlet Grunder återfinns ett förtydligande avseende interoperabilitet. ”SPL beskriver ver-
kansprocessen för nationella operationer. Då Sverige ger truppbidrag till internationella insatser 
tillämpas verkansprocessen enligt den specifika insatsens chef, till exempel Natos verkanspro-
cess (Joint Targeting Process)” (Försvarsmakten, 2017a, s. 2). 
 
 
Federated Mission Networking (FMN)  
I TIFF – Teknisk Information för Försvarsmaterieltjänst nummer 2, 2019 ges en summering 
till FMN (Bengtsson, 2019). 
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En förutsättning för effektivitet i en sammansättning av förband från olika länder är dess för-
måga att fungera tillsammans. Detta kräver interoperabilitet. Man kan lätt tro att detta fungerade 
inom Nato men ISAF operationen påvisade stora brister inom området och trots att all inform-
ation och kunskap fanns gjorde brister inom teknik och metoder att informationen inte var till-
gänglig. 2010 påbörjades utvecklingen av Afghanistan Mission Network (AMN) och inom 
detta arbete angavs vilka funktioner och processer som behövdes likriktas för att möta de ope-
rativa kraven. Lärdomarna från AMN var att ett ledningssystem som är interoperabelt med in-
gående länder måste finnas redan när en mission börjar.  
 
Nato skapade då Federated Mission Networking (efter namnbyte från Future Mission Network). 
Ordet Federated betonar att respektive nation alternativt organisation behåller kontroll på sina 
ingående delar men godkänner att följa gemensamt fattade beslut. Idag är det 34 ingående län-
der och Nato som ingår i FMN.  
 
FMN utgör ramverket för att skapa operationell, procedurell och teknisk interoperabilitet, vilket 
möjliggör målsättningen att upprätta ett gemensamt ledningssystem från dag ett i operationen.  
 
För att kunna nyttja implementerade system och lärdomar används en utvecklingsdesign som 
bygger på spiraler. Varje spiral består av ett gemensamt beslutat innehåll med procedurer och 
tekniska instruktioner. Avsikten är att en ny spiral ska bli operativ vartannat år och genom detta 
succesivt öka förmågan redan från start. 
  
Nato har valt att lösa sina interoperabilitetsutmaningar genom FMN. Sveriges valda metod 
framgår i Försvarsmaktens Strategiska Inriktning. Där beskrivs att FM ska utveckla förmåga 
till samverkan i enlighet med metoder, processer och standard för att dela information enligt 
ramverket FMN.  
 
För nationell FMN utveckling har fyra funktionskedjor (jmf. eng. Mission Threads) prioriterats: 
Situation Awareness, Joint Intelligence Surveillance & Reconnaissance (ISR), Joint Targeting 
och Joint Fire. En funktionskedja är en operativt driven, tekniskt stödd beskrivning av hela 
aktivitetskedjan som krävs för att utföra ett uppdrag. Genom att fokusera på funktionskedjor 
säkerställs att hela ledningssystemet kommer att omhändertas.  
 

4.2 Intervju  

4.2.1 Tidsfaktorn 
Flertalet av respondenterna var av uppfattningen att FMN-konceptet kan öka hastigheten i be-
slutsprocessen. Flera olika anledningar presenterades men mest återkommande var gemen-
samma metoder och processer. Respondent 2 tog upp fördelarna med Nato-standard bidrar med 
gemensam nomenklatur och samsyn på hur processen ser ut. Även respondent 3 lyfte fördelarna 
med gemensamma ramverk som underlättar och kortar ner tidsåtgången i samarbetet mellan 
olika länder. Vikten av träning betonades för att kunna dra nytta av dessa fördelar.  
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Tillgängligheten till information och möjligheten till att dela denna är också ett tydligt område 
som FMN kan bidra på ett bättre sätt än nuvarande system. ”Eftersom alla kan ta del av all 
information på ett helt annat sätt gör det ju att du lättare kan komma till beslut” (Respondent 
4).  
 
Respondent 4 bedömde att tekniken kan hjälpa till att styra informationsflödet för att säkerställa 
att rätt information når rätt användare. Vid frågan om det inte föreligger risk att informations-
mängden blir ett hinder istället för en möjlighet angavs att det är en arbetsmetodsfråga. FMN 
möjliggör att dela arbetet men kräver en plan för hur bearbetningsresurser skall nyttjas. 
Respondent 1 ansåg att en teknisk överföringsstandard ökar hastigheten men det är endast en 
del av processen. Den mänskliga tolkningen riskeras att glömmas bort och eventuella följdfrå-
gor som informationen skapar påtalades. Tekniken ansågs inte stödja frågeformuleringen, vil-
ket ställer högre krav på format, språk och innehåll i frågan. För att omhänderta detta krävs 
utbildning. ”Om detta inte är rätt från början kommer tekniken inte att bidra till förkortade 
ledningstider utan endast skapa behov att skicka fler förfrågningar om information”. 
 
Inom Sveriges nuvarande arbetssätt och system finns en stor utvecklingspotential. Bland annat 
framkom förhoppningar att FMN ska bidra med ledningsstödssystem som underlättar arbetet. 
Respondent 6 tog upp fördelarna med ett gemensamt ledningsstödsystem som kunde hantera 
hela processen inom Targeting. Detta resonemang styrks av att respondent 4 också såg tydliga 
fördelar inom verkansprocessen. Överföring av informationen underlättas och en ökad effekti-
vitet uppnås genom att flera processer knyts samman. Ytterligare fördelar som påtalades var 
vinningen att hela processen är federerad vilket gör att flera kan arbeta med samma information 
från olika platser samtidigt och kan ha samma uppfattning om läget. ”Med FMN och de ver-
kansverktygen får vi en helt annan möjlighet att jobba effektivt, dela ut mål till stridskrafterna 
och ha en aktualitet i målinformationen som är svår att ha i dagsläget”.  
 
Inom tidsaspekten förekom även diskussion om betydelsen av centralisering och dess påverkan 
på beslutshasigheten. 
 
Respondent 5 ansåg att Natos befintliga process för Joint Targeting (AJP 3.9) redan idag är 
flexibel och processen medger hantering av olika tidstempon.  
 
Respondent 3 påtalade att man behöver vara medveten om att många av processerna som nyttjas 
inom Nato bygger på planering innan genomförandet. Respondent 5 bekräftar detta med ”För-
beredelser måste göras i fred, sen är det för sent”. 
 
Respondent 7 var av uppfattningen att processerna inom FMN upplevdes väldigt styrda och 
ibland även kodade i systemen. Det utgör en risk att besluten kan fastna på någon nivå, antingen 
på grund av tekniska problem eller att någon inte har godkänt informationen på sin nivå. 
Respondent 6 var till del av en annan uppfattning och upplevde att centralstyrning kan främja 
hastighet vid beslut inom vissa områden, men att en strikt hierarki och en detaljerad plan kan 
minska förmågan att hantera överraskningar.  
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Respondent 7 ansåg att FMN går lite i motsatt riktning mot en decentraliserad ledning.  
 
Kopplat till diskussionen om centraliseringen inryms även mandatfrågan. Respondent 4 upp-
märksammade utmaningar att tilldela uppgifter till andra enheter än sina egna, men det är ett 
område som är under utveckling. Detta prövades under övningen Bold Quest 19.  
 
Respondent 6 var av samma uppfattning att konfliktnivån påverkar beslut- och mandatfrågan 
och framförde att Joint Targeting processen hanterar denna fråga genom de olika tidstempon 
som finns. Ett exempel som gavs var Time Sensitiv Targeting som genom förberedelser och 
beslut på förhand möjliggör att mandat delegeras långt ner i organisationen, som medger en 
snabb beslutsprocess när väl målet uppträder. Respondent 5 hade ett liknande utlägg avseende 
skillnad på mandatfördelningen i kris och krig. 
 
Inom FMN genomförs försök och utveckling för att nå större effekt och ökade hastigheter i 
processerna. I utvecklingsarbetet där respondent 4 är delaktig prövas funktionskedjor som både 
är vertikala och horisontella. Fördelarna beskrevs som att flera funktioner kan nyttjas och att 
hastigheten kan öka. Nackdelen som respondenten vidhöll är att ledningen av detta blir kom-
plext och det ställer stora krav på tydliga mandat.  
 

4.2.2 Komplexitet 
Den generella uppfattningen är att FMN kan bidra till att hantera komplexitet inom organisat-
ionen genom tydliga metoder och förbättrat informationsutbyte. Respondent 8 ansåg att endast 
den inre komplexiteten minskade av FMN men inte den yttre eftersom verkan och orsakssam-
band endast uppträder i efterhand.  
 
Respondent 4 förde fram FMN:s förmåga att minska komplexiteten genom tydliga direktiv, 
vem som gör vad och i vilken ordning. Respondent 5 anser att en ökad tillgänglighet på inform-
ation förbättrar FM jämfört med dagens komplicerade informationsbearbetning och delning 
som nu till stor del sker i Word, Excel och PowerPoint och sprids via mail.  
 
Respondent 8 ansåg att tillförda resurser kunde hanteras genom ordinarie ledningsstruktur men 
att FM idag saknar förmåga att sätta upp och leda en multinationell stab. Respondent 4 ansåg 
att den svenska stabsorganisationen, som bygger på Nato-strukturen, inte behöver förändras i 
någon större utsträckning, men att det finns ett behov av översyn och utveckling av arbetsme-
todiken. Som en del av implementeringen av FMN tog respondent 5 upp behovet av övning och 
gemensam planering. ”Att operera tillsammans kräver planering tillsammans, likt det vi gör 
med Finland, det borde vi göra med fler”.  
 
Respondent 7 var av åsikten att ett framtida ledningssystem behöver ha möjlighet att flytta sig 
mellan olika ledningsstrukturer beroende på komplexitet. Inom till exempel Joint Targeting 
ansåg respondenten att man behöver kunna dela resurser och då måste man acceptera att detta 
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kräver väldigt hög samordningsgrad. Respondent 5 var av uppfattningen att centraliseringsgra-
den beror på situationen och gav liknelsen att vid politisk kris krävs strikt centralstyrning då 
konsekvenserna av enskild officers uppträdande kan få strategiska konsekvenser.  
 
På frågan om hur organisationen anpassas efter operationens komplexitet ansåg respondent 4 
att svenska metoder har anpassats för en multinationell miljö genom ett närmande till Natos 
processer och metoder. Detta bestyrks i respondent 3s påstående ”Sverige har i FMSE2015 Ä1 
angett att Natos doktriner och standarder skall användas i all insatsledningssystem, våra regel-
verk skall anpassas…” 
 
FMN anpassningen till rådande omständigheter uppmärksammades av flera respondenter. ”Det 
finns väldigt goda möjligheter att modulärt styra vad man har på olika nivåer utifrån de behov 
man har identifierat” (Respondent 4). Av samma uppfattning var även respondent 1 som lyfte 
fram att funktionsbredden kunde ökas genom att flera anslöt sig till systemet dock uppgavs att 
det förutsätter att den hierarkiska strukturen är intakt för att kunna nyttja dessa extra förmågor 
på ett effektivt sätt.  
 
Respondent 7 tog upp frågetecken som skapas genom moduläritet avseende specialisering. Om 
tillexempel bildtolkning genomförs centralt skall den kunna hantera dataströmmar från alla? 
Om den istället ligger lokalt kan den var specialiserad mot en specifik sensor. 
Respondenten lyfte fram att minskad kännedomen om förbandets förmågor kan leda till bris-
tande systemförståelse och felaktiga beslut. ”Nato försöker väl bygga bort den med alla sina 
standarder så att gränsytorna mot de här olika resurserna skall vara samma, standardisering är 
väl bra men det krävs en fantastisk massa standarder”.  
 
En annan utmaning som påtalades var förmågan att sprida målbilder och syften ner i organisat-
ionen. Detta ansågs vara en förutsättning så att alla arbetar åt samma håll och inte förbrukar 
resurser som skulle behövas bättre någon annanstans.  
 

4.2.3 Friktioner 
Vid frågan om hur ett framtida system skulle kunna hantera friktioner gjorde flera respondenter 
koppling till uppdragstaktik och hur ett FMN införande skulle påverka denna. Respondent 4 
var av uppfattning att det inte behöver vara ett problem för uppdragstaktiken då processen leder 
fram till vad förbanden skall göra och inom vilka ramar. Inom ämnet uppdragstaktik berördes 
kulturella skillnader och dess eventuella påverkan på flexibiliteten.  Respondentens uppfattning 
kan utläsas tydligt i presenterat citat ”Uppdragstaktik, vi har en kulturell/nationell fördel att 
folk agerar utan att vänta på order”. 
 
Respondent 6 var av uppfattningen att Targeting processen i sig är väldigt flexibel avseende 
hantering av olika mål och tidstempon men är inte flexibel avseende vem som får fatta besluten. 
Vid robusta mandat upplevdes det att det finns större flexibilitet. 
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På frågan vilka system för feedback som finns inom FMN och hur eventuella förändringsbehov 
omhändertas lyfter respondent 4 fram förmåga till gemensam utveckling, där alla deltagande 
länder kan bidra och påverka utvecklingen av metoder och processer. ”För att vara ett pyttelitet 
icke Nato land har vi ganska bra gehör för våra uppfattningar”. Respondenten berättar att det 
pågår ett arbete inom FM att överse hur Nato strukturen ska omhändertas samt att FM utreder 
möjligheter att korta ner beslutsprocessen. Argumentet är att de svenska förutsättningarna ser 
annorlunda ut, bland annat med storleken på staber. Respondent 7 påpekar att hela utvecklingen 
och implementeringen av FMN är en stor förändring av ledningssystemet. Ett annat exempel 
på utveckling och anpassning gav respondent 3 i beskrivningen av utveckling av metoder med 
en förenklad Battle Damage Assessment (BDA) process i Natos Joint Targeting arbete. Den 
nya versionen innehåller färre steg som skulle öka hastigheten och kunna frigöra resurser.  
 
Inom flexibilitet inryms viljan att lösa problem och utmaningar. Respondent 4 påpekar att en 
utmaning vid införandet av FMN-konceptet är att människor tittar på hur vi gör istället för hur 
vi skulle vilja göra. ”När någonting nytt kommer så har tyvärr många inställningen att allt nytt 
är farligt”. Respondent 7 är också inne på inställningen i och med citatet ”vi måste ha ett för-
hållningsätt där det är naturligt att vilja dela med sig av informationen”. Detta ansågs skulle 
finnas med från start i designen av system och vid ackrediteringsprocessen för att undvika tek-
niska hinder.  
 

4.2.4 Interoperabilitet  
”Interoperabel är inte tillsammans, tillsammans ställer krav på interoperabilitet” 

(Respondent 3). 
 
En tydlig drivfaktor inom FM formulerades av respondent 3, ”Det är ett paradigmskifte, i och 
med tillsammans är det som gäller, det militärstrategiska konceptet, undvika att förlora en-
samma, vinna tillsammans. Då måste vi bli interoperabla”.  
 
Respondent 5 ger exempel på utmaningar då dagens färre förband på glesare slagfält ställer 
högre krav på interoperabilitet. Detta får stöd av både respondent 3 och 4, som båda är av upp-
fattningen att Sverige måste anpassa sig efter Nato eftersom man inte kan förvänta sig att Nato 
anpassar sig efter oss.  
 
Respondent 1 anser att det finns ett behov att genomföra en analys på vilken nivå och i vilken 
kontext vi ska vara interoperabla. Detta påverkar vilka typer av samarbeten vi ska medverka i, 
som i sin tur avgör vilka behov av förändring på egen organisation och metoder som behöver 
genomföras.  
 
På frågan om skillnader mellan verkansprocessen och Nato AJP-3.9 svarade respondent 5 ”Jo-
int Targeting borde vara samma sak som verkansprocessen men det är det inte riktigt”. Denna 
skillnad är tillräckligt stor för att respondenten skall göra följande uttalande: ”Vi är inte intero-
perabla enligt AJP-3.9 men man känner igen sig…”. 
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Utmaningen med informationsdelningen lyfts fram av respondent 1 ”konceptet bygger på en 
liberal syn på informationsdelning, men kan man lita på alla?”. Gemensamma standarder och 
metoder ansågs vara en förutsättning för att skapa erforderligt förtroende. Detta bekräftades av 
både respondent 4 och 5. ”Hela systemet bygger på ett internt förtroende för alla aktörer” (Re-
spondent 4). Respondent 3 ansåg att Sverige måste se över sina processer, metoder och utbild-
ningar då många av Natos processer kräver certifiering.  
 
Respondent 4 tyckte att FMN i framtiden möjliggör ett svenskt ledningssystem innehållande en 
svensk-finsk del där information kan utbytas. Detta under förutsättningar att mandat, informat-
ionsbehörighet och utbildning redan är beslutat och genomfört. Respondent 5 ansåg att förbe-
redelser idag kräver interoperabilitet avseende metod och möjlighet till informationsdelning 
redan i fred. Eventuella juridiska hinder var enligt respondenten under översyn.  
 
Respondent 3 återkom om den uppfattade kulturskillnader mellan Sverige och Nato avseende 
uppdragstaktik och centralstyrning. En centraliserad planerings- och genomförandeprocess an-
sågs i sig inte vara ett motsatsförhållande till uppdragstaktik. Det ansågs att det bli enklare att 
utföra uppdragstaktik när vi har bättre lägesuppfattning och tydliga målsättningar samt en för-
måga att delge informationen som kanske inte finns tillgänglig nere på den taktiska nivån.  
Respondent 7 var delvis av en annan uppfattning och resonerade i termer att centralstyrningen 
kan uppfattas som en kollision med uppdragstaktiken och ställde sig frågan hur vi ska uppnå 
interoperabilitet utan att ge upp uppdragstaktik? ”Vi antar ett system men vi vill inte anta dess 
förhållningsätt eller dess filosofi”. 
 
Även om metoder anses flexibla måste dessa anpassas och utvecklas så att de passar våra för-
utsättningar enligt respondent 5. Respondent 4 påtalade att det inte räcker att införa Nato me-
toder utan FM måste också genomföra erforderlig träning. Det finns byråkratiska hinder då en 
del av utbildningarna är låsta till Nato länder. Detta är uppmärksammat och FMN-projektet ger 
FM argument till att få tillgång till dessa då flera processer kräver certifiering för att uppnå rätt 
standard.  
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5 Analys 
Analysen utgår från den nu välkända strukturen som bygger på analysverktygets fyra kravom-
råden. Dessa analyseras genom identifierade kategorier eller påverkansområden. Till respek-
tive kategori presenteras exempel på frågeställningar som har nyttjats vid inhämtning. 
  

5.1 Tidsfaktorn 
Enligt Brehmer måste ett ledningssystem hantera tidsfaktorn på så sätt att man kan fatta beslut 
snabbare än fienden (2013, s. 54). Nedan genomförs analysen på tre områden inom lednings-
systemet där en ökad hastighet kan erhållas (2013, s. 94). 
 
Organisation  

 Hur anpassas centraliseringsnivån för beslutsfattarna (mandat) beroende på storleken 
av styrkan? 

 Hur anpassas antalet underställda till respektive chef i kommandokedjan? 
 

I empirin från intervjuer framgår en samlad uppfattning att FMN-konceptet kommer att öka 
centraliseringsgraden inom FM. I jämförelse med Brehmers uppfattning att en decentraliserad 
beslutsfattning främjar tidsvinster inom ledningssystemet kan en ökad centralisering upplevas 
kontraproduktivt (Brehmer, 2013, s. 94). Empirin framhåller vikten av förberedelser så att man-
datfrågor är utklarade innan genomförandet. Genom att placera dessa långt ner i ledningsstruk-
turen från start ökar hastigheten i beslutskedjan. Detta kan ses som ett sätt att hantera en ökad 
centralisering, något som även får stöd av van Crevelds slutsatser (1985, s. 270). Det är inget 
nytt utan nyttjas redan idag inom vissa processer.  Ett exempel hämtat från empirin SPL 2017, 
Bilaga E är ”Vår defensiva strategi innebär att motståndaren väljer tid, plats och metod vid en 
konflikt. Våra operationer kommer därför vara händelsestyrda och ofta tidskritiska. […] För 
detta krävs detaljerade förberedelser i fred”. 
 
Från litteraturempirin SPL 2017 återfinns hur mandatfrågan vid insatsledning inom verkans-
processen hanteras. Genom delegerade mandat till operationsledaren erhålls en högre hastighet 
inom processen. Det finns även en förväntning i intervjuempirin att i framtida system kommer 
mandaten att ligga på olika beslutsnivåer beroende på konfliktnivå. Ledningsstrukturen kopplat 
till operationsmiljön har en direkt påverkan på informationsbearbetning och möjligheterna att 
nytta detta på ett effektivt sätt (Grauer, 2016, s. 4).  
 
Metodutveckling 

 Vilka anpassningar av metoden har genomförts för att öka hastigheten vid beslutsfat-
tande? (Brehmer, s.158) 
 

En metodanpassning för att omhänderta en ökad centralisering som uppmärksammas i empirin 
var förväntningen att kravet på planering och förberedelser skulle öka. Jämfört med idag då 
arbetet genomförs internt i FM kräver detta en översyn av regler, lagar och metoder för att 
möjliggöra planering med utländska samarbetspartners. Syfte är att erhålla högre effektivitet 
och hastighet vid multinationellt genomförande. Detta ligger i linje med beskrivningen från 
litteraturempirin, FMN-konceptet syftar till att klarlägga och undanröja alla praktiska hinder 
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för att möjliggöra målsättningen att upprätta ett gemensamt ledningssystem från dag ett i oper-
ationen. 
 
Den mest återkommande faktorn i intervjuempirin var gemensamma metoder och processer och 
en ökad förmåga att dela information. Redan idag nyttjas gemensam planering som presenteras 
i litteraturempirin från SPL. Syftet är att skapa ett snabbt beslutsfattande grundat på samma 
kunskap och förutsättningar. FMN:s bidrag som presenterades ovan skulle underlätta detta ar-
bete. 
 
Inom verkansprocessen visar empirin att Natos befintliga process för Joint Targeting (AJP- 3.9) 
upplevdes som flexibel och att processen innehar en god förmåga till att hantera tidskravet re-
dan idag. Den nuvarande svenska verkansprocessen som är utvecklad från AJP 3.9 har samma 
inbyggda förmåga till flexibilitet eftersom samma beslutscykler nyttjas i de olika tidstempo.  
 
En förväntning inom verkansprocessen är att genom förändrade informationsflöden som rör sig 
både vertikalt och horisontellt kunna uppnå hastighet och ökad effektivitet. Detta återfinns som 
en framgångsfaktor i van Crevelds slutsatser (1985, s. 270). Nackdelarna som presenterades i 
empirin med detta var en komplex ledningsstruktur och det ställs stora krav på mandattilldel-
ning. Detta vore en utveckling från dagens metoder som beskrivs i SPL – Bilaga E Verkans-
processen. Den eventuella tidsvinsten genom denna förändrade metod bör vägas mot att den 
interna komplexiteten i ledningssystem ökar vilket enligt både Brehmer och van Creveld kan 
påverka beslutshastigheten negativt (Van Creveld, 1985, s. 237; Brehmer, 2013, s. 158). 

 
Teknik 

 På vilka sätt stödjer tekniken ökad hastighet vid beslutfattande? (Van Creveld/Breh-
mer/Grauer) 
 

Förväntningen på teknikens bidrag till att öka förmågan att dela information är central i FMN-
konceptet och förväntas bidra till ökad hastighet som bekräftas i intervjuempirin genom ”Ef-
tersom alla kan ta del av all information på ett helt annat sätt gör det ju att du lättare kan komma 
till beslut”. 
 
Ett återkommande problem är att en ökad mängd information också ökar behovet av personal 
för att bearbeta denna (Van Creveld, 1985, s. 3). En förhoppning som presenterades för att 
hantera detta var att systemet skulle bidra till en ökad förmåga till automatisering i informat-
ionsbearbetningen. Detta gör det möjligt att styra informationsflödet för att säkerställa att rätt 
information når rätt användare. Detta är en av åtgärderna som Brehmer har identifierat som en 
riktad åtgärd för att öka hastigheten i ledningssystemet (2013, s. 158). I intervjuempirin hittar 
man att en stor del av dagens informationsbearbetning genomförs i Word och Excel som inte 
upplevs tidseffektivt. 
 
Inom verkansprocessen var uppfattningen att tydliga fördelar förelåg jämfört med nuvarande 
metod och ledningsstödsystem. Idag är dessa inte optimerade för uppgiften och dessutom sak-
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nas förmågan till att dela information inom hela organisationen. I en framtida lösning underlät-
tas överföring av informationen och den förväntade effektiviteten ökar genom att flera proces-
ser knyts samman i gemensamma tekniska system. De är dessutom federerade vilket möjliggör 
utbyte med internationella partners. Exempel från empirin som styrker detta är ”Med FMN och 
de verkansverktyg får vi en helt annan möjlighet att jobba effektivt, dela ut mål till stridskraf-
terna och ha en aktualitet i målinformationen som är svår att ha i dagsläget”. 
 
En farhåga är att vid en ökad grad av automatisering så nedgår den mänskliga interaktionen och 
spontan överspridning av kunskap inom ett arbetslag minskar. Detta ställer högre krav på ut-
bildning och träning. ”Om detta inte är rätt från början kommer tekniken inte att bidra till för-
kortade ledningstider utan endast skapa behov att skicka fler förfrågningar om information”.  
 

5.2 Komplexitet 
Ledningssystemets förmåga att hantera komplexitet ställer krav på tillgång på kompetens 
och/eller förmågan att hantera alla de utmaningar som uppgiften skapar (Brehmer, 2013, s. 
60). 
 
Organisation/Mandat 

 Hur anpassas organisationer beroende på operationens komplexitet? (Nato /Grauer) 
 Hur uppnås en samlad effekt i en organisation med minskad grad av centralisering? 

(Brehmer) 
 Hur anpassas metoden beroende på operationens komplexitet? (Nato /Grauer) 

 
I det empiriska underlaget från intervjuerna finns det en tydlig förväntning att FMN-konceptet 
minskar den interna komplexiteten inom ledningssystemet genom att ta fram tydliga direktiv 
på vem som gör vad och i vilken ordning samt att systemet underlättar för förbanden att sam-
verka sinsemellan. Dessa åtgärder skulle kunna minska komplexiteten i en operation med ett 
stort antal ingående enheter och genom förbestämda regler skapas förutsättning till att hantera 
både en omfattande operation och att underlätta samordning mellan ingående delar (Brehmer, 
2013, s. 58).  
 
Centraliseringsgraden är ett återkommande område i empirin. Det finns en spridning i underla-
get om hur denna påverkas av komplexiteten. En uppfattning var att centraliseringsgraden beror 
på situationen och exempel från intervjuempirin var liknelsen att vid politisk kris krävs strikt 
centralstyrning då konsekvenserna av enskild officers uppträdande kan få strategiska konse-
kvenser. Detta är väl överensstämmande med både Bremers och Grauers uppfattning att det 
finns situationer där decentraliserade ledningsformer är mindre lämplig (Brehmer, 2013, s. 157; 
Grauer, 2016, s. 39).  
En annan åsikt var att ett framtida ledningssystem behöver inneha möjlighet att flytta sig mellan 
olika ledningsstrukturer beroende på komplexitet. Detta får stöd av Grauer som kommer till 
slutsatsen att det inte går att svara på frågan vilken ledningsstruktur som bäst minskar osäker-
heter och skapar den högsta effekten, utan ”It depends”. Valet av struktur måste komma av 
analys av den specifika miljön i vilken den ska operera (2016, s. 40–41).  
 



Johan Runesson 2019-11-02  
2HO015 

Sida 35 av 47 
 

Specialiseringar 
 Ökar specialiseringen i takt med en ökad komplexitet i militära operationer? (Van 

Creveld) 
 Hur hanteras organisatorisk instabilitet till följd av en ökad specialisering och en 

heterogen organisation? (Van Creveld) 
 

I empirin återfinns förväntningen att FMN leder till en ökad förmågebredd genom samutnytt-
jade av system. Detta bidrar till en ökad specialisering då flera unika funktioner ska koordineras 
för maximal effekt. Det kan direkt överföras till van Crevelds påstående att ökad specialisering 
leder till ett ökat informationsbehov samt att antalet individer inom stabsfunktioner ökar (1985, 
s. 235). Ett argument för att komplexiteten inte skulle öka var att underställda enheter skulle 
hanteras inom befintlig ledningsstruktur. Exempel som togs upp i empirin var frågetecken om 
till exempel bildtolkning genomförs centralt, ska den då kunna hantera dataströmmar från alla? 
En annan lösning vore att istället placera den lokalt och specialiserad mot en specifik sensor. 
Detta skulle inte minska graden av specialisering men eventuellt minska informationsflöde men 
samtidigt motverka tanken inom FMN-konceptet som bygger på att dela resurser. FMN-
konceptets grundtanke att kunna dela resurser innefattar även stabsarbeteskraft vilket bland an-
nat åskådliggjordes under Bold Quest. Genom detta skapas möjligheter till specialisering utan 
van Crevelds farhågor att staberna växer i takt med komplexiteten. 
 
Inom den komplexa organisationen, uppbyggd av moduläritet, finns en farhåga att en minskad 
kännedom om förbandets förmågor och kunskaper skulle kunna leda till felaktiga beslut. Lik-
nande slutsatser har van Creveld dragit inom specialisering och kallar detta fenomen organisa-
torisk instabilitet (1985, s. 236). En förväntning på FMN-konceptet var att detta skulle kunna 
hanteras genom gemensamma standard, träning och planering. En förutsättning för att kunna 
dela resurser ansågs vara möjligheten att sprida målbilder och syften inom organisationen. 
FMN-konceptets förväntade ökade informationsdelning påverkar detta positivt samtidigt som 
moduläritet kanske minskar den. En av fördelarna med en tydlig hierarkisk ledningsstruktur är 
just möjligheten till inriktning och samordning hos en stor mängd individer (Brehmer, 2013, s. 
24). 
 
Insatsmiljö 

 Hur påverkar insatsmiljön (nationellt/internationellt) organisationen? (Grauer) 
 Hur påverkar insatsmiljön (nationellt/internationellt) metoden? (Grauer) 

 
Fördelar med FMN som presenteras i empirin är möjligheten att anpassa organisationen efter 
operationens behov ”Det finns väldigt goda möjligheter att modulärt styra vad man har på olika 
nivåer utifrån de behov man har identifierat”.  Andra exempel som lyfts fram i empirin är att 
funktionsbredden kan ökas genom att flera ansluter sig till systemet dock uppgavs att det för-
utsätter att den hierarkiska strukturen är intakt för att kunna nyttja dessa extra förmågor på ett 
effektivt sätt.  
 
Detta kan ses som en anpassning till en ökad komplexitet eftersom samarbetet skapar förutsätt-
ningar för en ökad förmågebredd. Brehmer påstår att det inte finns någon generell stab, eftersom 



Johan Runesson 2019-11-02  
2HO015 

Sida 36 av 47 
 

staben är strukturerad utefter det arbetet den ska utföra. Det borde medföra att stabernas ut-
formning behöver varierar i takt med uppgifterna och sammansättningen av förband (2013, s. 
112).  
 

5.3 Friktioner 
Utgångspunkten är att friktioner inte kan elimineras vilket leder till att alla beslut innehåller 
en större eller minder grad av osäkerhet. Ett ledningssystem måste därför kunna hantera det 
som inte blev som man hade tänkt sig (Brehmer, 2013, s. 62–63). 
 
Feedbacksystem 

 Vilket system för feedback tillämpas? (Brehmer) 
 Finns det en metod för att omhänderta förändringsbehov av ledningssystemet?  

(Johansson) 
 

I nuvarande planering och ledningsmetod återfinns flera metoder och rutiner för att genom-
föra uppföljning av pågående och genomförd verksamhet. Lägesuppföljningen vid lednings-
centralen, koordineringsorder via särskilda koordineringsmöten och uppföljning inom operat-
ionsvärdering är några exempel på uppföljning hur situationen förändras till följd av de order 
som är givits och är ett sätt att omhändertar friktioner (Brehmer, 2013, s. 102). 
 
I det empiriska underlaget från intervjuer hamnar istället utvecklingen av FMN och dess im-
plementering i FM i fokus. En orsak till detta kan vara att metoder och ledningskoncept är under 
utveckling. Exempel som återfinns är hur FMN:s ramverk hanterar utvecklingsbehov, detta gäl-
ler både nya funktioner och utveckling av existerande. ”För att vara ett pyttelitet icke Nato land 
har vi ganska bra gehör för våra uppfattningar”. Ett annat exempel inom Joint Targeting är 
utveckling och anpassning av metoder med en förenklad Battle Damage Assessment process 
(BDA) med färre steg som skulle öka hastigheten och kunna frigöra resurser. Denna utveckling 
bygger på erfarenheter från tillkortakommanden av nuvarande metoder vilket kan ses som en 
feedback driven process, om än i ett längre tidsperspektiv.  
 
Det finns flera exempel i empirin på förväntningar att FM skall omhänderta och anpassa både 
Nato struktur och standard för svenska premisser.  
 
På frågan om det finns metoder som omhänderta förändringsbehov av ledningssystemet åter-
finns i intervjuempirin uppfattningen att hela FM:s implementeringsarbetet för FMN är ett stort 
omhändertagande. Hela implementeringen av FMN kan ses som en utveckling från en värde-
ring av dagens svenska system och framtida utmaningar som har lett till en förändring enligt 
teorin om ledningsflexibilitet (Johansson, 2014, s. 180). Min uppfattning är att Johansson sna-
rare tänkte sig en snabbare process som genomförs under en operation och inte en transformat-
ion som tar år att genomföra.  
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Flexibilitet 
 Hur implementeras upptäckta behov av förändring av ledningssystemet inom: (Jo-

hansson) 
o Beslutmandat? 
o Samverkanstruktur? 
o Informationsdelning mellan ingående enheterna? 

 
Ledningsflexibilitet bygger på en organisations förmåga, möjlighet att uppfatta behovet och 
viljan att genomföra förändringen (Johansson, 2014, s. 189). 
 
Detta uppmärksammas i empirin från intervjuerna där farhågor avseende viljan återkommer. 
Det efterlyses ett förhållningssätt där man ser lösningar istället för uppfattningen att föränd-
ringar är negativa och innebär extra arbete. En annan förändring som behöver skapas är en 
naturlig vilja att dela med sig av informationen. Attityden till Informationsdelning är enligt 
litteraturempirin en grundsten i FMN-konceptet. Ett bra exempel som återfinns i empirin är det 
svensk-finska samarbetet där gemensam utbildning, träning och planering genomförs. Upp-
täckta friktioner, som till exempel juridiska hinder, är under översyn. 
 
I det empiriska underlaget finns tydliga kopplingar mellan flexibilitet och uppdragstaktik. Dis-
kussionen om uppdragstaktik handlar om hastighet i beslutfattande och förmågan att hantera 
friktioner. Detta belägg får stöd av Brehmers diskussion om ledning genom uppdrag och dess 
fördelar inom beslutshastighet (2013, s. 128) samt i van Crevelds slutsatser från sin historiska 
studie (1985, s. 270). I empirin från intervjuerna finns flera förväntningar att en ökad centrali-
sering till följd av FMN-konceptet inte behöver minska förmågan till flexibilitet. Själva genom-
förandet sker på taktisk eller förbandsnivå och påverkas i liten grad av de standardiserade pro-
cesserna som nyttjas i ett framtida system främst på operativ nivå. 
 

5.4 Interoperabilitet 
Enligt Codner (2003) finns ett tydligt samband mellan interoperabilitet och operationell effek-
tivitet. En väl sammanhållen enhet bestående av flera länder upplevs större eller starkare än en 
som inte är samlad (Codner, 2003, s. 32). Detta ställer krav på FM:s interoperabilitet eftersom 
FMN-konceptet skall öka den operativa effekten. 
 
Organisation 

 Behövs/behövdes organisationen förändras för att omhänderta ett ökat inslag av ge-
mensamma (int.) operationer? (Codner) 

 Vilka organisatoriska förändringar har genomförts till följd av det ökade inslaget av 
gemensamma (int.) operationer? (Codner) 

 
Kravet på utveckling av interoperabilitet återfinns i utvecklingen av krigföring och gäller såväl 
Sverige som Nato. Empiriska exempel från intervju är den förändrade operationsmiljön vilket 
leder till behov av interoperabilitet på lägre nivåer än tidigare. Detta resonemang bekräftas av 
Codner i Hanging Together (2003, s. 13). Sveriges förändrade militärstrategiska koncept är ett 
annat exempel på krav på förändring. ”Det är ett paradigmskifte, i och med tillsammans är det 
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som gäller, det militärstrategiska konceptet undvika att förlora ensamma, vinna tillsammans. 
Då måste vi bli interoperabla”. 
 
Det finns en uppfattning att nuvarande organisation inte behöver förändras i någon större ut-
sträckning då den redan idag är grundad på Natos ledningsstruktur och att svenska metoder 
redan har anpassats för en multinationell miljö genom ett närmande till Natos processer och 
metoder. Implementering inom arbetsmetodiken upplevs som kvarstående, detta inkluderar trä-
ning och gemensam planering på samtliga nivåer, särskilt på de högre. Enligt Codner är förde-
len med gemensam övning och träningsverksamhet att det skapar gemensam förståelse för dokt-
riner och uppmärksammar skillnader (Codner, 2003, s. 63). 
  
I empirin från intervjuerna uppmärksammas behovet att genomföra en analys i vilka situationer 
och på vilken nivå Sverige ska vara interoperabel. Detta avgör vilka behov av förändring på 
egen organisation och metoder som behöver genomföras. Vilket stämmer väl överens med Cod-
ners tankar att ingen operation är den andra lik och att det inte finns någon modell som passar 
alla fall (2003, s. 18). 
 
Beteende 

 Hur har strategiska koncept och doktriner utvecklats i och med ökad internationellt 
samarbete/FMN? (Codner) 

 
I empirin omnämns FM:s strategiska koncept som innehåller tillsammans som en kravsättare 
att driva arbetet framåt, det är även ett exempel på ett förändrat strategiskt koncept till följd av 
förändrade förutsättningar.  
 
I empirin från intervjuerna återkommer den svenska verkansprocessen som ett bra exempel på 
en metod som har utvecklats genom ett ökat inslag av internationellt samarbete. Sverige har 
utefter egna förutsättningar och behov utvecklat verkansprocessen. Empirin uppmärksammar 
problemet ”Joint Targeting borde vara samma sak som verkansprocessen men det är det inte 
riktigt”.  
 
Detta påstående bekräftas av litteraturjämförelsen. I SPL 2017 Bilaga E framgår att: ”SPL be-
skriver verkansprocessen för nationella operationer. Då Sverige ger truppbidrag till internation-
ella insatser tillämpas verkansprocessen enligt den specifika insatsens chef, till exempel Natos 
verkansprocess (Joint Targeting Process)”. 
 
Andra utmaningar inom interoperabilitet som återfinns i empirin är regler och säkerhet inom 
informationsdelningen. Det finns behov att både dela information inom landet och med inter-
nationella partners. Det återfinns förväntningar på att FMN-konceptet ska inneha säkerhetslös-
ningar för att styra informationsdelningen men behovet av diskussionen om vem som ska ha 
tillgång till vilken information kvarstår. Detta kan ses som ett exempel på de politiska och ju-
ridiska begränsningar som kan uppstå i multinationellt samarbete som även påverkar militära 
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operationer (Codner, 2003, s. 52). Just behovet av utbyte av klassificerad information är enligt 
Codner en drivkraft för att uppnå interoperabilitet (Codner, 2003, s. 32).  
 
Inom interoperabilitet inryms även kultur. I empirin från intervjuerna framhålls Natos processer 
som centralt styrda och decentraliserat utförda. En centraliserad planerings- och genomföran-
deprocess ansågs i sig inte vara ett motsatsförhållande till uppdragstaktik. FMN ansågs bidra 
till att förenkla utförandet av uppdragstaktik när det finns bättre lägesuppfattning och tydliga 
målsättningar. FMN förväntas även möjliggöra att delge informationen som inte finns tillgäng-
lig nere på den taktiska nivån.  
 
Det förekommer en annan uppfattning i empirin, den var att centralstyrningen kan uppfattas 
som en kollision med uppdragstaktiken och ställde sig frågan hur ska vi uppnå interoperabilitet 
utan att ge upp uppdragstaktik? ”Vi antar ett system men vi vill inte anta dess förhållningsätt 
eller dess filosofi”. 
 
En annan utmaning som återfinns i det empiriska underlaget var behovet av erforderlig träning. 
För att nå interoperabilitet krävs fastställda utbildningar men ett antal är låsta till Natomedlem-
mar. Det finns en förväntning att FMN-konceptet bidrar till att Sverige får tillgång till dessa 
utbildningar, vilket skulle leda till förbättrat samarbeta.  
 
 
Teknik 

 Hur bidrar ökad internationellt samarbete/FMN till en teknikutveckling för utbyte av 
information inom FM, totalförsvaret och våra internationella partners?  

 
Det finns belägg i empirin om förväntningen på FMN:s gemensamma standard och tekniklös-
ningar. De ska underlätta informationsutbytet interna inom staben, mellan stridskrafterna och 
mellan våra internationella partners. ”Om man delar resurser bättre internt borde vi kunna göra 
det bättre externt också”.  
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6 Resultat/slutsatser 
Studiens teori anger att ett ledningssystem behöver inneha förmågan att omhänderta: tidsfak-
torn genom att fatta beslut fortare än motståndaren, komplexitethantering genom tillgång på 
kompetens och/eller förmågan att hantera alla de utmaningar som uppgiften skapar, kunna 
hantera osäkerheter och friktioner genom att korrigera det som inte blev som man hade tänkt 
sig samt innehålla tillräcklig interoperabilitet för att skapa en gemensam effekt anpassad för 
operationens syfte. 
 
Utifrån analysen av ingående kravområden är min slutsats att förväntningarna på FMN-
konceptets påverkan på ett framtida ledningssystem återfinns inom samtliga kategorier. Ett 
framtida system är bättre på att hantera komplexitet än nuvarande system då FMN-konceptet 
bidrar till interoperabilitet på ett helt annat sätt än dagens ledningssystem och möjliggör en 
förbättrad informationsdelning. Detta gäller både intern inom FM men också externt. 
 
Informationsdelningen genom interoperabilitet kan ses som den största styrkan och är samtidigt 
FMN kritiska sårbarhet. Ett ökat informationsutbyte kräver en större analysförmåga vilket leder 
till större staber och långsammare process enligt van Creveld (1985, s. 236). En del av FMN-
konceptet vilar på en förväntan att tekniken ska avhjälpa van Crevelds farhågor. Detta kräver 
fortsatt utveckling både inom tekniken och metoder för att skapa ett robust ledningssystem som 
klarar av en kontakt med verkligheten. Hur stora tidsvinster och personalbesparing som är möj-
lig återstår att se (Brehmer, 2013, s. 158). 
 
För att svara på studiens frågeställning Hur omhändertar ett ledningssystem byggt på FMN-
konceptet, komplexiteten i dagens gemensamma operationer? måste vi först repetera vår de-
finition av komplexitet. En operation kan vara komplex på grund av att den är omfattande, den 
kan vara komplex genom att det föreligger många olika problem eller beroenden mellan ingå-
ende aktörer. Samt den kan vara komplex för att uppgifterna innehåller faktorer som påverkar 
varandra. 
 
FMN-konceptet bidrar till ledningssystemets förmåga att skapa ordning genom fastställda ruti-
ner och metoder, detta möjliggör planering och förberedelser med ingående aktörer. Det under-
lättar informationsdelning och genom detta skapas förutsättning till en bättre lägesbild och 
ökade möjligheter till samordning och samverkan. Genom den ökade förmågan till informat-
ionsdelning blir förmågan att upptäcka eventuella förändringar bättre. Avslutningsvis bidrar 
konceptet till en ökad interoperabilitet inom alla ingående delar i ledningssystemet.  
 
Delfråga 1: På vilka sätt skiljer sig verkansprocessen i ett system innehållande FMN-
konceptet från nuvarande metoder? 
Den svenska verkansprocessen kommer utvecklas och bli mer lik Natos Joint Targeting, det 
kommer att ställa krav på utbildning och certifieringar på flera ingående delar för att skapa 
interoperabilitet och genom detta bygga ett gemensam förtroende som krävs för att få effekt i 
gemensamma operationer. Processen kommer att få stöd av tekniska system som stödjer hela 
processen och ökar effektiviteten. 
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Delfråga 2: Vilka förväntningar finns det inom FM på FMN-införandet och dess bidrag till 
att hantera komplexiteten i gemensamma operationer?  
Ledningssystemets interna komplexitet förväntas minska till följd av gemensam standard och 
metoder. Hastigheten i beslutsfattning förväntas öka genom gemensam informationsdelning. 
Interoperabilitet medger en moduläritet som möjliggör att organisationens ingående delar kan 
anpassas efter den operativa miljöns krav.  
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7 Diskussion 
Det som kanske saknas i underlaget från analysen är hur ledningsstrukturen anpassas efter om-
ständigheterna. Skapas flexibiliteten att förändra organisationen av FMN-konceptet? Det finns 
flera förväntningar på att mandatplaceringen förändras beroenden på kontext, vilket till del in-
går i en anpassning men konkreta lösningar återfinns inte.  
 
Framtida utveckling mot en decentraliserad ledning, mindre staber och möjlighet att förändra 
ledningsstrukturen under pågående operation återfinns som framgångsfaktorn i studiens teorier 
(Van Creveld, 1985; Johansson, 2014; Nato Science and Technology Organization, 2014; 
Grauer, 2016).  
 
Framtidens operativa behov är uppmärksammat både inom Sverige genom Försvarsmaktens 
perspektivstudie (Försvarsmakten, 2018) och Ledningskoncept 2035 (Granåsen m.fl., 2019) 
samt inom Nato genom deras studie The future of Command Post (Nato C2COE, 2019). FMN-
konceptet motsätter inte detta utan skapar möjligheter genom fokus på interoperabilitet, inform-
ationsdelning och gemensam utveckling.  
 
Att det blir ett stort fokus på en förhöjd centralisering i empirin kan bero på att det är den lösning 
som finns tillgänglig idag för att skapa en högre effekt hos ingående delar i gemensamma op-
erationer (Codner, 2003, s. 13), vilket även Brehmer bekräftar (2013, s. 157). 
 
Genom att FMN-konceptet grundar sig på att nyttja befintliga metoder och tekniker för att skapa 
effekt här och nu och samtidigt innehåller förmåga till utveckling finns goda möjligheter för 
Sverige och övriga medlemsländer att påverka fortsatt utveckling. Detta gör att FMN-konceptet 
är en gemensam grund att bygga vidare på. 
 
Det är alltid nyttigt att blicka tillbaka på den genomförda processen och reflektera över både 
arbetsgången och resultatet. Den största utmaningen i detta arbete har varit att undersöka för-
väntningar på ett ledningssystem som ännu inte finns. Den valda metoden att väga nuvarande 
ledningssystem mot FMN-konceptets förväntade möjligheter har möjliggjort att finna generella 
framgångsfaktorer för att hantera komplexiteten i dagens konflikter.  
 
Genom detta har studiens analysverktyg, som bygger på teorin som beskriver ett optimalt sy-
stem, fyllt sin funktion. I analysen visade det sig att vissa av frågeställningarna i analysverkty-
get inte blev besvarade. Det finns flera möjliga orsaker till detta. En förklaring kan vara att 
studien nyttjade en intervjuteknik som följde respondenternas val av riktning i samtalet istället 
för en fast agenda. En annan förklaring kan vara att ett antal av frågorna passar bättre på ett 
befintligt ledningssystem och inte på ett ramverk som ligger tillgrund för ett i framtiden.  
Det leder in på förslag på framtida forskning.  
 
Det hade varit intressant att nyttja teorier avseende ledningssystemets flexibilitet på ett befint-
ligt ledningssystem som är utvecklat utifrån FMN-konceptet. En framtida studie skulle kunna 
syfta till att undersöka huruvida Huvudstudieledning och Ledningskoncept 2035:s tankar om 
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ledningssystemets förmåga att flytta sig mellan centraliserad och decentraliserad ledning om-
händertas i praktiken.  
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Intervjuer 
FMN-projektet  

1. Genomförd 10/9         
2. Genomförd 12/9         
3. Genomförd 12/9         

INSS  
4. Genomförd 12/9 (tillika ingående i FMN-projektet)   
5. Genomförd 16/9         

FM Verkansprocessen generell 
6. Genomförd 10/9         

FOI 
7. Genomförd 12/9 (telefonintervju)      

FHS 
8. Genomförd 23/9 (telefonintervju)      

 


