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Ett av målen inom det nätverksbaserade försvaret, NBF, är skapandet av 
behovssammansatta förband, det vill säga möjligheten att snabbt kunna kombinera olika 
resurser inför en specifik uppgift. Tillit inom dessa förband framstår här som en mycket 
viktig parameter för att de ska kunna agera gemensamt mot uppställda mål.  
Denna uppsats genomförs som en kvalitativ undersökning och dess syfte är att, genom 
intervjuer med officerare ur Armén och Helikopterflottiljen, söka svar på hur man ska 
kunna skapa tillit inom dessa behovssammansatta förband. Empirin från genomförda 
intervjuer har prövats mot de ledarskapsteorier som idag används inom den svenska 
Försvarsmakten, samt mot en utvald del av den svenska teorimängd som idag finns att 
tillgå om nätverksbaserat försvar.   
Resultatet visar hur viktigt det är att Försvarsmakten snarast börjar öva i NBF-miljöer, trots 
att materiel och metoder inte är färdigdefinierade. Dessutom påvisas att det idag inte finns 
en tillräckligt klar definition inom den svenska Försvarsmakten av vad begreppet 
behovssammansatta förband innebär och att denna snarast bör skapas. Därutöver visas att 
tillit inom behovssammansatta förband både består av förtroende för utsedda chefer, samt 
tillit mellan ingående förband. För att skapa denna tillit är det personliga mötet och 
kontinuerliga övningar i olika förbandssammansättningar av fortsatt central betydelse.  
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ABSTRACT 
 
Leadership and the Network-based Defence – How to create trust in the 
Mission Capability Packages within the Network-based Defence? 
 
Military units, designed and temporarily put together, for specific missions are 
one of the aims in the Swedish Network-based Defence. Trust within these units 
seems to be an important parameter to make them act jointly against a target.  
The main purpose of this qualitative examination is, trough interviews with 
officers in the Swedish Army and Helicopter Wing, search for answers about how 
to create trust in these units. The interview answers has been examined against the 
leadership theories which are used today in the Swedish Defence Force and 
against some of the theories which today can be found in Sweden about the 
Network-based Defence. 
The result indicates that it is very important for the Swedish Defence Force to 
immediately start exercise in Network-based environments. It also indicates that 
the Swedish Defence Force today doesn’t have a definite definition about what 
military units designed for specific missions in the Network-based Defence are 
and this must be created ASAP. It also indicates that trust in these units consists 
of trust for the military commanding officers and trust within these units. 
Exercises and human contacts are two very important factors to create this trust, 
also in the Network-based Defence.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund till valt ämne 

1.1.1 Förändring genom IT 
”Morgondagens chef är projektledare, coach och expert på att få 
människor att arbeta mot samma mål. Spindeln i ett skapande nät”1 

 
Förändringarna som har genomförts under de senaste åren har revolutionerat sättet 
på hur många företag fungerar i världen idag.  Internetteknologin har förändrat 
våra liv och påverkar många företags affärsstrategier. Att vara en del av World 
Wide Web är ett måste för varje företag för att kunna konkurrera med andra i det 
nya, ekonomiska klimatet. Idag kan vi nästan dagligen se hur olika företag 
etablerar sig på webben varje år och hur de arbetar i virtuella organisationer. Det 
är detta som i dagligt tal är den virtuella organiseringen, där de anställda arbetar 
på en annan plats än där företaget är lokaliserat och kommunicerar genom e-post, 
webbkonferens och andra sorters elektronisk media. Den här sortens företag har 
blivit den nya standarden för alla affärsmodeller. Nästan alla företag använder sig 
idag till största delen av ny teknologi för att marknadsföra sina produkter och 
tjänster. En av de förutsättningar som härmed kan komma att förändras är 
ledarskapet och hur man ska tackla denna förändring.  
 

”Den virtuella organisationen behöver inte en ny typ av ledare, utan 
behöver en ledare som förstår den nya teknologin, utan att vara en 
teknikguru och som kan använda detta för att på ett effektivt sätt möta de 
anställdas behov och bygga relationer, förtroende och teamkänsla.” (Al-
Jedaibi, Hani K, 2001) 

1.1.2 Militären och IT-revolutionen 
”Under en operation måste beslut i allmänhet fattas snabbt. Ofta står föga 
tid till buds för att överblicka läget eller för att göra inträngande 
bedömanden. I regel ger inte nya informationer och förnyade bedömanden 
nog underlag för att helt ändra våra planer, de sätter dem endast ifråga. 
Vi vet visserligen mer, men detta gör oss inte säkrare – snarare mer 
ovissa.” (Clausewitz, 1996, sid 59) 

 
Liksom i den civila världen har IT stort påverkat sättet att agera och arbeta inom 
de militära organisationerna under senare år. Det är till och med så att den militära 
IT-teknologin har föregått den civila (Ydén/Björkman, 2000). I 
informationsteknologins vagga var det militären som var en stor påverkare för att 
få fram stöd för uppgifter som kryptering och komplex teknisk konstruktion. 
Också Internet utvecklades av den amerikanska militären för att garantera att 
datorkommunikationen fungerade om vissa datorer slogs ut under ett befarat 
atombombsanfall. Detta nätverk kom så småningom att intressera det civila 

                                                 
1 Citat ur en annons för ett utbildningsinstitut i Dagens Nyheter 19990415 
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samhället och idag är det inte många i världen som inte använder sig av Internet 
som kommunikationskanal och informationssökningsverktyg. 
Dagens militära intresse för IT ligger runt vetskapen att krig numera avgörs i 
informationsleden. Man kan rent av drista sig till att säga att den moderna 
krigföringen till stor del består av informationskrigföring.  Det handlar helt enkelt 
om att ha och få tillgång till nödvändig information på kort tid och före det att 
motståndaren får tillgång till denna. Inom informationskrigföringen ses 
ledningscentralerna som det kanske viktigaste på ”slagfältet” (Ydén/Björkman, 
2000). Ledning ska inte längre orsaka väntan hos dem som ska utföra arbetet eller 
insatserna, utan ledningen ska kunna utföras i realtid. Många av dagens 
Försvarsmakter håller idag på med omfattande forskning och utveckling mot att 
arbeta i nätverk och därigenom skapa detta informationsöverläge.  
Network Centric Warfare, NCW, har blivit ett vedertaget begrepp som debatteras 
världen över i militära sammanhang och beskrivs enligt följande av amerikanska 
framtagare och användare: 
 

“NCW is about human and organizational behaviour. NCW is based 
on a new way of thinking – network centric thinking – and applying 
it to military operations. NCW focuses on the combat power that can 
be generated from the effective linking or networkning of the 
warfighting enterprise.” (Alberts, Garstka & Stein, 2000) 

 
Inget land har idag ett utbyggt nätverk enligt NCW, dock strävar många länder 
mot detta och man har här kommit olika långt mot de uppsatta målen (Brehmer, 
2002). Inget land har idag heller realiserat tankarna om att använda ett 
nätverksbaserat försvar och därför är det svårt att påvisa vilka effekter som 
nätverket faktiskt kommer att ge. Det mesta som tas fram är därför hypoteser och 
tankar som bygger på jämförelser med tidigare krigföring och teorier om hur 
nätverk kan användas för att påverka detta. 

1.1.3 Sverige och nätverksförsvaret, NBF2 
”Det moderna, flexibla och rörliga försvar som enligt riksdag och 
regering skall skapas kan beskrivas som en utveckling mot ett 
nätverksförsvar. För att kunna möta ett framtida militärt hot från en 
kvalificerad angripare måste utvecklingen inom kommunikation och 
informationsteknologi tas tillvara i formandet av det framtida 
svenska försvaret.”  (Försvarsdepartementet, 2001) 

 
I mars 2000 fattade riksdagen beslut om en ändrad inriktning av totalförsvaret. 
Detta var en direkt konsekvens av den förändrade omvärldsbild som påverkar oss 
i Sverige så mycket att en förändring ansågs absolut nödvändig. Försvarsmakten 
har efter detta beslut genomfört förändringar avseende både struktur och 
organisation och ytterligare anpassningar är att vänta i och med det nya 
försvarsbeslut som skall tas hösten 2004. De förändringar som gjorts i 
Försvarsmakten har till största delen handlat om att ominrikta från det gamla 
                                                 
2 Nätverksbaserat Försvar eller NBF. Båda benämningarna används i uppsatsen. (författarens 
anmärkning) 
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invasionsförsvaret till ett nytt och modernare insatsförsvar. I och med denna 
ominriktning har stora resurser satsats på att studera och så sakteliga arbeta för 
införandet av det nätverksbaserade försvaret, NBF. I ett pressmeddelande daterat 
2002-11-07 meddelade Försvarsdepartementet att man gett Försvarsmakten 
tillstånd att fortsätta utveckla tekniska lösningar för det framtida 
ledningssystemet, NBF. 
Inom Försvarsmakten pågår idag flera projekt för att utveckla och implementera 
NBF och kärnan i denna utveckling är Försvarsmaktens framtida 
ledningsfunktion. Denna omfattar metoder, teknik, personal och organisation. För 
att samordna dessa verksamheter har man inrättat fyra försvarsmaktsgemensamma 
verksamheter, benämnda Ledsyst M, T, P och O. 
Sedan år 2000 pågår arbete med ledningssystemets tekniska delar, Ledsyst T. Året 
därpå inleddes utveckling av lednings- och stabsarbetsmetodik för insatsledning, 
Ledsyst M. Därutöver finns organisationsdelen, Ledsyst O och Ledsyst P som 
inrättades år 2003 och som behandlar utveckling av personal och ledarskap. En av 
Ledsyst P viktigaste uppgifter är att tillse att arbeta mot att humanaspekten blir 
tillräckligt tydlig mellan främst Ledsyst T och Ledsyst M. 
Utan att ha allt för ingående kunskap i dessa projekt, men efter att ha följt 
resonemanget i Försvarsmakten under de senaste åren, både på Försvarshögskolan 
och på centrala staber och förband, har jag och många andra med mig, 
uppfattningen att tekniken håller på att få ett försprång framför utvecklandet av 
det övriga. Detta innebär också att det idag talas för lite om hur vi kommer att 
agera inom det nätverksbaserade försvaret, både som chefer och underställda, helt 
enkelt hur vi kommer att nyttja vårt ledarskap inom NBF. 

1.2 Problematisering 
Genom IT har våra möjligheter att organisera arbete förändrats på ett avgörande 
sätt. Den tröghet som legat i tidens och rummets begränsningar har i stor 
utsträckning försvunnit. Detta gör att morgondagens ledare måste kunna 
organisera och leda arbete i mer eller mindre virtuella organisationer.  
Inom Försvarsmakten närmar vi oss mer och mer den virtuella organisationen 
genom det planerade införandet av det nätverksbaserade försvaret, NBF. Ett av 
målen inom NBF är att förband ska kunna sammansättas behovsanpassat och 
flexibelt och ha en mycket god förmåga att samverka. Flexibiliteten framstår här 
som en av nyckelparametrarna för att möta framtiden. Behovssammansatta 
förband, det vill säga möjligheten att snabbt kunna kombinera olika resurser inför 
en specifik uppgift, är ett sätt att möta kravet på flexibilitet. Förmågan att arbeta i 
nätverk framstår här som en mycket viktig parameter (Wallenius, 2003).  Detta 
innebär att chefer kommer att leda förband som inte tidigare mötts, utan ska 
kunna agera direkt tillsammans med andra enheter ur andra förband. De kommer 
också att var tvungna att dela egen information med andra, samt ta del av andras 
information i nätverket, vilket kommer vara ett krav för att kunna genomföra 
samverkan. I Försvarsmaktens publikation ”Grundsyn Ledning” uttrycks detta på 
följande sätt: 
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”Uppdrag ska genomföras med behovssammansatta styrkor i 
ständig anpassning till situationens krav. Till chef utses den för 
uppdraget mest lämplige. Enkla och tydliga ansvars- och 
lydnadsförhållanden ska eftersträvas.” (Försvarsmakten, 2001) 
 

Konflikter karakteriseras av att två eller flera parter försöker påtvinga varandra 
sin vilja. Syftet med kampen är att bryta motståndarens vilja till fortsatt 
konfrontation (Försvarsmakten, 2002). Det yttersta lösandet av en konflikt mellan 
två parter kan innebära att det uppstår krig mellan dessa parter och att militära 
förband sätts in mot varandra. Krig innebär att människor kommer att behöva 
genomföra uppdrag som innebär dödsfara för dem och deras medarbetare. Miljön 
kommer att vara kaotisk, oöverblickbar och pressande. Tillit och förtroende 
framstår här som en mycket viktig parameter för att förbanden överhuvudtaget 
ska kunna agera mot uppställda mål. 
 

“Trust is the key factor in preparing a formidable force for combat, trust 
by seniors in the abilities of their subordinates and trust by juniors in the 
competence and support of their seniors. Although, a force must begin 
preparing for war under a certain level of trust, trust is intensified when 
professional skill by either seniors or juniors has been displayed.” 
(Warfighting FMFM 1, 1989) 

 
Militär verksamhet innebär att olika förband och människor ska agera sida vid 
sida med andra förband och människor för att nå ett gemensamt mål och syfte. 
För att detta ska fungera är det därför viktigt att man litar på varandra. Detta 
skapar för mig frågetecken runt de behovssammansatta förbanden och vad som 
krävs för att skapa tillit inom dessa förband och därmed få dem att agera 
gemensamt och effektivt mot samma mål.  

1.3 Syfte 
Uppsatsen genomförs som en kvalitativ undersökning och mitt syfte med denna är 
att, genom intervjuer med officerare ur Armén och Helikopterflottiljen, söka svar 
på hur man ska kunna skapa tillit inom de behovssammansatta förbanden som ofta 
omnämns i och med det planerade införandet av det nätverksbaserade försvaret, 
NBF. 

1.4 Frågeställningar 
Följande frågeställningar kommer att behandlas i uppsatsen: 
 
• En översiktlig beskrivning av de faror som finns med att införa NBF i den 

svenska Försvarsmakten. 

• Vad innebär begreppet behovssammansatta förband? 

• Hur skapas tillit inom dessa behovssammansatta förband som skall kunna 

skapas i NBF? 
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1.5 Avgränsningar och antaganden 
I uppsatsen behandlas endast intervjuresultat från officerare ur Armén och 
Försvarsmaktens Helikopterflottilj. Anledningarna är att jag vill ha en hanterbar 
mängd med information att analysera i förhållande till disponerad tid, men ändå 
höra flera personer från samma vapengren3, samt att min avsikt med denna 
undersökning inte varit att skapa en rättvis fördelning mellan försvarsgrenarna, 
utan mera att lyfta fram uppfattningar och tankar som idag finns ute i 
organisationen. 
 
Jag kommer inte att behandla det nätverksbaserade försvaret, NBF, ur teknisk 
eller organisatorisk synvinkel, då detta skulle innebära att omfattningen på 
uppsatsen skulle bli alltför stor och ohanterlig. Min avsikt är heller inte att ta 
ställning till om det är bra eller dåligt att införa NBF, utan enbart hur och om detta 
kommer att påverka ledarskapet. 
 
Jag antar också att läsaren av denna uppsats har grundläggande kunskaper om den 
militära organisationen, militär ledning, specifika militära termer och doktriner. 
Läsaren antas också känna till den mest generella bakgrunden till det 
nätverksbaserade försvaret.   

1.6 Tidigare genomförd forskning 
Att behandla ett ämne som innefattar ledarskap och nätverksbaserat försvar 
innebär att man som författare idag rör sig inom områden som är mycket 
debatterade och omskrivna. Såväl i Sverige som utomlands, företrädesvis i 
Amerika, bedrivs forskning som mer eller mindre anknyter till denna uppsats. För 
att skapa en bild av detta redovisas nedan några av dessa arbeten. 
 
Studien ”Network Centric Operations and Naval officers of the future: First 
Order Analysis of Desired Knowledge, Skills, Abilities and Personal Traits” är 
framtagen vid Naval Postgraduate School, Monterey, California och beskriver 
ämnet Marinen och det nätverksbaserade försvaret, samt hur morgondagens 
marinofficerare måste agera för att kunna nyttja detta optimalt. Studien bygger, 
till största delen, på ett antal intervjuer av amerikanska marinofficerare.  
 
Studien ”Analysing the effects of Network Centric Warfare on Warfighter 
Empowerment” är också den framtagen vid Naval Postgraduate School. Studien 
beskriver mycket ingående hur NCW ska användas inom Marine Corps. 
Författaren beskriver också ingående betydelsen av ”Empowerment” och dess 
betydelse i dagens ledarskap. 
 
Vid Försvarshögskolan skrevs år 2003 en C-uppsats inom ämnet NBF och 
ledarskap av Major Jon Leistad, ”Det norske konseptet for Nettverksbasert 
Forsvar – en organisasjonsteoretisk mangtydighet”. Uppsatsen beskriver den 
underliggande organisationsstrukturen för det norska NBF konceptet och vilken 

                                                 
3 Försvarsmaktens vapengrenar är Flygvapnet, Marinen och Armén. Helikopterflottiljen är ingen 
vapengren, men betraktas trots detta som en egen gren i denna uppsats. (författarens anmärkning) 
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central plats som ges för ledarskapet i NBF. Leistad lyfter fram betydelsen av tillit 
inom NBF och pekar på hur viktig tilliten är. Dock beskriver han inte hur detta 
skall ske, utan endast att det är centralt och viktigt. 
 
Gemensamt för samtliga tre studier är just att de tar upp vikten av att skapa tillit 
inom det framtida nätverksbaserade försvaret. Dock ges inga direkta svar på hur 
denna tillit ska skapas. 

1.7 Disposition 
För att underlätta den fortsatta läsningen och för att läsaren lättare ska kunna 
tillgodogöra sig uppsatsen presenteras härmed en kortfattad beskrivning av 
respektive kapitel och dess innehåll. Detta görs också för att läsaren ska få en 
förståelse för hur de olika kapitlen är fördelade och hänger samman. 
 
Kapitel 1, Inledning, är det kapitel som har till uppgift att introducera läsaren i 
ämnet och problemområdet, samt att klarlägga frågeställningar och syfte med 
uppsatsen.  
 
Kapitel 2, Teori, är det kapitel som förklarar uppsatsens vetenskapliga 
förankring. I detta kapitel beskrivs teorier kring ledarskap och det 
nätverksbaserade försvaret, NBF. Syftet med detta kapitel är att läsaren ska få en 
förståelse för och insikt i de begrepp som ovan redovisats. 
 
Kapitel 3, Metod, är det kapitel som presenterar de metoder och angreppssätt som 
används i genomförandet av studien. Här presenteras såväl teoretiskt som 
praktiskt tillvägagångssätt. Stor del av kapitlet ägnas åt att presentera hur 
intervjuerna är upplagda och hur respondenterna valts ut. 
 
Kapitel 4, Resultat, är det kapitel som presenterar de svar som framkommit under 
intervjuerna och dessa analyseras med koppling till de tidigare framtagna 
teorierna. 
 
Kapitel 5, Diskussion, är i det kapitel som jag själv diskuterar utifrån den empiri 
och analys som framkommit.  
 
Kapitel 6, Avslutande reflektioner, är i det kapitel som jag diskuterar studiens 
metodik och resultat. Här ger jag också förslag till fortsatt, framtida arbete. 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild C-uppsats Sid 7 (51) 
ChP 02-04 FHS beteckning 19 100:2007 
Mj Stefan Stragnefeldt 2004-06-01 
 
 

1.8 Centrala begrepp och definitioner 

Ledarskap 
Ledarskap är ett komplext och mångfacetterat område. Det finns inte ett svar på vad 
bra ledarskap är eller vad som kännetecknar bra ledare. Varje svar tenderar att börja 
med ”Det beror på…”.  
 

”Ledarskap är det beteende som en eller annan individ i en grupp, 
organisatorisk enhet eller organisation uppvisar och som gäller 
systematisk påverkan på de andra med avsikt att gruppen eller 
organisationen skall lösa bestämda uppgifter och nå bestämda mål” 
(Abrahamsson och Andersen, 2000). 

Militärt ledarskap 
Det ledarskap som utövas av militär personal och används inom militära 
organisationer och enheter. Utövandet av ledarskapet är mycket likt det ledarskap 
som utövas i civila enheter och företag, dock skiljer sig det militära ledarskapet 
genom att det yttersta utövandet sker i miljöer och omgivningar som kan innebära 
dödsfara för de inblandade. 

Nätverksbaserat Försvar, NBF 
För att effektivt kunna verka i framtiden skall Försvarsmakten utvecklas mot ett 
nätverksbaserat försvar. Det innebär ett förändrat arbetssätt för Försvarsmakten. 
På ett mer flexibelt sätt än tidigare ska man kunna länka samman olika militära 
funktioner som beslutsfattare, informationssystem och vapensystem, i en 
nätverksorganisation. Det nätverksbaserade försvaret skapar förutsättningar för att 
ge en sammantaget bättre uppfattning om läget. Det ger också möjlighet att fatta 
beslut snabbare och sätta samman olika stridskrafter och komponenter som passar 
för en specifik uppgift. Försvarsmaktens resurser kan användas mer effektivt och 
rätt insats kan sättas in på rätt plats i rätt tid (Försvarsmakten, 2003). 

Tillit 
Innebär övertygelse om (någons) trovärdighet eller goda avsikter i förhållande till 
personen i fråga, liknande betydelse som förtroende och tilltro 
(Nationalencyklopedien, 2004). 
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2 TEORI 

2.1 Den vetenskapliga teorin 
När man ska beskriva vad en vetenskaplig teori är, är det vanligaste svaret att det 
är en samling satser som avser att beskriva vad som finns i världen och vilka 
samband som finns. Satserna beskriver alltså någonting, de är deskriptiva, inte 
normativa eller preskriptiva, eftersom de inte sätter upp normer eller föreskriver 
vad som ska eller bör göras. En vetenskaplig teori beskriver endast vad som finns 
i världen eller inom ett visst område och dess huvudanvändningsområde är att 
förklara eller att förutsäga något (Hartman, 1998). En teori är dock inte vilken 
samling beskrivande satser som helst. Dels är satserna av olika slag och dels 
hänger de samman på ett bestämt sätt (Hartman, 1998). 
Inom historievetenskapen beskriver teorier enskilda historiska händelser som 
inträffat och detsamma gäller inom vissa naturvetenskapliga ämnen. Astronomin 
uttalar sig om händelser som skett i universums utveckling och som lett till att 
universum ser ut som det gör idag. Detta gör att istället för att säga att det bara 
finns ett slags vetenskapliga satser, är det rimligt att tänka sig att de kan se ut på 
olika sätt och att en och samma teori kan innehålla satser som ser olika ut. 
Dessutom finns det stora skillnader mellan olika specialvetenskaper, eftersom 
olika vetenskaper beskriver olika slags företeelser. Detta gör att det inte finns 
någon möjlighet att göra en uttömmande uppräkning av dem, utan snarare är det 
så att man måste lära sig att känna igen de vanligaste satserna för att därigenom 
underlätta igenkännandet (Hartman, 1998). För att förenkla detta kan man dela 
upp en teori i två huvudgrupper, nämligen existenssatser och relationssatser. 
Existenssatserna uttrycker existensantaganden och kan exempelvis utgöras av 
fysiken som gör antaganden om materiens innersta beståndsdelar, av sociologin 
om vad som konstituerar ett samhälle eller av framtidsforskare som kan anta att 
vissa händelser kommer att inträffa eller att vissa företeelser kommer att börja 
existera (Hartman, 1998). Relationssatser däremot uttrycker vilka relationer, eller 
samband, som råder mellan två eller flera av de existerande företeelserna. De är 
därmed mera komplicerade än existenssatserna, eftersom vi har olika slags 
existenser att hantera och därigenom skapas också olika slags relationssatser 
(Hartman, 1998). 

2.2 Vald litteratur 

2.2.1 Ledarskap 
Jag har i denna uppsats valt att koncentrera ledarskapsteorin till litteratur som 
berör och används inom den svenska Försvarsmakten. Motivet till detta är att det 
militära ledarskapet är ”farligare” än civilt ledarskap, med anledning av att 
människor utsätts för livsfara i krigssituationer, samt att kravbilden på officerare 
därmed är ”vassare” än på civila. Officerare måste ibland beordra människor in i 
situationer som kan innebära förluster av människoliv. Begreppen förtroende och 
tillit blir i detta avseende mycket centrala.  
Styrkan med detta är att jag kan koncentrera mig på en begränsad, men för mig 
som försvarsanställd viktig del av den stora flora av ledarskapslitteratur som finns 
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att tillgå. Svagheten är självklart att jag kan gå miste om andra vinklingar av 
ledarskapet som idag finns på ”marknaden”, men i denna uppsats anser jag att 
detta är av mindre värde. 
Den första boken som jag använder mig av är ”Chefen och ledarskapet”. Denna 
bok gavs ut redan år 1986 och kan därför tyckas vara aningen föråldrad. Dock har 
ingen bok ersatt den idag och den är fortfarande aktuell och riktar sig till 
Försvarsmaktens alla chefer, samt skall vara vägledande för ledarskapet inom 
Försvarsmakten, såväl i fred som i krig. Boken ger en bra grund i vad ledarskap, 
främst det militära ledarskapet, är och innebär. 
Boken ”Direkt ledarskap” är en förhandsutgåva och därmed inte underskriven av 
Överbefälhavaren. Jag väljer ändå att ta med boken, eftersom den på sikt kommer 
att bli Försvarsmaktens nya lärobok i ledarskap och idag används inom 
utbildningen i ledarskap vid bland annat Försvarshögskolans Chefsprogram4. 
Stommen i boken utgörs av modellen ”Utvecklande ledarskap” som tagits fram 
vid just Försvarshögskolan. I samband med framställningen av det utvecklande 
ledarskapet viseras även begreppet karisma. I samband med detta begrepp 
använder jag mig av en publikation skriven av professor Torsten Björkman som 
heter ”Det exekutiva paradexemplet – ledarskapsforskningen och USA:s 
presidenter” och som behandlar detta ämne på ett informativt sätt. 
Jag avslutar ledarskapskapitlet med boken ”Försvarsmaktens Grundsyn 
Ledning”. Publikationen är ett resultat av den doktrinutveckling som pågår inom 
Försvarsmakten, omfattande såväl militärstrategisk som operativ och taktisk 
doktrin. Publikationen anger övergripande riktlinjer för utövande av ledning och 
utveckling av ledningssystem inom det militära försvaret och ska vara väl känd 
och tillämpas av varje chef i såväl fred som krig. 

2.2.2 Nätverksbaserat försvar 
Även ämnet nätverksbaserat försvar är oerhört omfattande och det finns idag 
mycket litteratur och texter som handlar om detta ämne. Denna litteratur är idag 
ofta amerikansk och mycket omfattande, samt ibland också väldigt teknikinriktad. 
Jag har här valt en huvudlitteratur som mera beskriver vad nätverksbaserat försvar 
är på ett generellt plan. Jag vill också visa hur det är tänkt att det nätverksbaserade 
försvaret skall implementeras i det svenska försvaret och hur Försvarsmakten ser 
på detta. 
Styrkan med den valda litteraturen är att jag kan koncentrera mig på en begränsad, 
men ändå generell och allmänt beskrivande del av den oerhört omfattande 
litteraturen som idag finns att tillgå. Svagheten med den valda litteraturen är att 
jag kanske inte får med alla synpunkter som idag finns om det nätverksbaserade 
försvaret, men i denna uppsats anser jag att detta inte behöver vara överdrivet 
negativt då den valda litteraturen, som tidigare beskrivits, är väldigt generell och 
inte går in på detaljer. 
Inledningsvis vill jag ge Försvarsmaktens syn på det nätverksbaserade försvaret 
och vad det innebär och jag har då valt Högkvarterets rapport ”Årsrapport från 
perspektivplaneringen 2002-2003; Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 
2004 – rapport 7”, samt ”Militärstrategisk Doktrin”. 

                                                 
4 Använd i ledarskapskurs på FHS ChP 02-04 under perioden september – oktober 2003 
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Därutöver använder jag mig av boken ”Introduktion Till Nätverksbaserat 
Försvar”, som är utgiven av Försvarshögskolans Krigsvetenskapliga institution. 
Publikationen är i sig skriven av projektgruppen vid Forsvarets Stabsskole i 
Norge och ger en bra teoretisk bas om nätverksbaserat försvar. Den utgör också 
grunden för mer omfattande projekt om nätverksbaserat försvar. Det är i detta 
sammanhang viktigt att påpeka att publikationen är skriven för det norska 
nätverksbaserade försvaret. Min bedömning är dock att den information som 
framkommer i publikationen kan omsättas och tillvaratas även i Sverige och dess 
NBF-införande. 
Dessutom använder jag en publikation som är skriven av professor Berndt 
Brehmer vid Försvarshögskolan och heter ”Ledning i NBF”. I denna rapport 
diskuterar professor Brehmer hur nätverket ska kunna medge nya och mera 
effektiva former av ledning grundade på en gemensam lägesbild. Jag vill med 
denna bok ge en bild av hur NBF kan komma att påverka ledningsfilosofin inom 
Försvarsmakten. 
För att förstå vad behovssammansatta styrkor kan innebära har jag använt mig av 
ett bildspel taget från amerikanska Marinen. I detta beskrivs mera ingående vad 
”Mission Capability Packages” är och även om man här talar om stora, operativa 
och amerikanska enheter ger det en större inblick i vad en behovssammansatt 
styrka kan vara. 
För att avslutningsvis se historiskt kring detta med behovssammansatta förband 
använder jag en bok skriven av Martin von Creveld som heter ”Fighting Power”. 
Boken behandlar de tyska och amerikanska styrkornas uppträdande under andra 
världskriget och skapar en bra historisk bild. Därutöver används 
Försvarshögskolans publikation ”Manövertänkande – Essäer kring teori och 
praktisk tillämpning”. 
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2.3 Ledarskap 

2.3.1 Det militära ledarskapet 
”Chefen utövar sitt ledarskap genom handling för att samordna 
individernas ansträngningar för att lösa uppgiften. Impulserna till 
handling kommer från chefen själv, från andra eller från 
situationen. Chefens val av handlingssätt beror på hur han tolkar 
situationen. Ledarskapets kvalitet återspeglas i den ledda enhetens 
effektivitet.” (Försvarsmakten, 1986) 
 

Kraven på ledarskapet inom Försvarsmakten är speciella, både genom 
verksamhetens natur och genom att tjänstgöringen under kris och krig stöds av 
pliktlagar.  Detta måste man ständigt hålla i minnet när man studerar och 
diskuterar det militära ledarskapet. 
Det som gör den militäre chefen unik är att denne ska kunna leda 
och ta ansvar för verksamhet under omständigheter som kan skilja 
sig avsevärt i utförande och omfång. Det handlar om allt från att 
utbilda värnpliktiga och officerare i fredstid, till att genomföra 
farofyllda uppdrag i kris och krig, där den närmaste framtiden är 
oviss och beslut måste fattas på ibland mycket osäkert underlag 
(Försvarsmakten, 1986). 
För att skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt för detta måste en chef 
ha ingående kännedom om: 

 målet för verksamheten 
 sin egen och underställdas förmåga 
 sina egna och sina underställdas behov och reaktionssätt 
 de tekniska, taktiska och praktiska förutsättningarna i övrigt för den 

verksamhet han/hon leder. 
Att utöva militärt ledarskap innebär att man tillsammans med över- sido- och 
underställda ska lösa uppgifter för att nå uppsatta mål. Detta innebär att det är 
viktigt att som chef tänka självständigt och att vara beredd på att handla på eget 
ansvar. Chefen måste våga fatta de beslut som krävs för att målet ska nås 
(Försvarsmakten, 1986). 

Chef/Ledare 
Det är skillnad på att vara chef och att vara ledare. En chef tillsätts ”uppifrån”, 
medan en ledare tillkommer genom att människorna i en enhet utser denne och 
han får alltså sin makt ”underifrån”. Som chef ska man alltid eftersträva att handla 
så att man upplevs och accepteras som ledare. Det är i detta avseende viktigt att 
man inser att man inte kan eller behöver leda allting själv. Chefen ska utöva sitt 
ledarskap så att inte de underställda blir beroende av chefens närvaro i varje 
situation (Försvarsmakten, 1986). 
För att bli ledare i den militära organisationen är det viktigt att man vinnlägger sig 
om att handla och uppträda som ett föredöme för de underställda. Chefen måste 
leva upp till de krav som han har på sig avseende både yrkesskicklighet och 
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beteende. Genom att göra detta kan han vinna förtroende hos sina underställda 
och därigenom bli ledare. Viktigt här är att komma ihåg att förtroende för chefen 
och för den organisation som denne representerar grundläggs i fredstid. Har man 
som chef inte medarbetarnas förtroende i fred, är det mycket tveksamt om de 
kommer att följa denne i kris och krig (Försvarsmakten, 1986). 

De underställda 
Som chef och ledare måste man ha en optimistisk syn på de underställda, på deras 
förmåga och på deras goda vilja. Här är det viktigt att sträva efter att uppmuntra 
och stödja deras initiativkraft, verksamhetslust, samt vilja och förmåga att ta 
ansvar. Chefen måste också kommunicera med sina underställda. För att denna 
kommunikation ska fungera måste det råda ett gott förhållande mellan parterna, 
annars är troligen inte de underställda villiga att sätta sig in i situationen. Det är 
därför viktigt att en chef kan bedöma sina underställdas psykologiska situationer 
och deras behov av och aktuella mottaglighet för chefens meddelanden. För att 
överhuvudtaget kunna leda och samordna verksamheten krävs att chefen förstår 
vikten av ömsesidig information utan dubbla budskap eller vilseledande jargong 
(Försvarsmakten, 1986). 

Det situationsanpassade ledarskapet  
Det är viktigt att man som chef kan anpassa sitt ledarskap till den aktuella 
situationen för att enhetens effekt ska kunna bli optimal. Här är det viktigt att 
beakta såväl uppgiftens karaktär, som de underställdas anda och förmåga. Ledaren 
måste helt enkelt kunna anpassa sitt ledarbeteende5 till medarbetarnas beredskap 
(Larsson och Kallenberg, 2003). Genom att bedöma medarbetarnas beredskap kan 
ledaren få en bild av vilket ledarbeteende som är lämpligt och därigenom styra 
gruppen mot målen med olika ledarbeteenden. Detta ställer också stora krav på 
denne att kunna anpassa sig till den aktuella situationen och välja ledarbeteende 
därefter. 
Det situationsanpassade ledarskapet har fått en del kritik. Den första kritiska 
punkten tar upp att det är få grupper som är homogena och det kan variera stort 
mellan gruppmedlemmarnas erfarenhet och tid som gruppmedlem. Den andra 
kritiska punkten tar upp att det är få ledare som kan vara ständigt flexibla i nya 
situationer. Flertalet ledare har en dominerande ledarstil, med alltför begränsade 
möjligheter till förändring (Larsson och Kallenberg, 2003). 

Styrformer 
Det finns två typer av styrformer, direktstyrning (kommandostyrning) eller 
målstyrning (uppdragstaktik) (Försvarsmakten, 1986). 
Förutsättningen för att nå maximal effekt är att chefen inte reglerar mer än 
nödvändigt. Just att kunna se vad som är nödvändigt skiljer den framgångsrike 
chefen från den mindre framgångsrike. Direktstyrning krävs mera i fall då 
individerna i enheten är otillräckligt utbildade, känner svagt engagemang eller är 
ovilliga att ta ansvar för att uppgiften blir löst.  

                                                 
5 Ledarbeteende innebär här olika kombinationer av uppgifts- och relationsinriktat ledarskap. 
(författarens anmärkning) 
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Här påpekas dock att människan strävar efter att motsvara förtroenden och att 
chefen därför ska ha en optimistisk uppfattning om de underställdas engagemang, 
goda vilja och förmåga att ta ansvar, men att han/hon måste ha en realistisk syn på 
deras utbildningsståndpunkt. Genom att agera utifrån detta kommer direktstyrning 
att sakteliga övergå till uppdragsstyrning. Just beträffande målstyrning eller 
uppdragstaktik så har Överbefälhavaren fastställt uppdragstaktik som 
ledningsmetod inom Försvarsmakten (Försvarsmakten, 2001). Uppdragstaktik 
ställer stora krav på Försvarsmaktens personal att kunna fatta beslut inom ramen 
för uppdraget med tilldelade resurser och handlingsregler. 

2.3.2 Direkt, indirekt och exekutivt ledarskap 
Eftersom ledarskap är ett svårfångat fenomen kan det vara lämpligt att närma sig 
begreppet genom att identifiera olika typer av ledarskap (Larsson och Kallenberg, 
2003). På de lägsta hierarkiska nivåerna är det viktigt att ha direkt kontakt med de 
personer som leds. Man måste kunna ”se dem i ögonen”. Denna nivå 
kännetecknas av det direkta ledarskapet. Inom de militära organisationerna är 
merparten av ledarskapet på kompaninivå av denna karaktär. På denna nivå är det 
fortfarande möjligt att som chef vara ”bäst i klassen” och ha en omfattande 
sakkunskap inom de områden där uppgifterna ska lösas. Däremot är det inte lika 
nödvändigt att förstå helheten angående organisationen. 
Ledarskap på organisatorisk mellannivå och exekutiv nivå kallas ofta för indirekt 
ledarskap. Det indirekta ledarskapet kännetecknas av att man utövar sitt ledarskap 
via underställda chefer eller med hjälp av tekniska och administrativa stöd- och 
ledningssystem. Här måste man inneha en förmåga att kunna ”chefa” chefer, som 
ibland även kan vara äldre än du själv. Bataljons- och brigadchefsnivåernas 
ledarskap är främst av denna karaktär. På denna nivå är det mycket viktigt att ha 
god förmåga till överblick, samt att förstå helheten inom hela organisationen.  
På den högsta organisatoriska nivån, den exekutiva, har ledaren direkt kontakt 
med sina närmaste medarbetare och även med sin stab. Kontakten med merparten 
av de underställda sker dock nästan enbart indirekt via flera nivåer av chefer eller 
enkelriktat via media. Det exekutiva ledarskapet kännetecknas av att det bär det 
fulla och slutgiltiga ansvaret för organisationen i alla dess aspekter. Chefer på 
denna nivå hamnar ofta i det så kallade ”tvåfrontsdilemmat”, det vill säga att man 
fastnar mellan huvudmannen6 och den egna organisationen. Det är uppenbart att 
detta ledarskap ställer höga krav på en god förmåga till överblick och helhetssyn. 
Detta måste också kombineras med omfattande kunskaper om politik och 
statsförvaltning, samt en mycket god förmåga att framträda i media. 

2.3.3 Utvecklande ledarskap 
Under 1990-talet påverkades utvecklingen inom ledarskapsområdet starkt av det 
amerikanska transformational leadership. I Sverige har man valt benämningen 
Utvecklande Ledarskap (Larsson och Kallenberg, 2003). 
Det utvecklande ledarskapet har tre kännetecken: 

 det utmärks av föredömligt handlande 
 det karaktäriseras av personlig omtanke 

                                                 
6 Huvudmannen är i Försvarsmaktens fall Regeringen eller Riksdagen eller i ett större perspektiv 
det svenska folket. (författarens anmärkning) 
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 det är inspirerande. 
Begreppen föredöme, omtanke och att motivera har alltid varit en stor del i det 
militära ledarskapet. Det som utvecklande ledarskap tillför är dock att begreppen 
här ges en vidgad innebörd i och med att de utvecklas och kopplas till flera 
karaktäristika.  
Föredöme kan delas in i tre delfaktorer, nämligen värdegrund, som handlar om 
att inte vända kappan efter vinden och att handla föredömligt, förebild, som 
handlar om att leva som man lär, samt ansvar, som innebär att man tar ansvar för 
att lösa organisationens uppgifter och att ta det fulla ansvaret som chef. Ledare 
som på detta sätt agerar som ett föredöme vinner omgivningens gillande och 
respekt. Ledarens handlingar präglas av tillit och skapar tillit hos medarbetarna. 
Personlig omtanke kan delas in i två delfaktorer, ge stöd, som omfattar 
känslomässigt stöd, men även stöd i form av exempelvis hjälp och handledning, 
samt konfrontera, som till största delen handlar om att våga konfrontera 
medarbetare som gjort dåliga insatser och sedan agera uppbyggande och 
konstruktivt.  
Inspiration och motivation delas in i delfaktorerna uppmuntra delaktighet och 
uppmuntra kreativitet. Det handlar här om att få medarbetarna engagerade och ge 
dem ett långtgående ansvar, samt att få dem att komma med egna idéer. 
Genom att agera med hjälp av det utvecklande ledarskapet kan man få 
medarbetarna och därmed organisationen att nå längre än om man använder sig av 
det så kallade konventionella7 ledarskapet. Det utvecklande ledarskapet utmärks 
av att ledaren får medarbetarna att omfatta samma långsiktiga mål som han/hon 
själv har. Detta innebär att drivkraften i arbetet kommer inifrån medarbetarna 
själva och resultatet blir därmed bättre och mera framgångsrikt (Larsson och 
Kallenberg, 2003). 

2.3.4 Karisma 
En stark personlig utstrålning eller karisma kan vara inspirerande för medarbetare 
i en grupp eller organisation och kan därigenom bidra till att skapa tillit, samtidigt 
kan karisma kombinerad med en egocentrisk eller totalitär värdegrund vara rent 
förödande (Försvarsmakten, 2003). I många studier och analyser betecknas den så 
kallade ”x-faktorn” som karisma. Amerikanska presidenter måste ha karisma, om 
inte har de ingen lyskraft eller förmåga att sätta nationen i rörelse (Björkman, 
2003). De framgångar som inte går att härleda kallas karisma. Termen 
karismatiskt ledarskap skapades av Max von Weber (1864 - 1920), tysk sociolog, 
filosof och nationalekonom.  Via Weber har karisma fått en mera allmängiltig 
innebörd. Karisma står för någon som upplevs som ”gudabenådad”, enastående 
och i stånd att uträtta det otroliga. De karismatiska anses som ”oemotståndliga” 
och är övertygande, ibland bara med sin blotta närvaro (Björkman, 2003). Den 
kanske främsta poängen med Webers karismabegrepp är att det är en relationell 
term. Karisma är ingen individuell egenskap, utan skapas hos betraktarna 
(Björkman, 2003).  Är förutsättningarna bara de rätta kan vem som helst uppfattas 
som karismatisk och därigenom skapa stor framgång. 

                                                 
7 Ledarskap som bygger på två inriktningar, krav och belöning, samt kontroll. (författarens 
anmärkning) 
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2.3.5 Tillit8 
En ledare som fungerar bra under akut stress har en tillitsfull personlighet 
(Larsson och Kallenberg, 2003). Denne har gott självförtroende och ser inte bara 
svårigheter, utan också möjligheter och vågar dessutom agera utifrån sin egen 
övertygelse. Denne har också en förmåga att bibehålla sitt lugn och ta till sig 
befogad kritik. En god självkännedom bidrar till att göra detta möjligt. Flera 
undersökningar betonar också värdet av att ha upplevt och bearbetat påfrestande 
händelser (Larsson och Kallenberg, 2003). Lika viktigt är det att denne har en 
tillitsfull värdegrund. De som lever som de lär och är tydliga i sina värderingar, 
möts av respekt från övriga. Några undersökningar talar om moraliskt mod, att 
från etisk-moraliska utgångspunkter våga ta tydlig ställning även i de fall det 
innebär att säga nej uppåt eller att ge order som man vet kommer att uppfattas 
negativt av truppen eller överordnade (Larsson och Kallenberg, 2003).  
När en chef eller ledare utövar ledarskap under stressade situationer är betydelsen 
av ömsesidig tillit mellan ledaren och de ledda mycket viktig (Larsson och 
Kallenberg, 2003). Denna tillit är något som byggs upp i det vardagliga 
ledarskapet. I boken ”Direkt ledarskap” identifieras ett antal kategorier som 
tillsammans bygger upp ett tillitsskapande ledarskap: synlighet, respektfull 
behandling av individer, högt i tak, värden, moral och äkthet, samt kompetens 
(Larsson och Kallenberg, 2003). 

Synlighet 
En nödvändig förutsättning för att kunna ge tillit är synlighet. Boken ”Direkt 
Ledarskap” citerar en psykolog vid Sjökrigsskolan i Bergen: 
 

”Synlighet det är att du visar ett synligt ledarskap på en arbetsplats 
och att du som den person som sitter on the top inte bara sitter på 
ditt kontor med stängd dörr utan faktiskt finns till hands och visar 
dig runt i fredstid. Detta tror jag bidrar till att bygga upp tillit och 
lojalitet. För lojalitet och tillit är inget du kan kräva, utan är något 
du gör dig förtjänt av.” (Försvarsmakten, 2003). 

Respektfull behandling av individer 
Det handlar om att behandla soldaterna som individer, att vara rättvis och 
konsekvent, att visa omsorg om den enskilde och gruppen och inte tänka på sig 
själv, att se soldaternas potential och kunskaper, att flexibelt kunna anpassa sig 
efter gruppen, att vara ödmjuk, att ha humor och att ha glimten i ögat 
(Försvarsmakten, 2003). 

Högt i tak 
En psykolog i det norska försvaret sade att ”Det är i vardagen du lägger ribban i 
organisationen, en organisation där det är en god arbetsmiljö, en härlig och 
öppen kommunikation”. En svensk officer framhöll att de ledare som är vana vid 
en strikt och stereotyp kontroll i den vardagliga verksamheten ofta saknar 

                                                 
8 Eftersom uppsatsens frågeställning behandlar tillit anser jag det viktigt att ytterligare utveckla 
detta begrepp. (författarens anmärkning) 
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förmåga till improvisation och anpassning när det verkligen gäller 
(Försvarsmakten, 2003). 

Värden, moral och äkthet 
En ledare bör, för att vinna tillit, synliggöra sina värden – vad han eller hon står 
för – i vardagen. Det är viktigt att ledaren är ärlig, modig och rakryggad och kan 
vara en förebild (Försvarsmakten, 2003). 

Kompetens 
Betydelsen av kompetens lyfts fram mer i samband med ledarskap under akut stress. 
Israeliska studier visar att det viktigaste tillitsskapande förhållandet i strid är 
soldaternas tilltro till ledarens yrkesmässiga kompetens (Försvarsmakten, 2003). 
 
Likheten med den tidigare beskrivna modellen ”Utvecklande ledarskap” är stor 
och i boken ”Direkt ledarskap” påpekas också att modellen ledarskap under akut 
stress, som detta stycke bygger på, var en av inspirationskällorna till modellen 
som innefattar ”Utvecklande ledarskap” (Försvarsmakten, 2003). 

2.3.6 Försvarsmaktens ledning 
Ledning utav det militära försvaret består av insatsledning och 
verksamhetsledning (Försvarsmakten, 2001). Samma ledningsfilosofi ska prägla 
båda i alla situationer och på alla nivåer. Kärnan i den militära ledningen ska 
utgöras av samordning av mänskligt agerande och resurser av olika slag i 
komplexa, dynamiska situationer, ofta under stor osäkerhet och tidspress. Effektiv 
samordning av stridens grundelement9 liksom stöd i form av logistik och 
information kommer att vara helt nödvändig och mycket viktig. 
Det som ska prägla Försvarsmaktens ledningsfilosofi ska vara initiativkraft, 
självständigt beslutsfattande, individuellt ansvarstagande och ömsesidigt 
förtroende mellan chefer och personal. Dessutom kommer kraven på ledning att 
variera från insats till insats. Här är det mycket viktigt att kunna leda flexibelt och 
att kunna anpassa ledningssystemet, inklusive ledningskedjan, till de krav som 
ställs vid aktuell insats. För att uppnå denna nivå på ledningen är det av yttersta 
vikt att detta övas ofta och regelbundet inom ramen för Försvarsmaktens samtliga 
uppgifter. Det är varje chefs ansvar att öva sin personal. Framgångsrikt ledarskap 
kännetecknas bland annat av ömsesidigt förtroende mellan ledare och ledda samt 
möjligheter för individer att fullt ut använda sin förmåga. Förtroende bygger på 
dialog och personliga relationer, som till stor del endast kan uppnås genom nära 
kontakt mellan människor. Chefer skall eftersträva personligt ledarskap och vara 
föredömen avseende kompetens, initiativkraft, mod, uthållighet, ansvarstagande, 
omdöme och omsorg om personal (Försvarsmakten, 2001). 
Uppdragstaktiken är det svenska militära försvarets ledningsfilosofi. För att 
uppdragstaktiken ska fungera kräver den en ständig dialog mellan chefer och 
underlydande, samt att chefen tydligt förmedlar uppdragets innebörd och syfte 
(Försvarsmakten, 2001). Uppdrag ska genomföras med behovssammansatta 
styrkor i ständig anpassning till situationens krav. Till chef utses den för 

                                                 
9 Stridens grundelement är bekämpning, rörelse och skydd. (författarens anmärkning) 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild C-uppsats Sid 17 (51) 
ChP 02-04 FHS beteckning 19 100:2007 
Mj Stefan Stragnefeldt 2004-06-01 
 
 
uppdraget mest lämplige. Enkla och tydliga ansvars- och lydnadsförhållanden ska 
eftersträvas (Försvarsmakten, 2001). 
Erfarenheter från internationella insatser visar avslutningsvis att både den 
politiska och den högsta militära nivån i vissa situationer anser sig behöva utöva 
detaljerad kontroll över situationen. Det är då klart att föredra om de styrmedel 
som används är i form av Rules Of Engagement, ROE. Detta för att på så vis 
minska risken för direktstyrning från högsta ledningen. 

2.4 Nätverksbaserat Försvar – NBF 

2.4.1 Försvarsmaktens Perspektivplanering 
Precis som den politiska sidan är Försvarsmakten i sin perspektivplanering10 klar 
över att ett nätverksförsvar ska skapas och införas. Nätverk bedöms få en stor 
betydelse för utvecklingen av den framtida kvalificerade striden. Det ökade 
användandet av nätverksstrukturer bedöms innebära en utveckling mot en större 
flexibilitet där olika funktioner kan länkas samman utefter den specifika 
uppgiftens krav. Med trenden mot en allt mer central roll för kampen om 
ledningsöverläge, går utvecklingen allt mer mot att lednings-, informations- och 
verkanssystem byggs samman i olika former av nätverk. Denna användning av 
nätverksstrukturen tenderar därmed att öka möjligheterna till snabb bekämpning 
och uppföljning av verkanseffekt efter upptäckt och identifiering av mål. 
I Perspektivrapport nummer 7 påtalas att olika perspektiv på ett nätverksbaserat 
försvar har förts fram, till exempel: 

- att med bland annat sensorer i nätverk samla in, analysera och sprida 
information för att skapa situationsuppfattningar och därmed effektivare 
verkan 

- att lyfta fram de organisatoriska och doktrinmässiga förändringar som 
medges av kommunikationsmöjligheterna och att utveckla nya operativa 
koncept, baserade på flexibla, behovsanpassade insatsförband och på 
möjligheterna att utöva ledning genom samordning i icke-hierarkiska 
strukturer. 

Försvarsmakten själva menar här att nuvarande inriktning präglas av det första 
perspektivet, som är starkt teknikdrivet, men har en ökande insikt om att de stora 
vinsterna kan gå förlorade om Försvarsmakten inte förmår anpassa doktrin och 
ledningsmetodik. 
Avslutningsvis menar Försvarsmakten att en inriktning mot ett nätverksförsvar är 
en förändring som kräver insatser på många fronter. Man kan inte enbart se på 
den tekniska nivån för att skapa kostnadsberättigad effekt, utan förändringarna 
måste även ske inom organisations- och ledningsprinciper med mera.  

2.4.2 Militärstrategisk Doktrin  
Militärstrategisk doktrin syftar till att förklara och förmedla ett gemensamt 
förhållningssätt inklusive en gemensam nomenklatur för användande av militära 
medel och metoder (Försvarsmakten, 2002). 
                                                 
10 Perspektivplaneringens uppgift är att i det längre tidsperspektivet (10-20 år) visa på olika 
tänkbara utvecklingsvägar i sin helhet. Perspektivplaneringen benämns i allmän mun för ”Perp”. 
(författarens anmärkning) 
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Utvecklingen mot ett nätverksbaserat försvar ska stödja totalförsvaret i lösandet 
av dess uppgifter. Dessutom ska utvecklingen av dagens försvar mot ett 
nätverksbaserat försvar ses som naturligt med hänsyn till samhällsutvecklingen. 
Här bör det påpekas att det nätverksbaserade försvaret av ekonomiska och 
tekniska skäl till stor del ska bygga på civilt utvecklad teknik och infrastruktur. 
Utvecklingen mot ett nätverksbaserat försvar innebär en förändring från förmåga 
knuten till enskilda plattformar, till exempel flygplan och fartyg, mot ett framtida 
koncept baserat på olika tjänster inom de militära basfunktionerna. Dessa tjänster 
skall vara tillgängliga i nätverk. Därigenom kan olika militära funktioner mer 
flexibelt länkas samman och den samlade förmågan öka. Detta möjliggörs genom 
att utnyttja modern teknik, i synnerhet inom IT. En grundläggande idé bakom det 
nätverksbaserade försvaret är ökad förmåga till samordning. Fokus flyttas från 
enskilda delsystems förmågor till hela systemets förmåga. Detta kräver ett 
nätverkstänkande där mänsklig handling och olika resurser samordnas flexibelt. 
Det nätverksbaserade försvaret kräver flexibel metodik, inklusive 
situationsanpassade befälsförhållanden, nätverksbaserad informationsinfrastruktur 
och personal med hög kompetens. Människan står fortfarande i centrum och det är 
människan som ska tillämpa manövertänkande i det nätverksbaserade försvaret. 
Avslutningsvis menar militärstrategisk doktrin att en organisation byggd på 
nätverk av nätverk, där olika förband och system lättare kan sättas samman och 
samordnas efter behov, förbättrar möjligheterna att uppnå ledningsöverläge. Att 
beslutsfattare, informations- och verkanssystem finns sammankopplade och 
tillgängliga i nätverk kan leda till ett bättre beslutsunderlag. Det ger också 
förutsättningar för att kunna sätta in rätt verkan, på rätt plats och i rätt tid 
(Försvarsmakten, 2002). 

2.4.3 Introduktion till Nätverksbaserat Försvar 
Det kan idag sägas finnas minst två skäl till att man bör överväga en utveckling av 
nätverksbaserat försvar. Den ena berör samhällsutvecklingen i stort och handlar 
om att vi inom Försvarsmakten måste kunna utnyttja alla de delsystem av 
information som finns så att det uppnås en större stridseffekt och flexibilitet. Det 
andra skälet är knutet till de framtida militära utmaningarnas art. De militära 
styrkornas uppgifter har breddats under de sista 10 åren och det råder idag en stor 
osäkerhet om motståndarens kapacitet och vad denne kan åstadkomma. Härvid 
måste en flexibel och anpassningsbar organisation utvecklas och då kan ett 
nätverksbaserat koncept vara ett redskap för detta (Försvarshögskolan, 2002).  
Ett nätverk knyter i militära sammanhang samman en rad olika sensorer, 
beslutsfattare och vapen som delar information och resurser. En huvudskillnad 
mellan nätverksbaserade koncept och traditionella metoder för krigföring är 
således att vapen i ett nätverk inte behöver ”äga” egna sensorer och att 
beslutsfattarna inte behöver ”äga” specifika vapen (Försvarshögskolan, 2002). I 
nätverket samarbetar sensorer, beslutsfattare och vapen på ett flexibelt och 
dynamiskt sätt för att svara på insatsområdets krav utifrån chefens intentioner. 
Var och en av aktörerna i insatsområdet bidrar till att lösa uppdraget. 
Ett av de viktigaste syftena med ett nätverksbaserat försvar är att uppnå en 
väsentligt förbättrad lägesbild. Sensorer och andra informationskällor integreras, 
data behandlas och distribueras till olika beslutsfattare, vilket ger en bra grund i 
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organisationen för gemensam förståelse av och medvetenhet om insatsområdet 
(Försvarshögskolan, 2002). Detta ger underlag för snabbare beslutsprocesser, hög 
grad av självorganisering och möjlighet till snabbare tempo i operationerna på alla 
nivåer. Genom att räckvidden ökar på våra sensorer och vapen och vår förmåga 
att förflytta oss blir bättre, är det inte längre nödvändigt att dra ihop stora styrkor 
för att uppnå en koncentrerad verkan. Detta innebär en reducerad närvaro i 
insatsområdet, vilket minskar motståndarens möjlighet att angripa högvärdiga mål 
(Försvarshögskolan, 2002). 
I det nätverksbaserade försvaret är det varken nätverket eller krigföringen som ska 
stå i centrum, utan människan som beslutsfattare. Nätverket är den förutsättning 
som gör det möjligt att tala om andra organisationsformer och operationskoncept, 
där krigföring endast är en av flera metoder som militärmakten tillämpar. Redan 
idag är beslutsfattande en process där besluten fattas med grund av tillgänglig 
information och de kunskaper och erfarenheter som beslutsfattaren har med sig 
sedan tidigare. Idag tar beslutsfattandet tid på grund av att det ofta är analytiskt 
baserat. Detta leder som regel till att planer som inte innehåller någon, eller 
åtminstone låg, flexibilitet gentemot omgivningarna. Detta innebär att om 
förutsättningarna i omgivningarna ändras leder detta inte nödvändigtvis till att 
planerna anpassas. En av riskerna är då att lokala initiativ avvisas med följd att 
avgöranden i krigssituationer kan gå om intet. Här är en mycket stor orsak till 
detta den strängt hierarkiska militära organisationen och den orderbaserade 
ledningsfilosofin, som båda innebär stora begränsningar till att inhämta och 
distribuera information (Försvarshögskolan, 2002). 
Informationstekniken i det nätverksbaserade försvaret innebär en möjlighet att 
presentera en kontinuerlig, anpassad komplett bild av insatsområdet i realtid. 
Inhämtandet av information och distribution av order kommer inte längre att vara 
en fördröjande faktor, utan kommer att ske omedelbart och kontinuerligt. I 
nätverket kommer uppdragstaktiken att ges stora möjligheter. Alla nivåer kommer 
att kunna dela samma gemensamma lägesbild och därigenom har också alla 
nivåer samma information. Besluten kommer härmed att kunna fattas där de 
behövs och behöver inte fördröjas av väntan på detaljerade order eller risker att 
störa ”chefens plan” med egna handlingar. Resultatet kommer att bli högre tempo 
i handlingsmönstret och i operationerna. 
Ett nätverksbaserat försvar kommer inte att ersätta hierarkierna i organisationen. 
Dock kommer troligen organisationen att bli slankare, plattare och mera flexibel 
så att möjligheterna kommer att kunna tas tillvara på ett bättre sätt. Boken tar här 
upp tre intressanta punktsatser som förklarar vad nätverksbaserat försvar är och 
inte är: 

 Nätverksbaserat försvar är inte tekniken framför människan, utan 
människan kompletterad av tekniken. 

 Nätverksbaserat försvar är inte mönsterbaserat beslutsfattande på 
bekostnad av analytiska processer och planering, utan både och, beroende 
på situation och nivå. 

 Nätverksbaserat försvar är inte matrisorganisering i stället för hierarki, 
utan modifierad hierarki med större inslag av matrisorganisering.  
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2.4.4 Ledning i NBF 
Det nätverksbaserade försvaret ska medge nya och mer effektiva former av 
ledning grundad på en gemensam lägesbild. Organisationen skulle härmed, hur 
stor den än är, ha tillgång till samma lägesbild samtidigt. Härmed skulle det 
informationsläge som tidigare fanns lokalt och centralt försvinna (Brehmer, 
2002). För att ledningen inom nätverket ska kunna fungera optimalt är det viktigt 
att man hittar balansen mellan central styrning och möjligheten till lokala initiativ. 
Här finns dock två problem, nämligen att högre nivå måste försäkra sig om att en 
operation följer chefens inriktning, samt att förbanden som ska genomföra 
uppgifterna får frihet att agera och därmed lösa uppgifterna. Friheten behövs för 
att operationen inte ska stoppas upp på grund av att högre chef saknar information 
om problem som sker på lägre nivåer. 
Det nätverksbaserade försvaret kommer att ge nya förutsättningar för 
decentralisering genom den gemensamma lägesbilden11 och den information som 
skall vara samma på alla nivåer. Det här kommer i sin tur att ge stora möjligheter 
till ett mera självständigt agerande på lokal nivå i form av till exempel 
självsynkronisering12.  För att leda detta krävs att högre chef använder sig av klara 
styrmedel och härmed ger klara direktiv för lösandet av lägre nivås uppgifter. 
Rules Of Engagement, ROE och chefens avsikt13 är de styrmedel som den centrala 
nivån har om man inte vill styra direkt med order. ROE måste då tas i en vidare 
mening än det vi i Sverige är vana vid och kan inte begränsas till bara de legala 
aspekterna, utan måste också innefatta andra, taktiskt betingade regler som 
bedöms nödvändiga för operationen. Viktigt är dock att påpeka att både ROE och 
chefens avsikt kan ses som begränsningar i den lokala chefens frihet. 
Avslutningsvis kan man definiera ROE som det utrymme inom vilket den lokale 
chefen kan fatta beslut, medan chefens avsikt ger den riktning inom vilket 
handlingsutrymmet så att säga skall röra sig (Brehmer, 2002). 

2.4.5 Behovssammansatta styrkor eller förband 
 

”Uppdrag ska genomföras med behovssammansatta styrkor i ständig 
anpassning till situationens krav. Till chef utses den för uppdraget mest 
lämplige. Enkla och tydliga ansvars- och lydnadsförhållanden ska 
eftersträvas.” (Försvarsmakten, 2001) 

 

                                                 
11 ”En allt för detaljerad lägesbild på högre nivåer kan leda till frestelsen att detaljstyra på de 
lägre nivåerna. Denna centrala styrning skulle kunna bli långsam med risk att skapa ett underläge 
gentemot en motståndare som tillämpar mera decentraliserade metoder.” (Brehmer, 2002) 
12 ”Självsynkronisering går utöver vad som normalt menas med uppdragstaktik. I 
uppdragstaktiken får en lokal chef möjligheter att agera utifrån ett uppdrag och därtill knutna 
resurser utan vidare direkt inblandning av högre chef efter det att uppdraget givits. 
Självsynkronisering å andra sidan kräver möjligheter till lokala initiativ där lokal chefer 
samverkar utifrån en gemensam bild av läget. Man kan säga att uppdraget skapas lokalt när den 
lokale chefen bestämmer sig för att synkronisera.” (Brehmer, 2002) 
13 Jämför med det engelska uttrycket ”Commanders Intent” som används inom den operativa 
bedömandeprocessen (Guidelines for Operational Planning, GOP) och beskriver hur chefen i stort 
ska lösa uppgiften. (jämför ytterligare med det svenska uttrycket Beslut i Stort) 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild C-uppsats Sid 21 (51) 
ChP 02-04 FHS beteckning 19 100:2007 
Mj Stefan Stragnefeldt 2004-06-01 
 
 
Uttrycket behovssammansatta styrkor kommer ursprungligen från det 
amerikanska Mission Capability Package (Försvarshögskolan, 2002). Redan 1995 
skrev David S Alberts följande:  
 

”An integral part of the MCP concept is the approach proposed to 
synchronize the insertion of advanced technology with our ability to 
change the way we fight so that we are able to take advantage of the 
opportunities afforded by technology. Time is the key. The MCP process 
can produce a package in 6 months, 2 years or 5 years. The time frame 
affects the nature and magnitude of the change that can be achieved and 
hence the degree of improvement in capabilities and/or efficiencies that 
can be realized.  (Alberts, 1995) 
 

Behovssammansatta styrkor kan utvecklas på olika nivåer. Det kan vara för 
överordnade uppdrag mot suveränitetshävdande, myndighetsutövande, 
luftövervakning, försvar mot strategiskt överfall, deltagande i fredsstödjande 
operationer eller säkerställande av infrastruktur osv. Det kan även handla om 
styrkeelement som etableras för några minuters, timmars eller dagars varaktighet 
för att lösa specifika taktiska uppdrag inom de större, strategiska eller operativa, 
uppgifterna som skall lösas. Här är det viktigt att utveckla en metodik för att 
kunna utveckla de ”rätta” lösningarna eller förslagen. Genom att följa denna 
metodik och också genomföra noggranna bedömningar före uppdragens 
genomförande är det möjligt att hitta och utveckla styrkor som passar för just 
detta, specifika, uppdrag (Försvarshögskolan, 2002). 
 
Amerikanska Marinen beskriver behovssammansatta styrkor, eller Mission 
Capability Packages, MCP, enligt följande (Walton, 2002): 
 

“What is MCP? 
• A task-organized “bundle” of 

 CONOPS, processes and organizational structures 
 Networks, sensors, weapons and systems 
 The people, training and support services to sustain it 

A MCP treats all of the above not as a collection of things and processes, 
but as an integrated system.” (Walton, 2002) 
 

 
Figur Exempel på Mission Capability Packages (Walton, 2002) 
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Historiskt sett kan man finna hur Martin van Creveld skriver i sin bok ”Fighting 
Power” om att både tyskar och amerikaner ofta använde sig av specialsydda 
stridsgrupper som kan liknas vid de behovssammansatta styrkorna. 
 

“In principle at any rate, all these units were organic. However, the higher 
the level of command and the longer the war went on, the more pronounced 
the tendency to commandeer units and put them together into improvised 
battle groups. Thanks to the excellent training, these usually functioned 
admirably.” (van Creveld, 1982, sid 44) 

 
“American commanders, too, often improvised battle groups tailored to 
carry out particular missions, though an examination of the index to the US 
Army’s official history suggests that they did so less frequently than their 
German opposite numbers.” (van Creveld, 1982, sid 46) 

 
Ytterligare längre tillbaka kan man även där definiera ett embryo till 
behovssammansatta styrkor. Överstelöjtnant Arne Baudin skriver i boken 
”Manövertänkande – Essäer kring teori och praktisk tillämpning” om hur spjut, 
båge och svärd innebar en mängd nya kombinationsmöjligheter på stridfältet. Här 
kunde man kombinera förband efter uppgiftens mål. Svärdbärare med förmåga till 
direkt bekämpning, spjutbärare som kunde utnyttja sina spjut till närstrid och till 
bekämpning på långa avstånd, samt bågskyttar som stod för bekämpning på långa 
avstånd (Försvarshögskolan, 2001). Över årtusenden har krigskonsten vuxit fram 
till den förmåga som vi känner idag. Framväxten av vapengrenar och truppslag är 
ett uttryck för viljan att skapa professionalism inom respektive område, dock har 
stridsfältets aktörer blivit mer och mer specialiserade. Chefer har idag ett antal 
system och metoder som ska flätas samman till olika förmågor. Dessa ska svara 
upp mot de behov som finns och dessa behov styrs av uppsatta mål 
(Försvarshögskolan, 2001). Skapandet av behovssammansatta förband på olika 
nivåer är härmed ett faktum. 

2.5 Avslutning 
Som visats i teorikapitlet är ämnena ledarskap och NBF oerhört stora och 
omfattande. Om man dessutom ser till att ämnet NBF är relativt nytt inom vår 
försvarsmakt inser man omedelbart svårigheten i att hitta rätt teoretiska litteratur. 
Den litteratur jag valt anser jag dock täcker in denna uppsats, men det bör påpekas 
att det finns mycket mera litteratur i båda ämnena för den som vill fördjupa sig 
ytterligare. 
Begreppen tillit och förtroende tas vid ett flertal tillfällen upp i den teoretiska 
litteraturen, dock är det slående hur lite det står om hur dessa skapas. Att det är 
viktigt att ha tillit och förtroende i en organisation som NBF torde vara klart, men 
jag menar att det i detta fall är om än ännu viktigare att få veta hur dessa skapas. 
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3 METOD 

3.1 Inledning 
Metod kan sägas vara forskarens verktyg och arbetssätt för insamling av 
information om någonting. Det finns olika metodologiska synsätt som skiljer sig 
åt beroende på vilken verklighetssyn forskaren har. I boken ”Företagsekonomisk 
metodlära”, (Arbnor och Bjerke, 1994), beskrivs det enligt vissa människor, 
underliga faktum att man förr när man trodde att jorden var platt, koncentrerade 
sig på att utveckla navigationsredskap för fartyg som syftade till att man inte 
skulle segla över kanten. Synen på verkligheten styr alltså handlandet och därmed 
angreppssättet vid problemlösning. Det är därför oerhört viktigt att reflektera över 
sin egen syn på verkligheten innan man kan ge sig i kast med att tolka insamlade 
data. 
I denna uppsats utgår jag från en hermeneutisk tradition och ett hermeneutiskt 
förhållningssätt. Den forskningsmetod jag använder är kvalitativ och jag har valt 
detta med hänsyn till undersökningens syfte och frågeställningar. Jag har genom 
att utgå från dessa försökt ta fram vilka uppfattningar som finns bland de 
intervjuade. Jag har här inte sökt röna ut hur fördelningar i uppfattningar ser ut 
hos de intervjuade, inte heller orsaker till varför de tycker som de tycker. Jag har 
endast försökt återge de fenomen som studerats. 

3.2 Kvalitativ forskningsmetod 
I denna uppsats används en undersökande kvalitativ metod. I denna form av 
studie förefaller den kvalitativa metoden vara den som bäst passar in mot 
uppsatsens problemformulering och syfte. Kvantitativa undersökningar söker den 
numeriska relationen mellan mätbara egenskaper. Man försöker isolera 
egenskaper och finna kvantifierbara samband mellan dessa. Kvalitativa 
undersökningar är inte ute efter att kvantifiera. Man vill inte besvara frågorna 
”hur mycket” och ”hur många”, utan istället försöker man nå en förståelse för den 
livsvärld människor har och det sätt de ser på sig själva, samt på sin relation till 
omgivningen. Vi kan då inte isolera variabler och hitta samband mellan dem som 
gäller alla människor, utan måste undersöka hela människan eftersom livsvärlden 
inte kan fragmenteras och man inte kan isolera en föreställning och på något sätt 
mäta den. Vad som söks är istället förståelse för hur människan upplever sin 
situation (Hartman, 1998). Den kvalitativa metoden tillämpar inte heller 
mätningar med hjälp av siffror och tal, utan resulterar i stället i verbala 
formuleringar som kan vara skrivna eller talade. Metoden kännetecknas av närhet 
till forskningsobjektet, vilket bör leda till en bättre förståelse av den verklighet 
som studeras. Flexibilitet är en viktig ingrediens i den kvalitativa metoden 
eftersom möjligheten finns att ändra upplägg under arbetets gång (Holme och 
Solvang, 1997). 
Den kvalitativa metodens största nackdelar är att den kan verka vara mindre 
formaliserad och strukturerad. Det kan också uppfattas att forskaren har mindre 
kontroll över sitt arbete än i exempelvis en kvantitativ undersökning.  
Det finns två typer av data att tillgå i en undersökning, primärdata och 
sekundärdata (Bell, 2000). Data som samlas in egenhändigt kallas primärdata. I 
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denna uppsats består primärdatan till största delen av intervjuer. Data som redan 
finns kallas sekundärdata eftersom de samlats in tidigare av någon annan för ett 
bestämt ändamål. Sekundärdatan i denna uppsats utgörs av litteratur i form av 
böcker och artiklar som inhämtats på bibliotek eller genom mina handledare eller 
andra personer. Ytterligare sekundärdata utgörs av material som har hämtats via 
sökningar på Internet.  

3.3 Hermeneutisk ansats  
Hermeneutik eftersträvar värdeneutralitet. Det är inte intressant vad forskaren 
själv tycker (Molander, 1993). I det hermeneutiska förhållningssättets natur ligger 
att man ska respektera olika uppfattningar om och i världen. Intentionen är att 
försöka förstå andra ideal och vilka föreställningar som finns i dessa. 
Undersökningen bygger därför på ett empiriskt material, det som studeras är 
verkligheten. 
Medan positivismen intresserar sig för fakta, fokuserar hermeneutiken också på 
hur något har blivit till. Forskningen intresserar sig här för att söka efter en 
förståelse kring innebörder och betydelser i människors olika utsagor. För 
positivisten är delarna viktigare än helheten. Hermeneutikern resonerar tvärtom. 
Uppfattningen är att delarna endast kan förstås genom helheten.  
Hermeneutisk forskning kan jämföras med ett detektivarbete och en 
hermeneutiker söker efter svaren genom att ställa ett stort antal frågor som sedan 
ska försöka besvaras under arbetets gång. När man fått svar på en fråga går man 
vidare till nästa och när den besvarats så vet man tillräckligt mycket för att ställa 
ytterligare en fråga fram till en lösning som man själv och omvärlden tycker är 
sannolik och trovärdig (Tillberg, 2002).  

3.4 Beskrivning av studien 
För att i korthet beskriva studien kan man säga att den består av tre faser.  
Den första fasen består av en litteraturstudie som direkt behandlar mitt valda 
forskningsämne och även närbesläktad litteratur, allt för att skapa en så stabil 
grund inför fortsatt arbete som möjligt, och som bildar basen för referensramen.  
Nästa fas består av primärdatainsamling vilket görs genom intervjuer med de 
utvalda respondenterna.  
Den sista fasen består av tolkning och analys av de data som samlats in med 
utgångspunkt i referensramen. Empirin från intervjuerna/samtalen jag haft med 
respondenterna redovisas och dessa analyseras därefter med teorikopplingar i 
direkt anslutning till redovisat resultat. Motivet för att göra på detta sätt är att jag 
anser att det blir lättare för läsaren att följa analyserna om de görs i direkt 
anslutning till gjorda citat i stället för i ett separat kapitel. I och med att analysen 
är gjord nedtecknas därefter också slutsatser i direkt anslutning till redovisad 
frågeställning. 

3.5 Intervjuerna 
Den empiriska undersökningen har genomförts med hjälp av personliga 
intervjuer. Man kunde ha tänkt sig att undersökningen kunde ha genomförts med 
hjälp av enkäter, men detta hade inte gett möjlighet att ställa följdfrågor. 
Intervjuformen användes också för att jag ville få en direktkontakt med 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild C-uppsats Sid 25 (51) 
ChP 02-04 FHS beteckning 19 100:2007 
Mj Stefan Stragnefeldt 2004-06-01 
 
 
respondenterna. Intervjuformen gav en möjlighet att reda ut eventuella 
missförstånd från respondentens sida då denne kunde få oklarheter förklarade för 
sig direkt.  
Ytterligare ett skäl till att jag valt intervjuer är mitt intresse av att, på ett personligt 
plan, få ta del av de intervjuades uppfattningar och föreställningar kring NBF och 
ledarskap. Här är det inte intressant att ta reda på hur många som tycker en sak, 
utan att fokusera på variationen av uppfattningar. 
Den inledande kontakten togs per telefon och e-post, då jag berättade om 
uppsatsens huvuddrag och framförde en önskan om att få intervjua vederbörande. 
I samtliga fall blev svaren positiva och alla ställde sig mycket välvilliga till att 
delta i denna studie. Här är det naturligtvis intressant att fråga sig varför svaren 
blev så positiva. Dels kan det bero på att respondenterna är intresserade och 
därmed vill framföra sina åsikter, men det kan också bero på att de tidigare känt 
sig åsidosatta och nu ser detta som en chans att framföra sina åsikter. Funderingen 
ser jag mera som en egen tanke och jag anser därför inte att den påverkar 
undersökningens värde.  
Totalt intervjuades 6 personer under perioden oktober - december 2003 och 
intervjuerna var i genomsnitt 40 minuter långa, vissa längre och andra något 
kortare. Efter att intervjun dokumenterats skickades denna tillbaks till den 
intervjuade. Detta gjordes för att denne skulle få möjlighet att se om det som 
nedtecknats var sådant som man själv vill föra fram och stå för. Dokumentationen 
har inte skrivits som ett ordagrant referat av intervjun, utan är en presentation över 
de mest centrala och viktigaste teman som framkom under intervjun. 
Respondenterna har härigenom haft möjlighet att komplettera dokumentationen 
och resultatet har blivit en text som båda parter känner igen sig i. Intervjuerna 
genomfördes med hjälp av ett intervjuunderlag14 som presenterade det som jag 
ville diskutera med respondenterna. Intervjuunderlaget gjordes som ett friare 
dokument från min sida, innehållande tankar och funderingar kring ämnet. Detta 
gjordes för att möjliggöra en mera öppen diskussion runt ämnet, till skillnad från 
om man hade låst respondenterna med mera detaljerade frågeställningar. Detta 
stöds också av att kvalitativa intervjuer inte använder sig av standardiserade 
frågeformulär, utan är uppbyggt mera som en intervjumanual (Holme och 
Solvang, 1997). Underlaget skickades sedan i förväg för att respondenten skulle 
få tid att förbereda sig. 
Under intervjuerna användes bandspelare, vilket medförde att en aktiv diskussion 
kunde föras. Dessutom nedtecknades de viktigaste delarna och budskapen under 
intervjun. Genom att bandspelare användes under intervjuerna anser jag också att 
jag har haft möjlighet att verkligen iaktta hur respondenterna förhöll sig till de 
frågor som ställdes genom deras kroppsspråk med mera. Då intervjuer utgör en 
mycket viktig del av studien beskrivs intervjuteknik mer ingående i efterföljande 
stycke. 

3.6 Intervjuteknik 
Samtalet är en grundläggande form för mänskligt samspel. Människor talar med 
varandra. De ställer frågor och besvarar desamma. Genom samtal med andra lär vi 

                                                 
14 Redovisas i bilaga 2 
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känna dem, vi får veta något om deras erfarenheter, känslor och förhoppningar om 
den värld som vi och de lever i. Det finns många former av samtal, i vardagslivet, 
i litteraturen och i yrkeslivet. Vardagens samtal kan vara allt från rent kallprat till 
djupa personliga ordskiften. Litteraturen spänner över romaner och noveller och 
innehåller kortare eller längre konversationsstycken. Till yrkeslivets samtal hör 
olika former av intervjuer och det är här som den kvalitativa forskningsintervjun 
kommer in. 
Att använda sig utav intervjun som forskningsmetod är inget mystiskt. 
Forskningsintervjun är förutom det vardagliga spontana utbytet av åsikter ett sätt 
för intervjuaren att genom grundligt ställda frågor och lyhört lyssnande erhålla 
grundligt prövade kunskaper (Kvale, 1997). Forskningsintervjun är inte ett samtal 
mellan likställda parter, eftersom det är forskaren och intervjuaren som definierar 
och kontrollerar situationen. Det är denne som presenterar ämnet och som kritiskt 
följer upp den intervjuades svar på de ställda frågorna. 
Det är en konst att intervjua. En lyckad intervju kännetecknas av ett fritt och 
ostört informationsflöde. Det gäller att i möjligaste mån undvika att informationen 
som ges blir förvrängd eller snedvriden. Informationsflödet under en intervju 
påverkas av fyra samverkande faktorer: intervjuaren, den intervjuade eller 
respondenten, intervjuinnehållet och den omedelbara intervjusituationen 
(Andersson, 1994). En intervju kan ses som ett växelspel mellan intervjuaren och 
den intervjuade. Dessa roller skiftar under intervjuns gång genom att personerna 
ömsom fungerar som sändare respektive mottagare. Under frågefasen innehar 
intervjuaren den aktiva rollen som sändare, medan den intervjuade fungerar som 
mottagare. När sedan man träder in i svarsfasen blir rollerna ombytta. 

3.7 Val av respondenter 
Intervjuerna i denna studie har som mål att få fram tankar som finns i 
organisationen Försvarsmakten och som handlar om dess framtida organisation, 
det nätverksbaserade försvaret, NBF, och om hur denna organisation påverkar det 
militära ledarskapet, främst i anslutning till de behovssammansatta förbanden. För 
att skapa en bild av detta, som inte avspeglar sig genom de mest NBF-engagerade 
personernas framställningar, har jag valt att intervjua personer som idag innehar 
viktiga positioner inom Försvarsmakten och som tidigare har varit chefer på olika 
nivåer och därigenom har en stor erfarenhet av det militära ledarskapet. 
Personerna är kända inom organisationerna som dugliga och har ett stort 
förtroende hos sin personal. Jag har således valt att inte intervjua de personer som 
direkt arbetar med utvecklandet utav NBF eller kan betraktas som direkta NBF-
experter. Huvudorsaken till detta är att jag vill ha argument och funderingar som 
finns ute i den vardagliga organisationen och då kan det vara svårt att få detta utav 
personer som direkt har detta område som arbete dagligen. 
Personerna som intervjuats kommer från Försvarshögskolan, Armén och 
Helikopterflottiljen15. Dessa har valts för att jag har stor kännedom om dessa 

                                                 
15 Respondenter från samma truppslag är tagna från helt olika hierarkiska nivåer, enheter och 
verksamheter. Detta för att undvika att de har identiska uppfattningar, vilket lätt kan uppnås 
genom att man arbetar nära varandra. Jag har härmed försökt att skapa urvalet av respondenter 
enligt principen maximal variation, (Hartman, 1998), inom de utvalda truppslagen.  (författarens 
anmärkning) 
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organisationer och det har varit lättare att utse intressanta och duktiga personer för 
intervjuerna. Jag har således inte intervjuat personer från Flygvapnet och 
Marinen. Detta kan ses som en nackdel, då inte hela bredden av Försvarsmakten 
täcks upp. Dock har inte min avsikt med denna undersökning varit att skapa en 
rättvis fördelning mellan försvarsgrenarna, utan mera att lyfta fram uppfattningar 
och tankar som idag finns ute i organisationen. Jag har också valt att inte 
intervjua personer på generalsnivå, utan har valt respondenter från nivåerna 
överste – kapten. Mitt motiv till detta är att det oftast är generalspersoner som 
uttalar sig i undersökningar och som för fram sina åsikter och funderingar. Jag har 
här valt att låta nivån ”under” uttala sig för att få fram deras egna funderingar och 
åsikter inom ämnet. 

3.8 Etik 
Etik kan definieras som en konsekvent och systematisk uppfattning om vilka 
handlingar som är rätta respektive orätta. Det räcker inte med en uppsättning 
åsikter om vad som är rätt och fel i olika situationer. Ett etiskt förhållningssätt kan 
sägas vara att ta ett individuellt ansvar för det gemensamma bästa. (Sveriges 
Informationsförening, 2004) 
I denna uppsats och i insamlingen av empirin via intervjuer, har jag arbetat efter 
det etiska förhållningssätt att genomförd forskning inte får skada vare sig mig som 
författare eller de intervjuade. Jag har tidigt redovisat för respondenterna att jag 
kommer att använda vårt samtal som underlag för denna uppsats och då också gett 
dem tillfälle att avböja medverkan. 
Jag har, i uppsatsens referensförteckning, valt att redovisa namnet på de 
respondenter jag har intervjuat, men i samband med gjorda intervjuer kommit 
överens med de intervjuade att man inte någonstans i uppsatsen ska kunna utläsa 
vem som sagt vad. Detta har jag gjort för att uppsatsens syfte inte är att analysera 
eller värdera vem som sagt vad, utan jag har endast velat få fram uppfattningar 
och tankar som finns ute i organisationen. 
De gjorda intervjuerna är upptagna på analoga ljudband och finns bevarade hos 
uppsatsens författare intill att Försvarshögskolans Chefsprogram 02-04 är avslutat 
i juni 2004. Banden kommer därefter att raderas av författaren. 

3.9 Analys av insamlat material  
Utmaningen vid analys av kvalitativa data ligger i att kunna beskriva helheten, det 
vill säga den miljö där kunskaperna uppstått. Rent handgripligt handlar det om att 
analysera text och denna text kommer oftast från nedskrivna, inspelade intervjuer. 
Arbetet tar tid då det ofta rör sig om en stor mängd text som finns nedskriven efter 
en intervju. Vid denna textanalys finns det två olika grundtekniker, nämligen 
helhetsanalys och delanalys (Halvorsen, 1992). Delanalys innebär exempelvis att 
man räknar hur många gånger som vissa påståenden förekommer. Till detta läggs 
ett antal citat för att man inte ska mista allt för mycket information om kontexten 
(Halvorsen, 1992). Helhetsanalys innebär däremot att man försöker bilda sig en 
övergripande förståelse för texten. Därefter identifieras ett antal kategorier utifrån 
det viktigaste och dessa presenteras sedan genom beskrivningar och citat. 
Kategorierna som utvecklas innebär i mångt och mycket ett intuitivt arbete, men 
utgår självklart från forskarens problemställning och syfte. Eftersom svårigheten 
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med kvalitativ metod är att lyckas återge kontexten, kan man med fördel 
kombinera dessa två metoder (Halvorsen, 1992). 
Jag har i denna uppsats valt att arbeta med helhetsanalyser. Motivet till detta är att 
jag anser att delanalyser i hög grad beror på hur man lägger upp intervjuerna. 
Genom att intervjuaren hela tiden styr samtalen är risken stor att vissa begrepp 
förekommer ofta, detta på grund av att intervjuaren är speciellt intresserad. 
Resultatet kan då bli helt missvisande. Detta bör alltid beaktas i en delanalys av 
kvalitativ data. 
Jag har i denna undersökning strukturerat den teoretiska litteraturen, empirin och 
analysen efter uppsatsens frågeställningar. Jag har hela tiden försökt att hitta det 
jag velat ha svar på och försökt att inte fastna i sådant som respondenterna sagt 
och som är intressant16, men som inte direkt har bäring mot undersökningens syfte 
och frågeställningar. För att underlätta detta arbete har jag markerat likheter och 
olikheter i texterna och skrivit nyckelord ute i marginalerna. Jag har därigenom 
skapat mig en bild av hur resultatet är och hur jag ska kunna gå vidare med detta 
och redovisa detta i uppsatsens kapitel 4, resultat. 

3.10  Reliabilitet, validitet och resultatkvalitet 
För att en forskarrapport ska erhålla en vetenskaplig tyngd krävs att författaren 
kan visa att studien håller hög kvalitet. För detta ändamål finns flera olika 
mätskalor och tekniker. I dessa sammanhang nämns ofta begreppen reliabilitet, 
validitet och resultatkvalitet. 
Med reliabilitet menas hur pålitliga mätningarna är, det vill säga graden av 
överensstämmelse mellan olika mätningar med samma mätmetod. Detta innebär 
att två eller flera test ska kunna utföras oberoende av varandra och ge samma 
resultat (Arbnor och Bjerke, 1994). 
För att kunna pröva en uppställd hypotes krävs en hög reliabilitet. Detta verktyg 
är dock mera kvantitativt relaterat, varför en kvalitativ metod sällan kan erhålla en 
hög reliabilitet. Detta är heller inte den kvalitativa forskarens strävan (Arbnor och 
Bjerke, 1994). Eneroth menar i sin bok ”Hur man mäter vackert” att den 
kvalitativa metoden mera är en ”upptäckarmetod” och man behöver därför inte 
tala om reliabilitet eller mätproblem, möjligen ”upptäckarproblem” (Eneroth, 
1984). 
Validitet kan översättas med giltighet eller relevans. Begreppet syftar till att mäta 
överensstämmelsen mellan insamlad data och problemställningen. Inom 
hermeneutiken kan validitet exempelvis betyda trovärdighet och uppriktighet. Det 
finns ingen definierad innebörd, eftersom det inte existerar några kriterier för 
validitet då verkligheten ses som interaktiv och socialt konstruerad. Att 
trovärdigheten helt enkelt bestäms av aktören är vanligt förekommande inom 
hermeneutiken. Exempelvis kan detta avgöras genom den praktiska nyttan av 
resultatet eller huruvida aktören accepterar resultatet. Viktigt är dock att påpeka 
att den empiriska förankringen är central (Arbnor och Bjerke, 1994). 

                                                 
16 Det har varit en del intressant resonemang om dagens försvarsdebatt som förs i media, samt 
inriktning mot försvarsbeslutet 2004. Detta har i sig varit intressant, men inte haft bäring mot 
syftet. Jag har då som intervjuare fått leda in respondenten på rätt spår igen. (författarens 
anmärkning) 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild C-uppsats Sid 29 (51) 
ChP 02-04 FHS beteckning 19 100:2007 
Mj Stefan Stragnefeldt 2004-06-01 
 
 
Efter att ha arbetat 18 år i Försvarsmakten och också haft förmånen att vara inom 
två försvarsorganisationer, både Armén och Helikopterflottiljen, samt dessutom 
Försvarets Materielverk och central stab, tycker jag mig ha skapat en bra grund 
till att förstå Försvarsmaktsanknutna ämnen. Jag har därutöver försökt samla in så 
mycket sekundärdata som möjligt för att täcka egna brister inom forskningsämnet. 
Jag har dessutom genomfört intervjuer med personer på olika positioner och 
nivåer inom Armén och Helikopterflottiljen och har härigenom kunnat studera 
fenomenet utifrån olika perspektiv. Jag har också återfört insamlad data till 
respondenterna, vilka ansett den stämma överens med deras uppfattning. 
Avslutningsvis har jag diskuterat framtagna resultat med medlemmar ur min 
studiegrupp på Försvarshögskolan, samt andra kollegor inom Försvarsmakten och 
allt detta gemensamt gör att den empiriska giltigheten och relevansen måste 
betraktas som god. Härmed anser jag att studien uppfyller kraven på validitet.  
Som beskrivits ovan har begrepp som reliabilitet och även validitet en begränsad 
tillämpbarhet på den kvalitativa forskningen. De senaste 30 åren har dock 
kvalitativa metoder vunnit alltmera mark och därmed har också intresset för att 
granska denna forskning vuxit. 
Resultatkvalitet är här ett verktyg för kvalitativ forskning. God reultatkvalitet 
innebär att forskaren lyckats skapa nya innebörder och kunskap, gjort resultaten 
överskådliga och lättförståliga, samt har ett teoretiskt inslag, gärna i relation till 
redan befintliga teorier (Olsson och Sörensen, 2001). Denna studies syfte har varit 
att undersöka ett tidigare mindre studerat fenomen, varför resultatet till största 
delen blir ny kunskap. Huruvida resultaten är presenterade på ett överskådligt och 
lättförståeligt sätt lämnar jag som författare över till läsaren att bedöma. Studien 
har avslutningsvis ett starkt empiriskt bidrag, men också en stark teoretisk 
referensram. Med denna utgångspunkt anser jag att resultatkvaliteten i studien är 
god. 

3.11  Metod- och källkritik 
Materialet som använts i denna uppsats består av tryckta källor i huvudsak från 
den litteratur som idag finns att tillgå på marknaden. De rapporter som använts är 
i huvudsak hämtade från Internet, samt från bibliotek och institutioner på 
Försvarshögskolan. Utöver detta material så har data från intervjuer använts. 
Respondenterna i dessa intervjuer är en blandning av individer, som har en 
gedigen bakgrund som chefer och ledare inom Försvarsmaktens organisation och 
processer på olika nivåer.  
Här är det också intressant att ta upp frågan om respondenternas trovärdighet. Hur 
kan jag som intervjuare och författare vara säker på att de talar sanning för mig 
och att de inte framför åsikter som inte är deras egna? Svaret är att jag inte kan 
göra detta. För att på något sätt verifiera de svar jag fått har jag diskuterat 
underlaget med medlemmar ur min studiegrupp här på Försvarshögskolan. Jag har 
därigenom prövat respondenternas påståenden och uttalanden gentemot andra 
officerare och de har inte, på något sätt, tyckt att resultatet skulle vara konstigt 
eller konstruerat. Således anser jag att jag härigenom klarlagt om respondenterna 
skulle ha talat osanning för mig under intervjuerna. 
Materialet som använts anses ge en så rättvisande bild av verkligheten som denna 
studie kräver. Genom att de olika källorna har jämförts med varandra så har 
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kraven på äkthet, oberoende och trovärdighet kunnat beaktas. Materialet som har 
använts är också relativt färskt, eftersom det till största delen är producerat i 
närtid, det vill säga under den senaste 5 - 10 årsperioden. Intervjuerna som 
använts som empiriskt underlag är samtliga genomförda under perioden oktober – 
december 2003 och därmed anses även detta material leva upp till färskhetskravet.  
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4 RESULTAT 

4.1 Inledning 
Resultatkapitlet är uppdelat efter uppsatsens frågeställningar och varje delkapitel 
avslutas med en sammanställning av det viktigaste som framkommit ur empirin 
och analysen. Avslutningsvis görs en sammanfattande analys mot uppsatsens 
syfte och slutsatser tas fram ur denna. 
För att läsaren ska kunna ta del av de formuleringar som de intervjuade själva 
använt använder jag mig av en riklig mängd citat ur insamlat material. Dessa 
markeras med kursiv stil och indrag.  

4.2 Faror med införande av NBF 
Frågeställningen lyder: En översiktlig beskrivning av de faror som finns med att 
införa NBF i den svenska Försvarsmakten. 

4.2.1 Empiri och delanalys 
Som en inledning på samtalet börjar vi prata om hur respondenterna ser på 
begreppen virtuell organisation och NBF. Här är avsikten att få respondenterna att 
fundera i banorna om NBF är en virtuell organisation. 
Respondenterna uttalar sig enligt följande om begreppet virtuell organisation: 
 

”Virtuell organisation är för mig något negativt. Det är inte en 
verklig organisation, men jag vet inte egentligen vad det innebär. 
Det är ju samma organisation som tidigare, men man leder den 
virtuellt.” (Respondent A) 

 
”Virtuell organisation är ett abstrakt begrepp. Det kommer från den 
civila världen och kan funka bra i exempelvis börsföretag. Inom 
militärt ledarskap är det en annan sak. Dock ska man självklart 
utnyttja tekniska hjälpmedel som stöd.” (Respondent B) 

 
” Virtuell organisation är en amöba som anpassar sig efter det 
behov som finns. Virtuell organisation är inte fast utan mycket 
anpassningsbar. Det mest positiva är att denna form av 
organisation ändras efter tillgång och behov. Ett av problemen är 
att ledningssystem ställer krav på att chefer måste ha större 
förståelse över bredden än i går. Chefen måste förstå hur systemet 
fungerar.” (Respondent C) 
 
” Man kan inte jämställa NBF med en virtuell organisation fullt ut. 
En virtuell organisation är mera en administrativ organisation, 
medan det i krig krävs mera handfast ledarskap. Det är inget Tv-
spel. ” (Respondent D) 

 
Uttalandena kan sammanfattas med att begreppet virtuell organisation är mycket 
abstrakt och att det är svårt att definiera det. Uttrycket verkar mer passa in i den 
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civila världen där man på ett mer datamässigt sätt arbetar i nätverk och skickar 
exempelvis siffror och analyser till varandra. I den militära världen passar 
uttrycket virtuell organisation inte riktigt in, utan det handlar mera om en, över 
ytan, utspridd organisation som leds av människan och som nyttjar virtuella 
hjälpmedel för att underlätta ledning och verkan. 
 
När vi sedan kommer in på NBF märker jag att det engagerar respondenterna på 
olika sätt och att samtliga har egna, fast ändå liknande, uppfattningar om ämnet.  
 

”NBF är för mig en framtidsprodukt. Det innebär en fördel om vi 
får den dit vi vill, dock är risken att tekniken tar överhand. Vi kan 
bli fångar under tekniken. Det är också oroväckande att metoden 
har tagits fram efter teknikutvecklingen.” (Respondent D) 

 
Uttalandet stöds i Försvarsmaktens perspektivplanering, där man just definierat 
detta problem med att tekniken är det som leder utvecklingen. Här påpekas att de 
stora vinsterna kan gå förlorade om inte doktriner och metodiken anpassas. Detta 
har gjort att Försvarsmakten nyligen startat upp projektet Ledsyst P som ska se till 
att människan kommer tillbaks in i NBF igen. Detta projekts uppgift är idag 
därför mycket central och viktig. 
 

” NBF är för mig nåt bra. Det är starkt förenklat en ballong, en 
aerostat med sensorer och transmissionssystem som gör att många 
kan ta del av detta. En sak som kan vara både positivt och negativt 
är att exempelvis ÖB får möjlighet att se direkt ner på 
skyttekompaniet och därigenom kan ”lägga sig i” i realtid.” 
(Respondent E) 

 
Här kommer respondenten in på det hierarkiska systemet inom NBF. 
”Introduktion till nätverksbaserat försvar” beskriver att den militära hierarkin är 
en orsak till begränsningar för att inhämta och distribuera information. Brehmer 
trycker på hur viktigt det är att hitta balansen mellan central styrning och lokala 
initiativ. Också uppdragstaktikens viktigaste faktor är att låta utsett förband göra 
jobbet och inte detaljstyra. Respondentens definierade farhåga om att högsta 
ledningen kan lägga sig i ”gräsrotsnivån” är i och med detta resonemang befogad. 
Respondenten har också definierat att detta kan vara positivt i och med att ÖB kan 
klarlägga problem i realtid för förbanden. I och med att alla ska ha samma 
lägesbild i NBF är detta också fullt möjligt och det stöds i litteraturen. 
 
Jag leder nu in respondenterna på vilka möjligheter och framförallt faror de ser i 
och med ett införande av NBF i den svenska Försvarsmakten. Respondenterna ser 
följande möjligheter med en sådan organisation:  
 

”Denna typ av organisation skapar stora möjligheter om den 
används på rätt sätt. Tiden från upptäckt ute på fältet (sensorer mm) 
till insats kommer att kunna minskas.” (Respondent D) 
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”Möjligheter med denna typ av organisation är snabbare 
beslutscykler, bättre lägesuppfattning, möjlighet att snabbare 
förbättra informationsflödet.” (Respondent B) 
 
”Möjligheter med denna typ av organisation är att man har ett läge 
hela tiden, så att man därigenom kan få rätt effekt på rätt plats.” 
(Respondent A) 

 
Möjligheterna som respondenterna tar upp finns samtliga att återfinna i 
litteraturen om nätverksbaserat försvar och det är oftast även dessa som tas upp i 
den dagliga debatten om NBF. Den gemensamma lägesbilden nämns både av 
Brehmer och i ”Introduktion till nätverksbaserat försvar” som en av de viktigaste 
fördelarna med NBF. Denna ger nya förutsättningar för decentralisering och ger 
därmed stora möjligheter till ett självständigt agerande på lokal nivå. I samma 
litteratur och i den militärstrategiska doktrinen nämns också att tiden inte längre 
kommer att vara en fördröjande faktor, utan tidsvinsten kommer här att öka 
möjligheterna till snabb och rätt bekämpning. Detta innebär också att möjligheten 
till att komma innanför motståndarens beslutscykel ökar och att vi därmed får ett 
ökat övertag i och med införandet av NBF. 
 
När vi kommer in på faror med en organisation liknande NBF blir det dock 
intressantare. En av respondenterna menar: 

 
”Faror finns det ett antal. Det stora informationsflödet mättar 
organisationen och fel information kan komma till fel mottagare. 
Alla kan få tillgång till all information, men därmed ska man inte få 
all information för då blir man bara mättad, jämför med införandet 
av AH 64 Longbow. Risken är att det blir en ökad toppstyrning, 
vilket kan ge kommandostyrning från högre chef. Risken är också att 
viktiga beslut fattas i en kommandocentral på digitalt underlag (TV-
spelsmentalitet). Detta ger att soldaten längst ut kan få lida för 
felaktiga beslut. Risken är att det blir bristande empati i besluten.” 
(Respondent D) 
 

Här pekar respondenten på ett antal faror med NBF som jag uppfattar inte 
omnämns tillräckligt ofta i den teoretiska litteraturen, men som är väldigt viktig 
och delas av många kritiker mot NBF. Det stora informationsflödet omnämns på 
flera ställen i litteraturen, men anses då som en av de stora fördelarna. Här ser 
dock respondenten att det kan bli för mycket information och människan blir 
mättad och kan inte ta till sig all information. Litteraturen tar vid ett flertal 
tillfällen upp att det är människan som står i centrum i det nätverksbaserade 
försvaret och att tekniken endast ska komplettera. Dock pekar svaret på att 
tekniken här kan göra det svårare för människan och inte tvärtom. 
Respondenten tar också upp faran att beslut tas på en annan nivå än den som är på 
plats. Det är risk att chefer i lägre hierarkier blir ”överkörda” och att exempelvis 
den exekutiva nivån går in och utövar direkt ledarskap utan att ha exakt kunskap 
om vad som krävs just vid detta tillfälle, eftersom man är på en annan geografisk 
plats. Precis som Brehmer tar upp i sin publikation är det här av största vikt att 
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man hittar en balans mellan central styrning och lokala initiativ. Frestelsen för de 
högre nivåerna kan annars bli för stor att gå in och detaljstyra. Detta uppfattar jag 
är en av de mest omtalade farorna i och med införandet av NBF och därmed 
skapandet av en gemensam lägesbild. 
 
En annan respondent tar upp faran med att chefen inte är på plats och utövar det 
direkta ledarskapet när detta behövs. 

 
”Faror är att man lätt fastnar framför burken. Viktigt är att det 
direkta ledarskapet i en krissituation inte kan ersättas av e-post.” 
(Respondent B) 
 

Citatet pekar på vikten av mänsklig närvaro när det ”krisar till sig”. 
Ledarskapslitteraturen pekar på hur viktigt det är att agera som ett föredöme för 
de underställda för att därmed gå från chef till ledare. I en krissituation är det 
viktigt att agera som ledare annars kommer det troligen att bli svårt att få andra att 
följa egna order. Det direkta ledarskapet är här ovärderligt, tillsammans med den 
mänskliga närvaron. 
 
En annan fara som definieras är följande: 
  

”Eftersom alla kommer att veta vad beslut är fattade på för 
underlag kan det hämma att man vågar chansa (ta risker). Det finns 
risk att man väntar på mera information inför ett beslut, gör att det 
kan ta lång tid. Man vill alltid ha mera information.” (Respondent 
A) 

 
En av fördelarna med NBF är att vi ska skapa oss ledningsöverläge och därmed 
kunna agera snabbare än en motståndare. Svaret pekar på saker som kan göra att 
den tidsvinsten äts upp och kanske till och med blir till en tidsförlust. Risken finns 
självklart eftersom litteraturen tydligt visar på att det är människan som står i 
centrum i NBF och inte tekniken. Friktioner liknande de som respondenten 
definierat är då högst realistiska och troliga.  

4.2.2 Delanalyssammanfattning 
 Begreppet virtuell organisation är svårdefinierat. Uttrycket passar inte direkt 

in i den militära organisationen och NBF, utan här handlar det mera om en, 
över ytan, utspridd organisation som leds av människan och som nyttjar 
virtuella hjälpmedel för att underlätta ledning och verkan. 

 
 NBF ses som en positiv framtidsprodukt, dock är det en fara i att tekniken tar 

överhand och att människan därmed blir fångar under denna. 
 

 En första fara är att det stora informationsflödet kan bli för stort och därmed 
mätta människan, som inte kan ta till sig all information. 
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 Faran är också att högre chef faller för frestelsen att kommandostyra och 
detaljstyra på lägre nivåer, genom att endast nyttja det digitala underlaget. 

 
 En tredje fara är att det direkta ledarskapet uteblir i en krissituation och att 

man försöker ersätta det med ett mera ”digitalt” ledarskap genom att nyttja 
exempelvis e-post. 

 
 En fjärde fara är att chefer inte vågar fatta beslut, eftersom alla vet på vilket 

underlag beslutet fattades och därmed är man rädd att beslutet ska uppfattas 
som felaktigt. 

 
 En femte fara är att människan hela tiden vill ha mera information och detta 

kan göra att beslutscykeln ökar istället för att minska. 

4.3 Behovssammansatta förband 
Frågeställningen lyder: Vad innebär begreppet behovssammansatta förband? 

4.3.1 Empiri och delanalys 
Vi kommer härefter in på en diskussion kring de behovssammansatta styrkor som 
ska kunna skapas i NBF och som snabbt ska kunna sättas in för olika, varierande 
uppgifter över hela ytan. Min första frågeställning blir här hur respondenterna ser 
på dessa styrkor och vad de kommer att ställa för krav på organisationen. 
Respondenterna svarar: 
 

” Behovssammansatta förband finns redan idag på olika nivåer, ett 
exempel är utlandsstyrkan. Den stora frågan i detta sammanhang är 
vad man menar med ordet snabbt? Behovssammansatta förband 
kommer att öka. Vid insatser finns fortsatt behov av samordning och 
övning med mera även i framtiden.” (Respondent B) 
 
” Behovssammansatta förband har alltid funnits. Dessa ställer krav 
på att öva för att fungera. Det är viktigt att kunskaper om olika 
förband ska finnas i staberna.” (Respondent A) 
 

Precis som respondenterna tar upp är behovssammansatta förband inget nytt. I 
teorikapitlet kan vi se hur begreppet har sina rötter långt tillbaks i tiden. Redan då 
man använde spjut och pilbåge kunde man skönja utkastet till behovssammansatta 
förband och under andra världskriget var detta mycket använt, speciellt av den 
tyska sidan. Tillfälligt sammansatta förband, uppdragsbaserade styrkor och 
behovssammansatta förband är namn som i stort sett beskriver samma typ av 
förband. I ”Introduktion till nätverksbaserat försvar” beskrivs att dessa förband 
kan utvecklas på olika nivåer, exempelvis deltagande i fredsstödjande operationer 
eller säkerställande av infrastruktur. I ”Militärstrategisk Doktrin” beskrivs detta 
också med att ”… dessa tjänster ska vara tillgängliga i nätverk. Därigenom kan 
olika militära funktioner mer flexibelt länkas samman och den samlade förmågan 
öka…”. Här är ett bra exempel den svenska utlandsstyrkan, precis som tas upp av 
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en respondent. Den är skapad av flera funktioner för ett speciellt syfte, nämligen 
insatser under kris i andra länder. 
 
Åter till intervjun och vad dessa styrkor ställer för krav på organisationen: 

 
”Behovssammansatta förband ställer andra krav på bland annat 
understödsfunktionen, logistikkonceptet och sambandsfunktionen. 
Dessa förband ställer krav på att chefen har kunskap om ingående 
förband för att kunna hantera dessa.” (Respondent E) 
 
”Behovssammansatta förband ställer självklart tekniska krav. 
Dessutom krävs samma ordertabulatur, samma planeringsprocess, 
samma ledningssystem. Försvarsmaktstänkande är också viktigt! 
Revirtänkande är inte bra. Chefer måste ha viss specialistkompetens 
och en hög systemförståelse för att veta för och nackdelar med 
systemen i organisationen. Chefer måste också omge sig med goda 
rådgivare och duktiga medarbetare.” (Respondent C) 

 
Här indikeras återigen att chefen för dessa förband måste ha en bred kunskap och 
kompetens. Dessutom måste hans medarbetare vara oerhört kompetenta och 
välutbildade. Eftersom dessa förband ska kunna sammansättas snabbt genom att 
kombinera olika resurser för en specifik uppgift, är det oerhört svårt att säga hur 
dessa styrkor/förband kommer att se ut och därmed i stort sett omöjligt att säga 
vilka uppgifter de kommer att få. Detta stödjer uttalandet om att chefen, förutom 
att denne själv bör vara bred i sin kunskap, måste ta till sig kompetens från andra. 
Han/hon måste därför vara lyhörd, flexibel och våga lita på andra. 
Här lyfts också fram att revirtänkande inte är bra. Eftersom dessa 
behovssammansatta förband inte i förhand är definierade, är det också omöjligt att 
säga hur de kommer att vara utformade. Det kan mycket väl vara så att olika 
försvarsgrenar ska kombineras på ett mer nära sätt än idag för att lösa en specifik 
uppgift. Uttalandet stöds av Militärstrategisk Doktrin som menar att ”… 
utvecklingen mot ett nätverksbaserat försvar ska stödja totalförsvaret i lösandet 
av dess uppgifter…” och ”utvecklingen inom ett nätverksbaserat försvar innebär 
en förändring från förmåga knuten till enskilda plattformar, mot ett framtida 
koncept baserat på olika tjänster inom de militära basfunktionerna. Dessa ska 
vara tillgängliga i nätverket…”.  

4.3.2 Delanalyssammanfattning 
 Begreppet behovssammansatta förband är inget nytt, utan existerar redan idag. 

Ett bra exempel på ett behovssammansatt förband är utlandsstyrkan. 
 

 Utsedd chef för dessa förband måste ha en bred och god kunskap och 
kompetens för att kunna utnyttja maximal effekt. 

 
 Dessa förband ställer krav på ett försvarsmaktstänkande avseende de verktyg 

som ska användas. Revirtänkande mellan förband och vapengrenar måste 
arbetas bort. 
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4.4 Tillit inom behovssammansatta förband 
Frågeställningen lyder: Hur skapas tillit inom de behovssammansatta enheterna 
som skall skapas i NBF? 

4.4.1 Empiri och delanalys 
När vi kommer in på hur tillit ska skapas i de behovssammansatta förbanden 
menar samtliga att det här är oerhört viktigt att den utsedde chefen för dessa 
förband har förbandets eller enhetens förtroende. Respondenterna får då frågan 
hur chefen ska skapa detta förtroende. De svarar: 
 

”Förtroende är något man förtjänar eller inte förtjänar. Exempel på 
förtroende är när medarbetare och personer kommer och ber om 
råd. Det är oerhört lätt att förlora förtroende.” (Respondent C) 
 
”Förtroende innebär kamratskap, att man litar på varandra, 
individen gör sitt yttersta för att lösa uppgifterna, omtanken finns 
där som en viktig faktor. Jag skapar förtroende genom en nära 
kontakt, genom att vara tydlig med vad jag vill, 
föregångsmannaskap, vara ute med förbandet på ”fältet”, vara 
konsekvent.” (Respondent B) 
 
”Förtroende skapas genom att vara ett föredöme, fatta beslut på 
sakliga grunder och förklara detta, fatta beslut vid tillfälle när det 
krävs, bry sig om människor.” (Respondent E) 

 
Samtliga svar visar på vikten av att, som chef, ha förtroende ute i organisationen. 
Litteraturen delar denna uppfattning på ett antal ställen, bland annat skriver 
Grundsyn Ledning att ”… framgångsrikt ledarskap kännetecknas bland annat av 
ömsesidigt förtroende mellan ledare och ledda…”. Här påpekas också hur 
respondenterna som chefer agerar för att skapa förtroende gentemot sina 
medarbetare och underställda. Saker som här kan utläsas som viktiga är personlig 
och nära kontakt, tydlighet och föregångsmannaskap. Samtliga dessa saker kan 
återfinnas i litteraturen och då främst i det utvecklande ledarskapet. Här kan man 
utläsa hur viktigt det är att agera utifrån detta för att på så sätt få medarbetare och 
hela organisationen att nå längre och därmed skapa ett bättre och mera 
framgångsrikt resultat. 
 
Efter att de intervjuade fått reflektera en stund över frågeställningen om begreppet 
förtroende ger jag dem en ny frågeställning, nämligen hur man ska skapa 
förtroende i en virtuell organisation som NBF. Respondenterna svarar: 
 

”Förtroende i en virtuell organisation skapas genom att träffas. 
Möjligheten till att träffas borde öka i och med NBF. Samma läge 
kan fås ute på fältet som hemma i den egna staben, vilket innebär att 
chefen kan vara mera rörlig. Det är viktigt med personkännedom för 
att skapa förtroende.” (Respondent A) 
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”Om möjligt bör man träffas. Annars är telefonkontakt okej. Mail är 
för opersonligt och därför mindre bra.” (Respondent C) 

 
Återigen tar respondenterna upp hur viktigt det är med det fysiska mötet mellan 
människan, man bör träffas för att skapa förtroende. Mötet kan inte ersättas utav 
tekniska systems möjligheter, utan dessa kan endast komplettera mötet. 
Här indikeras också att de nya tekniska systemen bör öka möjligheterna att träffas 
i och med att chefen kan få samma information över hela ytan på stridfältet, inte 
bara hos den egna staben. Chefen kan, och bör, härmed öka sin närvaro ute bland 
förbanden där saker sker. 
 
Vidare anser en av de intervjuade att: 
 

”Förtroende skapas genom att alla vet vad alla kan. Reglementen 
och övningar är oerhört viktiga. Många har i dag glömt bort 
reglementen. Basic gäller i krig och NBF ändrar inte detta.”  
(Respondent F) 

 
Svaret indikerar vikten av att alla kan och följer de regler och instruktioner som 
anger en sorts gräns för vad man får och inte får göra. Om dessa gränser inte 
existerar finns risk att många inte vågar agera eftersom de då är rädda att göra fel. 
I militära sammanhang kan denna förtroendebrist innebära katastrofala följder, då 
det i slutändan kan resultera i förluster av människoliv. 
Här kommer vi också in på hur viktigt det är att öva för att skapa förtroende 
mellan aktörerna. Detta stöds också i nästa citat: 
 

”Förtroende i en virtuell organisation skapas genom att man övat 
innan. Då ses chefen som duktig i de underställdas ögon.” 
(Respondent D) 

 
Övning utpekas idag som en mycket stor bristvara inom Försvarsmakten och 
något måste göras för att ändra på detta. Vikten av att öva framhålls i Grundsyn 
Ledning och uttrycks enligt följande: ”… för att uppnå denna nivå på ledningen 
är det av yttersta vikt att detta övas ofta och regelbundet inom ramen för 
Försvarsmaktens samtliga uppgifter. Det är varje chefs ansvar att öva sin 
personal… ” . 
 
Åter till intervjun: 
 

”Förtroende kan byggas i grundorganisationen genom att bygga 
nätverk och ses och lära känna varandra genom möten. ROE kan 
redan dag bestämmas genom dessa nätverk. Förtroende skapas 
också genom att chefen skaffar sig förståelse för alla ingående 
systems för- och nackdelar för att kunna utnyttja synergieffekten och 
se att 1+1=3. Det är viktigt att bygga nätverk i olika nivåer för att 
undvika att chefer pratar med likställda chefer.” (Respondent C) 
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Här handlar det om att förtroende ska byggas upp redan i de tider då det inte finns 
något hot eller andra påverkande faktorer. Genom att kontinuerligt träffas bygger 
man nätverk och lär av varandra. Dessutom skapas personkännedom, vilket ger en 
nära kontakt och detta är en förutsättning för att bygga förtroende, enligt 
litteraturen. Här påpekas också återigen det som tidigare framkommit, nämligen 
hur viktigt det är att chefer på alla nivåer skaffar sig kunskap och kännedom om 
samtliga systems funktion och hur de används. Genom att ha denna kunskap 
skapar man förtroende både hos under- över- och sidoordnade, vilket är oerhört 
viktigt. 
 
Efter detta ställer jag återigen frågan till respondenterna om hur man ska skapa 
tillit inom de behovssammansatta förbanden. Alltså hur man ska åstadkomma att 
dessa förband/styrkor ska våga agera tillsammans mot ett och samma mål i en 
speciell situation. 
Här är likheten slående mellan de olika respondenterna. I stort sett samtliga 
framhåller här att endast genom att öva kan man skapa tillit inom dessa styrkor. 
 

”Tillit skapas genom att öva tillsammans i olika former, både inom 
Försvarsmakten, men även internationellt. Det är av central 
betydelse med övning.” (Respondent B) 
 
”Tillit skapas genom att man övat tillsammans innan och att man 
vet att det fungerar.” (Respondent F) 
 
”Tillit skapas i denna form av förband genom övning och till viss 
del personkännedom. Förband och chefer måste också vara trygga i 
situationen. Det ska finnas ett koncept där man klarlagt rollspel, vad 
som förväntas etc. Aktörerna ska vara definierade på förhand och 
ramverket ska finnas runtomkring.” (Respondent E) 

 
Uttalandena talar för sig själva och här behövs ingen ytterligare fördjupning, 
eftersom övning tidigare behandlats i kapitlet om förtroende. Övningen anses där 
som central, liksom den gör för att skapa tillit och därigenom få styrkorna att 
agera gemensamt mot samma mål. 
 
En av respondenterna resonerar dock lite djupare och har en lite annorlunda 
tolkning på hur tillit skapas. Han menar: 
 

”Tillit i behovssammansatta förband skapas genom att ändra 
utbildningen på chefer och ledare. De måste ha en bredare kunskap 
om det mesta. Chefen måste bli generalist tidigare i 
officersutbildningen. Utsedda chefer, som man tror kommer att bli 
framtida chefer o ledare, ska studie- och växeltjänstgöra hos andra 
förband. Detta kommer att skapa förtroende genom att personalen 
känner igen chefen, ”han var ju här hos oss och var en bra 
kille…..”. I framtida organisationer kommer det att finna en chef 
som fattar beslut. Dessa chefer tar tid att utbilda, eftersom de ska 
kunna mycket.” (Respondent C) 
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Uttalandet visar på faktumet att chefer måste utses tidigt och därmed ”matchas” 
fram på ett mer målmedvetet sätt mot tänkta framtida befattningar. Genom att 
vara på andra platser än vid ”hemförbandet”, skapar man en personkännedom hos 
många inom Försvarsmakten. Denna personkännedom ligger sedan, som tidigare 
nämnts både i uppsatsen och i litteraturen, som grund för att skapa förtroende.  
Respondenten tar också upp att detta kommer att kräva längre tid för utbildning 
och att man tidigt måste våga definiera framtida chefer på hög nivå. 

4.4.2 Delanalyssammanfattning 
 Förtroende skapas genom fysiska möten med människor. 

 
 Förtroende skapas genom att följa de regler och instruktioner som anger vad 

man får och inte får göra. 
 

 Förtroende skapas genom att man övar tillsammans. Endast genom övning 
kan chefen visa vad han/hon går för och därmed ”visa upp sig” för sina 
underställda. 

 
 Förtroende skapas redan i grundorganisationen genom att bygga och aktivt 

delta i olika nätverk. 
 

 Förtroende skapas genom att chefer besitter hög kompetens och kunskap om 
använda system och förband. 

 
 Tillit inom behovssammansatta förband skapas genom övningar tillsammans i 

olika konstellationer.  
 

 Tillit skapas också genom att chefer har en bred utbildning och är kända i hela 
organisationen. Detta skapas genom en utvecklad officersutbildning och en 
mer flexibel tjänstgöringssituation. 
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4.5  Avslutande analys med slutsatser 
Precis som i det övriga samhället har användandet av IT ökat inom 
Försvarsmakten. I stort sett samtliga officerare använder IT idag i sitt dagliga 
arbete. En IT baserad organisation likt det nätverksbaserade försvaret i militära 
sammanhang ger självklart möjligheter. Dessa möjligheter omnämns ofta i 
litteraturen och handlar då om den gemensamma lägesbilden som kan ge snabbare 
beslutscykler och därmed minska tiden för insatser i målet. För att nå framgång i 
krig är dessa fördelar självklart mycket viktiga. En organisation likt denna innebär 
också en mängd faror. I denna undersökning har det framkommit att exempel på 
dessa faror är det stora informationsflödet som kan mätta människan, risken för 
kommandostyrning, avsaknad av det direkta ledarskapet i krissituationer, 
utebliven beslutsfattning när detta behövs, samt faran att människor inte är nöjda 
med den information som finns utan hela tiden vill ha mera. För att göra analysen 
av dessa svar djupare bör man dock ytterligare se på dessa faror.  
Att NBF kommer att innebära att vi får tillgång till en stor mängd information är 
till viss del sant. I ”Introduktion till nätverksbaserat försvar” påpekas att sensorer 
och andra informationskällor integreras och att data behandlas och distribueras till 
olika beslutsfattare (Försvarsmakten, 2002). Här gäller det att komma ihåg att en 
dator eller ett nätverk inte kan ge information, utan endast en massa material i 
form av data som måste passera en människa innan man kan få ut någon form av 
information ur denna. Det är egentligen den stora datamängden som kan mätta 
människan och för att undvika detta måste personal i olika befattningar ofta öva 
på att ta emot och behandla en stor mängd data, för att sedan omsätta detta till 
information som kan användas i fortsatt beslutsfattande. 
Beträffande att nätverket skulle innebära en ökad risk för kommandostyrning och 
samtidigt en avsaknad av det direkta ledarskapet tas upp av professor Brehmer. 
Här menar han hur viktigt det är att hitta balansen mellan central styrning och 
samtidigt ge möjligheten till lokala initiativ (Brehmer, 2002). Här är det viktigt att 
ställa sig frågan om det är realistiskt att tro att man kommer att använda sig av 
samma lägesbild på en hög nivå liknande Högkvarteret, som man använder sig av 
på en lägre nivå liknande pluton eller kompani. Möjligheten för en hög chef att 
kommandostyra ner på låg nivå är teoretiskt möjlig, men i realiteten torde detta 
bara skapa ett olösbart kaos. Om det skulle visa sig vara viktigt med 
kommandostyrning bör denna chef i så fall snabbt förflytta sig ut till den enhet 
som han vill styra och inte styra via ett dataunderlag. Även höga chefer måste 
kunna utöva direkt ledarskap, men måste då befinna sig så att man kan ”se de 
underställda i ögonen” (Larsson och Kallenberg, 2003). Dessutom är det här 
viktigt att ställa sig frågan om de olika nivåerna behöver samma information, mer 
än i mycket begränsade och kanske i så fall befogade fall. Detta resonemang kan 
tyckas vara spekulationer, eftersom vi inte vet och därför är det även här viktigt 
att pröva detta i övningar och spel. 
När det gäller risken för utebliven beslutsfattning i rätt tid och faran att chefer inte 
är nöjda med data de har utan vill ha mera kan detta härledas till en vanlig 
egenskap hos människan, nämligen osäkerhet. I ”Chefen och ledarskapet” 
beskrivs detta enligt följande: ”Det som gör den militäre chefen unik är att denne 
ska kunna leda och ta ansvar för verksamhet under omständigheter som kan skilja 
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sig avsevärt i utförande och omfång. Det handlar om allt från att utbilda 
värnpliktiga och officerare i fredstid, till att genomföra farofyllda uppdrag i kris 
och krig, där den närmaste framtiden är oviss och beslut måste fattas på ibland 
mycket osäkert underlag.” (Försvarsmakten, 1986) Osäkerhet är en mänsklig 
faktor som inte kommer att försvinna i och med att vi får oss tillhanda ett nätverk 
med data och information. Att våga lita på det man har handlar i mångt och 
mycket om att, som chef, våga lita på sig själv. ”Direkt ledarskap” definierar en 
tillitsfull chef som en chef som har gott självförtroende och som vågar agera 
utifrån sin egen övertygelse (Larsson och Kallenberg, 2003). Att våga fatta beslut 
på osäkert underlag är inget nytt, utan kräver övning, även om man har tillgång 
till ett stort nätverk med mängder av data och eventuell information. 
 
Den slutsats som kan dras ur denna analys beträffande definierade faror i och 
med införandet av NBF är att det är av oerhört stor vikt att vi redan idag börjar 
öva våra chefer och förband i simulerade miljöer och med materiel som liknar det 
vi kommer att använda efter införandet av NBF. Det är här inte nödvändigt att 
vänta på att ”rätt” materiel och ”riktiga” metoder ska tas fram. Tiden är dyrbar 
och att omedelbart påbörja övning är av största vikt. 
 
En möjlighet som det talas om i och med införandet av NBF är att det nya 
nätverket ger möjligheten att koppla ihop förband och enheter till så kallade 
behovssammansatta förband som ska kunna ta sig an aktuella och specialiserade 
uppgifter. Genom att nyttja den moderna tekniken, i synnerhet IT, ska militära 
funktioner flexibelt länkas ihop och den samlade förmågan öka (Försvarsmakten, 
2002). Den tidigare gjorda delanalysen visar på att dessa förband inte är någon ny 
”uppfinning”, utan att man kan finna behovssammansatta förband redan idag och 
även långt tillbaks i historien. Det nya med det nätverksbaserade försvarets 
behovssammansatta förband är dock att man här ska flytta fokus från enskilda 
delsystems förmågor till hela systemets förmåga, samt att dessa enheter ska kunna 
sättas in snabbt vid ett specifikt tillfälle (Försvarsmakten, 2002). Här är det dock 
viktigt att stanna upp och ställa sig frågan vad vi i svenska Försvarsmakten menar 
med uttrycket behovssammansatt förband. Inom den amerikanska marinen 
definieras behovssammansatta förband, eller ”Mission Capability Packages”, som 
ett integrerat system specialsytt för ett uppdrag som består av en omfattande order 
för uppdraget17, klart definierade processer och organisatoriska strukturer, 
nätverk, sensorer och vapen speciellt för detta uppdrag, samt personal och 
underhållsfunktioner för att kunna nyttja förbandet (Walton, 2002). En 
behovssammansatt styrka är alltså inget förband som bara ”kastas ihop” på ett 
kort moment, utan är en betydligt större och mycket mera omfattande 
organisation. Att snabbt och flexibelt kombinera ett antal förmågor som består av 
exempelvis vapensystem med lång räckvidd och snabb eldhastighet kan här 
mycket väl tänkas kunna utgöra en behovssammansatt styrka. Här är det dock 
tveksamt om vi i Sverige innehar denna förmåga idag och även i framtiden, utan 
här kommer det troligen att handla om förband som består till största delen av 
människor. Att då tro att dessa enheter kan sättas samman snabbt till ett 
                                                 
17 En så kallad CONOPS eller Concept of Operation, vilket är en komplett order för hela 
uppdraget. (författarens anmärkning) 
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behovssammansatt förband torde genast bli mycket svårt. I ”Grundsyn Ledning” 
uttrycks följande: ”Framgångsrikt ledarskap kännetecknas bland annat av 
ömsesidigt förtroende mellan ledare och ledda samt möjligheter för individer att 
fullt ut använda sin förmåga. Förtroende bygger på dialog och personliga 
relationer, som till stor del endast kan uppnås genom nära kontakt mellan 
människor.” (Försvarsmakten, 2001) Att här då tro att man kan sätta samman ett 
förband bestående av människor som inte sedan tidigare känner varandra eller har 
övat tidigare framstår då som näst intill omöjligt. Dessa typer av förband kräver 
tid för att öva och utvecklas och därmed nå en avsedd effekt. Delanalysen har 
även pekat på hur viktigt det är att det inte finns revirtänkande mellan enheter som 
ska ingå i dessa behovssammansatta förband. Även detta talar för att det kommer 
krävas tid för att dessa förband ska kunna fungera om det ingår mänsklig trupp. 
Det torde inte vara en utopi att tro att förband och personal ur olika försvarsgrenar 
kommer att tas i anspråk i samband med uppsättande av dessa förband och här 
krävs tid att lära känna varandra och riva murar. 
 
Den slutsats som kan dras ur denna analys är härmed att det idag inte är definierat 
vad behovssammansatta förband innebär och hur de ska se ut, utan uttrycket 
behovssammansatt används i stor utsträckning på ett slentrianmässigt sätt utan att 
ha någon reell betydelse. Det är därför av största vikt att dessa förband klart 
definieras utav Försvarsmakten avseende utseende, innehåll och vad de ska klara 
av, samt att man efter denna definition omgående, även här, startar med att öva i 
dessa konstellationer för att på detta sätt skapa underlag inför framtida 
utnyttjande. Genom att öva i dessa förband ger man också chefer en möjlighet att 
skaffa sig den breda och goda kunskap som sedan tidigare definierats för att detta 
förband ska kunna agera och lösa sin uppgift.  
 
Om vi nu tänker oss att ett behovssammansatt förband sätts ihop för en uppgift 
inom det nätverksbaserade försvaret, infaller då omedelbart frågeställningen om 
hur man skapar tillit inom detta förband. Hur ska detta förband våga agera 
tillsammans mot ett speciellt mål? Svaren som framkommit i delanalysen pekar 
tydligt på att tilliten inom ett sådant förband består av två saker, nämligen 
förtroende för den utsedda chefen, samt att ingående enheter måste lita på 
samtliga andra enheter som ingår. 
”Direkt ledarskap” pekar på hur viktigt det är med ömsesidig tillit mellan ledare 
och de ledda och då speciellt i stressade situationer (Larsson och Kallenberg, 
2003). Denna tillit byggs upp genom att ledare agerar utifrån det utvecklande eller 
tillitsskapande ledarskapet. I en situation då ett behovssammansatt förband sätts 
samman bör stressen hos samtliga inblandade bli mycket hög eftersom det här rör 
sig om nya miljöer, nya människor och nya uppgifter. Ledarens uppgift att skapa 
tillit är då om möjligt ännu större än normalt. För att lyckas lösa tilldelade 
uppgifter krävs det att utsedda chefer har organisationens förtroende. Detta 
förtroende skapas genom att människor möts fysiskt, gärna redan i fredstid. 
Förtroende skapas också genom att chefen visar att han följer regler och 
instruktioner som finns, samt att förband övar tillsammans. Endast genom övning 
har chefen en möjlighet att visa vad han/hon kan prestera och genom detta skapa 
förtroende. Det nätverksbaserade försvarets chefer måste också ha en hög 
kompetens och en stor kunskap om använda ingående system och förband. Har 
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man inte det är det svårt att få förtroende hos sina medarbetare. Samtliga 
delanalyssvar pekar på vilken central roll ledaren eller chefen har i ett förband 
utav denna sort. Här är det viktigt att cheferna tar sig an denna roll och verkligen 
visar sig ute bland och övar tillsammans med förbanden. Genom att våga öva 
tillsammans med förbanden i fredstid och också visa sig ute skapas förtroende för 
cheferna som personer. Därutöver kan ordet karisma också läggas till, men att få 
stämpeln karismatisk kräver att chefen deltar ute i verkligheten redan i fredstid 
och inte är frånvarande fysiskt genom deltagande på ständiga möten och 
arbetsgrupper och sedan kommer då och då och ställer krav på att allt ska fungera. 
Om vi går vidare till hur tillit inom behovssammansatta förband skapas så gäller 
här återigen att dessa förband bereds möjlighet att öva tillsammans. Precis som 
tidigare framkommit är det här av vikt att dessa förband definieras i ett tidigt 
skede, så att övningar möjliggörs. Precis som tidigare också nämnts är just 
övningar definierade i den använda litteraturen som en mycket viktig faktor. 
”Grundsyn Ledning” skriver att det är av yttersta vikt att man övar ofta och 
regelbundet inom ramen för Försvarsmaktens samtliga uppgifter. Det är varje 
chefs ansvar att öva sin personal (Försvarsmakten, 2001). Återigen framstår 
övning som en mycket central del i den militära verksamheten.  Utsedda chefer 
för dessa behovssammansatta förband måste också ha en bred och god kunskap 
och kompetens för att kunna utnyttja maximal effekt, samt vara kända ute i 
organisationen. Detta skapas genom en utvecklad officersutbildning och en mera 
flexibel tjänstgöringssituation för officerare. Tillit skapas också genom att dagens 
revirtänkande inom Försvarsmakten arbetas bort och att gemensamma verktyg 
såsom ordertabulaturer, planeringsprocesser och ledningssystem används.  
 
Ur denna analys kan utläsas hur viktig chefen är för dessa förband. Slutsatsen av 
detta innebär att Försvarsmakten redan idag måste definiera och utbilda dessa 
chefer och låta dem öva i befattning. Genom att dessutom låta förband öva 
tillsammans i olika sammansättningar bygger man därigenom upp det viktiga 
sociala nätverk som är en förutsättning för att människor ska lära känna varandra 
och därigenom kunna verka tillsammans. Här kan man också utläsa hur viktigt det 
är att omedelbart ta bort revirtänkandet inom Försvarsmakten och därefter skapa 
en försvarsmaktsgemensam standard som kan och ska användas av alla. Denna 
standard skulle vara en början mot att kunna skapa fungerande 
behovssammansatta förband i en framtida förlängning. I dagsläget är detta svårt. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Inledning 
I denna uppsats har jag fokuserat på att försöka se hur tillit skapas i de 
behovssammansatta förbanden som ska skapas i NBF och i förlängningen innebär 
detta en fundering om hur det militära ledarskapet påverkas i och med införandet 
av det nätverksbaserade försvaret.  
Att det nätverksbaserade försvaret innebär ett nytt område inom den svenska 
Försvarsmakten är självklart, däremot visar empirin och analysen på att mycket av 
dagens agerande avseende ledarskap kommer att vara fortsatt viktigt även med det 
nätverksbaserade försvaret. Exempel på detta är den mänskliga kontakten och det 
fysiska mötet, samt att övning är en förutsättning för att förband ska fungera även 
inom en framtida nätverksförsvarsmakt. Jag citerar här en av de intervjuade i 
uppsatsen: 
 

”NBF får inte ändra på det militära ledarskapet. Vi har inte ändrat 
oss som människor, utan tekniken måste vara ett verktyg som stödjer 
oss.” (Respondent F) 

5.2 Militärt Ledarskap och NBF 
Varken ledarskap eller nätverk är några nya begrepp. Inom militära organisationer 
har ledarskapet genom alla tider varit oerhört viktigt och har utövats för att leda 
förband mot ett speciellt syfte, ofta i form av en avgörande insats i 
krigssituationer. Också nätverk är sedan tidigare ofta använt i militära 
sammanhang. Ett fartyg, ett flygplan eller en modern helikopter är i sig ett 
nätverk. Det nya är idag att den moderna tekniken gör att vi kan koppla ihop dessa 
med varandra och därigenom göra helheten avsevärt effektivare än tidigare. 
Fartyget, flygplanet eller helikoptern blir därmed en nod i det nya 
nätverksbaserade försvaret. 

5.3 Faror i och med införandet av NBF  
Att jämföra det nätverksbaserade försvaret med en virtuell organisation är inte 
direkt möjligt har det visat sig i intervjuerna. Jag delar den uppfattningen, 
eftersom begreppet virtuell organisation mer verkar tillhöra den civila världen där 
företags största syfte är att tjäna pengar och då är det viktigt att vara utspridd över 
hela världen, men samtidigt ha en nära kontakt med dem som tar besluten. I denna 
värld är begreppet mer vedertaget och därmed också allmänt accepterat. 
För oss inom Försvarsmakten ser verkligheten lite mera annorlunda ut och det 
nätverksbaserade försvaret handlar mer om att organisationen ska vara utspridd 
över ytan men ändå ledas av en eller flera människor, som nyttjar tekniken som 
stöd och hjälp. Just att människan ska stå i centrum anser jag är viktigt att påpeka, 
eftersom det ibland känns som att vissa i dagens debatt tror att det inte spelar 
någon roll hur vi som människor är, utan att tekniken i det nya nätverksförsvaret 
kommer att lösa allt. Att det inte är så stöds dock i den litteratur jag redovisat i 
denna uppsats och också av de intervjuer som jag gjort. Tekniken är ett stöd för 
oss, inte tvärtom. Här är det oerhört viktigt att vi inom Försvarsmakten är tydliga 
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på detta och prioriterar den humana utvecklingen före den tekniska. Ledsyst P 
inom Försvarsmakten är här ett mycket viktigt instrument i denna process och 
detta projekt bör ges stora resurser och ett stort stöd. Vad avser införandet och 
nyttjandet av IT, både i det dagliga arbetet och i det nätverksbaserade försvaret, 
har vi bara att acceptera att det numera är en naturlig del. Den enskilde kan inte 
längre ha en egen uppfattning om att IT och system som detta för med sig inte är 
något för mig. Det är helt enkelt så att den enskilde måste acceptera detta och i så 
fall lära sig att använda just IT som ett stöd i sitt arbete. Här är det viktigt att 
arbetsgivare och chefer inom Försvarsmakten är mycket tydliga med sitt budskap 
avseende IT, annars är det svårt att få genomslag med det nya nätverksbaserade 
försvaret. Accepterar inte den enskilde IT som arbetsmetod är det därmed också 
oerhört svårt att få denne att acceptera NBF som en framtida kugge i 
Försvarsmakten. 
Det nätverksbaserade försvaret kommer att vara en resurs för Försvarsmakten och 
kommer att innebära ett antal möjligheter. Dessa möjligheter är sedan tidigare 
definierade i litteraturen. Idag pågår också en relativt kraftfull debatt i försvars- 
och tekniktidningar, som också pekar på de stora möjligheterna med NBF. 
Framlyfta möjligheter är exempelvis den gemensamma lägesbilden, minskade 
beslutscykler och snabbare verkan i målet. Samtliga möjligheter anser jag är 
logiska och naturliga i och med att vi får tekniken som hjälper och stöttar oss i 
vårt arbete som officerare i kris- och krigssituationer.  
Det jag och andra med mig till viss del saknar i dagens debatt är dock vilka faror 
NBF kan komma att innebära för oss i Försvarsmakten. Jag anser att det är av stor 
vikt att dessa definieras och lyfts fram samtidigt med den övriga debatten. Detta 
skulle då ge möjligheten för oss alla att göra egna bedömningar och avvägningar 
om vad NBF kommer att handla om och hur vi ska möta dessa faror och därmed 
bli bättre i vårt jobb. 
Exempel på faror som definierats i denna uppsats är det stora informationsflödet 
som kan mätta människan, risken för kommandostyrning från högre chef i och 
med det gemensamma läget, avsaknad av det direkta ledarskapet i krissituationer, 
utebliven beslutsfattning när detta behövs, samt faran att människor inte är nöjda 
med den information som finns utan hela tiden vill ha mera. Samtliga framtagna 
faror anser jag ligger i hur vi som människor och professionella yrkesutövare tar 
till oss och använder tekniken i det nätverksbaserade försvaret. Vi måste för det 
första acceptera att tekniken finns och är ett stöd för oss, för det andra måste vi 
klart definiera att NBF också är ett stöd för oss i vårt arbete och för det tredje 
fortsätta agera som människor, fast i en mer teknikkomplex miljö. Gör vi detta 
samtidigt som vi hela tiden är medvetna om de faror som denna typ av 
organisation kan komma att innebära och också omedelbart börjar med att öva 
detta i vår profession, har vi därmed skapat oss ett mycket gynnsamt utgångsläge 
för att kunna ta till oss det nätverksbaserade försvaret med allt vad det innebär.  

5.4 Behovssammansatta förband 
Precis som definierats i uppsatsen är behovssammansatta förband inget nytt, även 
om jag till stor del uppfattat att debatten om NBF menar att det är så. Jag anser 
trots det att Försvarsmakten snarast ändå måste definiera vad dessa förband 
innebär för att vi ska kunna påbörja verksamhet och förberedelser för att det 
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överhuvudtaget ska kunna fungera. Ett lysande exempel på ett behovssammansatt 
förband är idag vår utlandsstyrka, som lyftes fram av en av de intervjuade. Detta 
förband har idag specifika order och personal, precis som definierats utav den 
amerikanska Marinen. Min bestämda uppfattning är här att det är på denna nivå 
som vi i Sverige kommer att kunna nyttja behovssammansatta förband. Redan 
inom detta förband kan man se personal från olika förband och vapengrenar som 
gemensamt ska nå samma mål och resultat. Förutsättningarna är därmed inte de 
bästa för att dessa förband ska kunna agera på ett så effektivt sätt som möjligt. 
Här finns personal som kommer från olika landsdelar, som har olika utbildning 
och med helt skilda kulturer. Detta borde ge upphov till motsättningar och 
problem och jag är säker på att det också gör det i viss omfattning. Dock har 
uppsatsen och även litteraturen pekat på botemedlet för detta. Det är av yttersta 
vikt att dessa förband får öva tillsammans. Endast genom att öva tillsammans kan 
man skapa gemensamhet och tillit till varandra. Detta kan säkert låta som en 
självklarhet för vissa, men idag är tyvärr övningsverksamheten inte prioriterad 
och därigenom är också tilliten minimal, anser jag. Detta måste åtgärdas 
omedelbart. 
Inom dessa förband och även inom andra är chefens viktigaste uppgift att lösa 
tilldelade uppgifter. Chefen kommer dock inte att kunna lösa en enda uppgift om 
han inte tar hjälp av sina medarbetare och de tillgängliga förband han har till sitt 
förfogande. Han måste leda dem mot samma mål. I ledningen av det framtida 
nätverksbaserade försvaret kommer kraven på fysiska möten, direkt ledarskap och 
dubbelriktad kommunikation att vara lika viktig som idag. Ibland känns det som 
om dagens debatt handlar om att fysiska möten och mänsklig kontakt kommer att 
försvinna i NBF och ersättas av datorernas eget samarbete. Jag menar, precis som 
analysen pekar på, att det även i fortsättningen kommer att vara av oerhörd vikt 
att människor, chefer och övriga, träffas och pratar med varandra. Det kan inte gå 
så fort på stridfältet att detta inte är möjligt. Det direkta ledarskapet är viktigt, 
framförallt i den militära verksamheten där människor kan mista sina liv. Det 
direkta ledarskapet från chefer och den mänskliga kontakten kan inte ersättas av 
teknik. Här är det dock av vikt att man hittar en balans så inte högre chefer faller 
för frestelsen att kommandostyra. Denna avvägning är svår, men måste göras. 
Att mänsklig närvaro inte kan ersättas av teknik bygger på hur människan 
fungerar, anser jag. För att peka på detta citerar jag därför en av forskarna på 
Försvarshögskolan, nämligen den norska kommendörkaptenen och 
militärteoretikern Inge Tjöstheim: 
 

”Fruktan är den helt dominerande faktorn och det viktigaste för soldaten är 
att känna trygghet. Denna trygghet skapas inte genom att sprida ut 
soldaterna och låta dem titta på displayer. Den tryggheten kan bara fås 
genom att vara nära en annan människa och då handlar det om att vara så 
nära att man kan ta på denne.” (Tjöstheim, 2002) 
 

Ingen chef, vare sig i militära eller civila organisationer, kan agera och prestera 
utan att ha organisationens förtroende. En av respondenterna menar att förtroende 
är något som man förtjänar och jag delar denna uppfattning till fullo. Förtroende 
måste byggas upp mellan människor och deras omgivning. Här visar analysen 
klart på att det fysiska mötet mellan människor är av största vikt för att skapa 
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detta förtroende. Jag delar också denna uppfattning. Förtroende kan inte byggas 
genom nätverket. Först när människor träffas fysiskt, menar jag att förtroende kan 
skapas och det nätverksbaserade försvaret innebär ingen skillnad i detta avseende. 
Förtroende skapas också genom att chefen har stor kunskap och hög kompetens. 
Chefen måste helt enkelt veta vad han/hon pratar om. Det nätverksbaserade 
försvarets komplexa tekniska påverkan och de förband som kommer att verka 
inom detta, ställer stora krav på den utsedde chefen. Här måste chefen vara av 
yppersta klass, nästan en supermänniska verkar det som om man tittar på 
intervjusvaren. Sanningen är dock inte lika markant, enligt mig. Det handlar helt 
enkelt om att chefen självklart ska kunna det han är tillsatt för att göra, men ytterst 
om att han visar att han kan det för sina medarbetare och underställda. Detta görs 
bäst genom att delta i övningar med förbanden och på detta sätt visa vem han/hon 
är och vilka kunskaper och kompetens som denne har. Det finns ett talesätt som 
säger att man inte ska ställa andra krav på andra än de som man själv kan leva upp 
till. För att kunna leva upp till detta handlar det inte om att ha detaljkunskaper om 
allt inom NBF, utan mer om att förstå denna teknologi och kunna använda den på 
ett effektivt sätt för att nå målet. Agerar chefen på detta sätt, menar jag att 
han/hon definitivt fått organisationens förtroende. Också i frågan om att skapa 
tillit inom behovssammansatta förband är chefens kompetens avgörande. Liksom i 
frågan om förtroende skapas denna kompetens genom att chefer får en gedigen 
utbildning och även får chansen att verka ute i olika delar av den stora 
organisationen, så kallad växeltjänstgöring. Detta ställer också krav på ett system 
där vi kan och vågar peka ut framtidens chefer eller kanske ännu bättre att peka ut 
de som inte kommer att bli chefer inom det nätverksbaserade försvaret. Genom att 
göra detta kan vi satsa kraft på de chefer som utses och därmed ge dem en 
gedigen utbildning för att de senare ska kunna skapa både förtroende och tillit. 
Kunniga och kompetenta chefer kommer att vara avgörande för att det 
nätverksbaserade försvaret ska kunna fungera. Här delar jag helt de uppfattningar 
som framkommit i uppsatsen. Slutligen har de intervjuade pekat på faktumet att 
ett revirtänkande inte gör att tillit skapas inom förband som är 
behovssammansatta. Här är det viktigt att vi idag slutar agera och fungera i 
”stuprörstänkande” och istället agerar utifrån en gemensam försvarsmaktssyn. Här 
måste det till ett gemensamt arbete som tar fram gemensamma ordertabulaturer 
och reglementen. Dessutom är det en förutsättning att alla inom Försvarsmakten 
har ett gemensamt ledningssystem. Så är inte fallet idag. Jag anser att man idag 
kan skönja ett gemensamt tänkande inom organisationen, men det slutgiltiga 
resultatet är långt borta. 
De behovssammansatta förbanden kommer inom det nätverksbaserade försvaret 
att skapas av förband och system som finns att tillgå inom det svenska, och 
kanske även internationella, försvaret. Förbanden ska sättas in snabbt för att 
kunna agera. Tilliten inom dessa förband kommer att vara avgörande för 
framgång och det är därför av yttersta vikt att denna skapas. För att detta ska 
kunna fungera måste man redan i fredstid påbörja förberedelserna för detta, 
annars är det min uppfattning att detta inte kommer att fungera i en krigssituation 
där kaos, skräck, ovisshet och fruktan är självklara och vardagliga inslag. Tillit 
som måste kännas i dessa situationer, anser jag, måste utgöra samma tillit som Jon 
Leistad beskriver som den mellan patient och läkare (Försvarshögskolan, 2003). 
Jag kan också definiera denna tillit som den som jag själv skaffat mig i mitt arbete 
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som helikopterpilot, nämligen den man måste ha för sina förbandsmedlemmar när 
man flyger i täta formationer med små avstånd, nästan inga marginaler och i 
värsta fall även i totalt mörker med nattkikare18 framför ögonen. Ett misstag där 
kan innebära katastrof. Denna tillit får man endast genom att veta att man själv är 
tillräckligt bra, genom att de som flyger de andra helikoptrarna är tillräckligt bra, 
samt att veta och tro att de maskiner du använder fungerar. Denna sorts tillit 
byggs inte upp i en hast, utan det krävs lång tid av gemensam övning, social 
samvaro och att man verkligen lär känna varandra. Denna tillit är avgörande för 
ett bra resultat både inom flygningen och, menar jag, inom de behovssammansatta 
förbanden. 

5.5 Kommer NBF att påverka det militära ledarskapet? 
I denna uppsats har det visat sig att begrepp som tillit och förtroende kommer att 
fortsätta vara centrala i det militära ledarskapet även efter det att NBF införts. I 
analysen har det framkommit att i stort måste chefer och övriga agera på samma 
sätt som idag beträffande detta. Detta beror, anser jag, på att människan 
fortfarande är samma som hon alltid varit. Tekniken är endast ett stöd och en 
hjälp för oss i utövandet av vårt arbete och då är den stora utmaningen att vi måste 
lära oss att använda tekniken på ett optimalt sätt för att nå bästa möjliga effekt. 
På den direkta frågan om det militära ledarskapet avseende begreppen tillit och 
förtroende kommer att påverkas av det nätverksbaserade försvaret svarar jag dock 
ja. Detta motiverar jag genom att vi i dag, nästan dagligen, spekulerar, diskuterar 
och analyserar vad NBF är och kommer att innebära. Detta resonemang som förs 
på staber, mellan officerare och värnpliktiga, samt på andra ställen inom 
Försvarsmakten påverkar självklart oss som människor. Detta innebär i sin tur att 
vårt sätt att använda ledarskapet kommer att påverkas i och med att vi har 
genomförda diskussioner och nya fakta i våra huvuden då vi ska agera. Slutsatsen 
är härmed att det militära ledarskapet avseende begreppen tillit och förtroende 
definitivt kommer att påverkas av det nätverksbaserade försvaret, men det 
kommer inte att ändras. 
 

                                                 
18 Fri översättning av Night Vision Devices, NVD. (författarens anmärkning) 
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6 Avslutande reflektioner 

6.1 Studiens metodik och resultat 
Att skriva en uppsats som behandlar ämnena ledarskap och NBF kan tyckas vara 
att kasta sig in i ett mycket omskrivet och omdebatterat ämne. Detta var jag också 
medveten om när jag valde ämnesområde, men trots detta var jag fast besluten att 
behandla dessa ämnen för att på detta sätt fördjupa min egen kunskap. Mitt 
genomförda arbete har också visat sig spänna över ett mycket stort område, vilket 
har medfört att jag vid ett flertal tillfällen har fått gå tillbaks i litteraturen och även 
ibland ta ett steg tillbaks avseende frågeställningar och analyser. Detta har 
naturligtvis varit arbetsamt, men har samtidigt gett mig ytterligare insikt i det 
valda ämnet. Det har också visat sig att både ämnena ledarskap och 
nätverksbaserat försvar är så oerhört omfattande att jag flera gånger fått gå 
tillbaks och ändra på det som jag skrivit bara för att jag inte ska gå för djupt in i 
”fel” saker. Eftersom det i dessa fall är jag själv som definierat vad ”fel” saker är, 
är naturligtvis risken den att jag valt det mindre bra alternativet. Dock har min 
helhetskänsla för uppsatsen fått styra min intuition om vad som här varit rätt. 
Mitt val att nyttja en kvalitativ metod baserad på intervjuer med officerare ur 
Armén och Helikopterflottiljen har gett mig en god förståelse för denna metod 
och hur lång tid det tar att genomföra denna. Framförallt har arbetet med 
intervjuerna tagit lång tid beträffande renskrivning och analyser. Jag valde den 
kvalitativa metoden mycket för att jag ville samtala med personer och i dessa 
samtal även kunna ställa följdfrågor. Mitt ämnesval var ganska komplext och jag 
insåg att jag troligen skulle få ut mest genom att kunna samtala med andra. Jag 
valde också att endast intervjua tre officerare från Armén och tre från 
Helikopterflottiljen. Detta kan vid första anblicken tyckas vara för få, men jag 
tycker mig ha fått fram mycket relevant och givande information, trots det mindre 
antalet. Att inte ha med personer från Flygvapnet eller Marinen kan också tyckas 
vara märkligt, dock ansåg jag tidigt att detta inte var studiens syfte. Jag var inte 
ute efter någon rättvis fördelning mellan vapengrenarna, utan ville lyfta fram 
tankar som idag finns ute i organisationen. För att få fram detta valde jag då att 
utgå från organisationer som jag har god insikt i och därmed kunde jag definiera 
ett antal intressanta respondenter. Jag har, efter att ha genomfört denna 
undersökning, kommit fram till att urvalet av respondenter mycket väl motsvarat 
de förväntningar jag hade före påbörjandet och jag anser också att svaren 
indikerar detta. 
Uppsatsens huvudsyfte har varit att försöka belysa hur man skapar tillit inom det 
som kallas behovssammansatta förband. En omedelbar reflektion som infann sig 
snabbt hos mig var då hur man mäter tillit. Jag har inte kunnat finna något verktyg 
som mäter tillit, utan här har jag i stället fått gå på de svar som jag fått och 
analyserat dessa i förhållande till de definierade teorierna. Att dessutom mäta tillit 
inom ett helt nytt område som det nätverksbaserade försvaret har inte gjort det 
lättare. Jag tycker trots detta att resultatet blivit tillfredsställande. 
Resultatet av studien visar på att det i NBF kommer att vara mycket som är likt 
dagens uppträdande avseende att skapa tillit och förtroende. Här är det också på 
sin plats att avslutningsvis ställa sig frågan om detta beror på att uppsatsen bygger 
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på intervjuer med officerare i åldern 35 – 50 år och att dessa kanske har en 
gammaldags syn på dessa begrepp och därmed inte kan eller vill se vad som kan 
behövas i och med införandet av det nya i NBF. Kanske har den nya, yngre 
generationen en annan syn på dessa begrepp i och med användandet av dataspel 
och datachattande på ett mera frekvent sätt. Samtidigt har jag under uppsatsens 
skrivande resonerat med andra officerare både på Försvarshögskolan och på 
förband, angående de svar som jag fått och här har inga uppseendeväckande 
reaktioner framkommit. Detta anser jag pekar på att resultatet torde vara rimligt 
och att uppsatsens syfte därmed är nått. Att slutligen avgöra detta överlåter jag 
dock till läsaren, som säkert kommer att granska denna uppsats på ett kritiskt sätt 
och också lägga in sina egna erfarenheter och värderingar. I och med detta 
kommer ämnet att diskuteras och därmed också vidareutvecklas. 

6.2 Fortsatt arbete 
Att föreslå hur fortsatt arbete och forskning inom ett ämne som NBF ska 
genomföras kan tyckas vara oerhört svårt. I och med att ämnet i sig är relativt nytt 
inom den svenska Försvarsmakten är all ny kunskap av vikt för den fortsatta 
utvecklingen. Kombineras sedan NBF med ledarskap blir det om möjligt ännu 
mer komplext. Att därifrån ge förslag på fortsatta studier är därför mycket svårt 
och all form av studier och forskning är därför mycket relevant.  
I denna uppsats har jag haft som avsikt att behandla några av de mjuka frågorna 
som uppkommer i och med införandet av det nätverksbaserade försvaret. Här har 
det bland annat visat sig att det även i och med införandet av detta kommer att 
vara oerhört centralt och viktigt med mänsklig kontakt och det fysiska mötet 
mellan chefer och medarbetare, samt att övning är en förutsättning för att förband 
ska fungera även inom en framtida nätverksförsvarsmakt.  
Vi står nu under år 2004 inför ett nytt försvarsbeslut och det har redan, under tidig 
vår, indikerats att kraftfulla förändringar kommer att ske i form av nedskärningar, 
nedläggningar och omdisponeringar. Här vore det intressant att se hur detta 
försvarsbeslut kommer att påverka begrepp som tillit och förtroende, samt om det 
inom Försvarsmakten efter detta beslut ens är möjligt att skapa 
behovssammansatta förband på grund av den lilla förbandsmassa som verkar bli 
kvar. Mitt första förslag till fortsatta studier ligger därför inom dessa 
ämnesområden och torde vara av stor vikt att genomföra. 
Mitt andra förslag till fortsatta studier berör det som framkom i min reflektion 
avseende metod och resultat. Är det så att vi inom den äldre generationen är en 
form av bakåtsträvare och därmed inte vågar lyfta våra ögon och se de 
förändringar som måste ske i och med en övergång till ett nätverksbaserat försvar. 
Har den yngre generationen en annan syn på detta och hur ser denna i så fall ut? 
Om denna generation har en annan syn, vad beror den på i så fall och vilken av 
dessa uppfattningar är det som är den rätta, den yngre eller den äldre 
generationens?
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Bilaga 2 - INTERVJUUNDERLAG 
Manual för samtal i arbetet med C uppsats 
 
Respondent: ___________________________________________________ 
 
 
Tid och plats: ______________________________________________ 
 
 
 
Syftet med samtalet är att inhämta ytterligare material till min C-uppsats. 
Resultatet i detta samtal kommer att ligga till grund för min uppsats och 
informationen kommer att användas för att få ytterligare bredd och djup i min 
analys. 
Informationen kommer att behandlas konfidentiellt och det kommer inte i 
uppsatsen att gå att utläsa vem som sagt vad. 
Intervjun kommer att pågå under cirka en timme. 
Under intervjun hoppas jag att kunna använda mig av en ljudbandspelare och jag 
önskar att du ger mig ditt medgivande för detta. 
 
Generell problemformulering 
 
Genom IT har våra möjligheter att organisera arbete förändrats på ett avgörande 
sätt. Den tröghet som legat i tidens och rummets begränsningar har i stor 
utsträckning försvunnit. Detta gör att morgondagens ledare måste kunna använda 
sig av IT för att organisera och leda arbete i mer eller mindre virtuella 
organisationer.  
Inom Försvarsmakten närmar vi oss mer och mer den virtuella organisationen 
genom det planerade införandet av det nätverksbaserade försvaret, NBF.  
Uppsatsen avser att belysa frågeställningar som kan relateras till 
ledarskapsfrågorna inom det nätverksbaserade försvaret. 
 
De problemställningar som jag definierat i och med det militära inträdet i det 
nätverksbaserade försvaret berör samtliga det militära ledarskapet.  
 
Kommer chefen att få förändrade arbetsuppgifter i NBF och hur ska han lyckas 
med att skapa förtroende i den organisation som han ska leda? När chefen skall 
skapa de behovssammansatta förbanden som det talas om inom NBF, hur ska han 
då gå till väga och hur ska han få dessa styrkor att agera mot samma mål? 
Frågeställningarna berör samtliga de sidor av NBF som sällan debatteras och 
berörs. Det är, som tidigare nämnts, lätt att fastna i det tekniska resonemanget och 
därmed glömma de mjuka frågorna om hur allt ska ledas. 
 
Eftersom jag avser att vi genomför detta i form av ett samtal skulle jag vilja att du 
före vårt möte förbereder dig på vilka funderingar du har runt följande ämnen: 
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 Hur ser du på möjligheter och faror med denna typ av organisation i militära 

sammanhang? 
 Ledning av förband och personal i NBF. 
 Militära ledarskapet och chefens uppgifter i NBF. 
 Förtroende i ett nätverk. Hur ska man få det? 
 Hur hanterar man de behovssammansatta styrkorna som i NBF ska kunna 

skapas allt eftersom uppgifterna förändras? Kompetens? Tillit? 
 
För att starta tankeprocessen citerar jag här Försvarsberedningen i rapporten ”Ny 
struktur för ökad säkerhet nätverksförsvar och krishantering”: 
 

”Nätverksförsvaret kan beskrivas utifrån en övergripande indelning av 
Försvarsmaktens förmågor i tre delar:  

- information och omvärldsuppfattning,  
- ledning med beslutsstöd samt  
- insats och verkan.  

Ledning med beslutsstöd skapar, med grund i en god omvärldsuppfattning och 
kunskap om våra insats- och verkansmedel, möjligheter för snabba och 
relevanta beslut. Genom att bygga samman ledningsfunktionen i ett icke-
hierarkiskt nätverk mellan ledningsnivåer skapas förutsättningar för ledning 
från den mest lämpliga nivån beroende på situationen.  
Nätverksförsvaret får som konsekvens att ett hierarkiskt arbetssätt överges 
och att en förskjutning sker mot att arbeta och kommunicera mer horisontellt 
och i nätverk, organisationen blir plattare. Detta leder till ett bättre 
resursutnyttjande av både informations- och verkanssystem inom mark-, sjö- 
och luftkrigföringen, samt ett mer gemensamt och integrerat agerande av 
stridskrafterna.” (Försvarsdepartementet, 2001) 

 
Avslutning 
 
- Är det någonting övrigt som du utifrån vår diskussion skulle vilja tillägga? 
 
- Är det någon fråga som du väntade dig under denna intervju, men som inte 

kom? 
 
 
Anteckningar 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 


