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Ledning i doktriner 

En funktion i manövertänk 
 

Sammanfattning 
Ledning är en av de sex militära grundförmågorna i vår doktrin, ledningens syfte är att inrikta en 
militär insats mot ett gemensamt militärt mål och att samordna de militära resurser som behövs 
för att lösa uppgiften. Vår doktrin har till uppgift att förmedla ett gemensamt förhållningssätt för 
att skapa ett gemensamt språk mellan staber, chefer och underlydande som underlättar ledning. 
Doktrinen till trots så finns en begreppsförvirring inom ledning där att leda, ledning och 
ledarskap inte särskiljs den här undersökningen studerar varför det råder en begreppsförvirring 
inom ledning. 
 
Genom en jämförande studie mellan den svenska doktrinen och den brittiska motsvarigheten 
mäter undersökningen hur väl doktrinerna skildrar ett ledningssystem och förmedlar ett militärt 
ledarskap i förhållande till de två teorierna; dynamiska OODA-loopen och utvecklande ledarskap. 
 
Undersökningens resultat pekar på att den svenska doktrinen beskriver hur funktionen ledning 
ska genomföras för att befrämja uppdragstaktik. Begreppsförvirringen uppstår eftersom den 
svenska doktrinen beskriver ett hur men inte ett varför eller ett vad ledning ska göra, vilket ger 
olika beskrivningar av ledning på olika militära ledningsnivåer. 

    
Nyckelord: Ledning, leda, ledarskap, command, control, communications 
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Command in Doctrine 
A functioning within the Manoeuvrist Approach 

 
Abstract 
Command is one of the six Functions in combat, the role of command is to direct a military 
action to a common effect by coordinating the military recourses at its disposal and solve a 
mission. The Swedish doctrine is to establish a framework of understanding in order to create a 
common language that will promote a mutual understanding. Despite our doctrine the conception 
of command is indistinct and the purpose of this study is to examine why. 
 
The study will illustrate the differences by which the Swedish doctrine and its British counterpart 
portraits command. By comparing the differences to the theory of a Decision-Action-Cycle and 
the transformational leadership the common understanding will be measured. 
 
The result indicates that command in the Swedish doctrine is not described as a functioning but 
as to promote Mission command. By describing how command is to promote Mission command 
it is given several meanings pending on the level of command, thereby an indistinct conception 
of command. 

 

Keywords: Command, the exercise of command, commander, control, communications. 
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1 INLEDNING 
 
Professor Martin Van Creveld skrev 1985 sin bok Command in war i vilken han vill belysa ett 
av krigets funktioner och dess utveckling genom tiderna. Creveld samlar funktionen under 
konceptet C³ som på engelska uttrycks med orden: command, control, communications. 
  
I sin bok beskriver Creveld funktionen C³ med två ansvarsområden; en funktionsrelaterad som 
handlar om allt som en armé behöver för att kunna existera och en prestationsrelaterad som 
möjliggör för armén att utföra sitt uppdrag. C³ roll är att samordna dessa ansvarsområden, 
vilket uppnås genom inhämtning, klassificering, planering, beslutsfattning, kommunikation 
och kontroll. Medlet för att uppnå funktionen C³ benämner Creveld ledningssystem, dessa 
utgörs av organisation, metoder och tekniska hjälpmedel. Enligt Creveld är funktionen 
ledning den enda funktionen som, rätt utförd, kan ge de synergieffekter som är nödvändiga för 
att hantera dagens olikartade konflikttyper.1  
 
Även i den svenska doktrinen utgör ledning en central funktion, i Militärstrategisk doktrin är 
ledning en av de sex basförmågor som konstituerar krigföringsförmåga och den enda 
funktionen som skildras i ett eget stycke.2 Trots att funktionen utgör en av de sex 
basförmågorna finns en begreppsförvirring i Försvarsmakten. I en artikel förklarar professor 
Brehmer ämnet ledningsvetenskap, där konstaterar han att Försvarsmakten inte särskiljer 
begreppen mellan orden att leda, ledning och ledarskap.  
 

Ett av skälen till att en mer systematisk förståelse av ledning inte har utvecklats så snabbt som 
man skulle kunna önska är en grundläggande begreppsförvirring och 
begreppssammanblandning inom området.3 

1.1 Problemformulering 
 
Att leda är vad en officer ska göra, om det finns en begreppsförvirring inom funktionen 
ledning är rollen dels svår att förstå, än svårare att genomföra på ett sätt som är likartat i 
Försvarsmakten. Att genomföra ledning på ett likartat sätt blir allt viktigare i den 
Försvarsmakt som är på väg att växa fram med moduler och interoperabilitet som ledord.  
 
I Försvarsmakten är det våra doktriner som har till uppgift att ”[…] förmedla ett gemensamt 
förhållningssätt, inklusive en gemensam nomenklatur, för användandet av militära medel och 
metoder.”4  
 
Om det råder en allmän begreppsförvirring som kan härledas till doktrin så har doktrinen inte 
skapat det gemensamma förhållningssätt som de har till uppgift att göra. Då försvåras en av 
de sex basfunktionerna – ledning, vilket i förlängningen påverkar vår krigföringsförmåga. 
 

                                                 
 
1 Creveld, Van, Martin, Command in war. Cambridge, 1985. s. 4 
2 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin. Stockholm, 2002. s. 92 
3 Brehmer, Berndt, ”Vad kan vi lära oss om ledning idag genom att studera äldre operationer?” Ahlström, P 
(red.), Baudin, A (red.), Lind, J (red.) i Mental kraftsamling. Stockholm, 2004. s. 4f. 
4 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin. Stockholm, 2002. Förord 
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Syfte med professor Brehmers artikel var att förklara ledningsvetenskapen, inte att synliggöra 
begreppsförvirringen inom Försvarsmakten. Artikeln ger nödvändiga villkor för att ifrågasätta 
doktrinen. Problemet går således till del att spåra till vår doktrin, vad är det då vår doktrin 
förmedlar i funktionen ledning och vad är det som den borde förmedla? 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med den här undersökningen är att kartlägga den svenska doktrinen och den brittiska 
motsvarigheten för att undersöka hur de skildrar och förmedlar ledning. Med undersökningen 
ska uppsatsen kunna besvara frågan; behöver den svenska doktrinen förtydliga funktionen 
ledning? 
 
Det kan finnas flera förklaringar till varför den svenska doktrinen kan komma att behöva 
förtydliga ledning, undersökningen fokuserar på att den svenska doktrinen inte särskiljer 
ledning och ledarskap vilket bidrar till förvirringen. Därför kommer undersökningen använda 
perspektiven ledningssystem och ledarskap för att beskriva skillnader. Om det framkommer 
skillnader mellan de två doktrinerna kan uppsatsen påvisa att den svenska doktrinen inte 
skildrar konceptet ledning som görs i internationella motsvarigheter eller i 
ledningsvetenskapen varvid den svenska doktrinen bör förtydliga ledning. 
 
För att genomföra undersökningen analyseras ledning i den svenska doktrinens delar och den 
brittiska motsvarigheten. I undersökningen används två verktyg med vilka doktrinerna 
analyseras; den svenska ledningsvetenskapens beskrivning av ledning DOODA-loopen5 samt 
Försvarsmaktens ledarskapsmodell, utvecklande ledarskap6. 
 
Med analysverktygen genomförs undersökningen för att svara på de konkreta frågorna:  
 

•  Hur väl förmedlar den svenska doktrinen ett gemensamt förhållningssätt till konceptet 
ledning?  

 
• Vilka skillnader återfinns i de två doktrinernas sätt att förmedla konceptet ledning? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
5 Brehmer, Berndt, ”Vad är ledningsvetenskap?” i Särtryck ur Kugl Krigsvetenskapsakademiens  Handlingar och 
Tidskrift, Nr 1 2008. s. 51f 
6 Larsson, Gerry, "Ledarskapsteori" i Larsson, G (red.), Kallenberg, K (red.) Direkt ledarskap. Stockholm, 2006. 
s. 43 
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1.3 Centrala begrepp 
 
Som inledningen antytt råder en viss terminologisk förvirring som kan inverka på uppsatsens 
genomförande. I centrala begrepp förklaras ord och begrepp samt hur de används i 
undersökningen. 
 
Att leda 
I undersökningen är att leda uppdelad i ledningssystem och ledarskap och beskriver vad en 
chef gör för att genomföra funktionen ledning. 
 
Funktionen ledning 
Används i uppsatsen för att benämna funktionen ledning i det militära systemet i enlighet med 
professor Creveld och professor Brehmer. Syftet med funktionen ledning är att; ”[…] gör[a] 
det möjligt att åstadkomma militära effekter och det gör den genom att ge inriktning åt den 
militära insatsen och samordning av resurserna.”7 
 
Ledning 
Används i undersökningen för att beskriva beslutsprocessen; att förstå vad som behöver göras 
och kommunicera det som skall göras.8 
 
Befälsrätt 
I den brittiska befälsordningen finns en legal koppling till rätten och skyldigheten att föra 
befäl. För att förklara denna legala koppling använder jag mig av en definition hämtad ur 
nationalencyklopedin: Befälsrätt, befogenhet och skyldighet att utöva befäl, dvs. att befalla 
över eller leda truppförband eller personal.9  
 
Command 
Är ett homonymt engelskt ord vars ordbetydelse omfattar flera begrepp. Nato:s ordlista ger 
ordet följande betydelser: 
 

1. The authority vested in an individual of the armed forces for the direction, coordination and 
control of military forces. 
2. An order given by a commander; that is, the will of the commander expressed for the 
purpose of bringing about a particular action. 
3. A unit, group of units, organization or area under the authority of a single individual. 
4. To dominate an area of situation. 
5. To exercise command 10 
 

Undersökningen använder följande översättning för att särskilja de olika ordbetydelserna 
angivna ovan: 
1. Ledning 
2. Kommando 
3. Ett befäl 
                                                 
 
7 Brehmer, Berndt, ”Vad är ledningsvetenskap?” i Särtryck ur Kugl Krigsvetenskapsakademiens  Handlingar och 
Tidskrift, Nr 1 2008. s. 46 
8 Ibid. s. 45 
9 Nationalencyklopedin. Från: http://www.ne.se/lang/befäl. [09-05-20] 
10 Ministry of defence, ADP Land operations. London, 2005. s. 183 
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4. Förekommer inte i texten. 
5. Utöva ledning 
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1.4 Avgränsningar 
 
Undersökning kommer inte att omfatta ledning ur ett marinoperativt eller luftoperativt 
perspektiv. Undersökningens avgränsning genomförs genom det faktum att Försvarsmakten i 
sitt underlag till regeringen inför inriktningspropositionen föreslår att insatser som genomförs 
utanför Sverige i huvudsak skall vara operationer som påverkar händelseförloppet på land.11  
 
Kartläggningen kommer endast att omfatta doktriner i bruk då syftet är att undersöka ett 
eventuellt problem i nuvarande svenska doktrin. 

1.5 Tidigare forskning 
 
När Creveld 1985 publicerade sin bok konstaterande han att forskning inom området var 
relativt begränsad. Nu är den mer omfattande, både nationell och internationell forskning har i 
ett flertal olika ansatser publicerat kartläggningar och definitioner av ledning. I många fall har 
syftet varit kopplat till framtagningen av olika former av ledningssystem. Nedan beskrivs 
tidigare forskning med koppling till utveckling av ledning. 
 
Ett exempel på forskning i syfte att framtagning av ledningssystem är: Toward a Grounded 
Theory for Support of Command and Control in Military Coalitions, en licentiatavhandling 
avlagd 1997 av Per-Arne Persson. I sin avhandling analyserar författaren konceptet C² i en 
multinationell insats, Bosnien. Han konstaterar genom undersökningen att ledningen främst 
handlar om att identifiera, möta och hantera begränsningar/restriktioner (coinstraints). 
Begränsningarna genereras både internt och externt. Ledning utövas i huvudsak genom 
överenskommelser och kommunikation. Ett beslutsstöd ska således underlätta hanterande av 
begränsningar/restriktioner. Vidare konstaterar han i sin avslutning att han underskattade de 
kulturella skillnader som återfinns inom en multinationell stab, som skapar problem att 
hantera för både ledning och de ledda. 
 
Carol McCann och Ross Pigeau är två kanadensiska forskare vid Defence and Civil Institute 
of Environmental Medicine (DCIEM) i Toronto. De har sedan 1993 forskat på funktionen 
command and control (C²) för att förstå och förklara militär ledning.12 Deras forskning är 
deskriptiv och utgår från hur ledning genomförs i det militära systemet. Syfte med 
forskningen är att skapa en förståelse för ledning som kan vara till nytta både för det militära 
systemet och vetenskapen. I sin artikel omdefinierar de sitt tidigare arbete och föreslår två nya 
definitioner för C²; ”Control is those structures and processes devised by Command to 
manage risk; and Command is the creative expression of human will necessary to accomplish 
a mission.”13 Kontroll är strävan efter att minimera osäkerheten på den militära arenan, 
osäkerheterna utgörs främst av miljöfaktorer och människors handlingar. Dessa problem 
hanteras genom strukturer och processer inom det militära systemet som förenklar problemen 
och gör dem mer hanterbara vilket medför att de snabbare går att hantera och ledning vinner 

                                                 
 
11 Försvarsmakten, ”Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009” i 
högkvarterets skrivelse 23 383:51503, bilaga 1. s. 5. 
12 Pigeau, Ross, McCann, Carol ”Re-conceptualizing command and control” i Canadian military journal, vår 
2002. s. 53 
13 Ibid. s. 56  
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tid i sitt beslut. Kontroll reducerar och hanterar problem i ett genomförande och minimerar 
därmed risken för ett nederlag. Ledning är en aktivitet som genomförs av en människa därför 
används de tre orden kreativitet, vilja och uppdrag.14 I vilja finns målmedvetenhet, uthållighet, 
beslutsfattning och lösningar i militära operationer. Dess produkt är chefens avsikt som utgör 
basen för det gemensamma målet i en operation. Med beslutet så inleder också ledningen 
processen kontroll genom att starta upp en planering ur vilken kontrollbehoven definieras. 
Kreativitet ska finnas där kontroll´s metoder och processer inte räcker till, vilket enligt 
författarna förr eller senare kommer att ske, då måste ledningen skapa ordning genom 
kreativitet. Slutligen uppdrag, viljan och kreativiteten är två mänskliga attribut som ska leda 
till att ett uppdrag genomförs, en ledning måste vara målmedveten och målinriktad för att 
genomföra uppdraget.15  
 
En bra chef ska kunna uppfylla tre krav; ha auktoritet, ta ansvar och vara kompetent.16 
Auktoritet innefattar både den formella chefen och den informella ledaren, ta ansvar omfattar 
det moraliska ansvaret både utåt mot omvärlden och inåt mot den egna uppgiften vilket utgörs 
den personliga drivkraften - ära lojalitet och pliktskyldighet. Kompetens utgörs av 
möjligheter, färdigheter och förmågor så som fysisk förmåga, intellektuell- och social 
kompetens.  
 
Kungliga Krigsvetenskapsakademin har publicerat en artikel av Professor Berndt Brehmer vid 
Försvarshögskolan i vilken han förklarar ämnet ledningsvetenskap.17 I artikeln beskriver 
professor Brehmer ledning ur ett designlogiskt perspektiv (syfte, funktion och form). Syftet 
med den militära ledningen är ”[…] [A]tt åstadkomma militära effekter genom inriktning och 
samordning av resurser.”18 Funktionen är vad som måste åstadkommas för att man skall 
uppnå syftet med ledning. Detta är att bestämma vad, vem, när, var för att sedan formulera 
detta i en order. Ordern utgör därmed hur, det vill säga form enligt designlogiken. Enligt 
Professor Brehmer finns svaret på begreppsförvirringen hos Försvarsmakten som inte delar 
upp konceptet ledning i ledning och ledarskap vilket uppsatsen också tar upp i inledning.  
 
Ovanstående forskning förklarar eller definierar konceptet ledning ur ett eller flera perspektiv. 
Undersökningen har trots den gällande forskningen, en roll inom den svenska 
krigsvetenskapen då forskning tidigare tagit hänsyn till doktriner men inte jämfört dem. 
Uppsatsens definierar doktrin som en artefakt som har till uppgift att omsätta teorin som står 
på ena sidan om doktrinen till praktik som står på den andra sidan om doktrinen. Professor 
Brehmers artikel utgör en teori och på andra sidan återfinns P-A Persson som undersöker hur 
ledning genomförs i praktiken. Undersökningen genomförs på artefakten där emellan. 

                                                 
 
14 Pigeau, Ross, McCann, Carol ”Re-conceptualizing command and control” i Canadian military journal, vår 
2002. s. 56   
15 Ibid.   
16 Ibid. s. 57ff 
17 Brehmer, Berndt, ”Vad är ledningsvetenskap?” i Särtryck ur Kugl Krigsvetenskapsakademiens  Handlingar 
och Tidskrift, Nr 1 2008.  
18 Ibid. s. 48 
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1.6 Källmaterial 
 
Svenska bidrag med markstridskrafter sker idag till insatser som leds av Nato och EU. Det är 
sannolikt att de två organisationerna även fortsättningsvis kommer leda svenska insatser i 
internationella operationer. Därför är det naturligt att en jämförelse ska ske mot en doktrin 
med motsvarande anknytning. Ur en standardiseringsprocess är Nato att föredra då deras 
standardiseringsprocess omfattar beteendemässig interoperabilitet, vilket inte är utvecklat 
inom EU.19 Nato:s doktriner är skrivna för en multinationell insats och bakom den 
multinationella doktrinen finns medlemsländernas nationella doktriner. Jämförelsen kommer 
således att halta om undersökningen jämför en (svensk) nationell doktrin med Nato:s. Av de 
nationer som är medlemmar i både Nato och EU innebär en analys av brittiska doktriner 
fördelen att jag själv, språkmässigt är tillräckligt kunnig för att översätta. Landet har också en 
stor erfarenhet av deltagande i både multinationella och nationella insatser och baserar sin 
doktrin på manövertänkande vilket i grunden är den samma som den svenska.  
 
Överbefälhavarens Grundsyn ledning20, utgiven 2001 anger en övergripande riktlinje för hur 
ledning ska genomföras och hur ledningssystem ska utvecklas. I förorden anges att 
riktlinjerna ska vara levande och revideras allteftersom visioner och målbilder förändras. 
Detta har dock inte skett och under 2009 upphävdes den. Då gällande doktrin fortfarande 
hänvisar till dokumentet kommer det att ingå som referens men inte som underlag för 
undersökningens kartläggning. 
 
Militärstrategisk doktrin publicerades 2002 och är den första boken i doktrinserien. Den är 
också beskriven som hierarkiskt överordnad de övriga i doktrinserien med sin 
militärstrategiska fokus. I ett internationellt perspektiv ska militärstrategisk doktrin 
harmoniseras med Natos Allied Joint Doctrine (AJP-01)21, vilket motsvaras av den brittiska 
JDP 01.22 
 
Doktrin för gemensamma operationer publicerades 2005 och beskriver hur militärstrategiska, 
operativa och taktiska mål nås i operationer där förband ur flera arenor behöver samordnas. 
Doktrindelen förklarar det operativa konceptet som utgörs av de faser en operation kan 
indelas i samt genomförande av en gemensam operation. 
  
Doktrin för markoperationer publicerades 2005 och utgör gällande doktrindel för den 
markoperativa arenan. Doktrindelen förklarar markarenans inverkan på operationer och 
repeterar delar ur det operativa konceptet för att avsluta med det markoperativa konceptet och 
genomförande av en markoperation. 

                                                 
 
19 Veita, L., “NATO&MSHT Complementary Working” i European Defence Standardization Journal 2009:2. s.        
10. 
20 Försvarsmakten, Överbefälhavarens Grundsyn Ledning. Stockholm, 2001.  
21 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin. Stockholm, 2005. s. 11 
22 Ministry of defence, ADP Land operations. London, 2005. s. 201. 
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Den brittiska motsvarigheten till Doktrin för markoperationer utgörs av Army Doctrine 
Publication Land operations (ADP Land) och implementerades 2005 i den brittiska armén. 
Den är begreppsmässigt samstämmig med Nato standardisering i AAP-6. Doktrinen är 
uppdelad i 8 kapitel och motsvarar i sin uppbyggnad och målsättning den svenska 
motsvarigheten om än lite mer utförlig. Den brittiska doktrinen beskriver en sammanfattning 
av det teoretiska ramverk som omger beslutsfattande i den Brittiska armén. Doktrinen är 
också uppdaterad i enlighet med de senaste lärdomarna dragna ur genomförda konflikter samt 
den nyutkomna utgåvan av Joint Doctrine Publications. Den brittiska doktrinen finns endast 
åtkomlig på engelska. Det är en öppen handling men dess innehåll ska endast delges till 
personer som har ett ”yrkesmässigt behov.”23  

1.7 Disposition 
 
Därmed är uppsatsens problem, syfte och frågeställningar förklarade och det underlag som 
kommer att användas har fått en generell beskrivning. Resterande del av uppsatsen kommer 
att genomföras uppdelad i sex kapitel. Uppsatsens tyngdpunkt utgörs av undersökningen som 
återfinns i kapitel fyra. 
  
Kapitel två  

Utgör undersökningens metodkapitel i vilket beskriver hur jämförelsen ska 
genomföras. Här presenteras också de gemensamma delar av doktrinerna som inte 
kommer att ingå till grund för fortsatt undersökning. 

  
Kapitel tre  

Omfattar de teorier som utgör undersökningens förklaringsmodell och används för 
att kunna analysera resultat.  

 
Kapitel fyra 

Utgör den undersökande delen av uppsatsen med en kartläggning av doktrin delarna 
och den brittiska doktrinen. Den är uppdelad i två dimensioner ledningssystem och 
ledarskap. 

 
Kapitel fem  

Resultat. Är analys i vilken undersökningen genomför jämförelsen. Resultaten 
kommenteras inte. 
 

Kapitel sex 
Utgör en diskussion om det resultat som framkommit och besvarar undersökningens 
frågor och uppsatsens syfte. Kapitlet avslutar uppsatsen genom att identifiera 
kvarstående forskning och en kort reflektion över uppsatsens genomförande. 

 
 
 

                                                 
 
23 Ministry of defence, ADP Land operations. London, 2005. Conditions of release. 
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2 TEORI 
 
Det här kapitlet beskriver de två teorier uppsatsen använder som utgångspunkt för den 
empiriska undersökningen och för den avslutande diskussionen. De två perspektiven utgörs, 
som tidigare nämnts av ledningssystem och ledarskap.  

2.1 DOODA-loopen 
 
Viktigt i ledningsvetenskapen är att särskilja två ledningssystem. Det konkreta, som ofta 
beskrivs med förkortningen C4ISR och till huvuddel utgörs av ett tekniskt system, har till 
uppgift att stödja chef med stab i sin uppgift med arbetet att leda. Ledningsvetenskap hanterar 
det andra systemet, det av professor Brehmer så kallade abstrakta systemet. Ett 
ledningssystem enligt definitionen är således bredare än det som brukar associeras med 
ledningssystem och utgörs av både det konkreta ledningssystemet och det abstrakta men 
samtidigt endast en del av funktionen ledning i det militära systemet.  
 
Ett ledningssystems syfte är att inrikta en militär insats mot ett gemensamt militärt mål och att 
samordna de militära resurser som behövs för att lösa uppgiften. Definitionen militär 
planering är inte tillräckligt tydlig för ledningsvetenskapen som delar upp planering i tre 
funktioner; sensemaking, datainsamlig och planering.24 Resultatet uttrycks i en order, som är 
ledningssystemets produkt. För att hjälpa ledning att ta fram en order kan ledning få stöd av 
en stab eller annan organisation och av metoder och av processer som beskriver hur det ska gå 
till, denna del av ledningssystemet är formbar det vill säga den är föränderlig till skillnad från 
syfte och funktion som är mer beständiga.25 Sammantaget utgör detta det abstrakta 
ledningssystemet.26 
 
Sensemaking, datainsamling och planering är en utveckling av Boyds OODA-loop och utgår 
från de funktioner inom ledning som identifierades av Creveld i boken Ledning i krig.27 Det är 
det viktigt att dela upp beslutsprocessen i dessa steg, då varje steg genererar en specifik 
produkt som leder fram till ett beslut och sedermera en order. Sensemaking ger en förståelse 
för vad som ska göras, produkten av sensemaking är chefens avsikt. Datainsamling är en 
stödfunktion till sensemaking. Sensemaking utnyttjar de data som datainsamlingen generar 
men sensemaking styr också till del datainsamlingen genom att ställa krav på specifik data.28  

                                                 
 
24 Brehmer, Berndt, ”Vad är ledningsvetenskap?” i Särtryck ur Kugl Krigsvetenskapsakademiens  Handlingar 
och Tidskrift, Nr 1 2008. s. 52 
25 Ibid. s. 45f 
26 Ibid. s. 44 
27 Ibid. s. 51 
28 Ibid. s. 54ff 
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Planeringen ger den del av en order som beskriver hur uppdraget ska lösas.29 Således är det 
tre funktioner som ger två produkter, en förståelse för uppdraget, vad ska göras och en 
planering, hur ska det uppnås. Datainsamlingen är ett stöd för att sensemaking ska kunna 
förstå vad som ska uppnås. 

2.2 Ledarskap 
 
I sin artikel anger professor Brehmer ledarskap som, det en chef gör för att ”kunna få det 
gjort.”30 vilket således utgör den andra delen av funktionen ledning i det militära systemet. I 
Försvarsmakten gäller sedan 2003 det utvecklande ledarskapet som ledarskapsmodell, i boken 
Direkt ledarskap skriver Gary Larsson: 
 

Det utvecklande ledarskapet har tre kännetecken: 
1. det utmärks av föredömligt handlande 
2. det karaktäriseras av personlig omtanke 
3. det är inspirerande.31 

 
I boken är sedan dessa tre kännetecken nedbrutna till delfaktorer kopplade till pratiskt 
genomförande. I föredöme utgörs av tre delfaktorer; värdegrund, förebild och ansvar. I 
värdegrund ställs krav på etik och moral men också lojalitet. Att stå för sina beslut men också 
att kunna acceptera läget. Förebild handlar om mod, att våga leda i svåra situationer. Ansvar 
är att ta ansvar för uppgift, medarbetares välfärd och organisationens disciplin. Personlig 
omtanke omfattar att ge stöd både praktiskt och socialt. Slutligen inspiration och motivation 
som omfattar att uppmuntra delaktighet och att uppmuntra kreativitet.32  
 
Skillnaden mellan ett konventionellt ledarskap och det utvecklande ledarskapet är 
fördelningen av drivkraften. I ett konventionellt ledarskap äger en ledare ansvaret för att det 
gemensamma målet uppfylls, medarbetarna motiveras oftast med piska och morot, en 
konventionell ledare hänvisar oftare till plikt, skyldighet och föreskrifter. Det utvecklande 
ledarskapet skapar istället en gemensam uppfattning om målet och hur det ska uppnås, 
ansvaret och viljan fördelas ut från en ledare till att omfatta alla. Drivkraften blir istället 
individens självdisciplin.33 

                                                 
 
29 Brehmer, Berndt, ”Vad är ledningsvetenskap?” i Särtryck ur Kugl Krigsvetenskapsakademiens  Handlingar 
och Tidskrift, Nr 1 2008. s. 57 
30 Ibid. s. 45 
31 Larsson, Gerry, "Ledarskapsteori" i Larsson, G (red.), Kallenberg, K (red.) Direkt ledarskap. Stockholm, 
2006. s. 43 
32 Ibid. s. 44f 
33Ibid. s. 49 
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2.3 Doktrinerna och teorin 
 
Avsnittet syftar till att föra ett resonemang om varför undersökningens teorier lämpar sig för 
att utgöra en förklaringsmodell för jämförelsen av de två doktrinerna. 
 
Doktrinerna 
I doktrin för markoperationer utgör manövertänkande grunden som ett förhållningssätt till 
uppgifter och problemställningar, tänkande bärs upp av den indirekta metoden,34 den 
underlättas av initiativ och uppdragstaktik. En analys av en markoperation ska ske ur ett 
effekttänkande som utgörs av sex grundläggande förmågor; ledning, verkan, skydd, 
uthållighet, Underrättelser och information och rörlighet. Dessa är endast en ”tankemässig 
modell”35 för att beskriva effekter som vill uppnås i ett visst skede eller insats. Dessa effekter 
ska sedan omsättas i förband och materielsystem. Det grundläggande konceptet för insats 
utgörs av ”[d]en väpnade tillämpningen av manövertänkande [som] benämns 
manöverkrigföring”36 detta stöds av ledningsfilosofin uppdragstaktik.   
 
I den brittiska doktrinen utgör effektbaserade operationer och manöverkrigföring, två 
förhållningssätt som kompletterar varandra. ”The Manoeuvrist Approach defines the 
philosophy for the planning and conduct of the military line of operation, particularly at the 
land tactical level.”37 Grunden i manöverkrigföring utgörs av den indirekta metoden38 och 
uppdragstaktik39. En analys av en militär operation förenklas om den är operationaliserad, 
detta underlättar inte bara analysen utan skapar också ett gemensamt språk och förståelse 
mellan befälhavare och mellan staber på olika nivåer. På markarenan är operationaliseringen 
gjord av den fysiska komponenten stridskrafter, och uttrycks i sex aktiviteter: Ledning, 
information och underrättelser, eldkraft, manöver, skydd och underhåll. 40  
 
Doktrinerna är, i sin skildring överens om manövertänkande som stöds av indirekt metod och 
uppdragstaktik som ledningsfilosofi. De är också överens om att en analys bör ske ur 
perspektivet de sex grundläggande förmågorna.  
 
Teorin 
DOODA–cykeln är en uppdelning av militär planering i funktioner. Med en uppdelning av 
beslutscykeln går en chefs/ledningsgrupps roll att förtydliga och förenkla, detta leder till en 
snabbare process från beslut till order med bibehållen spårbarhet: En tidig fokusering på vad 
som ska uppnås skapar också en tidig förståelse för vilken data som behövs för att fatta ett 
beslut. Tempot i beslutscykeln ökar med den ökade precisionen. En lednings beslutsroll 
särskiljs från planeringsfunktionen varvid hans/hennes/deras roll förtydligas och förenklas. 
Detta ökar också spårbarheten om ansvar måste utkrävas. Ett beslut kan fokuseras till de sex 
grundläggande förmågorna vilket innebär att planeringen kan utvecklas av det stöd som finns 
runt en ledning. Detta ökar tempot från beslutet till det att beslutet är omsatt i en order. 
                                                 
 
34 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer. Stockholm, 2005. s. 50 
35 Ibid. s. 30 
36 Ibid. s. 57 
37Ministry of defence, ADP Land operations. London, 2005. s. 33  
38 Ibid. s. 33 
39 Ibid. s. 115 
40 Ibid. s. 47 
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DOODA–cykeln ökar tempot i beslutsfattning och planering. Tempo är också en avgörande 
faktor i manövertänkande vilket teorin förstärker. 
 
Ledning utgör också i doktrinerna att leda och ledarskap undersökningen behöver också en 
teori för att kunna förklara hur en order ska omsättas till praktik. Detta utgör ledarskapet i 
undersökningen och förklaras med det utvecklande ledarskapet.  
 
De båda doktrinerna använder uppdragstaktik som ledningsfilosofi. Det finns vissa små 
skillnader i hur de båda doktrinerna tolkar uppdragstaktik men de uttrycker båda att 
ledningsfilosofin kräver; decentralisering, handlingsfrihet, tempo och initiativ.41  
 
Det utvecklande ledarskapet strävar efter, att i högre grad än det konventionella ledarskapet, 
skapa en gemensam vilja för att uppnå ett mål. Den gemensamma viljan skapar en fokus och 
en initiativförmåga på alla nivåer, vilket sammantaget innebär att det utvecklande ledarskapet 
är en bättre ledarskapsmodell för att uppnå uppdragstaktikens grundsten decentralisering. 

2.4 Sammanfattning 
 
Undersökningen använder två teorier för att mäta hur väl doktrinerna förmedlar hur konceptet 
ledning ska genomföras. DOODA-loopen för att mäta hur doktrinerna förmedlar 
ledningssystemet och det utvecklande ledarskapet för att mäta hur väl doktrinerna förmedlar 
att leda och ledarskap. 
 
Teorierna är valda för att de ökar tempot i beslutsfattandet och de främjar doktrinernas 
ledningsfilosofi, uppdragstaktik. 
  

                                                 
 
41 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer. Stockholm, 2005. s. 53 samt Ministry of defence, ADP Land 
operations. London, 2005. s. 115 
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3 METOD 
 
Undersökningen kommer att använda teorierna för att välja ut och kartlägga det empiriska 
materialet, detta kapitel kommer att förklara hur detta ska genomföras. 

3.1 Genomförande 
 
Undersökningen är en komparativ analys av de två doktrinerna för att kartlägga hur de 
beskriver ledningssystem och ledarskapet i konceptet ledning. 
 
Undersökningen genomförs i två steg. Inledningsvis genomförs ett urval av empiri ur 
doktrinernas texter. Detta urval presenteras genom de indikatorer som kommer ur det 
teoretiska underlaget och genomförs i kapitlet kartläggning.  
 
Därefter sker en jämförelse av underlaget för att mäta skillnader. Mätningen sker genom 
identifierade mätpunkter ur teorierna. Detta genomförs i kapitlet resultat. I kapitel resultat 
kommenteras inte undersökningens resultat, detta sker istället i kapitlet diskussion som också 
svarar på uppsatsens frågor. 
 

                     

Indikatorer

Doktriner 

Kartläggning

Diskussion

Resultat

Indikatorer

Doktriner 

Kartläggning

Diskussion

Resultat
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3.2 Indikatorer 
 
För att välja ut undersökningens empiriska underlag och presentera det använder 
undersökningen ledningssystem och att leda/ledarskap.  

3.3 Mätpunkter 
 
Ledningssystem 
Mätpunkten avser mäta hur väl doktrinen skildrar ledningssystemet. I mätningen används 
DOODA-loopen vars indikatorer utgörs av; inriktning och samordning; 
beslutscykel/planering; organisation, metoder och procedurer . I ledarskap utgör det 
utvecklande ledarskapets tre delfaktorer mätpunkter; föredöme, personlig omtanke och 
inspiration och motivation. 
 
Ledarskap 
Mätpunkten avser mäta hur väl doktrinerna förmedlar hur att leda/ledarskap genomförs. I 
ledarskap utgör det utvecklande ledarskapets tre delfaktorer nedbrutna; föredöme med 
värdegrund, förebild och ansvar; personlig omtanke med att ge stöd både praktiskt och socialt; 
inspiration och motivation med att uppmuntra delaktighet, att uppmuntra kreativitet. 
 
Kategorisering av resultat 
 
Mätpunkt Ledningssystem  
Samstämmig Syfte uttryckt i utåtriktat och 

inåtriktat. Funktion beskriven 
i processer. Form beskriven 
på något sätt.  

Samhörig Syfte uttryckt inåtriktat. 
Funktion beskriven med 
planering. Form beskriven på 
något sätt. 

 
Mätpunkt Ledarskap  
Samstämmig Chefens roll för hur det 

utvecklande ledarskapet ska 
genomföras förmedlas. 
 

Samhörig Chefens roll för hur det 
konventionella ledarskapet 
ska genomföras förmedlas 
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3.4 Nivå 
 
Metoden förutsätter att en jämförelse sker mellan två jämförbara objekt. I en metodanalys 
benämns dessa som objektets nivå:42 
 
Det finns en nivåskillnad mellan de tre svenska doktrindelarna. Trots nivåskillnader är 
metoden tillämpbar men kommer att uppvisa skillnader som kan förklaras genom 
nivåskillnad. Då ledningssystemets syfte och funktioner är konstanta oavsett nivå43 är en 
jämförelse som tar hänsyn till eventuella skillnader i form behåller validiteten. 
 
Den brittiska doktrindelen ingår i Joint Doctrine Publication (JDP) 01 och beskriver 
“`fundamental principles by which military forces guide their action in support of objectives. 
It is authoritative, but requires judgement in application`”44 Doktrinen är framtagen för att 
genomföra planering inom en joint och multinationell insats. Den beskriver hur den brittiska 
armén ska genomföra markoperationer på en taktisk nivå inom en gemensam operation. Den 
svenska motsvarigheten utgörs av Doktrin för markoperationer som har till syfte att beskriva 
hur Försvarsmakten konceptuellt ska genomföra insatser med stridskrafter inom markarenan.  
Då den brittiska doktrinen beskriver markoperationer ur ett joint perspektiv, lägger den sig lite 
ovanför sin svenska motsvarighet. För att jämförelsen ska vara på samma ledningsnivå avser 
jag därför att använda båda svenska doktrindelarna; Doktrin för gemensamma operationer 
och Doktrin för markoperationer. 

3.5 Metodens för- och nackdelar 
 
Det går att tolka metoden som en jämförelse mellan doktrin och två ideal. Så ska metoden inte 
tolkas, de båda teorierna används endast som indikatorer och mätverktyg, för att förklara 
skillnader mellan doktrinerna i undersökningen. 
 
Metoden innebär att undersökningen blir fokuserad, med fokuseringen kommer en tydlighet i 
det som undersöks men den förlorar generalitet det vill säga; metoden är så pass fokuserad att 
resultatet endast går att använda för det den är framtagen, att jämföra den brittiska och 
svenska doktrinen ur perspektivet ledning. Fokuseringen är en nödvändighet för att kunna 
särskilja ledning från doktrinernas övriga budskap. 
 
Metoden förutsätter att doktrinerna i någon form beskriver funktionen ledning. Den 
fokuserade undersökningen kan innebära att underlaget i doktrinen är för dåligt för en 
jämförelse. Ett icke jämförbart resultat utgör fortfarande ett underlag för att kunna svara på 
undersökningens övergripande frågeställning. 

                                                 
 
42 Denk, Thomas, Komparativ metod. förståelse genom jämförelse. Karlstad, 2001. s 59   
43 Brehmer, Berndt, ”Vad är ledningsvetenskap?” i Särtryck ur Kugl Krigsvetenskapsakademiens  Handlingar 
och Tidskrift, Nr 1 2008. s. 50 
44 Ministry of defence, ADP Land operations. London, 2005. s. 1 
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3.6 Sammanfattning 
 
För att välja ut undersökningens empiri har undersökningens två teorier utvecklats till 
indikatorer. För kunna mäta undersökningens resultat har mätpunkterna kategoriserats till 
resultat. Genom kategoriseringen är det möjligt att mäta det gemensamma förhållningssättet 
som utgör undersökningens resultat. 
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4 KARTLÄGGNING 
 
Med kapitel fyra inleds uppsatsens undersökning. Empirin är kartlagd med stöd av, och 
förklaras ur de indikatorer som finns angivna i uppsatsens tredje kapitel. 

4.1 Militärstrategisk doktrin 
 
Militärstrategisk doktrin ger ingen definition för ledning. Ledning utgör en av de sex militära 
basfunktionerna. Där definieras ledningsprocessen som; ”[l]edning syftar till samordning av 
mänskligt handlande och olika resurser för att uppnå viss verkan.”45 All planering ska sträva 
efter att förstå ett uppdrag och dess syfte för att kunna formulera en tydlig idé om hur 
uppgiften ska lösas. Planering omfattar bedömning av motståndarens och eget läge, 
intentioner och handlingsmöjligheter samt handlingsvägar i tid och rum för att nå avgörande. 
Doktrinen beskriver också beslutscykeln (OODA-loopen) för att förklara hur en motståndare 
kan sättas i underläge genom manöver samt hur en motståndare kan besegras genom ett 
angrepp på hans ledning. Den parallella planeringsprocessen utgör metoden för att uppnå 
samordning ”Därigenom skapas förutsättningar för ett samordnat val av mål, medel och 
metoder.”46 Doktrinen avslutas med utveckling av ett nätverksbaserat försvar, i vilket ett 
nätverk av nätverk ska underlätta samordning och möjligheten till ledningsöverläge.47  
 
I Militärstrategisk doktrin återges en metod för ledning av genomförande. I ledning av 
genomförande ska en chef tydligt förmedla uppdragets innebörd och syfte.48 Detta ska ske 
genom en tidig dialog mellan chefer för att uppnå en gemensam lägesuppfattning och göra det 
möjligt att förmedla uppdragets innebör och syfte. Den som ger en order ska också ge ett stöd. 
Ledning av genomförande ska också kunna anpassas till situationen. ”Uppföljning är därför 
ett viktigt medel för att bibehålla handlingsfrihet […]”49 Med uppföljning ska också en chef 
kunna besluta om en förändring av insatsen. Under avsnittet planering beskrivs också hur vem 
som fattar ett beslut; i Högkvarteret fattar överbefälhavaren med högkvarteret beslut om 
uppgift, tilldelar resurser och anger eventuella handlingsregler till operativ chef. 

                                                 
 
45 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin. Stockholm, 2002. s. 77 
46 Ibid. s. 93 
47 Ibid. s. 123-129 
48 Ibid. s. 95 
49 Ibid. s. 94 
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4.2 Doktrin för gemensamma operationer 
 
I Doktrin för gemensamma operationer beskrivs ledning som en process ”[…] som har till 
uppgift att samordna personella och materiella resurser”. 50 Syftet med ledning är att 
samordna egen verksamhet samt skapa förutsättningar för att ta initiativet och hålla ett högre 
tempo än motståndaren. Det finns två planeringsperspektiv. Den första är den operativa 
planeringen som genomförs för att ”[…] med rätt fokus och bibehållet tempo leda och 
genomföra den gemensamma operationen.”51 Det andra perspektivet är en beslutscykel som 
ska kunna möta behov på kort, medellångt och lågt tidsperspektiv. Beslutscykeln ska inte 
hämmas av information utan information ska istället var en förutsättning för att tempo ska 
kunna upprätthållas. Beslutscykeln är ett verktyg för en chef att hantera ”[…] [t]ider, 
information och aktiviteter inom staben, vilket ger möjlighet att utnyttja tidsfaktorn för att 
agera innanför motståndarens beslutscykel.”52 Det finns två processer som lyfts fram, 
underrättelseprocessen som omfattar planering, inhämtning och bearbetning som ska skapa 
förutsättningar så att en chef kan fatta beslut. Den ska ledas för att säkerställa att den 
inriktning som sker fokuserar på önskat resultat. Underrättelseprocessen ska vara integrerad 
med bekämpningsprocessen. Bekämpningsprocessen är en ledningsprocess som syftar till att 
”[…] välja mål och lämpligt medel för att åstadkomma en på förhand bestämd verkan med 
hänsyn till operativa krav och tillängliga kapaciteter.”53  
 
För att genomföra planering ska metoden Guidelines for Operational Planning (GOP) 
användas, planering ska ske parallellt för att uppnå samordning. Doktrinen tar inte ställning 
till en organisation av ledning utan ser den som en process vilken inte kan hanteras som en 
isolerad funktion. Ledningen påverkas av ett flertal faktorer i en konflikt ”[…] tillgänglig 
teknik, strategier, utbildningssystem och organisationsstrukturer, politisk sammansättning 
chefens personliga egenskaper.”54 Detta synsätt innebär att ledning inte kan garanteras genom 
en teknik, process/metod eller system utan synen på ledning ska avspegla synen på kriget. 
Detta gör att varje uppgift ställer specifika krav på ledningsbehov vilket innebär att dessa 
skall analyseras och en bedömning av ledningsbehov ska utföras innan en operation inleds.  
 
I Doktrin för gemensamma operationer särskiljs ledning och militärt ledarskap. Ledning 
utövas av en chef som fattar beslut i övergripande frågor 
 

• prioriteringar och direktiv för att inleda den gemensamma operationen, 
• nyttjande av tilldelade förband och reserver för att bibehålla drivkraft, tempo och rörlighet, 
• när och hur den gemensamma operationen ska avslutas.55 

 
 
 
 
 
                                                 
 
50 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer. Stockholm, 2005. s. 36 
51 Ibid. s. 77 
52 Ibid. s. 76 
53 Ibid. s. 85 
54 Ibid. s. 36f 
55 Ibid. s. 38 
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En operation ska kontrolleras genom uppföljning som syftar till att identifiera 
beslutstidpunkter och skapa en handlingsfrihet. Detta för att möta uppkomna situationer med 
snabba beslut. Trots planering måste den operativa ledningen samtidigt kunna hantera det 
oväntade och utnyttja de möjligheter som uppstår. Detta går att hantera genom att hela tiden 
hålla eget mål i fokus och inhämta underrättelser samt att analysera om den egna 
verksamheten leder mot målet. ”Chefen måste därför ta ett steg tillbaka från detaljer i 
pågående verksamhet för att se helheten.”56  
 
Militärt ledarskap är att få ”[…] militära styrkor att lösa sina uppgifter på bästa sätt.”57 Detta 
uppnås främst genom en befälhavares förmåga att uppfatta situationen rätt och mod att fatta 
beslut. Det beskrivs som en konst som kräver skicklighet, kreativitet och fantasi samt närvaro. 
Den viktigaste uppgiften är att skapa en förbandsanda och en sammanhållning i en anda som 
tillåter misstag. Det kräver också en känsla för värderingar där respekt och förståelse utgör 
grunden för ett samarbete.  
 
Militärt ledarskap utövas från den plats där en chef kan överblicka och påverka 
händelseutvecklingen. Lednings- och lydnadsförhållanden är två perspektiv som samlas under 
en beteckning, lydnadsförhållande syftar till att förklara befälsförhållanden mellan olika 
militära chefer och förband. Ledningsförhållanden beskriver behovet av samordning och 
informationsutbyte mellan olika chefer med olika roller i en gemensam operation.58 

4.3 Doktrin för markoperationer 
 
I Doktrin för markoperationer är ledningens syfte uttryckt som ”Ledning syftar till att 
samordna mänskligt agerande och resurser av olika slag i komplexa och dynamiska 
situationer så att eget och överordnat mål nås”59 I de sex grundförmågorna beskriver 
doktrinen hur de ska inverka på en planering. Stödsystem för ledning ska medge en flexibilitet 
i val av ledningsplats utan att ledningsförmågan nedgår.60 
 
I Doktrin för markoperationer beskrivs ledarskap som ”[…] relationen mellan människor i en 
organisation kopplad till den verksamhet dessa har att genomföra.”61 Det framgår också att 
ledarskap är en del av ledningsförmågan men ledningsförmågan är inte beskriven. Det är en 
chefs uppgift att avväga förhållandet mellan ledning och ledarskap, ledarskapet ska ge ett 
ömsesidigt förtroende mellan chef och underlydande. Detta förtroende byggs upp genom det 
personliga besöket och dialog. En chefs roll är också att samordna verksamheten för att ”[…] 
möjliggöra en enhetlig inriktning av all verksamhet och ett effektivt utnyttjande av disponibla 
militära och civila resurser.”62 . I genomförande av markoperationer utgör ett av chefens 
viktigaste beslut ”[…][A]tt fastställa till vilken eller vilka av de grundläggande förmågorna 
kraftsamling ska ske under ett visst skede av en operation.”63 Samordning genomförs inom 
egen organisation genom befäl och med andra genom samverkan 
                                                 
 
56 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer. Stockholm, 2005. s. 76 
57 Ibid. s. 38 
58 Ibid. s. 39 
59 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer. Stockholm, 2005. s. 63 
60 Ibid. s. 63 
61 Ibid. s. 64 
62 Ibid. s. 32 
63 Ibid. s. 63 
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4.4 Army Doctrine Publication Land Operations 
 
I Army Doctrine Publication Land Operations (ADP Land) finns ledning definierad i 
ordförklaring men där framgår också att förklaringen är inaktuell 
 

En process genom vilken en militär chef utövar befäl (antingen fullständigt, operativt eller 
taktiskt befäl) eller operativt eller taktisk kontroll att organisera, inrikta och koordinera 
tilldelade förbands verksamhet. 
Strukturer och system genom vilka dessa processer utövas. Ett lednings- och 
informationssystem är ett integrerat system bestående av doktrin, procedurer, 
organisationsstruktur, personal, utrustning, resurser och kommunikation som ger chefer på alla 
nivåer på alla nivåer tillfredsställande information i rätt tid för att kunna planera, inrikta och 
kontrollera avsedd verksamhet.64  

                                                 
 
64 Ministry of defence, ADP Land operations. London, 2005. s. 187  
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I likhet med Doktrin för markoperationer används sex grundläggande förmågor som en 
analys- och förklaringsmodell för den fysiska faktorn i krigföringsförmågan.65 I den 
grundläggande förmågan återfinns också en definition. ”Ledning är utövandet av militär 
befälsrätt som genomförs av en utnämnd befälhavare i syfte att planera, inrikta, koordinera 
och kontrollera en militär styrka.”66 Den brittiska doktrinen beskriver planering i en bild som 
omfattar en utvecklad OODA-loop i förhållande till information och kommunikation. 
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Doktrinen anger också att bilden ska ses ur ett teoretiskt perspektiv, då ett genomförande 
kräver en ständig pågående utvärdering varvid den sekventiella ordningen sällan går att 
urskilja. För att kunna fatta ett beslut, göra en plan och utföra den krävs; underrättelser i rätt 
tid och med rätt innehåll; möjlighet att kommunicera ut informationen och en befälhavares 
order; samt en möjlighet att kontrollera. Att ta ett beslut är en befälhavares uppgift, detta 
beslut ska förmedlas genom ”chefens avsikt” och omfattar de effekter som ska uppnås å en 
motståndare och omgivningen formulerat i tid och rum.67 Formen för chefens avsikt är 
återgiven som en bilaga och vikten av chefens avsikt stöds med två historiska exempel. 
Ledningsförband är stöd till ledning. Stödet ges i form av att tillhandahålla samband och 
information. Deras uppgift är också att skapa ett skyddat mobilt självgående arbetsutrymme 
för ledningen. De ansvarar också för att de rutinmässiga procedurerna i stabsarbetet 
genomförs och att högre staber orienteras enligt gällande metoder.68 
 

                                                 
 
65 Ministry of defence, ADP Land operations. London, 2005. s. 47 
66 Ibid. s. 47 
67 Ibid. s. 133 
68 Ibid. s. 187 
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ADP Land definierar utövandet av befäl som en konstform vilken omfattar förmåga att ta 
beslut, motivera och inrikta militära styrkor in i strid för att fullborda ett uppdrag. Förmågan 
har en avgörande inverkan på förbandets krigföringsförmåga.69 För att uppnå den militära 
ledningens syfte krävs därmed tre processer: Beslutsfattande, ledarskap och kontroll. De tre 
processerna sammanverkar och påverkar varandra; de flesta fattade beslut inverkar på 
ledarskapet och kontrollen, emedan krav på ledarskap kan inverka på hur kontroll genomförs. 
Det kan också påverka val av ledningsplats. En befälhavares förmåga att utnyttja och 
samordna de tre funktionerna är direkt avgörande för krigföringsförmågan. 

                     
 
 ”Särskilt viktigt är en befälhavares förståelse för de konceptuella faktorerna som bör 
återspegla doktrinerna för att inte var kontraproduktiv.”70 En gemensam och implementerad 
doktrin maximerar den intersubjektiva förståelsen och därmed krigföringsförmågan. 
Befälhavare som förstår varandra och talar samma språk är kommer sannolikt att samarbeta 
bättre. Ledning i en markoperation karaktäriseras också av kravet på att samordna flera 
befälhavare och staber i ett gemensamt mål. Detta ställer stora krav på en gemensam 
förståelse för situationen, uppgiften och en gemensam målbild. Komplexiteten i ledning ökar 
med storleken på styrkan då en större styrka har en större diversifiering och därmed en sämre 
sammanhållning. ”En befälhavare måste därför inte bara acceptera ett kaos utan ska aktivt öka 
komplexiteten hos sin motståndare samtidigt som han försöker minska den hos sig själv”71. 
Strävan efter ordning ska bara ha som mål en ”…[T]illräcklig ordning som ger honom 
möjligheten att utföra sina operationer, framgång beror istället på hans erfarenhet, flexibilitet 
och målmedvetenhet.”72 En befälhavare ska leda sitt förband så att motståndaren besegras så 
snabbt som möjligt med en minimal inverkan på eget stridsvärde. För att nå framgång måste 
en befälhavare kunna fastställa ett mål och hålla fast vid det samtidigt som han är flexibel 
längs sin väg mot målet.  
 

                                                 
 
69 Ministry of defence, ADP Land operations. London, 2005. s. 114 
70 Ibid. s. 114  
71 Ibid. s. 113 
72 Ibid. s. 113 
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I sin befälsroll ska en befälhavare uppmuntras till att lita på sin intuition, det intuitiva beslutet 
kan bli lika bra och fattas mycket snabbare. Detta kräver dock en vana och en erfarenhet som 
gör det möjligt att identifiera mönster och dynamiken i en situation. Det här är särskilt viktigt 
att komma ihåg när det gäller högre officerare som mer sällan får öva i sin beslutsfattande 
befattning. Kompetens hos en högre befälhavare utgörs av hans förmåga i operationskonsten. 
Denna förmåga vilar på hans förmåga att förstå terrängen och omgivningen; kunskap och 
förståelse för motståndarens förmågor och svagheter, förmåga att identifiera egna styrkor och 
svagheter. En befälhavare på högre nivå ska vinna slag, dessa vinner han inte med tapperhet 
på slagfältet utan genom att med gott ledarskap motivera och leda sitt befäl.73 
 
Doktrinen gör en tydlig skillnad på verksamhetsledning och insatsledning. I det brittiska 
militära systemet har att insatsleda en tydlig legal och konstitutionell ställning och medför det 
yttersta ansvaret för ett militärt förband eller militär organisation. Att verksamhetsleda kan 
användas för att beskriva en motsvarande funktion inom en civil organisation. Båda omfattar 
grunddrag av ledarskap, beslutsfattande och kontroll. Att leda är inte detsamma som 
ledningsprocesser, vilka i huvudsak avhandlar fördelning och kontroll av mänskliga, 
materiella och finansiella resurser. Ledningsprocesser används även inom militära system för 
att förbättra planering, organisation, genomförande av operationer, logistik, administration 
och offentlig upphandling. ”Militära organisationer leds genom insatsledning, inte genom 
förvaltning men utnyttjar ledningsprocesserna till fullo.”74 
 

Befälsrätt är myndighet stadgad i en individ för att inrikta, koordinera och kontrollera 
militära förband. Befälsrätten ges legal och konstitutionell rätt genom Queen´s 
Regulations75.76  

 
Rätt att föra befäl fördelas av en överordnad som också ger inriktning och resurser i form av 
förband för att lösa uppdraget. Rätten utövas genom en process där en befälhavare tar beslut, 
kommunicerar detta till sina underlydande och säkerställer att avsikten i hans beslut 
genomförs. Detta kräver bemyndigande och medför ansvar och ansvarsskyldighet. 
Bemyndigande medför rättigheten och friheten att genom befäl kräva lydnad när det så 
behövs. En befälhavare kan överlåta del av ett bemyndigande till en annan individ som inom 
delegerade områden kan besluta och agera. Genom sitt beslut är befälhavaren alltid ansvarigt 
för sitt bemyndigande av en underställd, därmed är befälhavaren också ansvarig för de 
handlingar som genomförs av den underställde. Ansvar kan därför aldrig delegeras. 
Ansvarsskyldighet utkrävs, vilket tar sig i uttryck i en acceptans av den skyldighet och 
förpliktelse som det delegerade bemyndigandet och dess resurser medför, det omfattar också 
en förpliktelse att agera. Då ansvar inte går att delegera har också den som delegerar en 
ansvarsskyldighet för att den underlydande kan agera.77  
 

                                                 
 
73 Ministry of defence, ADP Land operations. London, 2005. s. 124 
74 Ibid. s. 115 
75 “The government and command of each of the fighting Services is vested in Her Majesty The Queen, who has 
charged the Secretary of State with general responsibility for the defence of the Realm and established a Defence 
Council having command and administration over Her Armed Forces” “Commanders in Chief who “in 
conjunction with their other duties are operationally responsible to the Defence Council for the command of all 
British Army personnel in their area” 
76 Ministry of defence, ADP Land operations. London, 2005. s. 114 
77 Ibid. 
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I en politisk känslig och instabil situation är det viktigt att enskild soldat förstår både deras 
uppgift och syftet med uppgiften, underlydande som är vana med uppdragstaktik bör ha 
förmåga att jobba med begränsningar och genom detta kunna uppträda varsamt i situationen. 
Därför ska en befälhavares avsikt även uttrycka en atmosfär som ska skapas och hur den ska 
uppnås, inkluderande de viktigaste begränsningarna som situationen kräver. Detta är särkskilt 
viktigt i operationer som inte är krig och i vilka en felaktig taktisk handling kan generera 
strategiska implikationer. 
 
En befälhavare har ett stort inflytande på moral, inriktning och sina underställdas prestationer 
genom sin närvaro, ledarskap, sätt att föra befäl och hans allmänna uppträdande. Detta gäller 
såväl under träning som i operationer. Därför är det en befälhavares plikt att skapa och behålla 
ett bra arbetsklimat inom sitt förband.78 ”Förtroende går inte att kräva utan ska förtjänas.”79 
En befälhavare ska kunna uttrycka sin vilja på ett tydligt sätt, delegera och avdela tillräckliga 
resurser och lita på att en underställd agerar så som önskas. På motsvarande sätt ska en 
underställd lita på att en överordnad fattar ett bra beslut och att han får den hjälp han behöver 
om han så behöver. Detta leder till överseende av mindre välmenande misstag vilket leder till 
att underlydande känner ett förtroende att agera. Ömsesidig respekt kräver också tid att växa 
fram. En bra befälhavare tar sig tid att lära känna sina underlydande och de får tid att lära 
känna honom/henne. Det är bara med ömsesidig respekt som företag kan genomföras 
samförstånd och med full effektivitet.80 Aspekterna styrks med ett historiskt exempel. 
Innan en insats ska en chef leda, träna och förbereda sin enhet och säkerställa att det finns 
tillräckliga resurser tillgängliga. Att träna sitt förband utgör i fredstid en den viktigaste 
uppgiften, om den inte genomförs eller genomförs otillräckligt kommer den operationella 
förmågan och därmed krigföringsförmågan hos armén nedgå.81 Under en insats ska en 
befälhavare överväga ledningsplats i förhållande till egna förband och uppgift. Han val av 
ledningsplats kan ha en direkt avgörande effekt på utgången av striden. 
 
En viktig uppgift för en befälhavare är följa upp sina underställda. För att möjliggöra en 
objektiv bedömning ska en officer sättas i omständigheter som tvingar honom att fatta beslut 
och genomföra dem. De ska också veta att deras överordnade har fullständigt förtroende för 
deras förmåga vilket tillåter misstag. Träningen ska ge en möjlighet att bedöma individuella 
förmågor för att bedöma om individen är mogen för det ansvar en befordran innebär.82 

4.5 Sammanfattning 
 
Kapitlet har kartlagt doktrinerna med stöd av de indikatorer som finns kopplade till 
ledningssystem och ledarskap. I nästa kapitel presenteras undersökningens resultat utan 
kommentar. 

                                                 
 
78 Ministry of defence, ADP Land operations. London, 2005. s. 122 
79 Ibid. s. 119 
80 Ibid. s. 120   
81 Ibid. s. 123 
82 Ibid. s. 127 
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5 RESULTAT 
 
Med detta kapitel avslutas jämförelsen genom att väga doktrinerna mot mätpunkter och 
indikatorerna. Resultatet redovisas men kommenteras inte, vilket istället genomförs i 
kommande kapitel. 

5.1 Militärstrategisk doktrin 
 
Ledningssystem 
Doktrinens definierar ledning med ett samordningsperspektiv, vilket innebär att det 
utåtriktade syftet, den militära insatsen med inriktning inte återfinns. Inriktning återkommer 
istället under planering och beskrivs där som idé. Planeringen genomförs för att klarlägga en 
motståndares och eget läge, handlingsalternativ och handlingsvägar i tid och rum för att nå ett 
avgörande. 
 
Ledarskap 
Doktrinen beskriver tydlighet och dialog för att ge stöd vilket ges genom den parallella 
planeringsprocessen. Uppföljning i kombination med att beslutet tas av en chef antyder dock 
en annan bild. Doktrinen beskriver vem som fattar ett beslut men inte beskriver inte ledning 
eller ledarskap. 
Underlaget är för begränsat för att avgöra om doktrindelen förordar utvecklande ledarskap. 
Chefens roll skildras till del, det framgår att en chef ska förmedla avsikt och att detta bör ske 
chef till chef. Det är också ett chefsbeslut om insatsen ska förändras.  
 
Resultat Militärstrategisk doktrin 
Doktrindelen skildrar ett ledningssystem som är samhörig med mätpunkten. Doktrindelen 
särskiljer inte ledning och ledarskap. Militärstrategisk doktrin skildrar inte ledarskap och 
förmedlar det därmed inte heller. 

5.2 Doktrin för gemensamma operationer 
 
Ledningssystem 
Definitionen av ledning är i likhet med Militärstrategisk doktrin en definition som vänder sig 
in mot den egna verksamheten. I syftet återfinns initiativ och högre tempo vilka är två 
aktiviteter riktade mot uppgiften. Med förutsättningar menar doktrinen att ledning bara kan 
ge förbanden ett handlingsalternativ som har bäst möjlighet att nå framgång, den kan inte ge 
framgång. Doktrinen beskriver två processer i planering, den ena beslutscykeln, är mer riktad 
till chefen, den andra till ledning som helhet. Beslutscykeln återges inte grafiskt men 
beskrivningen antyder att beslutcykelns syfte är att ge en chef beslutstidpunkter vilket är en 
skillnad gentemot DOODA-loopen vars produkt är chefens avsikt. Doktrinen har separerat 
beslutscykeln från planering vilket stämmer överens med DOODA-loopen. De processer som 
beskrivs motsäger inte uppdelningen mellan beslut och planering. Även i gemensamma 
operationer ska proceduren parallellplanering ge en dialog och samordning. Doktrinen väljer 
att inte definiera en organisation, utan att istället beskriva en analys som ska medge att 
ledningsstödsbehovet hanteras i ett skede som föregår en operativ insats.  
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Ledarskap 
Doktrindelen särskiljer ledning och ledarskap, det senare uttrycks som militärt ledarskap. 
Genom att uppbringa mod att fatta beslut tar en chef ansvar för uppgiften och formulerar mål. 
Genom att skapa en förbandsanda skapas ett engagemang och ansvarskännande, det tillåtande 
ledarskapet skapar också möjlighet att ge stöd i ett praktiskt perspektiv. Genom att välja en 
plats för ledning som medger att han kan påverka händelseutvecklingen infogar han också en 
disciplin som ska säkerställa att uppgiften genomförs i enlighet med chefens vilja. 
 
Resultat Doktrin för gemensamma operationer 
Doktrindelen skildrar ett ledningssystem som är samhörigt med DOODA-loopen. Chefens roll 
i ledning skildras tydligt genom en beskrivning av vilka beslut som är hans att fatta. 
Doktrindelen framställer också hur en chef ska behålla perspektivet under ett genomförande. 
Doktrindelen beskriver en militär ledning som, i ord, är samstämmigt med det utvecklande 
ledarskapet. 

5.3 Doktrin för markoperationer 
 
Ledningssystem 
Markoperativ doktrin definierar ledning med samordning. Syfte med ledning är att samordna 
så att egna och överordnads mål nås. Syftet ger därmed också en koppling till ledningens 
utåtriktade uppgift. Doktrindelen anger på olika platser att planering ska ske men det är för att 
beskriva hur en grundläggande funktion ska inverka på planeringen, vilket innebär att 
planering som funktion inte återges. Organisatoriska stödsystem beskrivs men detta för att ge 
inriktning åt en utveckling. En metod för analys i effekter återges också. 
 
Ledarskap 
En chefs roll är att samordna militära och civila resurser och att ta beslut om till vilken 
grundläggande förmåga kraftsamling ska ske. Ledarskap ska ge ett ömsesidigt förtroende 
mellan chef och underlydande, detta uppnås genom det personliga besöket och dialog. 
 
Resultat Doktrin för markoperationer 
Doktrindelen skildrar inte ett ledningssystem. Doktrindelen särskiljer ledning från ledarskapet 
men beskriver inte ett ledarskap.  

5.4 Army Doctrine Publication Land Operations 
 
Ledningssystem 
Definitionen av ledning identifierar ledningens dubbla roll samtidigt som den försvårar 
jämförelsen eftersom den i sitt syfte blandar in en funktion som ingår i ledningssystemet och 
en process som ingår i att leda. Funktionen planering är utvecklad grafiskt i en utvecklad 
OODA-loop. En befälhavares beslut tas genom en situationsförståelse och en 
underrättelseprocess, resultatet utgörs av chefens avsikt som ska beskriva effekter i tid och 
rum. Doktrinen beskriver, i likhet med ledningsvetenskapen, ledningssystemets form i 
organisation, metoder och processer men utvecklar dem inte.  
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Ledarskap 
I den brittiska doktrinen är ansvar för uppgiften en skyldighet som uttrycks på ett flertal 
platser. Ansvar går inte att delegera med det går att utkräva. Ansvaret för sina medarbetare 
ligger i att en operation ska genomföras med en minimal inverkan på eget stridsvärde. Det 
ligger också i att utvärdera sin underlydande personal genom träning, utbildning samt att 
säkerställa att rätt resurser finns. Disciplinen återfinns i att implementera och följa gällande 
anvisningar samt att se till att alla gör det. Att formulera mål och motivera återfinns i 
definitionen av att utöva befäl, detta blir också belyst med ett historiskt exempel. Det är en 
chefs ansvar att beskriva även en atmosfär i sin order och en förståelse för situationen som gör 
att alla kan genomföra sin uppgift även i en politiskt känslig operation. En chef ska också 
aktivt arbeta för en ömsesidig respekt som ska upparbetas med tid och ett förtroende som 
innebär tillit till varandras förmågor och intentioner. Den brittiska doktrinen beskriver ett 
utvecklande ledarskap i förening med skyldigheter. Dessa skyldigheter kan användas som 
piska men kan också utgöra ett underlag för konfrontation som är en del av det utvecklande 
ledarskapet.  
 
Chefsrollen är mycket tydlig. I det brittiska systemet utgår ledning från en utnämnd chef med 
mycket tydliga rättigheter och skyldigheter. Detta avspeglar sig i den tydliga roll i beslut, 
ledarskap och kontroll som utgår från en chef.  
 
Resultat Army Doctrine Publication Land Operations 
Doktrindelen skildrar ledningssystem som är samstämmigt med DOODA-loopen. ADP Land 
särskiljer på ett mycket tydligt sätt att leda från ledarskapet men ger uttryck för ett 
konventionellt ledarskap byggt på plikt, lagar och förordningar inom befälskedjan. ADP Land 
beskriver ett ledarskap som är samhörigt med det utvecklande ledarskapet. 

5.5 Sammanfattning 
 

• Militärstrategisk doktrin skildrar ett ledningssystem med samhörigheter till 
mätpunkten. Doktrindelen förmedlar inte ledarskap. 

 
• Doktrin för gemensamma operationer är samhörig med ledningssystem och 

samstämmig i ledarskap. 
 

• Doktrin för markoperationer skildrar inte ledningssystem eller ledarskap. 
 

• Army Doctrine Publication Land Operations skildrar ett ledningssystem som är 
samstämmigt med mätpunkten ledningssystem och i samhörigt med mätpunkt 
ledarskap. 
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6  DISKUSSION 
 
Kapitlet inleds med en diskussion varför ledning är av en sådan vikt att den bör förtydligas i 
vår doktrin, därefter följer en diskussion i vilken uppsatsen svara på de ställda frågorna. 

6.1 Diskussion 
 
Det finns ett flertal faktorer som kan utgöra ett svar på varför utfallet blev enligt resultatet. En 
förklaring kan vara att Överbefälhavarens grundsyn ledning var giltig till 2009 då den 
upphävdes men frågan är om den på ett bättre sätt förklarat ledning då den publicerades 2001 
och inte har genomgått en revidering sedan dess.  
 
En andra orsak, som tidigare nämnts är att ledning kan uppfattas vara så pass specifik för 
respektive nivå och typförband att funktionen inte ska förklaras på en doktrinell nivå. Svaret 
återfinns i tidigare forskning som påvisat att ledningssystem till sitt syfte och sina funktioner 
är relativt konstanta, i sitt genomförande återfinns däremot skillnader vilket gör ledning svår 
att beskriva generellt men det är fortfarande möjligt att göra då de svenska doktrindelarna är 
indelade i en hierarkisk struktur. Detsamma torde vara giltigt för ledarskapet som ska 
genomföra ledningssystemets beslut, i grunden är det konstant men det finns kulturella 
skillnader. 
 
Är då ledning som en militär funktion är så pass speciell att den ska förklaras djupare än 
övriga funktioner? Ur undersökningens perspektiv är frågan intressant och kommer besvaras 
med tre argument: 
 
Det första är att ledning utgör en särställning bland funktionerna. Den svenska försvarsmakten 
uppträder idag i ett flertal olika typer av konflikter, detta gör vi med förband som innehåller 
många små, men avgörande funktioner. Ledningssystemets problem idag utgörs av att 
samordna alla dessa funktioner i olika typer av insatser. Ett väl fungerande ledningssystem 
krävs för att inrikta insatsen, inte bara mot en specifik uppgift, utan även att identifiera ett 
medel som är avpassat för konfliktens natur och de restriktioner som den strategiska nivån 
kan lägga på en insats. I den miljön kan ett väl fungerande ledningssystem uppväga eventuella 
brister i förbandens organisation och lösa uppgiften på ett mindre konventionellt sätt.  
 

By making possible a faster, clearer reading of the situation and a more effective distribution 
of resources, a superior command system may serve as a force multiplier and compensate for 
weaknesses in other fields, such as numerical inferiority or the politically induced need to 
leave the initiative to the enemy.83  

 
“Leda är ett verb som betecknar vad chefer gör.”84 Det är ledning som konstituerar en officers 
roll i Försvarsmakten. Även om det är sällan vi är i en situation där det krävs ledning i en 
insats så är det fortfarande så, att ledning är vår uppgift. Vi har lämnat VI 90 med 
krigsförbandsövningarna bakom oss, dessa utgjorde en stor källa för överspridning av 

                                                 
 
83 Creveld Van, Martin, Command in war. Cambridge, 1985. s. 4  
84 Brehmer, Berndt, ”Vad är ledningsvetenskap?” i Särtryck ur Kugl Krigsvetenskapsakademiens  Handlingar 
och Tidskrift, Nr 1 2008. s. 45 
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erfarenheter inom ledning och ledarskap i hela Försvarsmakten. Krigsförbandsövningarna var 
också en källa för att öva och ta fram procedurer, metoder och ett sätt för en chef att skapa ett 
gemensamt förhållningssätt. Alla faktorer behöver återskapas och det underlättas om det finns 
en normativ, principiell inriktning.  
 
Slutligen återfinns ett argument i ADP Land, det gemensamma språket. En gemensam och 
implementerad doktrin maximerar den intersubjektiva förståelsen och därmed 
krigföringsförmågan. Befälhavare som förstår varandra och talar samma språk är kommer 
sannolikt att samarbeta bättre.85 Därmed är diskussionen tillbaka där uppsatsen började, vid 
krigföringsförmågan. 
 
Steget mellan undersökningens resultat och en rekommendation att doktrinen bör utvecklas 
kan uppfattas som förmätet och att överskatta en uppsats roll. Uppsatsen antyder i inledningen 
att problemet inte bara är uppmärksammat genom uppsatsen, tvärtom det var professor 
Brehmers artikel som lade grunden för uppsatsens ifrågasättande. Professor Brehmer 
uttrycker en åsikt ur ett ledningsvetenskapligt perspektiv med teorierna som en grund, 
uppsatsen uttrycker ett resultat med doktrinerna som grund.  
 
Syftet med diskussionen har varit att påvisa att resultatets utfall kan vara en orsak av flera 
faktorer men att det är realistiskt att hävda att undersökningens resultat kan användas för att 
påvisa att den svenska doktrinen behöver utveckla konceptet ledning. Därmed övergår 
diskussionen till att besvara uppsatsens frågeställningar. 

6.2 Undersökningsfråga 1 
 
I undersökningsfråga ett jämförs de tre svenska doktrindelarna med varandra för att svara på 
frågan: Hur väl förmedlar den svenska doktrinen ett gemensamt förhållningssätt till konceptet 
ledning? 
  
Svar 
Skillnaderna i hur Militärstrategisk doktrin och Doktrin för gemensamma operationer 
beskriver ledningssystem går att förklara med nivåskillnad. De två doktrindelarna är 
samstämmiga i ledningens syfte som, lite vagt beskrivs med ett inåtriktat samordningssyfte 
och ett utåtriktat inriktningssyfte de beskriver båda också en planeringsfunktion om än lite 
olika i hur planeringen ska ske. Detta är en skillnad i hur en planering kan ske och kan 
därmed förklaras med nivåskillnad mellan militärstrategisk nivå och operationell nivå.  
 
Den skillnad som återfinns mellan Doktrin för markoperationer och de två övriga 
doktrindelarna går inte att förklara med nivåskillnad. Doktrin för markoperationer skildrar 
inte funktionen planering, däremot går det att, genom olika avsnitt pussla ihop en bild av 
planering främst för att doktrindelen beskriver en metod för att genomföra planering. 
Doktrindelen beskriver också till del en organisatorisk aspekt på ett konkret ledningssystem 
men även i detta fall i ett annat syfte än att beskriva ett ledningssystem. Det är tydligt att 
Doktrin för markoperationer inte skildrar ledningssystem utan endast manöverteori och 
analysverktyget. I Militärstrategisk doktrin är det inte lika tydligt men då det krävs en ganska 
bred tolkning av underlaget för att tolka ut ett ledningssystem tyder det på att även 
                                                 
 
85 Ministry of defence, ADP Land operations. London, 2005. s. 114  
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Militärstrategisk doktrin förmedlar ledning ur perspektivet befordra uppdragstaktiken. 
Därmed skildras manövertänk och inte ledningssystem. 
 
Ledarskap förmedlas också olika i de tre doktrindelarna. Militärstrategisk doktrin särskiljer 
inte ledning från ledarskap på ett tydligt sätt men beskriver dialog och uppföljning som en 
metod för ledning. Doktrin för gemensamma operationer är tydlig och skildrar ledning tydligt 
separerad från ledarskapet, även i den är kontroll och dialog metod för ledning. Doktrin för 
markoperationer som förmedlar en chefs ansvar i detta men inte vad som är ledning och 
ledarskap eller hur det ska genomföras. I ledarskap är det mer tydligt att ingen av de två 
doktrindelarna, Militärstrategisk doktrin och Doktrin för markoperationer förmedlar ett 
ledarskap för ledning. 
 
Svar på undersökningsfrågan blir mindre bra. De två doktrindelarna Militärstrategisk doktrin 
och Doktrin för markoperationer skildrar ledning som en metod att befrämja uppdragstaktik. 
Genom detta återfinns inte någon beskrivning av ett ledningssystem eller vad en chef gör.  
 

• Det finns skillnader i skildring av förhållandet ledning och ledarskap. 
 
• Det finns skillnader i skildring av ledningssystem.  
 
• Det finns skillnader i skildring av ledarskap. 

 
Frågan går inte att besvara med ett entydigt bra eller dåligt, två doktrindelar beskriver ledning 
ur ett liknande perspektiv, det vill säga; att befrämja uppdragstaktik. En doktrindel beskriver 
ledning på ett sätt som passar överens med undersökningens valda teorier.  

6.3 Undersökningsfråga 2 
 
I undersökningsfråga två sker jämförelsen mellan de två svenska doktrindelarna Doktrin för 
gemensamma operationer och Doktrin för Markoperationer och den brittiska motsvarigheten 
Army Doctrine Publication Land Operations. Diskussionen ska svara på frågan: Vilka 
skillnader återfinns i de två doktrinernas sätt att förmedla konceptet ledning? 
 
Svar 
Skillnaden i beskrivning av ledningssystem mellan ADP Land och DGemO är liten, den 
brittiska doktrinen är tydligare med den grafiska presentationen men den identifierade 
skillnaden återfinns i en produkt ur beslutscykeln, chefens avsikt i den brittiska och 
beslutstillfällen i den svenska. Den svenska doktrinen pekar också ut vid vilka tillfällen en 
chef ska fatta beslut medan den brittiska pekar ut vilka beslut en chef inte behöver fatta. 
Slutsatsen är att den svenska doktrinen beskriver en beslutsprocess i vilken en stab eller 
ledningsgrupp är mer aktiv. Den brittiska kopplar alla beslut till sin chef med staben till sin 
hjälp för att skapa en tydlig befälskedja. 
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Båda doktrinerna uppger att behovet av ledningsstöd ska analyseras innan en operation men 
det finns en tydlig åsiktsskillnad. Den brittiska doktrinen är mycket tydlig på en befälhavares 
plikt att genomföra ledning i enlighet med fastställda metoder och procedurer för att skapa ett 
gemensamt språk inom befälskedjan. Den svenska doktrinen ifrågasätter möjligheten i att leda 
i olika konfliktsituationer med samma processer och metoder, den föreslår istället att även 
dessa ska anpassas till situationen. Det är tydligt i den brittiska doktrinen att ett gemensamt 
språk som förmedlas av en doktrin är viktigare än den handlingsfrihet som en mindre 
reglerande doktrin skull kunna medge. 
 
Skillnad i ledarskap är lite större än skillnad i ledningssystem. DGemO beskrev ett ledarskap 
som är samstämmigt med det utvecklande ledarskapet medan ADP Land som bygger 
ledarskapet i befälskedjan på plikt, bedömdes samhörig. En första möjlig förklaring är att den 
svenska doktrinen förmedlar den svenska ledarskapsmodellen, det är sannolikt och ska 
beaktas. Det är också en stor skillnad på hur ledarskapet förklaras, den svenska doktrinen gör 
det på en halv sida och ur ett konceptuellt perspektiv. Den brittiska förklaringen omfattar ett 
flertal sidor, ingenstans i förklaringen omfattas relationen till underlydande av plikt eller 
lagar. Plikt och lagar används bara när en utnämnd befälhavare avses, i detta går att tolka att 
även den brittiska doktrinen beskriver ett utvecklande ledarskap i enlighet med mätpunkten.  
 
Båda doktrinerna särskiljer ledning och ledarskap även om den brittiska doktrinen kopplar 
ledarskapet på ett mycket tydligt sätt till en befälhavare. Kontroll/uppföljning kopplas också 
till ledning och ledarskapet, i båda doktrinerna för att skapa möjligheter att utnyttja uppkomna 
situationer. Båda doktriner uttrycker vikten av att skapa en god förbandsanda och 
förbandsidentitet i atmosfär där det är tillåtet att göra fel. Skillnaden ligger åter, i att den 
brittiska doktrinen, beskriver varför och vad som ska göras, dock inte hur. Den svenska 
beskriver bara varför. Den brittiska doktrinen använder också återkommande i sin beskrivning 
av ledarskap historiska exempel. Slutsatsen är att den brittiska doktrinen vill med 
utnämningsprocessen och beslutsprocessen skapa en spårbarhet av ett beslut för att kunna 
utkräva ansvar inte att motivera med plikt och lagar. Den brittiska doktrinen beskriver 
erfarenheter från tidigare konflikter som pekar på chefens avgörande roll för ett förbands 
moral och att moralen är avgörande för krigföringsförmågan.  
 
Skillnaderna är: 
 

• Den brittiska doktrinen beskriver ledning ur perspektivet chefen. 
 
• Båda doktriner beskriver en beslutscykel men med olika produkter; den svenska ett 

underlag för beslutstillfälle och den brittiska ett commanders intent. 
 
• Den brittiska doktrinen kräver att en befälhavare använder fastställda metoder och 

procedurer för att skapa ett gemensamt språk inom ett befäl. Den svenska förespråkar 
en anpassning av metoder och procedurer till läge. 

 
• Den brittiska doktrinen definierar en befälhavares rättighet, plikt och 

ansvarsskyldighet när ledning utövas. 
 

• Den brittiska doktrinen förmedlar tydligt varför och vad som en befälhavare ska göra 
för att skapa ett väl fungerande förband men inte hur. 
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6.4 Slutsatser 
 
Den övergripande frågeställningen för den här undersökningen lyder: Behöver den svenska 
doktrinen förtydliga funktionen ledning? Genom de svar som i ovanstående diskussion 
framkommer på de två undersökningsfrågorna besvaras den övergripande frågeställningen 
och här sammanfattas slutsatserna. 
 

• De två doktrindelarna Militärstrategisk doktrin och Doktrin för markoperationer 
skildrar ledning som en metod för att befrämja uppdragstaktik genom detta återfinns 
inte någon beskrivning av ett ledningssystem eller vad en chef gör. 

 
• Den brittiska doktrinen vill med utnämningsprocessen och beslutsprocessen skapa en 

spårbarhet av ett beslut för att kunna utkräva ansvar, något som inte återfinns i den 
svenska doktrinen. 

 
• Den brittiska doktrinen beskriver erfarenheter från tidigare konflikter som pekar på 

chefens avgörande roll för ett förbands moral och att moralen är avgörande för 
krigföringsförmågan. 

 
Med undersökningens slutsatser kan uppsatsens övergripande fråga besvara med ja den 
behöver förtydligas eftersom den inte beskriver ledning utan den beskriver manövertänk. Ett 
förtydligande bör omfatta både ledningssystem med ingående funktioner och en principiell 
beskrivning av organisation, metoder och procedurer. Det bör också omfatta ledarskapet som 
den praktiska erfarenheten anser vara av vikt för ett förbands krigföringsförmåga. Den kan 
också omfatta ansvar, rättigheter och skyldigheter för att öka spårbarheten i Försvarsmakten.  
 
Med detta vill uppsatsen mena att den svenska doktrinen inte förmedlar rollen ledning i likhet 
med annan nation som särskiljer ledningssystem och ledarskap för att beskriva ledningens roll 
och inte bara funktionen ledning i det militära systemet. 
 
Syftet med arbetet har varit att undersöka om vår doktrin behöver förtydliga sin beskrivning 
av funktionen ledning. Detta syfte anses härmed uppnått och uppsatsen avslutas med en kort 
reflektion och förslag på fortsatt forskning.  

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
 
Även om uppsatsens teori har varit den ledningsvetenskapliga uttolkningen av ledningssystem 
så innebär det inte att uppsatsen föreslår att en doktrin särskiljer ledning och ledarskap, det är 
sannolikt heller inte ledningsvetenskapens ståndpunkt. Det som är angeläget är att, i likhet 
med ADP Land, sätta ledarskap i det militära systemets funktion ledning. Utgör ADP Land då 
en lämplig förebild? Det är en avvägning mellan interoperabilitet, Försvarsmaktens 
erfarenheter och ledningsvetenskapen och därmed en fråga som uppsatsen förpassar till 
underlag för fortsatt forskning.  
 
Ett upplevt problem under uppsatsens gång har varit att hantera det engelska ordet command. 
Som beskrivet i centrala begrepp är det ett homonymt ord med många betydelser. På 
motsvarande sätt har ledning många betydelser i det svenska språket. Till detta tillkommer 
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också det faktum att vissa ord är ”kidnappade” det vill säga att ordet har en så pass djup 
innebörd och definition att det inte går att använda för andra betydelser utan en längre 
förklaring och därmed en risk för begreppsförvirring. En översättning behöver därför ske med 
en kunskap i språket och i den svenska militära nomenklaturen. I Försvarsmakten finns idag 
en officiell ordbok men den har stora brister. Behovet av en gemensam svensk nomenklatur 
för utländska begrepp blir allt viktigare ju mer vi genomför insatser och utvecklar vår 
interoperabilitet. Uppsatsen förpassar därmed även en begreppsutredande fråga till fortsatt 
forskning. 
 
ADP Land lägger stor vikt vid chefen och hans personliga uppträdande för att höja moralen i 
sitt förband och därmed förbandets krigföringsförmåga. En fråga som blir intressant är vilka 
chefsegenskaper främjar framgång i ett stridande förband och står detta i paritet med våra 
urvalskriterier för befordran? 
 
ADP Land är också tydlig med den ansvarsskyldighet som medföljer befäl, denna 
ansvarsskyldighet står inte i paritet med utvecklande ledarskap men är en legal och 
konstitutionell regel som behöver hanteras inom ramen för ledarskapet. Hur ska detta 
hanteras, innebär det att utvecklande ledarskap bör anpassas till någon form av militärt 
utvecklande ledarskap så som beskrivs i ADP Land? 
 
Som en avslutning på uppsatsen vill jag gå tillbaka till vår doktrin. Undersökningen påvisar 
att den brittiska doktrinen aktivt arbetar med erfarenheter som utvecklas till doktrinellt tänk. 
Det är svårt att identifiera praktiska erfarenheter som har påverkat vår doktrin. 
Försvarsmakten börjar nu få in erfarenheter av stridsliknande situationer som återredovisas i 
olika format. Hur inverkar det på våra doktriner och när är en erfarenhet av den digniteten att 
den ska påverka en doktrin? 

6.6 Sammanfattning och avslutning 
 
Det här kapitlet diskuterar de resultat som kommer fram i undersökningen. Uppsatsens syfte 
och frågor besvaras. Till sist lämnas förslag på frågor som kan vara intressanta för fortsatt 
forskning. 
 
Med uppsatsen vill jag påvisa att funktionen ledning inte bara ska hanteras i vår doktrin som 
en funktion i ett militärt system utan att ledningens roll också ska förtydligas för att utgöra 
stöd till en chef (befälhavare) i genomförande av funktionen ledning. Det är bara mottagaren 
som kan avgöra om jag uppnått mitt mål. Därmed avslutas uppsatsen och jag kan konstatera 
att det gemensamma förhållningssätet till ledning är svårt att definiera. 
 
 
 
 
 
Gustavsberg 2009-06-11 
 
Joakim Kindahl 
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