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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Krigshistorien är full av exempel på hur den som utnyttjar sina resurser bäst

kan vara framgångsrik i svåra situationer mot en överlägsen motståndare.

Det handlar om att flexibelt kunna leda sina styrkor och ständigt vara beredd

att anpassa sig till uppgifter, miljö och tillgång till resurser.1

I olika sammanhang hävdas det att dagens osäkra omvärldsutveckling med en

breddad hotbild kommer att ställa ökade krav på bättre och säkrare

ledningssystem2. I systemen skall det finns en inbyggd flexibilitet som

möjliggör förändringar för att bättre kunna svara mot förändrade

ledningsbehov.

I samband med ominriktningen av Försvarsmakten från invasionsförsvar till

insatsförsvar har stora ledningsorganisatoriska förändringar genomförts.

För marinens del har det inneburit att en tidigare organisationen med fyra olika

marinkommandon har förändrats. All sjöoperativ verksamhet skall nu ledas av

ett Marintaktiskt kommando, som i framtiden skall verka integrerat med bland

annat armé- och flygtaktiska kommandot inom ramen för operativ

insatsledning ( OPIL ).

I den nya marina doktrinen3 betonas det att marinen i framtiden mer skall anta

formen av en insatsorganisation. Vid behov skall olika förbandstyper kunna

organiseras i en insatsstyrka och tillsammans lösa uppgifter i hela

konfliktskalan. Detta kan innebära att Marintaktiska kommandot skall kunna

leda flera underställda förband i flera olika riktningar med eventuellt olika

ledningsmetoder.

Mot bakgrund av detta har jag funnit det intressant att studera tillämpningen av

ledningsmetoder ur ett marint perspektiv.

                                                                
1 FOA tidningen sid 3, nummer 4 /1999
2 Ledningssystem består av –doktrin, organisation, personal och teknik, Ibid s. 3
3 Försvarsmakten, MTK, Innan det händer. Svensk Marin Doktrin, Informationshäfte version 001215
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1.2 Syfte / frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att studera de två ledningsmetoderna

kommandostyrning och uppdragstaktik och hur de kan utnyttjas för ledning av

marin verksamhet. Ansatsen är att klarlägga om det föreligger någon skillnad

mellan sättet att leda olika marina förband 4 avseende ledningsmetoder och hur

detta kan påverka en taktisk chefs sätt att leda marinens förband i framtiden.

Speciellt i en framtid som kan ställa krav på behovssammansatta marina

insatsstyrkor. För att kunna besvara den övergripande problemställningen bör

svar sökas på följande delfrågor:

1.  Vad innebär det att leda förband med uppdragstaktik eller kommando-

styrning ?

2.  Med vilka ledningsmetoder har marintaktiska chefer tidigare lett marina

förband ?

3. Vilka krav ställs det på marintaktisk chef om olika former av lednings-

metoder skall tillämpas i framtiden ?

1.3 Antaganden

Den nuvarande teknikutvecklingen inom ledningssystem kommer att fortsätta

och möjliggör inom tidshorisonten för denna uppsats organiserandet av

behovssammansatta förband/insatsstyrkor, som ur ett ledningsmässigt

perspektiv kan hantera både uppdragstaktik och kommandostyrning.

1.4 Begränsningar

Uppsatsen avgränsas i tid till perioden 2001-2010. Att perioden inte är längre

motiveras av att osäkerheten är stor om framtida uppgifter för marinen, vilket

också innebär svårigheter att förutbestämma organisation eller sammansättning

på marina insatsstyrkor. Uppsatsen begränsas att gälla för insatsstyrkor med

enbart svenska förband eller då svenska officerare för befäl över insatsstyrkor

                                                                
4 Med marina förband avses i denna uppsats ytstrids-, ubåts-, minkrigsförband- och amfibieförband
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med nationer som har förmåga att hantera ledning genom såväl uppdragstaktik

som kommandostyrning

Med marina förband avses i denna uppsats dagens operativa förband. Fartyg av

Visby klass kommer under uppsats tidsbegränsningar att bli operativa men i

skrivande stund är ledningsprover med olika ledningsmetoder ej genomförda

under realistiska förhållanden.

1.5 Metodredovisning

Uppsatsen inleds med en deskriptiv del där ledningsmetodernas innebörd,

styrka och svagheter samt historiska tillämpningar avhandlas. Vidare behandlas

ledningsmetoder i ett marint perspektiv.

Därefter analyseras ett antal marinofficerares uppfattning om tillämpning av

olika ledningsmetoder. Underlaget samt tecknade slutsatser ställs sedan mot en

hypotes som verifieras eller falsifieras. Uppsatsen avslutas med en

diskussionsdel som omfattar redovisning av problemställning och delfrågor

samt författarens fria värdering av slutsatser och tankar om ledningsmetoder.

Metodskiss:

Inledning

•Syfte

•Problemet

•Ramar

Bakgrund (Fakta
del)

•Ledning

•Organisation

•Uppdragstaktik

•Kommandostyrning

•Historia del

•Ledning av marina

 förband

        Analys

•Hypotesprövning

•Verifieras

Material

•Intervjuer

•Slutsatser från bakgrund

•Litteratur

Diskussion

•Svar på problem

•Värdering
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1.6 Centrala begrepp

Begrepp markeras med fotnoter och förklaras löpande i uppsatsen.

I denna uppsats används ledningsmetod, ledningsprinciper och

ledningsfilosofier synonymt då uppsatsens syfte inte är att analysera om det är

en metod eller ett sätt att tänka.

1.7 Material

Det källmaterial som jag utnyttjat, i framför allt bakgrundskapitlet, utgörs till

största del av tryckt material från Försvarsmakten, Försvarets forskningsanstalt

och  Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Därutöver har böcker som används i

undervisningen på Försvarshögskolan utnyttjats, skrivna av internationellt

erkända författare. Sammantaget bedömer jag, med en viss reservation för det

historiska materialet, att källmaterialet uppfyller krav på såväl reliabilitet som

validitet. Som primär källa i analysdelen har sex stycken svenska

marinofficerare utnyttjats, samtliga intervjuer finns utskrivna och behandlas

konfidentiellt av författaren. Utöver de frågor som finns redovisade i kapitel tre

har kompletterande frågor ställts för att erhålla två av varandra oberoende

källor. Allt källmaterial finns förtecknad i källförteckningen i kapitel fem.
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2. Bakgrund

2.1 Inledning

I detta kapitel beskriver jag de två ledningsmetoderna uppdragstaktik och

kommandostyrning. Syftet med kapitlet är att bygga upp en kunskapsbas inför

den fortsatta uppsatsen. Både nationella och internationella författare har

studerats för att erhålla en bredare kunskap om ledningsmetoderna.

Inledningsvis behandlas begrepp som ledning och organisation då dessa

begrepp är centrala för genomförande av organiserad verksamhet.

Vidare kommer jag avhandla ledningsmetoderna i ett historiskt perspektiv för

att öka förståelsen för nutida tillämpning av metoderna.

2.2 Ledning

Begreppet ledning är i dag ett omdebatterat begrepp då ordet ledningssystem

blivit något av ett modeord, kanske på grund av den debatt som pågår om eller

i vilken omfattning RMA5 skall implementeras i det svenska försvaret.

Begreppet ledning är ett något diffust begrepp som kan betyda olika saker i

olika sammanhang, för olika personer. För en vatteningenjör är det troligt att

ledning innebär en förbindelse som kan användas för transport av vatten. För

en elektriker …. och så vidare. För att erhålla en någorlunda allmän definition

har jag studerat olika författares syn på begreppet ledning.

I den nya marina doktrinen6 definieras inte begreppet ledning, i stället beskrivs

ledning som två parallella processer. En process för övergripande ledning  som

vid behov kan initiera en insatsledning och en process med tre faser; planering,

genomförande och uppföljning. För mig är det oklart om och hur dessa båda

processer interagerar med varandra, men det torde inte vara alltför osannolikt

att de gör det.

                                                                
5 RMA – Revolution in Military Affairs: Amerikanskt begrepp för att beskriva hur
teknikutvecklingen på ett genomgripande sätt påverkar hur konflikter kommer att gestalta sig,
och härmed kommer att påverka militära organisationers utformning. RMA innebär ett nytt
sätt att tänka och agera.
Försvarsmakten, Högkvarteret, Försvarsmaktsidé och målbild Rapport 4 s.160, Stockholm, 2000
6 Försvarsmakten, MTK, Innan det händer. Svensk Marin Doktrin, Informationshäfte version 001215
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I marinen finns det för närvarande två taktiska ledstjärnor; Taktikreglementen

för Flottan och Kustartilleriet7 . Dessa reglementen är skrivna på 1980-talet

d.v.s. före ominriktningen av försvaret och den nya marina doktrinens

tillkomst. Studerar man de alltjämt gällande taktiska reglementerna kan man

konstatera att man inte heller här erhåller en klar definition på ledning utan

snarare än beskrivning av ledning.

I taktikreglementet för flottan ( TRFL ) beskrivs ledning som,                

”Ledning av förband innebär att kontinuerligt följa lägets utveckling, göra

övervägande och fatta beslut, vilket innebär :

§ ställa uppgifter och fördela resurser,

§ reglera befälsförhållanden,

§ reglera beredskap,

§ i förekommande fall samordna underställda eller underlydande förbands verksamhet och

erforderliga specialfunktioner sinsemellan,

§ skapa tillfällen för chefen personligen att göra sin vilja gällande genom planmässigt

genomförda chefsbesök och inspektioner,

§ vidta de övriga åtgärder vilka erfordras som stöd för underlydande chefer när uppgifterna

skall lösas ”. 8

I motsvarande taktikreglemente för Kustartilleriet finns samma beskrivning,

dock ej ordagrant men med samma budskap9.

I arméns nu gällande taktiska reglemente finns en annan beskrivning,

” Ledning är den fortlöpande planering och det genomförande som fortlöpande

krävs för att nå uppställda mål. Ledning utgörs av chefers ledningsmetoder,

stabers arbetsmetodik och det ledningsstöd som krävs för

informationsinhämtning, bearbetning och delgivning.

Ledningsfunktionen skall skapa förutsättningar för chefen att utöva sitt

ledarskap.”10

                                                                
7 Kustartilleriet ändrade benämning till Amfibiekåren 2000-07-01, reglementen med beteckning
 kustartilleriet bedöms gälla tillsvidare.
8 Försvarsmakten, Marinen, Taktikreglemente för Flottan s. 7:3, 1987
9 Försvarsmakten, Marinen, Taktikreglemente för Kustartilleriet s.7:3 1987
10 Försvarsmakten, Armén, Arméreglemente del 2 Taktik s.75, 1995 års utgåva
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Sålunda en starkare betoning på ledningsmetoder, arbetsmetodik och

stödfunktioner. Vidare är syftet med ledningen mycket klart uttryckt,

” Ledning skall utövas så att chefen påtvingar motståndaren sin vilja ”11

I den nya ledningsorganisationsutredningen definieras taktisk ledning enligt

följande: ” taktisk ledning innefattar ledning av taktisk verksamhet, dvs.

verksamhet som syftar till att uppnå taktiska mål. Taktisk ledning omfattar

ledning av enskilda strider eller andra mindre insatser, som är mer avgränsade

till tid och rum än operationer. Dessa kan omfatta en eller flera typer av

stridskrafter ”. 12

Det finns tydliga bevis för att både USA och England i många fall har fått stå

som förebild, inspirationskälla och erfarenhetsbank när det gäller att införa

innovationer, både civilt och militärt. Det anglosaxiska uttrycket för ledning

betecknas ofta som C2, vilket är en förkortning på Command and Control.

Thomas P Coakley är en amerikansk författare som ofta citeras när det gäller

ledning. Han menar att ledning är: ”C2 is everything an executive uses in

making decisions and seeing they are carried out,……….and involves people,

information, procedures, equipment and the executive´s own mind. A C2

process is a series of funktions which includes gathering information, making

decision, and monitoring results….)13

Detta skulle innebära att ledning är både en process och ett system.

En något mer fyllig definition på begreppet ger  Lars Fredholm

” ledning är C2, ”command and control”.14

Vidare för Fredholm ett resonemang om att C2 måste kompletteras med den

mentala processen för att på ett bättre sätt beskriva vad ledning är.

                                                                
11 Försvarsmakten, Armén, Arméreglemente del 2 Taktik, s.76, 1995 års utgåva
12 Försvarsmakten, Högkvarteret, Rapport Ledningsorganisation 2000 del 1 s. 9, 2000-03-03
13 Thomas P Coakley, Command and Control for War and Peace s.53, National Defense University Press, 1992
14 Lars Fredholm, Ledning och beslutsfattande s. 164, Försvarsmedia, 1991
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” Det saknas ett C för ”Comprehension” (att förstå, fatta). ”Command” ger

uttryck för kommenderingsprocessen utifrån att man förstått situationen på ett

visst sätt och vill något. ”Control” ger uttryck för att följa upp skeendet i

förhållande till det man vill.15

Fredholm håller sig på den operativa nivån när han talar om ledning.

Frågan är om det finns ett behov av att ha olika definitioner på begreppet

ledning beroende på vilken krigföringsnivå man befinner sig ?

Göran Tode ger en mer målande bild av ledning. ” Det hela kan liknas vid ett

hockeylag. Under träning lär sig hockeylaget ett antal spelstilar; försvarsspel,

anfallsspel, spel i numerärt överläge, i underläge etc. Man studerar den

kommande motståndaren och söker finna hans svaga punkter. Coachen

dirigerar och kritiserar, man tränar och utvecklar. Men under matchen finns det

inte tid till detaljerade instruktioner. Laget måste vara samtränat. Spelarna

måste själva uppfatta situationen och samverka för att nå mål och förhindra

motståndarens attacker. Coachens roll blir att ändra spelstil i stort om det visar

sig att den använda inte fungerar. Orderna blir korta och mer av

inriktningskaraktär än detaljorder”16 .

Enligt Lagerlöf och Pallin är krigföringens olika nivåer på väg att suddas ut.

”Det blir alltså syftet med verksamheten som avgör på vilken nivå en enhet

verkar, vilket i sin tur är grunden för uppfattningen att gränserna mellan de

traditionella nivåerna är på väg att upplösas ”. 17

Det skulle alltså kunna innebära att det inte föreligger varken behov eller

möjlighet att definiera ledning olika för olika krigsföringsnivåer.

                                                                
15 Lars Fredholm, Ledning och beslutsfattande s. 164, Försvarsmedia, 1991
16 Göran Tode, Ledning och beslutsfattande s.101, Försvarsmedia, 1991

17  Johan Lagerlöf, Krister Pallin, Högre 2 Doktrin och ledning, s.52, FOA FOA-R-98-00874-505-SE
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I samma rapport skriver Johan Lagerlöf och Krister Pallin

” Ett klassiskt perspektiv på ledning inom organisationsteorin är att tala om

ledningens fem huvudfunktioner nämligen planning, organizing, commanding,

co-ordinating and controlling ”. 18

Vidare menar Lagerlöf/Pallin att de definitioner som finns inom olika

försvarsmakter är ofta relaterade dels till varandra, dels till den ovan nämnda

klassiska organisationsteoretiska synen på ledning.19

I rapporten har de studerat olika definitioner av ledning och enligt deras

uppfattning skulle följande aktiviteter och förhållanden kunna utgöra

grundstenarna i ledning:

§ Uppnå mål – lösa uppgift

§ Arrangera, organisera resurser

§ Planera

§ Hantera information

§ Subordination

§ Samordna

§ Kontrollera, återkoppla, utvärdera

§ Påverka 20

I ett annat sammanhang menar Lagerlöf/Pallin att ledning skall ses som en

övergripande funktion eller process för att styra funktioner eller kärnprocesser

som eld, rörelse, skydd, underrättelser och logistik.21

Sammanfattningsvis är begreppet ledning svårdefinierat och har för olika

personer och sammanhang olika innebörd. I de marina taktik reglementena

ligger definitionens tyngdpunkt på vad chefen skall göra för att leda sina

förband. I arméns reglemente är det tydligare beskrivet som en process.

Möjligen på grund av att den är skriven senare än marinens och där resultatet

av dagens forskning kring ledning finns mer implementerad.

                                                                
18 Johan Lagerlöf, Krister Pallin, Högre 2 Doktrin och ledning, s.40, FOA FOA-R-98-00874-505-SE
 ursprung:Bobitt,Randolph,Robert H Breinholt, Robert H Doktor och James, McNaul Organizational behaviour-
Understanding and prediction, 1978:Prentice - Hall
19 Ibid, s.40
20 Ibid s.49
21Lagerlöf och Pallin, Leda för att vinna,s.4,  FOA Tidning nummer 4/1999
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Andra författare menar att ledning skall beskrivas som både en process och ett

system. Det förefaller också vara så att utvecklingen inom information och

kommunikationsteknologin har påverkat synen och intresset för hur ledning

skall bedrivas. I ledningsprocessen kan man urskilja tre olika faser; planering,

genomförande och uppföljning. De är inte statiska eller strikt indelade utan

interagerar med  varandra. Processen ägs av formell eller informell chef som

sätter upp mål för processen.

2.3 Organisation

Syftet med avsnittet är att beskriva organisationens form och funktion för att

utifrån ett organisatoriskt perspektiv kunna förstå möjligheterna till val och

tillämpning av olika ledningsmetoder.

Människor är på ett eller annat sätt organiserade. Redan tidigt indelades

enskilda individer som tillhörde olika folkslag, stammar eller familjegrupper i

olika organisationsliknade grupperingar. Ofta var det den enskildes kunskaper

eller färdighet som avgjorde i vilken grupp han eller hon placerades. I dessa

grupper eller organisationer fanns en klar hierarkisk ordning. Position

bestämdes av styrka, skicklighet, ålder, ekonomiska tillgångar eller

släkttillhörighet. Hög position betydde mer makt och inflytande i

ledningsprocessen mot fastställda mål22. Organisationsstrukturer har sedan dess

alltid förändrats. Faktorer som initierar förändringar kan vara

omvärldsförändringar, organisationens krav, ekonomi, teknologi samt

förändrade organisationsmål. En förändring sker alltså konstant för att

organisationen skall kunna överleva och anpassa sig till förändrade krav och

behov.

Vad är en organisation och hur är den uppbyggd samt hur ser processen ut i en

organisation? Hur påverkar organisationen tillämpningen av olika

ledningsmetoder? För att finna svar på dessa frågor måste man konfronteras

med organisationsteorier.

                                                                
22 I denna uppsats betraktas organisationer ur ett rationalistiskt perspektiv
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Ett antal teoretiker har forskat inom ämnet och det förefaller som

ämnesområdet principiellt är uppdelat i två olika tolkningsätt av organisationer

och dess utveckling.23 Det ena grupperingen, med förespråkare som Elfon

Mayo och Fredrik Taylor, hävdade att man måste ta hänsyn till både sociala

och tekniska faktorer i organisationer.24 Den andra grupperingen intresserade

sig mer för hur organisationen som helhet skulle fungera. Här återfinns namn

som Max Weber, som ibland brukar kallas byråkratins fader samt Henri Fayol,

som hade en mer praktisk syn på hur organisationer skall fungera.25

Just Henri Fayols tankar är intressanta ur ett svenskt militärorganisatoriskt

perspektiv. Enligt Fayol kan man urskilja sex olika väsentliga aktiviteter för

allt företagande. Tekniska, kommersiella, finansiella, säkerhetsmässiga,

redovisningsmässiga och kanske den aktivitet som intresserade honom mest,

den administrativa aktiviteten. För denna aktivitet formulerade han ett antal

principer, bland annat förespråkade han långtgående arbets- och

auktoritetsfördelning i en organisation. Ett exempel; utse endast en chef för att

förverkliga ett mål samt gör en lämplig avvägning mellan centraliserad och

decentraliserad beslutsfattning.26 Vidare betonade han vikten av

verksamhetsplaner, befattningsbeskrivningar samt att varje företag skall ha en

stab. Staben skall bistå chefen vid tankeverksamhet och framtida planering.

Han argumenterade också för införandet av organisationsschema, då detta

tydliggör auktoritets- och ansvars fördelning i en hierarki.27

                                                                
23 Lars H Bruzelius, Per-Hugo Skärvad, Integrerad organisationslära , s.39 ,sjunde upplagan,
Studentlitteratur, 1995
24 Ibid s.39
25 Ibid s.37
26 Ibid s.47
27 Bengt Abrahamsson, Jon Aarum Andersen, Organisation,  sid 37, 2:a upplagan, Liber AB, 1998



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C – uppsats 19100:1024
Mj Jens Ribestrand 01-05-30 sida 13(72)

En som har tagit fasta på och utvecklat Fayols principer är den amerikanske

översten Lyndall F. Urwick. Han formulerade bl.a. principen om ett begränsat

kontrollspann, vilket innebär att en chef inte kan samordna mer än sex

underställda chefers verksamhet.28

Om man med ett Fayolskt perspektiv betraktar större organisationer, som

exempelvis svenska Försvarsmakten, ser man att organisationen är uppbyggd

enligt dessa principer. Det finns en till synes klar hierarkisk struktur, där arbete

och auktoritet är reglerade med befattningsbeskrivningar och organisations-

schema. Strukturbeskrivningen ger dock ingen fullständig bild av

organisationen, utan bara en beskrivning av hur enheter är organiserade i

förhållande till varandra och inte hur arbetet eller processen egentligen

fortlöper i organisationen. Inom försvaret talar man ibland om ”tjänstevägen

och trossvägen”, vilket indikerar att det finns olika kommunikationskanaler

inom företaget, en för ledning och en för informella kontakter och

tjänsteutbyte. ” Tjänstevägen” brukar benämnas som den korrekta men

omständiga och tidskrävande vägen, medan ”trossvägen” är den icke formella

men tidsbesparande och okomplicerade vägen. Rätt eller fel så finns detta

fenomen i organisationen och så kanske det måste vara. Men frågan är om det

är ett resultat av en genomtänkt och situationsanpassad ledningsprocess eller en

icke ändamålsenlig organisation ?

Bengt Abrahamsson och Jon Aarum Andersen menar att man måste hålla isär

två fundamentalt olika saker för att kunna analysera och förbättra en

organisation. Man måste skilja mellan organisationens form, det vill säga dess

struktur, och dess funktion – hur organisationen verkar.29

”En sammanblandning av form och funktion gör det svårt för oss att förstå  t ex

att organisationsformen hierarki i praktiken kan fungera på olika sätt.”30

                                                                
28 Lars H Bruzelius, Per-Hugo Skärvad, Integrerad organisationslära , s.39, 7:e upplagan, Studentlitteratur, 1995
29 Bengt Abrahamsson, Jon Aarum Andersen, Organisation  sid 252, 2:a upplagan, Liber AB, 1998
30 Ibid sid 252
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I samband med övergången från industri- till informationssamhälle med en

explosionsartad utveckling inom informations- och kommunikationsteknologin

har det vuxit fram en organisationsform som brukar kallas nätverksorganisation

eller nätverksstyrning. Nätverksorganisationen benämns ofta som en tänkbar

framtida organisationsform för försvaret, bland annat i samband med RMA

debatten.

Ett par citat om nätverksorganisationer för belysa detta:

”C3I kommer att påverka organisationsstrukturen i allra högsta grad. Det råder

ett intrikat samband mellan informationsteknologin och

organisationsstrukturen.”31

”Även vanliga organisationer blir mer nätverksliknande, dessa nätverk kommer

att få en allt större betydelse som alternativ till traditionella hierarkiska

organisationsformer. Utvecklingen går från hierarkier mot nätverk”. 32

”Vi bör utvecklas mot att sprida information och verka i nätverk snarare än i

hierarkier”. 33

Vad är en nätverksorganisation egentligen och hur kommer processtänkandet

att påverka chefens eller projektledarens möjligheter att utöva ledning ? Efter

genomläsning av ett antal böcker om organisationslära konstaterar jag att det

finns ingen klar definition på nätverksorganisation eller en beskrivning av

vilken struktur och funktion ett nätverksorienterat typföretag kan ha.

Det förefaller som om det är enklare att förklara nätverksorganisationen som en

motsats till hur en hierarkisk organisation är uppbyggd.

                                                                
31 Owe Wiktorin, Ledning och beslutsfattande s. 31, Försvarsmedia, 1991
32 Ibid sid 42-43
33 Försvarsmakten, Högkvarteret, Försvarsmaktsidé och målbild Rapport 4 s. 112, Stockholm, 2000
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Exempelvis Anders Johnson hävdar i Hierarkiernas harakiri att

nätverksorganisationen är motsatsen till följande

”Hierarkin är tydligt avgränsade från omvärlden och har en inre struktur som är

stabil över tiden, dess medlemmar förhindras att sträva efter andra mål än de

som är fastställda för organisationen. Ansvar och befogenheter mellan olika

positioner är klart fastlagda. Nivån bestämmer makt, status och materiella

villkor och kan utmärkas genom gradbeteckningar eller andra symboler.

Det finns ett tydligt maktcentrum och flera rangordnande nivåer där högre

nivåer styr och övervakar lägre nivåer. Det finns en strikt horisontell

arbetsfördelning ; kommunikation och samordning mellan två positioner sker

genom närmsta högre gemensamma position”.  34 ”Det som utmärker nätverk i

förhållande till hierarkier är främst: gränsen mellan nätverk och omvärlden är

ofta oklar. Nätverk är föränderliga; de är processer snarare än tillstånd. Aktörer

kommer och går. Ibland skapas ett nätverk för en specifik uppgift och upplöses

då den är utförd”. 35

Lars H Bruzelius och Per-Hugo Skärvad hävdar ”att det nya

företagsledningssynsättet och företagsorganisationen är (till-) platta (-de) och

processorienterade organisationer. En verksamhetsprocess är en kedja av

aktiviteter som tillsammans genererar produkter/tjänster. En

verksamhetsprocess har två egenskaper. Den har kunder, dvs det finns en

mottagare av processens resultat. Den går tvärs över organisatoriska gränser,

både internt mellan funktioner och revir och mellan organisationer som

samverkar”. 36

Det finns också de som förespråkar att organisationer aldrig kan göras helt

platta, utan att det alltid kommer finnas olika organisatoriska nivåer med olika

maktbefogenheter och ansvar.

                                                                
34 Anders Johnson, Hierarkiernas harakiri, s. 16, Ekerlids Förlag, 1995
35 Ibid s. 17
36 Lars H Bruzelius, Per-Hugo Skärvad, Integrerad organisationslära , s.216,sjunde upplagan Studentlitteratur
1995
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Bengt Abrahamsson och Jon Aarum menar att ingen organisationspraktik har

kunnat undvika det faktum att organisationer är hierarkiska. Oavsett hur man

organiserar sig kommer alltid någon att stå över någon annan, det kommer

alltid vara någon som har mer ansvar, större inflytande och större makt än

någon annan. Organisation innebär arbetsfördelning och arbetsfördelning

kräver koordination. Frågan om hur koordinationen skall ske och vem som

skall koordinera innebär med nödvändighet att hierarkifrågan aktualiseras.37

Avslutningsvis kan det sägas att den  allmänna debatten om framtida ledning

och organisationer är starkt präglad av tidens anda med modeord som

informationsteknologi, bredbandskommunikation och nätverk samt att

innebörden av dessa begrepp förefaller vara lösningen på alla organisatoriska

och ledningsmässiga problem. Samtidigt finns det förespråkare som hävdar att

vi även i framtiden kommer att arbeta i organisationer som är mer eller mindre

hierarkiska för att nå uppsatta mål. Således kommer ”någon” alltid att

bestämma över någon annan. Någon måste fördela arbetsuppgifter,

befogenheter och resurser. Organisationen kan till sin struktur göras något mer

platt, kanske med hjälp av tekniken. Men dess form och funktion kommer att

vara hierarkisk men mer processorienterad i framtiden.

Att arbeta i projektform, som det kallas civilt, är inget nytt för försvarsmakten.

Samordna eller samverka för att lösa olika uppgifter är en naturlig del av det

dagliga arbetet i försvarsmakten. Det nya är att det kan bli lättare att genomföra

denna process om alla är uppkopplade i ett gemensamt nätverk, men det är mer

en informations- och kommunikationsfråga, det vill säga en fråga om funktion

och inte en fråga om organisatorisk struktur.

                                                                
37 Bengt Abrahamsson, Jon Aarum Andersen, Organisation,  sid 248, 2:a upplagan, Liber AB, 1998
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2.4 Uppdragstaktik och Kommandostyrning

2.4.1 Inledning
Ledning kan som vi tidigare sett indelas i tre generella faser; planering,

genomförande och utvärdering. För att möjliggöra målstyrning av den

processorienterade verksamheten måste det utövas någon form av ledning.

Syftet med ledningen är att systematisera, organisera och fördela

arbetsuppgifter men också för att öka totaleffekten genom samordning av

enskilda förbands verksamhet. Således krävs ledning av all målinriktad

verksamhet, speciellt viktigt är ledning av militära medel då ett felaktigt

utnyttjande kan leda till allvarliga konsekvenser för en nation, såväl politiskt

som militärt men också ekonomiskt. Traditionellt sett brukar man skilja mellan

två olika ledningsprinciper eller metoder vid ledning av militär verksamhet.

Metoderna benämns som kommandostyrning och uppdragstaktik, den senare

kan också benämnas som uppdragsstyrning.

Den först nämnda metoden kan generellt sett karaktäriseras av centraliserad

ledning medan den andra av decentraliserad ledning. Huruvida det är två

principer, metoder, filosofier eller förhållningssätt avhandlas inte i denna

uppsats, fokus inriktas mot tillämpning eller utnyttjande av respektive metod

vid militär verksamhet. Som militär verksamhet avses i denna uppsats allt

utnyttjande av militära medel för att i alla konfliktnivåer uppnå ekonomiska,

politiska eller militära mål.

2.4.2 Uppdragstaktik
I Försvarsmaktens grundsyn ledning anges följande, ” Inom ramen för

uppdragstaktik kan temporärt detaljerad styrning behöva tillämpas”, 38 men vad

innebär ledning genom uppdragstaktik ?

                                                                
38 Försvarsmakten, Högkvarteret, Försvarsmaktens grundsyn ledning( förslag,) utgiven 2000-12-08
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Begreppet uppdragstaktik definieras i  Nomen F som  ”Metod att orientera om

det övergripande målet, ställa en uppgift, tilldela resurser och sedan låta den

som löser uppgiften i största möjliga utsträckning själv bestämma hur den skall

lösas.”39

I British Maritime Doctrine benämns uppdragstaktik som mission orders och

definieras som ” A style of orders to subordinate commanders that specify what

is to be achieved without constraining the subordinate as to how it is to be

achieved”. 40

Ett annat sätt att beskriva uppdragstaktik är att betrakta det som ett

samlingsbegrepp för att uppnå följande syften:

Skapa ökad delaktighet hos personalen och involvera flera människor i

planering-, besluts- och genomförandeprocessen, skapa bättre förutsättningar

för fokusering på övergripande frågeställningar. Placera beslutsfattandet

närmare genomförandet för att skapa större flexibilitet, initiativförmåga, bättre

improvisationsförmåga samt adaptivitet.41

Andra kännetecken på uppdragstaktik kan vara delegering av beslutsrätten,

autonomt uppträdande enheter samt ett vertikalt och horisontellt

informationsflöde via formella och informella kommunikationskanaler i en

organisation. Metoden bygger på en aktiv underrättelseinhämtning av högre

chef som syftar till att tillhandahålla rätt mängd viktig information åt

genomförande chefer.42

Införandet av uppdragstaktiken som en medveten ledningsmetod kan med viss

säkerhet härledas till den preussiska armén, som efter nederlaget mot Napoleon

1806 genomförde en omfattande ledningsreform. Arméledningen utvärderade

                                                                

39 Försvarsmakten, Högkvarteret, Nomen F 2000, Remiss utgåva
40 Royal Navy British Maritime Doctrine s. 225 3rd Impression 1996
41Niklas Zetterling, Uppdragstaktik och tidsfaktorn , Kungliga Krigsvetenskapsakademiens handlingar och

tidskrift häfte nr 2 / 2000

42 Van Crevald Martin, Command in War, s. 270, Harvard University Press, 1985
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ledningen av krigföringen efter nederlaget och drog slutsatsen att

krigetskomplexitet blivit för hög för att en chef skulle kunna detaljstyra sina

underställda chefer i en kaotisk och svår överblickbar stridsmiljö.

För att anpassa ledningen av stridskrafterna till krigets krav och eget

ledningsbehov erfordrades förändrade ledningsmetoder samt andra

ledaregenskaper hos truppförande chefer. Man eftersträvade självständiga

officerare som kunde agera snabbt, ta egna initiativ och som med

standardiserade eller okonventionella metoder genomförde striden mot mål

som högre chef fastställt. För att möjliggöra detta decentraliserades ledningen,

där besluträtten att avgöra hur striden eller uppgiften skulle lösas delegerades

ner i organisationen.

Under första världskriget utvecklades ytterligare tillämpningen av metoden av

framför allt tyska armén och var en av grundpelarna i vad som kom att kallas

för infiltrationstaktik. Taktiken brukar jämföras med ett vattenflöde som söker

sin väg framåt och rinner igenom där minsta möjliga motstånd finns. Taktiken,

som i dag brukar betraktas som en föregångare till dagens idéer om

manöverkrigföring, bygger på att man identifierar motståndarens

Schwerpunkt43 och därefter utnyttjar man teknikens möjligheter maximalt,

tillämpar uppdragstaktik och angriper motståndarens Schwerpunkt i syfte att nå

ett avgörande.

Tyskland tillämpade även uppdragstaktik under andra världskriget vilket

brukar anges som en förklaring till de många tyska framgångarna på den

taktiska nivå. Efter andra världskriget har den tyska ledningsmetoden med

decentraliserad ledning av förbanden bildat skola för andra nationer. Framför

allt Israel har utbildat officerare och förband i ledning genom uppdragstaktik

samt tillämpat och utvecklat metoden i samband med flera krig i Mellanöstern.

I Sverige har försvarsmakten sedan andra världskriget orienterat sig mot mer

uppdragstaktik och decentraliserad ledning. Sedan 1970-talet är uppdragstaktik

                                                                
43 Schwerpunkt kan jämföras med dagens uttryck decisive points eller vitala punkter som vilken motståndarens
kraftcentrum vilar på.
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den reglementerade ledningsmetoden som svenska förband skall sträva efter att

använda.44

Exempel på något som skulle kunna betecknas som uppdragstaktik är Nelsons

ledning av sjöstridskrafter vid slaget vid Trafalgar 1805.45 Förvisso finns det

skäl att anta att dåtidens samarbetet i form av delaktighet och öppen

kommunikation mellan chef och underställd inte är jämförbar med dagens.

Men exemplet visar ändå vad en kombination av god uppfattning om den egna

förmågan, offensivt uppträdande och en decentraliserad besluträtt i

genomförandet kan uppnå för resultat i en  kaotisk stridsmiljö.

Andra exempel på tillämpad uppdragstaktik återfinns från striderna i

Normandie 1944. Tyska chefer och förband var utbildade i en anda av

uppdragstaktik och hade från krigsutbrottet 1939 tillämpat metoden, som

successivt utvecklades med hjälp av erfarenheter från varierande strider och

miljöer. Under striderna i Normandie rönte Tyskland ofta framgångar på den

taktiska nivån mot en personellt och materiellt mer överlägsen motståndare i

form av de allierade. Decentraliserad ledning av förbanden skapade snabbhet i

beslutscykeln som möjliggjorde flexibelt och initiativrikt utnyttjande av

förbanden. De allierade hade en mer centraliserad ledning och var ofta mer

oflexibel i sin ledning av förband, vilket resulterade i tidsfördröjningar i

beslutsprocessen samt medförde begränsningar för chefer på olika nivåer att

utnyttja möjligheter till avgöranden eller hantera oförutsedda stridssituationer.

De allierade var mycket beroende av ett driftsäkert kommunikationssystem i

sin centraliserade ledning. Uppstod kommunikationsproblem blev det med

automatik fördröjningar i ledningen av förbanden. 46

                                                                
44 Marco Smedberg, Om stridens grunder, s. 231, Page One Publishing AB, Stockholm
45 Marco Smedberg, Om sjökriget, Page One Publishing AB, Stockholm
46 Niklas Zetterling, Michael Tamelander, Avgörandets ögonblick, Bokförlaget Atlantis AB, Stockholm, 1995
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Samma tillämpning av uppdragstaktik provades av tyskarna vid anfallet mot

Norge 1940. Välutbildade förband samt decentraliserad ledning framhålls ofta

tillsammans med överraskningsmomentet i operationen, som det som avgjorde

striderna till Tysklands fördel.47

Andra exempel på tillämpning av uppdragstaktik återfinns i Israels

krigshistoria. Dels i landkriget 1973 vid striderna om Golanhöjderna och

operation Gazelle48 men också i sjöstriden. Under kriget 1973 sänkte de

israeliska sjöstridskrafterna både syriska och egyptiska örlogsfartyg. Trots att

de israeliska sjömålsrobotarna hade kortare räckvidd uppnåddes framgång

genom taktikanpassning och uppdragstaktik i genomförandet. 49

Men Israel har inte alltid tillämpat uppdragstaktik, efter kriget med

grannstaterna 1949 beslutades det i samband med uppsättandet av den reguljära

armén, att ledningen skulle genomföras efter den brittiska modellen med en

mer kommandomässig ledningsmetod. Efter negativa erfarenheter i form av

försämrad stridsförmåga och moralproblem förändrades ledningen och

uppdragstaktik infördes på 1950-talet i den israeliska krigsmakten 50

2.4.3 Kommandostyrning
Historiskt sett är kommandostyrning det klassiska sättet att leda förband i strid.

Från en central plats med överblick över hela stridsfältet detaljstyrde chefen

med order sina enheter för att erhålla rätt effekt vid rätt tid och plats. Denna

ledningsmetod har varit förhärskande i såväl det civila samhället som inom

försvars och krigsmakter. Tidigare var samhället i stort sätt mer hierarkiskt

uppbyggt än vad den är i den demokratiska delen av världen i dag. En strikt

hierarkisk organisationsstruktur tillämpades där ledningen av verksamheten

utgick från toppen av pyramiden.

                                                                
47 Niklas Zetterling, Michael Tamelander, Den nionde april, Historiska media, 2000
48 Försvarshögskolan/Operativa Institutionen, Manöverkrigföring-metod eller tanke ?, Lars Ulving,
Oktoberkriget-exempel på manöverkrigföring och dess motsats, Norstedts tryckeri AB, Stockholm, 2000
49 Marco Smedberg, Om sjökriget, s.216, Page One Publishing AB, Stockholm
50 Niklas Zetterling, Ledning genom uppdragstaktik ; Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och
tidskrift häfte nr.5 / 1995
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I Nomen F definieras kommandostyrning enligt följande: ”Metod att ställa

uppgift, tilldela resurser och i viss utsträckning klargöra hur uppgiften skall

lösas. Styrningen begränsar underställdas möjlighet att välja metod, men

förutsätts i en given situation ge fördelar som minskad förberedelsetid och

ökad snabbhet.”51

Någon utländsk tydlig definition på kommandostyrning har jag ej funnit. Jag

har svårt att avgöra om jag brustit i min informationssökning eller om det är så

att metoden uppfattas så självklart att det inte behöver definieras.

Mot bakgrund av den svenska definitionen av kommandostyrning samt

motsatsen till den angivna definitionerna på uppdragstaktik uppfattar jag

kommandostyrning, som en ledningsmetod där chefen leder verksamheten med

handlingsregler som begränsar underställda chefers handlingsfrihet att avgöra

hur uppgiften skall lösas. Det vill säga högre chef fattar beslut, i olika

avseenden och utsträckning, om hur uppgiften skall lösas. Graden av

centraliserad ledning styrs av behovet av precision i tid och rum under

genomförandet eller behovet av att reglera handlingsfrihet eller

tillvägagångssätt för underställda.

Krigförings- och ledningsmetoder analyserades efter andra världskriget.

I bland annat Tyskland, Finland och Sverige drogs slutsatsen att uppdragstaktik

var den ledningsmetod som passade dessa länders förutsättningar bäst. I USA,

England och Frankrike drog man andra slutsatser om ledning. I dessa länder

behöll man en ledningsmetod som vi i Sverige uppfattar som mer

kommandostyrning än uppdragstaktik.52 Att så kan vara fallet i USA vittnar

inte minst Kuba-krisen53 och Vietnamkriget54 om, där den amerikanska

militärens verksamhet i hög utsträckning styrdes genom en politisk och militär

centraliserad ledning.

                                                                
51 Försvarsmakten, Högkvarteret, Nomen F 2000, Remiss utgåva
52 Marco Smedberg, Om stidens grunder, s. 232, Page One Publishing AB, Stockholm
53 Allison, Graham T, The Essence of Decision,  Harper Collin, Boston, 1971
54 Van Crevald Martin, Command in War, Harvard University Press, 1985
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Massmedias roll i militära operationer har sedan Vietnamkriget ökat i och med

teknik utvecklingen som medger realtidsbevakning av kriser och konflikter,

vilket bidragit till att massmedia idag är en av de viktigaste opinionsbildarna

med påverkansmöjlighet på politiska och militära beslutsfattare. Rollspelet

mellan massmedia och militära organisationer styrs i demokratier till viss grad

av massmedia, man förmedlar den bild av kriget som man vill, vilket ofta

innebär det som säljer. Massmedia och ”CNN-effekten” som kan exemplifieras

med Kuwait kriget 1991 samt U 137 för svenskt vidkommande 1982, har blivit

en faktor som varje militär beslutsfattare måste hantera under hela

ledningsprocessen. Ett sätt att hantera denna balansakt är med

kommandostyrning eller strikta handlingsregler detaljstyra förband under

operationen, så att inget går fel eller som kan uppfattas och vinklas av

massmedia till något som är ofördelaktigt för den som leder och genomför

militära operationer.

Historiska exempel på kommandostyrning av operationer återfinns i andra

världskriget. Naturligtvis kan man hävda att de allierades planering och

genomförande av landstigningen i Normandie var i varierande grad

kommandostyrd. Det var den bland annat av sekretesskäl, avslöjades

operationsplaneringen skulle överraskningseffekten förloras och försvåra eller

kanske rent av omintetgöra genomförandet av operationen, vilket krävde en

hög grad av centraliserad ledning. Men operationerna genomfördes också med

en hög grad av centraliserad ledning då det var den dominerande

ledningsmetoden hos huvudaktörerna USA och England. Samt att den enorma

logistiska operation i många stycken krävde minutiös detaljplanering för att

den överhuvudtaget skulle kunna genomföras.

Ett tydligare exempel på kommandostyrning finns i operationen som brukar

benämnas attacken mot Saint-Nazaire. En fransk hamnstad med Atlantens enda

torrdockor för tyska ubåtar och större ytstridsfartyg av Tirpitzs storlek. Genom

att  förstöra dessa reparationsresurser skulle de allierade avsevärt försämra
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Tysklands reparationskapacitet och därmed förmåga att genomföra

sjökrigsföretag. Operation planerades och förövades i England under mycket

hög sekretess, själva operationen genomfördes sedan genom

kommandostyrning efter en förutbestämd fas- och tidsindelad stridsplan.

De operativa målen uppnåddes till viss del genom mycket goda individuella

prestationer, men till en totalkostnad av höga egna förluster. Mest på grund av

illa genomförd förbekämpning med egna flygstridskrafter men också på grund

av att oväntade händelseutvecklingar eller friktioner inte kunde hanteras i den

strikta kommandostyrda ledningsstrukturen.

Ett annat exempel på kommandostyrd verksamhet är ledningen av engelska

ubåtar under Falklandskriget 1982. Högsta marina ledningen i London

kommandostyrde de strategiska ubåtarnas förflyttningar, stridsområden och

uppgifter med endast indirekt påverkansmöjlighet för sjöstyrkechefen i

operationsområdet amiral Sandy Woodward. Eldinsats med ubåten Conqueror

mot kryssaren General Belgrano beslutades i London och inte av

sjöstyrkechefen då det fanns ett politisk behov av att med  ROE55 reglera

vapeninsats. Denna ledningsmetod utnyttjades även av amiralen Sandy

Woodward vid utformningen av närr- och fjärrskyddet för

hangarfartygsgruppen. 56 Detaljstyrning av enskilda fartyg genomfördes för att

optimera skyddet av den oskyddade hangarfartygsgruppen. Kommandostyrning

av de enskilda fartygens gruppering genomfördes efter överväganden om bland

annat egna vapen- räckvidder, antalet vapenplattformar samt motståndarens

möjligheter att med robotar nå sitt mål.

                                                                
55 ROE ”Fastställd svensk definition och benämning saknas. ROE  utformas för varje insats genom
internationella avtal. ROE är benämning på regler varigenom den politiska ledningen eller militära chefer anger
när och hur  militära tvångsmedel får användas”. Utdrag ur Försvarsmakten, Högkvarteret, Försvarsmaktens
grundsyn ledning( förslag), utgiven 2000-12-08
56 Admiral Sandy Woodward, striden om Falkland, 100 dagar, Harper Collins Publishers. London, 1992
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Under ett antal år har kommandostyrning ansetts otidsenlig då den förknippas

med utnötningskrig. Denna form av krigföring som bygger på kraftsamling av

eld för ett utplånande av motståndaren, har ansetts och gör det fortfarande av

de flesta som ett inhumant sätt att föra krig då den före precisionsvapnens

tidevarv även slog mot icke-militära mål.

Mot bakgrund av den teknologiska utvecklingen inom information- och

kommunikationstekniken samt tillkomsten av sofistikerade precisionsvapen har

debatten om ledning genom kommandostyrning aktualiserats. Främst i

samband med debatten om implementering av RMA.  En framtidsbild är att

chefer på centralnivå kan med hjälp av ett integrerat nätverk av sensorer,

lednings- och vapensystem leda förband med en hög grad av

kommandostyrning. Genom att all nödvändig information finns i ett

ledningsnätverk uppbyggt på ett stor antal olika informationsinhämtande

sensorer, datoriserade bearbetningssystem och vapensystem skulle snabba och

kirurgiska insatser kunna genomföras mot motståndarens vitala punkter.

Farhågan finns för en alltför stor tilltro till teknikens möjligheter och

människans minskade roll i denna framtidsvision.
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2.5 Ledning av marina förband

Den miljö som marina förband skall verka i karaktäriseras av en mycket lång

kustzon bestående av både land, skärgård och öppet hav. Miljön kan med armé

termer beskrivas som både betäckt, små bruten terräng på land och i

skärgårdsområden men också öppen likt en öken med enorma vidder i

havsområdet. I denna skiftande miljö med årstidsförändringar samt varierande

meteorologiska och hydrologiska betingelser skall marina förband kunna

överleva och lösa uppgifter i olika konfliktsnivåer. Den omgivande

vattenmassan avgränsar men förbinder också Sverige med ett antal olika stater

och aktörer såsom Europeiska unionen, Ryssland, Baltiska länderna och

NATO. Detta innebär både möjligheter till normala relationer av skiftande slag

men ställer också krav på marin närvaro, kapacitet, beredskap samt goda

ledningssystem i fred med tillväxtförmåga vid negativ hotbildsförändring.

Marinen genomför sjöoperativ verksamhet som omfattar aktiviteter fritt till

sjöss, inom svenskt territorialvatten samt vattenvägar i skärgård innanför

baslinjen. Inom särskilt upprättat operationsområde utövar chef operativ

insatsstyrka (C (J)TF) operativ ledning. Vid insättande av insatsstyrka skall en

marin framskjuten insatsledning kunna uppsättas och verka i operations-

området.

Marintaktiska kommandot (MTK) utövar taktisk ledning som omfattar ledning

av sjökrigsföretag/amfibieföretag och biträds av förbandschef med staber.57

Den del av ledningen som är direkt kopplad till planering och genomförande av

sjökrigsföretag/amfibieföretag sammanfattas under begreppet företagsledning

som leds av företagsledare (FöL)58

                                                                
57 Försvarsmakten, Marinen, MTK, M3, Krigsorganisation,Operativinsatsledning,marintaktiska kommandot,00-
10-10, Utkast
58 Försvarsmakten, Marinen, Taktikreglemente för Flottan, s.6:12, 1987
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Företagsledning utövas av MTK, chef operativ insatsstyrka (CTF) eller chef

stridsstyrka (CTG). Vid ledning av ubåts- och minkrigsföretag biträds

företagsledare av chef ubåts- och minkrigsflottilj.59

MTK skall kunna leda alla marina stridskrafterna i fred, kris och krig. Utöver

detta skall marinen samordna och verksamhetsinrikta sjöbevakningen samt

delge inom Försvarsmakten en sammanställd sjölägesbild. Vid högre

beredskapsgrader skall marinen leda sjötrafikledning och sjötrafikkontroll,

vilket innebär ett samordningsansvar för all sjöfart inom svenskt territorium60

Marinen består av ett antal olika förmågor eller funktioner organiserade i

marina förband eller insatsstyrkor. Dessa förband är utrustade, organiserade

och utbildade för att kunna lösa specifika uppgifter i marina miljöer. Men av

naturliga skäl finns det avgörande skillnader mellan olika förbandstyper.

Amfibieförbanden är utrustade och organiserade för att i huvudsak lösa

uppgifter i mediaövergången land - vatten, medan ytstrids-, ubåts- och

minkrigsförband löser sina uppgifter i skärgårdsområden och till havs.

Vapentekniskt är både amfibieförbanden och sjöstridskrafterna utrustade med

tekniskt avancerade vapensystem för bekämpning under, på och över ytan.

Räckvidds- och effektmässigt har ytstridsförbanden en avgjort större kapacitet

än amfibieförbanden. Materiellt och personalmässigt karakteriseras

amfibieförbanden av ett stort antal mindre båtar, lätta vapensystem med hög

rörlighetsförmåga samt  personaltäta förbandsenheter där huvuddelen är

totalförsvarspliktiga. Sjöstridskrafterna består av ett mindre antal kvalificerade

vapenplattformar, där personalstyrkan är mindre och i hög utsträckning

yrkesofficerare.

Miljömässigt och taktiskt kan amfibieförbandens ledningsbehov och krav på

ledningsförmåga tillviss grad jämföras med arméns. Förbandet består av ett

antal skilda förmågor organiserade i olika enheter som skall lösa uppgifter i

olika områden. Organisatoriskt är förbanden uppbyggda i en flernivå struktur,

                                                                
59 Försvarsmakten, Marinen, MTK, M3, Krigsorganisation,Operativinsatsledning,marintaktiska kommandot,00-
10-10, Utkast
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där det normalt är fyra ledningsnivåer från brigadchef till gruppchef och en

chef kan i regel ha två till fem-sex underställda chefer. Det finns ett klart uttalat

linje- stabs förhållande i bataljon och kompaniförband.

Amfibiebrigadens förbandsstruktur har stora likheter med arméns förband

vilket kan förklara varför amfibiekåren präglats av arméns utveckling och

utbildning vad avser ledning av förband samt stabstjänst. Det finns stora

likheter i terminologi, bedömandeprocess och ledning av förband på taktisk

och stridsteknisk nivå. Arméns syn på uppdragstaktik finns starkt förankrad

bland truppförande chefer inom amfibieförbanden. Grundsynen på ledning

genom uppdragstaktik av förband har förstärks genom att officerare

regelbundet har genomgått taktisk truppföringsutbildning i armén, samt

därutöver regelbundet samverkat inom ramen för ledning och

sambandsövningar samt fältövningar.

Sjöstridskrafterna leds under en operation av en företagsledare, som kan

biträdas under planering, genomförande och uppföljning av stabsmedlem med

fackmässig kompetens– företagsövervakare (FÖVAK). MTK kan överlämna

till annan chef att för ett visst företag eller verksamhet vara företagskontrollant

(FöK)

Till sjöss leds fartyg och understödsenheter organiserade i förband eller

tillfälliga stridsgrupper av en taktisk ledare till sjöss (TaL), antingen från eget

ledningsfartyg eller samgrupperad med en av fartygscheferna i stridsgruppen.

Chef på enskilt uppträdande fartyg eller helikopter kan vara taktisk ledare .

Sjökrigsföretag skall lösas som uppdrag, varvid taktisk ledare ger order om

förberedelser, gång och stridsberedskap, utgångslägen och stridsmetoder. Den

taktiska ledaren leder striden genom att ställa uppgifter till underställda och

underlydande förband beroende på hur uppgiften är planerad att lösas.61

                                                                                                                                                                                                          
60 Försvarsmakten, Högkvarteret, Rapport Ledningsorganisation 2000 del 1, 2000-03-03
61 Försvarsmakten, Marinen, Taktikreglemente för Flottan  s.6:19, 1987
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Ovanstående är en förenklad beskrivning av miljön, förband och ledning för att

tydliggöra ledningsvillkoren i marinen. Inom ramen, för dessa betingelser, skall

marina chefer välja ledningsmetod eller kombination av metoder. För att

möjliggöra  ledning av enheter vid mindre enskild insats i ett avgränsat område

eller för flera större parallella insatser i geografiskt åtskilda områden.

Detta ställer krav på förmåga att kunna konfigurera ledningen efter behov för

hela ledningsprocessen som inkluderar både planering och genomförande men

också utvärdering. Oavsett ledningssituation tillkommer ett antal påverkans-

faktorer. Vid lägre konflikts nivåer skall ledning ske med olika typer av påbud

och restriktioner som lagar, internationella överrenskommelser62 samt politiska

handlingsregler i form av Rules of Engagement ( ROE).  I ett väpnat angrepp

tillkommer exempelvis samordning av sjömålsbekämpning med

flygstridskrafterna samt samverkan med markstridskrafterna i media

övergången land - vatten.

                                                                
62 Med internationella överrenskommelser avses fredens-, konfliktpreventionens- och krigets folkrätt
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3. Resultat

3.1 Inledning

Syftet med kapitlet är att analysera marinens framtida behov av att kunna

hantera såväl kommandostyrning som uppdragstaktik. Kapitlet inleds med en

beskrivning av informanterna samt frågeställningar som ligger till grund för

analysdelen. Inledningsvis tecknas en hypotes som övergripande utgångspunkt

för analysen. Därefter analyserar jag ledningsmetoderna ur ett nationellt och

internationellt perspektiv för marinen med hjälp av underlag från mina

intervjuer, litteraturstudier samt material från bakgrundskapitlet. Kapitlet

avslutas med en verifiering av tecknad hypotes.

3.2 Intervjuer med marina chefer

Som tidigare är belyst finns det i ÖB grundsyn ledning angivet att ledning av

försvarsmaktens förband i huvudsak skall genomföras med uppdragstaktik men

att temporär detaljstyrning kan bli nödvändig. Därav är det av relevans för

uppsatsen att analysera hur höga marina officerare tolkar begreppen och hur

metoderna har och kan utnyttjas för att leda marina förband. I denna uppsats

har jag använt sex informanter, tre från amfibiekåren och tre från

sjöstridskrafterna. De har intervjuats under januari och februari 2001 och

följande frågor har ställts:

§ Hur definierar du kommandostyrning ?

§ Hur definierar du uppdragsstyrning ?

§ Vilka ledningsmetoder har utnyttjats för ledning av amfibieförband ?

§ finns det nyansskillnader i ledning av olika förmågor  inom amfibieförbanden?

§ Vilka ledningsmetoder har utnyttjats  för ledning av sjöstridskrafter ?

§ finns det nyansskillnader i ledning av olika förmågor  inom sjöstridskrafterna ?

§ Med vilka ledningsmetoder kommer marina förband att ledas i framtiden ?

§ Hur på verkas valet av ledningsmetod  av uppgiften/kontexten/hotbilden ?

§ Vilka krav kommer det att ställas på chef / stab då ledning genomförs med två olika

ledningsmetoder samtidigt ?
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3.3 Hypotes

Marinen måste i framtiden kunna hantera uppdragstaktik och

kommandostyrning, i hela konfliktskalan såväl nationellt som internationellt.

3.4 Begreppen - uppdragstaktik och kommandostyrning

Bland de intervjuade marinofficerarna finns en klar och samstämmig

uppfattning om definitionen på uppdragstaktik och kommandostyrning.

Skillnaden mellan metoderna är i vilken omfattning underställda chefer tillåts

att självständigt avgöra och besluta om hur en uppgift skall lösas.

Uppdragstaktik uppfattas som en ledningsmetod där högre chef avgör vem och

vad som skall göras samt när det skall vara klart. Därutöver anger högre chef

vilka resurser som uppgiftslösaren har till sitt förfogande samt eventuella

handlingsregler som måste beaktas eller tas hänsyn till. Vid ledning genom

kommandostyrning regleras ovanstående men också hur uppgiften explicit

skall utföras eller lösas. Det vill säga högre chef reglerar inte bara vad utan

också i olika omfattning även hur medel och metoder skall utnyttjas för att nå

det uppsatta målet.

Marinofficerarna är överens om att det inte finns någon renodlad form av

uppdragstaktik eller kommandostyrning. Utan det skall betraktas som en

glidande skala, med de mest renodlade formerna av uppdragstaktik och

kommandostyrning i varsin ände på en skala.

Vid en internationell jämförelse skulle vi i Sverige återfinnas någonstans i

mitten på denna skala.63 USA och England brukar betraktas som länder som i

högre omfattning än andra tillämpar kommandostyrning, medan Tyskland och

Israel brukar anges som dess motpoler.

General Karlis Neretnieks redovisade samma uppfattning vid en föreläsning på

Försvarshögskolan 2000.64

                                                                
63 Informatör 1
64 General Karlis Neretnik, Föreläsning om Operationer, 2000-12-18, Försvarshögskolan, Stockholm
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Att vi i Sverige har valt att i största möjliga omfattning leda förband med

uppdragstaktik har att göra med vårt sätt att tänka och agera. Vi är vana att

tänka självständigt, agera utan styrning mot ett uppsatt mål samt att ta initiativ

på ett ansvarsfullt sätt och tillsammans med andra lösa uppgifter. Det visar inte

minst svenska förbands insatser i internationella operationer.65

Delaktighet i tillvägagångssättet vid lösande av en uppgift anges ofta som en av

uppdragstaktikens fördelar. Att underställda får vara med i beslutsprocessen

uppfattas som både motiverande för den som skall lösa uppgiften men också

gynnsamt för ledningsprocessen, då de kunskaper som medarbetarna besitter

kommer till värdefull användning. En annan fördel med metoden är att den

upplevs som överlägsen kommandostyrning när det gäller att hantera friktioner.

Chefen på plats har i regel en bättre bild av händelseförloppet, inkluderat

känslan för tempot i striden och kunskap om förbandets stridsvärde. Således

hanteras egna friktioner effektivast på den nivå de uppstår. Metoden kräver inte

ett kontinuerligt samband med högre chef; uteblir ledning kan underställd chef

fortsätta striden inom ramen för sin uppgift eller chefens beslut i stort och nå

målet utan detaljstyrningar. Erfarenheter från strider  utvärderas kontinuerlig

och genom decentraliserad ledning möjliggörs snabb och effektiv taktik

anpassning.

Uppdragstaktik upplevs som den ledningsmetod som bäst kan hantera

komplexa situationer. Ju mer komplex och svåröverskådlig en situation blir ju

svårare blir det för en chef att överblicka helheten och leda underställda chefer

med kommandostyrning. Chefer kommer att tvingas delegera beslutsrätten om

hur en uppgift skall lösas till underställda chefer. Något som kan uppfattas som

en svaghet med uppdragstaktiken är att det krävs stort förtroende mellan chef

och underställd. Högre chef måste våga lita på att underställda har vilja och

förmåga att lösa ställda uppgifter. Det kräver att chefer, som tillämpar

uppdragstaktik genom kontroll förvissar sig att underställda har förmåga att

hantera den handlingsfrihet som finns i uppdragstaktik. Har inte underställda

                                                                
65 Informatör 4
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den förmågan får chefen inte undandra sig sitt ansvar att stödja underställda.

Det kan genomföras genom att man tillsammans dialogiserar genomförandet

eller inför än mer kommandostyrd ledning. Vidare är det av yttersta vikt att

högre chef accepterar att underställda inte alltid väljer att lösa uppgiften på det

sätt som högre chef förespeglat sig och att man som högre chef inte lägger sig i

genomförandet, om det inte erfordras utan låter underställd avgöra hur målet

skall uppnås.

Vid all målrelaterad verksamhet är det viktigt att chef har förmåga att klart och

tydligt formulera vad som skall göras och helst varför eller beskriver önskvärt

slutläge efter genomförande fasen. Det som har relevans i frågan är vad

mottagaren uppfattar, inte vad uppgiftsgivaren förmedlar.

Till kommandostyrningens fördelar räknas att man får exakt det man vill ha,

man får ett exakt tillvägagångssätt och resultat av en viss verksamhet. Som ett

exempel kan understödseld anges, där funktionen styrs exakt i tid och rum för

att skapa förutsättningar för att ett annat förband skall kunna verka. En annan

fördel kan vara tidsfaktorn, vid tidskritiska situationer kan det gå fortare att

uppnå ett exakt resultat genom att beordra vad och hur en uppgift skall lösas än

att tillämpa uppdragstaktik.

Till kommandostyrningens nackdelar anges uppdragstaktikens fördelar i

komplexa situationer. Det är svårt att använda kommandostyrning i situationer

där det är svårt för en chef att överblicka helheten. Svårigheten ligger i att

tänka flera steg framåt, överblicka alla påverkansfaktorer samt välja det bästa

av flera tillgängliga handlingsalternativ. Osäkerheten i beslutsunderlaget är för

stort. För mycket kommandostyrning kan också uppfattas som

motivationssänkande för kreativa människor som har erfarenhet, vilja och

behov av självständigt arbete.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C – uppsats 19100:1024
Mj Jens Ribestrand 01-05-30 sida 34(72)

Sammanfattningsvis upplever jag en samstämmighet bland de intervjuade att

skillnaden mellan ledningsmetoderna är hur uppgiftens skall lösas. I

uppdragstaktik är det upp till underställd chef att avgöra hur uppgiften skall

lösas. I kommandostyrning avgör högre chef detta.

Utifrån genomförda intervjuer och bakgrundskapitlet har jag dragit följande

slutsatser om ledningsmetoder:

För det första finns det ingen klar gräns mellan kommandostyrning och

uppdragstaktik. I en given situation kan en person uppfatta det som

kommandostyrning medan en annan person uppfattar det som uppdragstaktik.

Det som påverkar uppfattningen är inre faktorer som kunskap, erfarenhet,

självförtroende och vilja, men också den rådande situationen i vilken uppgiften

skall lösas. Utbildning och traditioner inom krigsmakten kan vara exempel på

yttre faktorer som påverkar individens uppfattning om det är ledning genom

kommandostyrning eller uppdragstaktik. Till syvende och sist är det den

enskilda människan som avgör om hon leds med uppdragstaktik eller

kommandostyrning.

För det andra kräver kommandostyrd ledning att uppgiftsställaren analyserar

hela situationen med alla inflytelsefaktorer och hittar de avgörande faktorerna

som leder till måluppfyllnad, för att därefter sätta in rätt medel, på rätt sätt och

vid rätt tidpunkt. Detta låter sig göras i mindre komplexa situationer, då

komplexiteten ökar i en situation blir det svårare för chef med stab att

överblicka helheten, förutse eventuella händelseutvecklingar eller friktioner

och sedan leda underställda med kommandostyrning. Under dessa

ledningsförhållanden måste högre chef delegera beslutsrätten om hur uppgiften

skall lösas till underställd chef. Annars riskerar högre chef med stab att bli

överbelastad med detaljplanering, ordergivning och uppföljning, vilket på sikt

kan medföra försämrad ledningskvalitet som en konsekvens av felaktig

ledningsmetodik.
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För det tredje finns det i Sverige en naturlig fallenhet för uppdragstaktik, från

grundskolan till yrkeslivet utbildas och övas vi i gruppvis problemlösning. Det

finns en tradition och en nästan självklar rättighet att få delta i processer om

hur arbeten eller aktiviteter skall genomföras.

Detta kan medföra svårigheter för både chef att leda och underställd att ledas

genom kommandostyrning, om det inte finns kunskaper eller förståelse för

varför metoden tillämpas.

För det fjärde krävs det ett mycket stort förtroende mellan chefer och förband,

oavsett vilken ledningsmetod som tillämpas. Vid uppdragstaktik måste chef

våga lita på att underställda uppnår målet trots att tillvägagångssättet kanske

avviker mot beprövade metoder. Vid kommandostyrd ledning måste chef våga

lita på att tillvägagångssättet eller verksamheten vid underställt förband följer

det beordrade. Oavsett val av ledningsmetod måste underställda chefer ha

förtroende för högre chef när det gäller målformulering och att det uppsatta

målet har relevans för striden som helhet. Förtroende mellan chef och

underställd uppnås genom personkännedom, liten personalomsättning samt

personlig erfarenhet och yrkesskicklighet uppbyggd på mångårig tjänst i

välövade  förband.

Slutligen ställs det vid all ledning av marina förband höga krav på rak och

tydlig kommunikation mellan chef och underställd. Det innebär ett

grundläggande krav på robusta och driftsäkra tekniska ledningssystem men

också ett utökat krav systemens tillgänglighet vid tillämpning av

kommandostyrning. Metoden bygger på att chef med en realtidsbaserad

lägesbild som beslutsunderlag skall kunna välja den mest optimala resursen

och utnyttja den med kommandostyrning på effektivaste sätt.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C – uppsats 19100:1024
Mj Jens Ribestrand 01-05-30 sida 36(72)

3.5 Ledningsmetoder i ett nationellt perspektiv

Efter genomförda intervjuer har jag fått intrycket att det finns en

samstämmighet inom marinen om att det tillämpas uppdragstaktik men att det

finns inslag av kommandostyrning.

Inom amfibiekåren och speciellt amfibiebrigaden tillämpas i högre grad

uppdragstaktik än kommandostyrning när det gäller ledning av förband.

Förbandets personella storlek och antalet underställda enheter kräver en hög

grad av uppdragstaktik. Chefer har inte förmåga att detaljstyra flera

underställda enheter som genomför varierande typer av uppdrag på flera

geografiskt åtskilda platser. Ansvaret för hur uppgiften skall lösas måste

delegeras till underställda chefer, som till viss del på samma sätt delegerar

beslutsrätten om hur deluppgifter skall lösas till sina respektive underställda

enheter. Detta förfarande innebär en hög grad av uppdragstaktik mellan brigad

och bataljonschefer. Längre ner i organisationen ökar graden av

kommandostyrning, plutonchefer blir kommandostyrda och plutonchefen blir

mycket kommandostyrande.

När det gäller ledning av funktioner66 så används både uppdragstaktik och

kommandostyrning. Ett exempel är underrättelseinhämtning genom spaning.

Uppgiften formuleras ofta som en spaningsfråga, sedan är det upp till

förbandschef och funktionsföreträdare att avgöra vilka medel och metoder som

skall utnyttjas för att besvara frågan. Men underrättelseinhämtning kan också

vara starkt kommandostyrd. Operationens karaktär och syfte kanske ställer

höga sekretesskrav under planering och genomförande, vilket kan medföra att

det enda sättet att lösa uppgiften är genom detaljstyrning av operationen. Ett

annat exempel på kommandostyrd funktion är understöd i form av artilleri- och

granatkastareld eller robot och mineld. Kommandostyrning genomförs för att

                                                                
66 Med funktion avses i denna uppsats verksamhetstyp som bedrivs vid flera krigsförband.

Försvarsmakten, Högkvarteret, Nomen F 2000, Remiss utgåva, Exempel på funktion kan vara eld, skydd  eller
uthållighet.
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säkerställa eldinsats samordnat i tid och rum men också för att undvika

vådabekämpning eller begränsa resursförbrukning.

Ett annat exempel på kommandostyrd aktivitet är insatser vid IKFN-

uppgifter.67  Tillvägagångssättet som övats för att lösa dessa militär-politiska

komplicerade situationer med exempelvis artilleriförband, har varit att man

från högsta militära nivån beordrat beredskap och eldtillstånd för enskilda

batterichefer. Genom förfaringssättet skapas en viss politisk kontroll över

situationen och begränsar okontrollerade handlingar med oönskade politiska

konsekvenser som följd. Samma förfaringssätt har utnyttjats vid skarp

verksamhet i samband med fasta minspärrtroppars eldinsats under

ubåtsskyddets initiala operationer på 1980-talet. Under dessa operationer

reglerade högsta marina ledningsnivån insats med minor genom att tilldela

eldtillstånd och eldförbud till enskild chef för minspärrtropp, detta skedde utan

delaktighet eller påverkansmöjligheter  för brigad- eller bataljonschef. 68

Amfibieofficerarna har uppfattningen att sjöstridskrafter i högre omfattning

styrs med kommandostyrning än amfibiestridskrafter, men erkänner samtidigt

att de egentligen har för lite kunskaper om sjöstridskrafterna för att kunna

uttala sig om detta. Bland sjöofficerarna är uppfattningen delad, både vad avser

ledning av amfibiestridskrafterna och sjöstridskrafterna.  En del hävdar att

ledning av stridskrafterna sker med uppdragstaktik medan andra menar att det

är en kombination av båda metoderna. De som hävdar att ledning av

sjöstridskrafterna genomförs med en kombination, menar att företagsledaren

leder den taktiske ledaren med uppdragstaktik medan den taktiske ledaren leder

stridsgrupper eller enstaka fartyg med mer kommandostyrning än

uppdragstaktik. Samtliga intervjuade sjöofficerare menar dock att valet av

ledningsmetod i mycket hög utsträckning kommer påverkas av konfliktnivån

och uppgiften. I en eskalerande situation där en kris utvecklas till en konflikt

                                                                
67 IKFN , Ingripanden vid Kränkning under Fred och Neutralitet
68 Informatör 3
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eller krig kan ledning av förband övergå från kommandostyrning till

uppdragstaktik.

Ett tydligt exempel på en kombination av båda metoderna i en och samma

operation är ubåtssystemet. Förflyttning till och från operationsområdet

uppfattas som en kommandostyrd aktivitet, då det är Marintaktiska kommandot

och ur säkerhetssynpunkt förbandschefen som reglerar färdväg, tider och

operationsområde. Men inom tilldelat operationsområde har fartygschefen

fullständig handlingsfrihet att inom ramen för sin uppgift avgöra hur den skall

lösas.

Ett annat exempel på verksamhet som av en del upplevs som mer

kommandostyrd än uppdragstaktik är anfallsföretag med ytstridsenheter.

Striden karaktäriseras av snabba stridsförlopp med utlöpande, eldinsats och

inlöpande. Striden skall ofta samordnas med amfibieförband och

flygstridskrafter vilket ställer höga krav på regleringar av företagets

genomförande.

Ledning av förband i ubåtsjaktsoperationerna på 1980-och 90 talet uppfattas av

de intervjuade som mer uppdragsstyrd än kommandostyrd ledning.

Ubåtsjaktstyrkan var ett behovssammansatt förband likt brigadstrukturen med

olika fartygstyper och förmågor. Det innebar att uppgifterna kunde lösas på

olika sätt, vilket medförde svårigheter för chefer på olika nivåer att hantera

detta genom kommandostyrning. I stället tilldelades förbandschefen ett område

i vilket ett antal uppgifter skulle lösas. Hur sedan uppgifterna löstes var upp till

enskilt förband eller fartygschef, varvid eldtillstånd reglerades genom stående

order

Efter mina genomförda intervjuer vill jag, trots att de intervjuade lämnar en

samstämmig bild av att marina förband leds med uppdragstaktik, hävda att det

finns olika uppfattningar om huruvida stridskrafterna inom marinen leds med
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uppdragstaktik, kommandostyrning eller med en kombination av dessa. Det

säkert finns ett antal orsaker till detta, en del orsaker kan vara att de intervjuade

officerarna kommer från olika förbandskulturer med olika traditioner, har

genomgått olika internationella utbildningar men också att de har olika

ledningserfarenheter, både från övnings verksamhet men också från s.k ”skarpa

insatser”.

 Detta påverkar naturligtvis deras uppfattning. En annan orsak kan vara att när

man diskuterar ledningsmetoder har man olika fokus. En del fokuserar på

väpnat angrepp medan andra har sitt fokus och referenssystem mest inriktat

mot internationella operationer. Detta gör det svårt att studera tillämpning av

ledningsmetoder. De slutsatser som jag har dragit efter intervjuer med

marinofficerarna om ledning av marina förband i ett nationellt perspektiv är

följande:

För det första leds marina stridskrafter med en kombination av

kommandostyrning och uppdragstaktik som bestäms för varje ledningstillfälle.

För vissa uppgifter med vissa förband används en ledningsmetod medan man

med samma förband i andra situationer väljer en annan metod. Min uppfattning

är att det inte finns ett likhetstecken mellan ett visst förband och en viss

speciell ledningsmetod vid olika uppgifter. Det är uppgiften, konfliktnivån eller

krigssituationen samt förbandets egenskaper i form av struktur och förmåga

som avgör vilken ledningsmetod som skall tillämpas. Sammansatta komplexa

förband som exempelvis ubåtsjaktstyrkan eller amfibiebrigaden leds effektivast

med uppdragstaktik i komplexa stridssituationer. Medan kommandostyrning av

exempelvis eldunderstöd eller roboteld är det mest optimala i en given situation

för att säkerställa insats av eldunderstöd eller undvika vådabekämpning.

För det andra måste ledning kontinuerligt analyseras för att möjliggöra positiva

förändringar eller en utveckling. För att kunna analysera chef och underställdas

olika ledningsbehov bör ledningen kontinuerligt utvärderas under hela

ledningsprocessen av oberoende analysgrupp med detaljkunskaper om alla
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marina förband. Gruppens uppgift borde vara att klarlägga ledningsbetingelser

före och under operationen, bedöma det egentliga ledningsbehovet för både

chef och underställda samt hur ledningen egentligen genomfördes. Detta för att

säkerställa att ledningen situationsanpassas och optimeras för aktuellt

ledningstillfälle och då är det ointressant om metoden benämns uppdragstaktik

eller kommandostyrning.

För det tredje bör val av ledningsmetod betraktas i förhållande till

ledningscykeln som generellt indelas i tre olika faser; planering, genomförande

och utvärdering. Det kan vara så att en underställd som ges möjlighet till

deltagande i bedömandeprocessen med framtagning och val av

handlingsalternativ upplever en högre grad av uppdragstaktik än en underställd

som inte har deltagit i processen. Själva genomförandet upplevs sedan av de

initierade som uppdragsstyrd verksamhet trots att det kanske finns strikta

handlingsregler, medan utomstående bedömare skulle betrakta det som

kommandostyrd ledning av förband. Det kan vara så att vi fokuserar för

mycket på genomförandefasen när vi diskuterar ledningsmetoder och inte till

helheten, det vill säga betraktar hela ledningscykeln.

Slutligen kommer valet av ledningsmetod påverka stabers personella storlek,

arbetsmetodik, kompetenskrav samt ledningssystem. Vid uppdragstaktik

delegeras ansvaret för utformning av hur man skall lösa en uppgift. Varje

organisationsnivå utarbetar sedan en plan för detta, det vill säga produkten

förädlas på varje nivå. Vid kommandostyrning skall detta arbete utföras av en

stab på en nivå för alla underliggande nivåer. Konsekvensen blir att den

centrala nivån tar på sig det fulla planerings- och genomförande ansvaret för en

eller flera operationer. Det ställer krav på detaljkunskaper om förbanden,

ledningskompetens om hur de skall utnyttjas effektivast men också att staben

kan hantera flera samtidigt pågående operationer med olika tidsskalor.

Kommandostyrningen ställer högre krav på uppföljning av pågående

verksamhet än uppdragstaktik. Högre chef och stab måste över tiden
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upprätthålla hög beredskap för att kunna ge kompletterande instruktioner till

underställda om stridens förande. Detta torde innebära ett större behov av

personellt större staber med rätt kompetens vid ledning med

kommandostyrning än vid uppdragstaktik.

3.6 Ledningsmetoder i ett internationellt  perspektiv

Ett utökat svenskt deltagande i internationella operationer ställer ökade krav på

förmåga att hantera kommandostyrning. Det är de intervjuade marinofficerarna

helt övertygade om. I andra länder som exempelvis USA och England finns en

annorlunda syn på hur ledning av förband skall genomföras. Graden av

kommandostyrning är högre än vad vi är vana vid. Anledningen till detta kan

vara flera. Ett som ofta nämns är behovet av ett högt politiskt inflytande i

militära operationer. Exempel på politisk styrning av militära operationer finns

både från Vietnam69 och Gulfkriget70. Inflytandet i militära operationer har

genomförts genom att politiker gett den militära ledningen begränsningar i val

av tillvägagångssätt, vapensystem och till och med målval. Det vill säga olika

typer av direktiv och anvisningar om hur en uppgift skall lösas. Behovet av

politisk styrning förklaras ofta med att det finns en risk eller rädsla att felaktiga

stridsinsatser kan få den inrikespolitiska- eller internationella världsopinionen

att reagera negativt på operationens genomförande eller syfte. En negativ

opinion som i sin förlängning kan påverka den sittande politiska ledningens

makt och dess fortsatta politiska existens.

Ett annat syfte med politisk styrning kan vara att förhindra att man genom ett

visst militärt agerande inledningsvis i en konflikt begränsar den inrikes- eller

utrikespolitiska handlingsfriheten i ett senare skede.

                                                                
69 Martin Van Creveld, Command In War, Cambridge, Massachusetts and London, England,

1985
70 Gordon, Michael and Bernard Trainor, The Generals’ War. The Inside Story of the Conflict in the Gulf,   Back
Bay Books, New York, 1995
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En ytterligare faktor som ibland nämns som en anledning till mer

uppdragstaktik än kommandostyrning är resursbrist.71 Kommandostyrning är

mer resurskrävande än uppdragstaktik. Framför allt USA men till viss del även

England är resursstarka i förhållande till andra länder och har möjlighet att

understödja och genomföra en kommandostyrd ledning.

Länderna är överlägsen när det gäller ledningssystem, sensorer och

vapensystem, både kvalitativt och kvantitativt, uppstår förluster eller inträffar

oförutsedda händelser hanterar man det med att tillföra mera resurser. Andra

länder måste utnyttja sina färre resurser på ett mer optimalt sätt genom

uppdragstaktik,

” den underlägsnes möjlighet att med begränsade resurser nå framgång”72

En annan anledning till varför man i andra länder tillämpar mer

kommandostyrning är utbildningsståndpunkten bland officerare och soldater.

Är den låg kanske kommandostyrning är det enda ledningsalternativet, att med

kontinuerliga instruktioner säkerställa att det genomförs någon som helst

målrelaterad verksamhet. I mindre demokratiskt utvecklade länder kan

kommandostyrning vara ett sätt att hindra försök till oönskade militära aktioner

som inbördeskrig eller statskupper.

I Sverige har vi valt något som ibland kallas den svenska modellen73. Den

innebär mer uppdragstaktik än kommandostyrning, chefer på olika nivåer tillåts

att inom vissa givna ramar självständigt avgöra hur uppgiften skall lösas. Det

har varit den gällande ledningsmetoden från 1970–talet och i samband med

nationella operationer. Insatser i fred, kris och neutralitet har reglerats med

handlingsregler uttryckta i IKFN, i krig utgör till viss del folkrätten

handlingsregler. Men grundbulten i den svenska metoden har varit hög

handlingsfrihet för chefer att självständigt avgöra hur en operation skall

genomföras. De senaste årens utökade internationella engagemang för svenska

                                                                
71 General Karlis Neretniks, föreläsning om operationer,2000-12-18, Försvarshögskolan, Stockholm
samt Informatör 4
72 General Karlis Neretniks, föreläsning om operationer,2000-12-18, Försvarshögskolan, Stockholm
73 Informatör 4
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stridskrafter har uppmärksammat behovet av interoperabilitet med andra länder

i samband med multinationella operationer. Detta torde inte bara gälla

teknologiska system utan även ledningskulturer och metoder. Detta ställer

ökade krav på förståelse för andra ledningsmetoder än den svenska modellen.

Utifrån detta resonemang kan man dra en övergripande slutsats.

De multinationella operationerna är ett resultat av internationell politik där

huvudaktörerna är supermakter, stormakter eller allianser. Består trenden med

USA som en av huvudaktörerna vid genomförande av dessa operationer, är det

inte osannolikt att ledningen av dem kommer präglas av det amerikanska

synsättet på ledning. Hittills har dessa operationer genomförts med mer

kommandostyrning än uppdragstaktik då det funnits ett politiskt behov att styra

hur operationen genomförs. Om vi i framtiden skall fortsätta med nuvarande

internationella engagemang avseende fredsfrämjande operationer måste vi på

ett bättre sätt anpassa våra stridskrafter för dessa operationer. Av detta skäl

krävs en utökad kunskap och förståelse om varför en del länder eller aktörer

tillämpar mer kommandostyrning än andra länder samt vilka för- och nackdelar

metoden har för en operations ledningscykel. Därvid om och varför de politiska

villkoren för utnyttjandet av militära medel är annorlunda i andra länder.

Kunskapsuppbyggnaden bör genomföras i form av studier av politiska-,

militära- och ledningsdoktriner, nationella övningar men också genom aktivt

deltagande i internationella övningar samt tjänstgöring vid internationella

staber.

Detta innebär att utbildningen i marinen måste förändras så att

kommandostyrning tillämpas i samma uträckning som uppdragstaktik under

övningar. Så att marinens förband blir bättre på att hantera ledning genom

kommandostyrning i internationella operationer när så erfordras. Det måste bli

en naturlig ledningsmetod men inte på bekostnad av att vi överger den svenska

modellen. Chefer, staber och förband måste kunna hantera ledning med båda

metoderna eller olika grader av tillämpning i hela konfliktskalan. De skall där

utöver uppnå förmåga att växla mellan olika ledningsmetoder samt leda olika
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förbands enheter med differentierade tidsaxlar med olika metoder. Det vill säga

konfigurera ledningsmetoder efter rådande situation och behov.

3.7 Hypotesprövning

Inledningsvis i detta kapitel formulerade jag följande hypotes: Marinen måste i

framtiden kunna hantera uppdragstaktik och kommandostyrning, i hela

konfliktskalan såväl nationellt som internationellt. Jag anser mig kunna

verifiera hypotesen med följande motiv:

Metoderna är svårdefinierade och innebörden tolkas olika beroende på person,

utbildning, tradition och kultur men också på situationen i vilken ledning skall

utövas. Gränsen mellan metoderna är inte kristallklar, oavsett vilken

ledningsmetod som används som huvudmetod så kommer inslag av den andra

att finnas med under en operation eller lösandet av en uppgift. Olika metoder

kommer att utnyttjas på olika nivåer. Kommandostyrning på en nivå kan skapa

förutsättningar för tillämpning av uppdragstaktik på en annan.

Av den anledningen är det nödvändigt att acceptera olika former av ledning

samt inhämta kunskaper och öka förståelsen för både centraliserad och

decentraliserad ledning så att ledningen kan situationsanpassas för att möta

aktuellt ledningsbehov.

Valet av ledningsmetod eller kombinationer av dem kommer att styras av

vilken uppgift som skall lösas. De marina förbanden, som innehåller många

enheter med olika funktioner, skall lösa många varierande uppgifter i fred, kris

och krig. Uppgifter skall lösas på land, under och på vattenytan samt i luften,

vilket ställer höga krav på mångsidighet och flexibilitet. Detta innebär att det

inte är möjligt att fastställa att en renodlad ledningsmetod skall tillämpas vid

ledning av marina förband eller enstaka marina system vid lösandet av alla

uppgifter i fred, kris och krig. Vid all marin sjöoperativ verksamhet kommer

det att finnas få eller flera militära och / eller politiska handlingsregler.
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Avgörande för antalet samt omfattning kommer styras av vilken uppgift som

skall lösas och i vilket sammanhang.

Vid kris och lågintensiva konflikter kan det vara ett absolut måste att

kommandostyra förband eller funktioner så att krisen eller konflikten inte

eskalerar eller blir okontrollerbar.  I mer komplexa situationer som väpnad

strid, som kan karaktäriseras som stridssituationer med fragmenterat stridsfält,

snabba stridsförlopp, begränsade resurser samt olika typer av friktioner och

osäkerheter, kommer ledningsbetingelserna för chefer och staber bli mycket

komplicerade. Detta innebär ett ökat behov av delegering av ansvaret för

genomförandet till underställda chefer. Högre chef fattar beslut om vad som

skall göras och underställda hur det skall lösas. Med andra ord mer

uppdragstaktik än kommandostyrning.

Av den anledningen är det nödvändigt att kunna leda marina förband med

fingertoppskänsla så att syftet med verksamheten uppnås, oavsett var på

konfliktskalan man befinner sig. Detta resonemang stärks av den jämförande

studie som Niklas Zetterling har genomfört om uppdragstaktikens fördelar

framför kommandostyrning i komplexa situationer.74

Marinens organisation har personellt och materiellt reducerats de senaste åren.

Organisationen har blivit mer centraliserad samtidigt som den personellt och

materiellt har reducerats, således kommer samordningsbehovet att öka i

framtiden för att möjliggöra kraftsamling av effekt i tid och rum. Marinen

utvecklar allt mer kvalificerade vapensystem och plattformar vilket

tillsammans med ny informations- och kommunikationsteknik  skapar nya

tillämpningar av ledningsmetoder. Därför är det nödvändigt att utveckla

förmågan att hantera både uppdragstaktik och kommandostyrning för att

tillgodose olika ledningsbehov.

                                                                
74 Niklas Zetterling, Uppdragstaktik och tidsfaktorn , Kungliga Krigsvetenskapsakademiens handlingar och
tidskrifter, nr 2 /2000
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Det utökade internationella engagemanget medför ett ökat krav på

interoperabilitet med andra nationer och aktörer. Det gäller inte bara teknik-

anpassning eller stabsarbetsmetodik utan även ledningsmetoder. Ledning av

internationella operationer genomförs med högre grad av kommandostyrning

vilket innebär ett marint interoperabilitetsbehov är att öka kunskaper och

förståelse om andra tillämpningar av ledningsmetoderna. Förmåga till

anpassning till centraliserad ledning bör ökas då den politiska styrningen av

hur uppgifter skall lösas är större än vid nationella operationer.

Speciellt i multinationella fredsfrämjande operationer med många aktörer som

kanske har olika mål och syften med engagemanget måste de militära

förbandens verksamhet regleras med handlingsregler och rules of engagement,

så att bruket av militära medel och metoder ligger inom ramen för det mandat

som finns för operationen. Säkerställs inte detta kan hela operationen äventyras

och i sin förlängning avbrytas och syftet uppnås inte. Alltså är det nödvändigt

att utveckla förmågan att hantera både uppdragstaktik och kommandostyrning

för att tillgodose olika ledningsbehov.
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4. Diskussion

4.1 Inledning

Syftet med kapitlet är att besvara uppsatsens problemställning samt delfrågor.

4.2 Ledning med uppdragstaktik eller kommandostyrning

Som tidigare konstaterats kan ledning betraktas både som ett tekniskt system

och en process där människor genomför ett intellektuellt tankearbete.

Ledningsprocessen kan beskrivas som en helhet bestående av tre delprocesser

eller faser. Det finns inga klara gränser mellan faserna, utan de interagerar med

varandra på ett oförutsägbart sätt i olika ledningssituationer. En

ledningsprocess på en organisationsnivå interagerar också med över och

underordnade nivåer när en organisationsstruktur fokuserar på ett gemensamt

mål. Med samma eller differentierade tidsskalor vilket innebär varierande

påverkan på ledningsprocessen som helhet.

Ledningsmetoder måste betraktas i förhållande till hela ledningsprocessen, där

chef och underställdas ledningsbehov måste tillgodoses i alla tre

ledningsfaserna.

Att tillämpa mer uppdragstaktik under planeringsfasen, för att sedan övergå till

en mer kommandostyrd ledning under genomförandefasen, kan vara ett sätt att

både öka delaktigheten och förståelsen för vad som skall uppnås samt under

genomförande fasen möjliggöra samordning av flera förbands verksamhet.

Det förefaller vara så att utvecklingen inom informations- och

kommunikationsteknologin har ökat intresset och synen på hur ledning skall

bedrivas. Många idéer om ledning i framtiden bygger på ett ökat utnyttjande av

tekniskt ledningsstöd som bygger på civil forskning och utveckling. Detta

aktualiserar frågan om var fokus skall ligga i ledningsutvecklingen, på

människan eller tekniken? Här finns det naturligtvis olika åsikter då det inom

ämnesområdet finns ett otal aktörer med olika viljeinriktningar och syften.

Det finns en förkärlek i Sverige till att inhämta kunskaper och erfarenheter från

den anglosaxiska världen när vi skall utveckla något. Naturligtvis är det klokt
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men att göra det okritiskt kan påverka utvecklingen menligt. Enligt mitt

förmenande är det viktigt att vi sätter människan i fokus vid teknisk

ledningsutveckling samt att metodikförändringar tar avstamp från svenska

förhållande, våra möjligheter och behov, inte amerikanska.

I en ledningsmiljö som kan präglas av mycket stor osäkerhet skall vi kunna

konfigurera ledningen och anpassa den efter rådande förutsättningar. Det som

kan vara uppgiften i sig själv, förbandets egenskaper samt insatsmiljö.

Insatsmiljön skall tolkas som den upplevda hotbilden, politiska

påverkansfaktorer samt terrängen och väderlekens möjligheter och

begränsningar. Ledningen skall således anpassas efter ett antal mer eller

mindre starka, statiska eller dynamiska påverkansfaktorer. Generellt sätt

innebär detta att avgöra och fatta beslut om var i organisationen beslutsrätten

skall  ligga. Ett ledningsbeslut innebär att avgöra i vilken grad centraliserad

eller decentraliserad ledning skall tillämpas generellt eller för en specifik

uppgift.

Kommandostyrning innebär en hög grad av detaljstyrning om hur uppgiften

skall lösas. Högre chef anger vad som skall utföras och hur. Underställda utför

därefter uppgiften exakt enligt givna instruktioner. Fördelen är att högre chef

får sin uppgift löst exakt på det sättet som uppgiftsställaren vill.

Kommandostyrd ledning skapar möjligheter till kontrollerat bruk av militära

medel och metoder och effekten kan korrigeras efter hand. Metoden skapar

handlingsfrihet till snabba precisionsinsatser med enstaka förband eller system.

Att i tid och rum temporärt kunna samordna förband eller system med

kommandostyrning skapar möjligheter till överraskning, vilseledning och

kraftsamling. Metoden lämpar sig bäst i lågintensitets kriser och konflikter. I

mer komplexa stridssituationer med högt stridstempo kan högre chef inte

överblicka hela förloppet, oavsett antalet sensorer och ledningssystem. Högre

chef med stab kommer bli överbelastade med information som måste bearbetas

och analyseras. Staben kommer i anspråktas med tidskrävande stabsarbete i
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form av planering och kontinuerlig ordergivning samt återkommande krav från

underställda förband om kompletterande instruktioner om hur striden skall

genomföras. För att inte hamna i onödig tidspress, fokusera på fel saker eller

bli ledningsförlamad måste högre chef i komplexa stridssituationer delegera

beslutsrätten om hur uppgifter skall lösas. Grundkravet för att kunna

genomföra en decentralisering av beslutsrätten är att organisationen har vilja,

kunskap och förmåga att nå uppsatta mål. En missbedömning av dessa

parametrar kommer att leda till ineffektivitet och systemkollaps. Ett annat krav

är att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan chef och underställda, att

underställda har förtroende för högre chefs kompetens och omdöme att leda

striden, men också att högre chef har förtroende för underställdas förmåga att

hantera handlingsfrihet under lösandet av uppgift.

Teoretiskt skulle man kunna hävda att det finns två olika ledningsmetoder men

i praktiken är det alltid en fråga om en kombination. Beroende på uppgift,

insatsmiljö och förbandets egenskaper kommer det finnas mer behov av den

ena metoden för att optimera ledning än den andra och i ett annat sammanhang

kan det vara precis tvärtom. I kriser eller konflikter som kan utvecklas till

väpnad strid, kan man tänka sig att den inledande ledningen präglas av mer

kommandostyrning än uppdragstaktik. Ledning med tydlig styrning av

tillvägagångssättet för att möjliggöra kontroll över situationen och inte

oavsiktligt bidra till en eskalation genom felaktigt utnyttjande av militära

medel. Misslyckas krishanteringen och situationen blir våldsammare och mer

komplex kommer behovet av uppdragstaktik att öka. Den svåra ledningsfrågan

blir att identifiera omslagspunkten för decentralisering av beslutsrätten om hur

uppgifter skall lösas. Detta kräver en ständig analys av hur man leder sina

förband, vilka positiva och negativa konsekvenser olika ledningsmetoder

medför samt vilka möjligheter underställda förband har att hantera egen

handlingsfrihet.
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Med ovanstående resonemang vill jag hävda att kommandostyrning och

uppdragstaktik inte bör betraktas som två motpoler då det inte klart går att

definiera dem eller fastställa gräns mellan dem vid tillämpning.

Det relevanta i frågan är hur man tillämpar dem vid ledning av förband och

funktioner. Det viktiga är hur man konfigurerar ledningen efter analys av

påverkansfaktorer, kontinuerligt utvärderar ledningen samt vid behov

optimerar ledningen genom korrigeringar. Att kunna hantera olika grader av

dessa metoder är ett måste i framtiden. Marinen skall kunna lösa uppgifter i en

vidgad hotbild vilket ställer högre krav på nyanserad användning av våra

stridskrafter. Detta erfordrar en förändrad syn på ledning av förband och

funktioner. Forskning och utveckling om marin ledning i framtiden får ej

fokuseras på enbart tekniska system, utan ledning är också en process med

samarbetande människor. Där interaktionen ibland präglas av stor individuell

handlingsfrihet och personligt ansvar i form av uppdragstaktik men också av

att situationen ibland kräver att interaktionen regleras med tydliga

handlingsinstruktioner i form av kommandostyrning. Detta måste vi acceptera

och förbereda oss på, vilket innebär ett behov av kunskapsuppbyggnad om

olika sätt att tillämpa både uppdragstaktik och kommandostyrning.
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4.3 Tillämpning av ledningsmetoder i marinen

Den reglementerade ledningsmetoden inom marinen har, sedan 1980-talet då

de senaste taktiska reglementena för amfibie- och sjöstridskrafterna utkom,

varit uppdragstaktik. Begreppet kommandostyrning förekommer över huvud

taget inte i dessa reglementen. I stället finns det angivet att den som skall lösa

uppgiften i största möjliga utsträckning skall få bestämma hur den skall lösas.

Emellertid måste ”i största möjliga utsträckning” tolkas som någon form av

brasklapp för eventuella handlingsregler inom uppdragstaktiken, där antalet

regler, omfattning och konsekvenser varierat över tiden.

En blick i den historiska backspegeln ger en bild av att svensk tillämpning av

ledningsmetoder kan liknas vid en pendelrörelse. Fram till i början på 1980-

talet tillämpades mer kommandostyrning än uppdragstaktik. Chefer på olika

nivåer reglerade tydligt hur förbanden skulle lösa sina uppgifter. Pendeln

svängde över i mitten på 1980-talet till för mycket uppdragstaktik, vilket fick

till följd att chefer tog ett steg tillbaka och uttryckte sig väldigt yvigt vid

uppgiftsställning till underställda enheter.75 Detta resulterade i ett enormt

analysarbete av uppgiften vid staber samt att verksamheten inte alltid ledde till

det avsedda målet.  Att vi gick mot mer uppdragstaktik under 1980-talets mitt

beror säkerligen på flera olika faktorer. En kan vara att Försvarsmakten i

början på 1980-talet genomförde en ny befälsordning med avvecklingen av två-

befälssystemet, samtidigt som stora förändringar genomfördes i

ledarskapsutbildningen på alla militära skolnivåer. En annan bidragande faktor

kan ha varit den allmänna samhällsutvecklingen med ett ökat

medbestämmande i vardagslivet och en större individuell frihet. Härvidlag vill

jag påstå att marinen har följt den allmänna trenden inom Försvarsmakten när

det gäller ledningsmetoder. Från en tydlig kommandostyrning till mer

uppdragstaktik.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C – uppsats 19100:1024
Mj Jens Ribestrand 01-05-30 sida 52(72)

Min uppfattning är att vi nu är på väg mot pendelrörelsens mitt, det vill säga

mot en mer ökad tillämpning av kommandostyrning. Framför allt är det

utvecklingen mot ett ökat svenskt internationellt engagemang som tydliggjort

behovet av ökade kunskaper om kommandostyrning. Utvecklingen inom

informations- och kommunikationsteknologin har även aktualiserat frågan om

kommandostyrning och dess användbarhet.

Det innebär att marinen måste medverka i utvecklingen mot ökad kunskap och

förståelse för metodens styrkor och svagheter samt öka acceptansen för att

metoden har använts och kommer även i framtiden användas i vissa nationella-

och internationella sammanhang. Med andra ord är det en fråga om att montera

ner det mentala hindret som förefaller finnas mot kommandostyrning, bortse

från liknelser med kommandostyrda robotar eller ointelligenta system och

istället lära sig ledning med kommandostyrning eller hantera kommandostyrd

verksamhet inom uppdragstaktiken.

Kopplingen mellan kommandostyrning och ett militärhistoriskt auktoritärt sätt

att leda förband är fortfarande mycket stark. Metoden förknippas fortfarande

till viss del med utnötningskrig och dess negativa konsekvenser. Detta är

förståeligt men tar inte ifrån det faktum att kommandostyrning av förband och

funktioner har sitt berättigande, och kan i vissa fall vara en förutsättning för

manöverkrigföring.

Historiskt sett har marinen varit uppdelad i två truppslag, kustartilleriet76 och

flottan. Två olika förbandskulturer som utvecklat egna tillämpningar av

ledningsmetoder, anpassade efter deras specifika uppgifter, miljöer och

förbandstyper. Med andra ord har ledning av marina förband utvecklats för att

möta olika ledningsbetingelser. Av detta följer att man tolkar begreppens

innebörd likartat men att man tolkar tillämpningen olika.

                                                                                                                                                                                                          
75 Informatör 1
76 Amfibiekåren från och med 2000-07-01
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Jag har inte kunnat fastställa att det finns ett lagbundet samband mellan ett

visst marint förband eller funktion och ledning med  en specifik ledningsmetod

i form av uppdragstaktik eller kommandostyrning.

En amfibiebataljons fördröjningsstrid i ett skärgårdsområde eller ett

anfallsföretag för en ubåt inom en ubåtsruta kan var exempel på utpräglad

uppdragstaktik. Samtidigt som ett anfall med roboteld mot sjömål från

ytstridsfartyg, spaningsföretag med tekniska sensorer från

amfibiespaningskompaniet eller specialföretag med ubåtar kan vara exempel på

strikt kommandostyrd verksamhet. Uppdragstaktik i det förra exemplet för att

möjliggöra för underställd chef att agera snabbt och flexibelt, att kunna ta

initiativ och improvisera för att utnyttja uppkomna situationer och uppnå syftet

med striden. Kommandostyrning i det senare exemplet för att säkerställa

samordnad eldinsats, undvika våda bekämpning eller säkerställa inhämtning av

en specifik information.

Då det inte går att sätta ett likhetstecken mellan en viss ledningsmetod och

förbandstyp, är min uppfattning att val av ledningsmetod styrs i första hand av

faktorer som vilken uppgift som skall lösas, insatsmiljön samt förbandets

egenskaper och förmåga. Dessa faktorer kommer att påverka marina chefers

val av centraliserad eller decentraliserad besluträtt om hur uppgiften skall

lösas. Detta ställer krav på analys av ledningsbehov samt konfiguration av

ledningen vid varje ledningstillfälle samt att ledningsmetodiken kontinuerligt

utvärderas under hela ledningsprocessen. Från idé eller uppgift intill dess att

uppgiften är löst och verksamheten utvärderad i form av lessons learned.

Däremot förefaller det vara så att förbandsledning genomförs med högre grad

av uppdragstaktik än kommandostyrning, samt att det vid funktionsledning

tillämpas mer kommandostyrning än vid förbandsledning. Anledningen till att

understödjande funktioner är mer kommandostyrda än uppdragsstyrda är att det

finns ett krav på anpassning till den eller det som skall understödjas.
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Ett exempel är eldunderstöd, ledning av den indirekta elden genomförs med

detaljerade order om exempelvis beredskap, grupperingsplatser samt

underrättelse- och bekämpningsområden (UBO). Ledningsförfarandet

tillämpades vid understöd av markstridskrafterna med fartygsartilleri under

Falklandskriget 1982. Handlingsfriheten för förbandschefer sträcker sig till val

av skjutplats eller grupperingsområde. Ett annat exempel är stridsledare inom

luftvärnet som ofta, oavsett förbandstillhörighet, agerar enligt standing

operational procedures (SOP). I det snabba stridsförloppet som karaktäriserar

luftvärn finns det inte något tidsmässigt utrymme för generering och val av

handlingsalternativ. Operatören tvingas att agera efter förutbestämda rutiner

eller på order.

Förhållandet ledningsmetod och förbands- och funktionsledning sammanfattas

med följande principiella skiss:

Funktionsledning

Uppdragstaktik

Kommandostyrning

Låg               Konfliktnivå                            Hög

Förbandsledning
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I ett organisatoriskt perspektiv finns det vid förbandsledning stora likheter

mellan exempelvis amfibiebrigaden och ubåtsjaktstyrkan. Förbanden, som till

viss del är behovssammansatta, innehåller ett stort antal olika förbandstyper

och system som skall lösa många varierande uppgifter över stora geografiska

områden. Det är inte möjligt för högre chef att detaljstyra för många

underställda förband, det som skulle kunna styrka denna uppfattning är Lyndall

F. Urwicks tes, att en chef kan inte leda och samordna mer än sex underställdas

verksamhet, det blir en övermäktig uppgift.

Detta bör beaktas dels vid fastställande av MTKs ledningsstruktur i fred men

framför allt vid organiserandet av marina insatsstyrkor.

Sammanfattningsvis har jag i min studie konstaterat att det föreligger skillnader

i val av ledningsmetod vid ledning av olika marina förband. Skillnader finns

främst mellan förbands- och funktionsledning. Jag har inte kunnat fastställa att

det finns ett lagbundet samband mellan ett typförband eller funktion och en

viss ledningsmetod. Min uppfattning är att val av ledningsmetod i första hand

styrs av faktorer som vilken uppgift som skall lösas, insatsmiljön samt

förbandets egenskaper och förmåga.
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4.4 Marin tillämpning av ledningsmetoder i framtiden

Marinen skall i framtiden kunna lösa uppgifter såväl nationellt som

internationellt i olika konfliktnivåer, vilket ställer högre krav på nyanserad

användning av våra stridskrafter än tidigare. Detta erfordrar en förändrad syn

på ledning av marina förband och funktioner. Mot bakgrund av tidigare fört

resonemang och slutsatser anser jag att marinen i framtiden måste öka

förmågan att hantera ett större inslag av kommandostyrning utan att göra avkall

på förmågan att leda med uppdragstaktik. Detta ställer krav på ökade

kunskaper om metodens styrkor och svagheter, förståelse för när och hur

metoden bör utnyttjas, vidare bör kunskapen om varför och hur andra aktörer

tillämpar olika metoder inhämtas.

För att öka kunskapen och förståelsen för centraliserad och decentraliserad

ledning måste detta ämne uppmärksammas mer i utbildningen. Ämnet måste

teoretiskt studeras ur olika perspektiv. Samtidigt måste färdigheten att hantera

metoderna utvecklas genom ökad tillämpning av metoden i samband med

stabsövningar och förbandsövningar. Men det är viktigt att förstå att

tillämpning av ledningsmetoder inte är digitalt, val av ledningsmetod eller

konfiguration av ledning måste alltid situationsanpassas. Således är det viktigt

att vi inte ensidigt övar ledning genom kommandostyrning på bekostnad av

uppdragstaktiken, den måste alltid finnas med. Utan att vi i utbildnings- och

övningsverksamhet uppmärksammar det nya behovet av kunskaper om och

framför allt förståelsen för varför kommandostyrningen har ett berättigande i

vissa situationer samt hur metoden skall tillämpas.

Min uppfattning är att det finns en viss negativ attityd till kommandostyrning,

av den anledningen är det än viktigare att redan i dag påbörja en diskussion om

kommandostyrning som ledningsmetod.

En av mina slutsatser är att kommandostyrning kräver mer av staben.

Verksamheten skall ledas med detaljinstruktioner vilket medför ett ökat krav på

kompetens, beredskap och uthållighet. Härav följer att staben måste bli

personellt större samt innehålla rätt kompetens för ledning av alla förband.
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Behovet finns i alla typer av konflikter, både nationellt såväl som

internationellt. Staben måste ha förmåga att växla mellan olika

ledningskonfigurationer, vilket medför ökade krav på driftsäkra och

störskyddade samband- och ledningssystem, inte minst vid kommandostyrning.

Brister i ledningssystemen får konsekvenser för ledningen, det visar inte minst

ledningsproblemen som de allierade hade i samband med landstigningen i

Normandie 1944. Detta innebär inte att kraven på ledningssystem är mindre vid

uppdragstaktik. Ledningssystemens utformning måste medge växling mellan

metoder och ledning med olika metoder parallellt. Av ekonomiska och

praktiska kan vi inte ha olika ledningssystem för olika ledningsmetoder,

samtidigt skall vi inte på grund av eventuella brister i våra ledningssystem

tvingas avstå från kommandostyrning när så erfordras

I ledningsorganisationförändringens kölvatten har det uppstått ett par

intressanta frågeställningar. Nivåintegrerade ledningsprocesser kan bli en

intellektuell utmaning för marinen i framtiden då skillnaden mellan den

operativa och taktiska nivån blir allt otydligare. En tänkbar utveckling är att de

taktiska kommandona ytterligare integreras med Operativa insatsledningen

genom samgruppering. Detta kan innebära att MTK med automatik hamnar i

två samtidigt pågående ledningsprocesser, dels i den operativa med krav på ett

objektivt operativt fokus på utnyttjande av marinens förband. Dels i den

taktiska ledningsprocessen där marintaktisk chef med stab skall omsätta

operativa tankar till taktiskt genomförbara planer. Den skissade utvecklingen

kan medföra en del konsekvenser för marinen. Integrationen mellan den

operativa och taktiska nivån kan medföra synergieffekter inom olika

funktioner. Inom exempelvis underrättelsefunktionen skulle stora

samordningsvinster kunna uppnås genom ett ökat vertikalt och horisontellt

samarbete. Ett annat positivt resultat av integrationen kan bli tidsfaktorn, med

korta ledningsavstånd mellan nivåerna och parallella ledningsprocesser kan

planeringstider förkortas till förmån för genomförandefasen.
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Den andra faktorn som ytterligare kan påverka integrationen mellan olika

ledningsprocesser är teknik utvecklingen. Redan idag har vi taktiska system

som kan användas för operativa syften. Införandet av Visby-klassen med dess

vapen och ledningssystem kommer ytterligare försvåra gränsdragningen mellan

operativ och taktisk ledning av förband. I en utveckling mot allt färre men mer

kvalificerade förband och system som är oersättliga vid förlust, kan

interaktionen mellan den operativa och taktiska nivån förändras. Den operativa

ledningen kan utvecklas mot att inte bara fatta beslut om operativa mål och hur

de skall uppnås genom samordning av stridskrafterna. Utan även omfatta hur

striden skall genomföras i detalj med operativa resurser. Detta kan medföra att

den taktiska handlingsfriheten för Marintaktiska kommandot reduceras.

Jämför man organisationsnivåer och ledningsmetoder mellan amfibiekåren och

sjöstridskrafterna är likheterna stora, ju längre upp i organisationen ju högre

grad av uppdragstaktik. I en organisation med många ledningsnivåer kan det

vara så att kommandostyrning på en lägre nivå skapar förutsättningar för att

kunna tillämpa uppdragstaktik på högre nivåer. Antalet organisatoriska

ledningsnivåer för marinen har inte blivit färre efter omorganiseringen år 2000,

nuvarande Marintaktiskt kommando skulle man kunna jämföra med tidigare

Marin kommando Ost vad avser organisationsstruktur, men ansvarsmässigt har

idag MTK totalansvaret för rikets hela sjöterritorium men med färre enheter.

Detta kan bli intressant för marinen i framtiden då gränssnittet mellan operativ

och taktisk verksamhet blir allt svårare att urskilja, samtidigt som ett färre antal

förband skall kunna utnyttjas, för både nationella uppgifter men också deltaga i

internationella operationer eller övningar. Detta kommer innebära

prioriteringar av befintliga resurser som indirekt kan leda till

kommandostyrning med automatik. Det kanske blir mer rationellt och

effektivare för taktisk chef att själv leda en ubåt eller en pluton från

centralnivå, istället för ledning med uppdragstaktik i befintlig organisation.
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Hur skall marinen i framtiden utforma sin ledningsorganisation? Ett kan vara

att MTK kraftsamlar ledningsresurser till insatsområdet samt konfigurerar

ledningen efter behov medan ansvaret för sekundära områden delegeras till

exempelvis marinbas eller militär distrikt (MD).

Ett annat är att skapa nya organisatoriska nivåer med en högre taktisk ledning i

form av MTK samt chefer med lägre tillfälligt taktiskt ledningsansvar i olika

insatsområden.

Det förefaller dock i dag, med alla osäkerhetsfaktorer, vara omöjligt att

fastställa en organisationsstruktur som är applicerbar för alla tänkbara framtida

ledningsbehov. En naturlig utgångspunkt för alla organisatoriska diskussioner i

marinen bör vara att alla organisationer är mer eller mindra hierarkiska, vilket

ställer krav på tydliga ansvars, lydnads- och ledningsförhållanden, speciellt i

behovssammansatta förband som en marin insatsstyrka. Detta kan inte nog

poängteras. Nätverksorganisationer är en struktur för informations- och

kommunikationsöverföring och skall ej sammanblandas med exempelvis

ledningsorganisation.

För att hantera snabba organisatoriska och ledningsmässiga förändringar bör ett

mer situationsanpassat organisatoriskt- och ledningsanalytiskt synsätt utvecklas

och tillämpas i ledningsprocessen. Därvidlag bör förmågan att

förutsättningslöst identifiera och analysera behovet av vilka förband eller

funktioner som erfordras för en viss uppgift utvecklas. Samt hur förbanden

skall organiseras och vilket ledningsbehovet som föreligger för att kunna lösa

uppgiften eller genomföra operationen. Vidare måste analysen ge svar på hur

ledning skall säkerställas under hela genomförande fasen samt vilken

kombination av uppdragstaktik och kommandostyrning som skall tillämpas.

Vid dessa beslut får man inte vara låst av prestigefrågor, revirtänkande eller

traditionella metoder, utan man måste fokusera förutsättningslöst på vad som är

bäst för den sjöoperativa verksamheten som en helhet.
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I detta sammanhang är det viktigt att särskilja ledning och ledarskap. Ledning

är verksamhet som genomförs för att leda en process mot ett mål medan

ledarskap mer syftar på ledningen av människorna i denna process.

Ledning skall ske från den plats varifrån ledning bäst kan utföras. Historiskt

sett var den bästa ledningsplatsen slagfältets högsta kulle varifrån man kunde

överblicka allt. Idag är verkligheten annorlunda och ställer andra  krav på

ledningsplatsen. Sambandsmöjligheter med över-, sido- och underordnade

chefer, informationsteknologisk kapacitet, uthållighet och skydd är kriterier för

val av ledningsplats. Sammantaget innebär det att ledning skall genomföras

från den plats som bäst uppfyller de fysiska ledningskraven, antingen från en

central plats på land eller till sjöss. Medan ledarskap utövas hos förband (en)

som skall lösa uppgifter. Ur ett ledningsmetodmässigt perspektiv blir slutsatsen

att ju mer kommandostyrd ledningen är, desto mer kan ledningsplatsen

centraliseras. Eller omvänt, ju högre grad av uppdragstaktik som tillämpas ju

högre krav på fysisk närvaro och goda ledarskapsegenskaper ställs det på

chefer på lägre nivåer.
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4.5 Sammanfattning

Marinen måste i framtiden kunna hantera uppdragstaktik och

kommandostyrning, i hela konfliktskalan såväl nationellt som internationellt.

Detta ställer höga krav på nyanserad användning av marina stridskrafter.

Uppsatsens syfte har varit att klarlägga om det föreligger skillnader i val av

ledningsmetoder vid ledning av marina förband.

I denna studie har jag funnit att det finns ingen klar gräns mellan

kommandostyrning och uppdragstaktik. Begreppen är svårdefinierade och

tolkas på olika sätt av olika individer. Utbildning, erfarenhet,

förbandstraditioner samt motivation och vilja kan vara exempel på faktorer

som påverkar den enskildes uppfattning om huruvida det är ledning genom

uppdragstaktik eller kommandostyrning.

Det förefaller också vara så att kommandostyrning kommer bäst till sin nytta

vid lägre konfliktnivåer samt vid funktionsledning. För att säkerställa

ledningskvalitet, kommer chefer i mer komplexa och svår överskådliga

situationer tvingas till delegering av beslutsrätten, om hur uppgifter skall lösas

till underställda chefer. Det vill säga uppdragstaktik är den ledningsmetod som

skall eftersträvas i situationer då snabbhet eftersträvas i ledningsprocessen för

att kunna hantera friktioner, oväntade händelseutvecklingar och osäkerhet i

beslutsunderlaget.

Uppdragstaktik kräver mer förtroende mellan chef och underställd än

kommandostyrning. Förtroende uppnås genom personkännedom, låg

personalomsättning, yrkesskicklighet samt erfarenhet uppbyggd på mångårig

befattningstjänst. Detta innebär svårigheter för svenska Försvarsmakten att

idag kunna tillämpa uppdragstaktik i önskvärd utsträckning.

Kommandoledning bygger på kontinuerlig kommunikation mellan chef och

underställd, detta innebär ett högre krav på robusta ledningssystem vid

användning av kommandostyrning än vid uppdragstaktik

Analys av intervjumaterial med marinofficerare ger vid handen att det inte går

att fastställa ett lagbundet samband mellan en viss ledningsmetod och ett visst
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förband. Valet av metod styrs i samband med ledningstillfället av faktorer som

uppgiften, insatsmiljön, förbandets egenskaper samt till viss del av tidsfaktorn.

Generellt sätt kan man dock fastställa att sammansatta förband som exempelvis

amfibiebrigaden och ubåtsjaktstyrkan leds effektivare genom uppdragstaktik

medan funktioner som exempelvis understödseld leds effektivare genom

kommandostyrning. Oavsett vald ledningsmetod eller vad metoden benämns är

det viktigt att ledningen kontinuerligt utvärderas för att möjliggöra

konfiguration av ledningen.

Kommandostyrning ställer högre krav på staber vad avser kompetens,

ledningskapacitet och beredskap. Ledningsmetoder kan skifta under hela

ledningsprocessen. Från uppdragstaktik i planeringsfasen till en mer

kommandostyrd ledning under genomförandefasen, med andra ord är det

viktigt att betrakta ledningsmetoder i ett vidare perspektiv och inte bara till

genomförandefasen.

Både det ökade svenska internationella engagemanget och informations- och

kommunikationsutvecklingen har aktualiserat frågan om kommandostyrning.

I internationella operationer finns det ett uttalat politiskt behov, att på alla

nivåer kunna styra utnyttjandet av militärt våld. Detta är en förklaring till

varför kommandostyrd ledning är mer vanlig än uppdragstaktik, en annan är att

ledande aktörer som USA och NATO leder sina förband med en metod som vi

betecknar som mer kommandostyrning än uppdragstaktik. Skall Sverige i

framtiden delta aktivt i internationella operationer finns det således ett

operabilitetskrav som måste uppnås. Detta bör genomföras genom

kunskapsuppbyggnad om både uppdragstaktik och kommandostyrning samt

ökad färdighet genom deltagande i internationella övningar. Som en följd av

detta finns det ett behov av både en grundläggande förändringar av utbildnings-

och övningsverksamheten i marinen, men också en attityd förändringar så att

den negativa uppfattningen om kommandostyrning förändras.
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För att möta framtida ledningsbehov bör en naturlig utgångspunkt för alla

organisatoriska diskussioner i marinen vara att alla organisationer är mer eller

mindre hierarkiska. Vilket ställer krav på tydliga ansvars, lydnads- och

ledningsförhållanden, speciellt i behovssammansatta förband som en marin

insatsstyrka. Nätverksorganisationer är en struktur för informations- och

kommunikationsöverföring och skall ej sammanblandas med exempelvis en

förbandsorganisation.

För att hantera snabba organisatoriska och ledningsmässiga förändringar bör ett

mer situationsanpassat organisatoriskt- och ledningsanalytiskt synsätt utvecklas

och tillämpas i ledningsprocessen. Detta för att optimera utnyttjandet av marina

förband genom konfigurering av ledningen. Analys och ledningsbeslut får inte

påverkas av prestigefrågor, revirtänkande eller traditionella metoder utan en

fokusering måste ske mot vad som är bäst för den sjöoperativa verksamheten

som en helhet.
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4.6 Reflektion

Syfte och resultat

Syftet med denna uppsats har naturligtvis varit att försöka ge svar på den

tecknade problemställningen. Men också att studera hur metoderna har

tillämpats vid ledning av marina förband samt om betingelserna för

utnyttjandet av metoderna har förändrats för marinen. Jag anser att det i

uppsatsen är klarlagt vad de generella definitionerna är på uppdragstaktik och

kommandostyrning samt vad det innebär för chef och underställd när den ena

eller andra metoden tillämpas vid ledning. Jag anser att resultatet visar på att

det i marinen finns en samstämmig principiell uppfattning om begreppens

innebörd men också att det råder något delade meningar om hur de tillämpas.

Tre avgörande faktorer har kunnats identifierats som enligt min uppfattning

påverkar valet av ledningsmetod. Dessa faktorer är uppgiften, insatsmiljön och

förbandets egenskaper, kanske kan tidsfaktorn lyftas fram som en enskild

faktor som påverkar val av metod, men jag anser att det är en parameter som

kan hänföras till insatsmiljön. Jag tycker också att resultatet visar på vikten av

att vi i marinen måste lyfta fram ledningsfrågor i allmänhet och

kommandostyrning i synnerhet, att behovet finns visar inte minst

teknikutvecklingen samt det förväntade utökade internationella engagemanget.

Detta innebär ett framtida behov av anpassningsförmåga även när det gäller

ledningsmetoder, så att marinen kan förbereda sig för detta på bästa möjliga

sätt. Min uppfattning är att framtida diskussioner om ledningssystem inte bara

får fokusera på den tekniska delen av ett ledningssystem, fokus måste alltid

ligga på människan och hennes interaktion med andra människor i en

ledningsprocess.
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Material och intervjuer

Det finns en stor mängd litteratur som avhandlar ledarskap men det jag har haft

svårt med är att hitta litteratur som beskriver ledning, ledningsmetoder och

organisationer som ett sammanhängande tema. Detta gör bakgrundskapitlet

relativt yvigt och omfattande, men min uppfattning är att både ledning och

organisation måste behandlas då dessa utgör grundläggande betingelser för

ledningsmetoder. Vidare har det varit svårt att analysera det skrivna materialet,

det beskriver metoder i generella termer och inte hur det mer explicit skall

tillämpas. Därtill kommer problematiken med att om det finns generella

principer för ledning, tolkas och tillämpas detta olika av skilda individer på

olika nivåer inom marinen. Som ett försök att komma runt detta problem har

jag intervjuat sex marinofficerare om deras uppfattning. I analysen av deras

svar uppstod en mycket intressant fråga men som också med kraft tydliggjorde

svårigheterna med att studera ledningsmetoder, nämligen om man skall

betrakta uppdragstaktik och kommandostyrning som metoder eller olika

förhållningssätt. Jag återkommer till denna fråga under förslag till framtida

studier. I övrigt tycker jag att intervjuerna gav informativa svar, deras bidrag

ger uppsatsen både bredd och djup vad avser utnyttjandet av ledningsmetoder i

marinen. Dessutom är min uppfattning efter intervjuerna att det finns ett stort

intresse för detta ämne vilket bådar gott inför framtiden mot bakgrund av

uppsatsens resultat.

Styrka och svagheter

Uppsatsen har givetvis brister men också förhoppningsvis en del förtjänster.

Som en av förtjänsterna vill jag räkna uppsatsens metod, en deskriptiv del som

kompletteras med en intervjuserie som avslutningsvis ställs mot en hypotes.

Denna metod ger en bra blandning av skrivet material och olika individers

personliga uppfattning om ett ämne eller fråga som sedan ställs mot en

hypotes. Eventuellt skulle uppsatsen vinna på att kompletteras med en

mothypotes för att ytterligare ge tyngd åt uppsatsens resultat. En nackdel med

denna metod kan dock vara att författaren redan vid kunskapsuppbyggnaden,
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det vill säga under arbetet med den deskriptiva delen, påverkas och intar en

personlig subjektiv uppfattning i ett ämne eller fråga som sedan får ett felaktigt

inflytande på analys och hypotesprövning. Huruvida jag har gjort det i denna

uppsats har jag svårt att avgöra men farhågan om brister i objektiviteten har

funnits med sedan metoden fastställdes. Till uppsatsens brister kan

trovärdigheten i hantering av intervjumaterialet räknas, författarnas namn,

nuvarande befattning eller bakgrundsbeskrivning finns inte angivet då jag inför

intervjuerna bestämde mig för att hantera intervjusvaren konfidentiellt.

Anledningen till detta beslutet var att jag ville, i så hög grad som möjligt,

erhålla de intervjuades personliga uppfattning och inte en formell återgivning

av Försvarsmaktens officiella budskap angående ledningsmetoder. En annan

sak som kan ifrågasättas med intervjuerna är det begränsade antalet

informatörer, antalet valdes till sex för att begränsa mängden material. Man

kan hävda att ett större antalet informatörer skulle ge en bredare bild av den

allmänna uppfattningen om ledningsmetoder i marinen. Antalet informatörer

ökades inte under studien då jag fann att alla, av naturliga skäl, har olika fokus

vid samtal om abstrakta saker som ledningsmetoder. Fokus varierar mellan

olika individer på grund av exempelvis nuvarande befattning eller uppfattning

om marinens roll i framtiden. Detta medför att en del diskuterar

ledningsmetoder i allmänna termer, medan andra diskuterar metodernas

tillämpning i internationella operationer eller vid ett väpnat angrepp mot

Sverige. Av den anledningen beslutade jag mig för att inte genomföra fler

intervjuer då det är svårt att lägga fast referensramar som passar alla

informatörer. Sammantaget gör dock detta att slutsatser kan ifrågasättas och

därmed trovärdigheten i uppsatsens resultat, detta är en brist som kanske

begränsar nyttan av resultatet.
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Förslag till framtida studier

I samband med denna studie har ett antal intressanta frågor väckts men som

inte ligger inom ramen för uppsatsens problemställning, men som kanske kan

tjäna som uppslag för framtida studier när det gäller ledningsmetoder.

Ett spörsmål som kan väcka till eftertanke är huruvida vi som individer är

mottagliga för kommandostyrning. Vi lever i ett tidevarv som präglas av en allt

mer globaliserad värld, ökad individuell frihet och självbestämmande. Detta är

normalbilden för våra ungdomar som skall genomföra  grundutbildning och

krigsplaceras i insatsorganisationen. Hur uppfattar ungdomar med dessa

referensramar kommandostyrd ledning och hur kommer detta att påverka

utbildningsmetoder i grundutbildningen ? En annan fråga som känns aktuell är

vilka ledaregenskaper morgondagens chefer skall ha och hur skall

befälsuttagning och utbildning förändras för att tillmötesgå detta ? Dessa frågor

kommer vi bli tvingade att hantera, som en konsekvens av att vi i framtiden

måste kunna hantera båda metoderna. Min uppfattning är att denna omställning

inte låter sig göras över en natten, det handlar om att i ett längre perspektiv

förändra utbildnings- och övningsverksamhet så att attityder och värderingar

successivt förändras, så att detta utvecklar en ökad förståelse för metoderna och

en ökad förmåga att tillämpa dessa. En studie av möjligheten att ur ett

mänskligt perspektiv implementera kommandostyrning i Sverige kan var ett

annat förslag till framtida studier.

Vid studier av ledningsmetoder kommer man oundvikligen in på

problematiken med hur skall förhålla sig till uppdragstaktik och

kommandostyrning. I min uppsats har jag avgränsat mig till att betrakta det

som en metod, men ju mer jag har studerat ämnet desto mer övertygad har jag

blivit att detta är en för snäv avgränsning. Det som styrker min uppfattning är

att begreppen kanske definitionsmässigt inte är svåra men att tillämpningen av

dem är svåra att identifiera och beskriva, samt att det är svårt att avgöra var

gränsen mellan de två metoderna går. Än svårare blir det att erhålla relevanta
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fakta och dra korrekta slutsatser när man intervjuar företrädare från olika

kulturer, förband och med olika utbildningsbakgrund. Det blir mycket lätt en

abstrakt diskussion om metoderna och dess tillämpning. För att komma runt

detta problem har jag försökt hitta men inte lyckats, en metod eller teori som

skulle kunna hjälpa mig att mäta och eventuellt fastställa graden av exempelvis

uppdragstaktik vid ledning av förband, men frågan är om det går att applicera

en teori på ledningsmetoder för att göra metoderna mer konkreta. Som ett

förslag till framtida forskning kan vara att analysera huruvida uppdragstaktik /

kommandostyrning är en metod eller ett förhållningssätt och hur detta påverkar

ledningsbetingelser i marinen.

En variant på denna frågeställning kan vara att genomföra en längre

intervjuserie med officerare från dels ett antal anglosaxiska länder, dels från ett

antal nordeuropeiska länder samt ställa detta material mot en hypotes. Detta

skulle ge en bredd bild av ämnet. För att fokusera studien mot just

ledningsmetoder bör studien avgränsas till att gälla officerare på samma

organisatoriska nivå och förbandstyp.

Vi hävdar ofta att vi tillämpar uppdragstaktik, en av mina slutsatser är att

uppdragstaktik i högre grad än kommandostyrning är beroende av ett starkt

förtroende mellan chef och underställd. Min uppfattning är att detta starka

förtroende mellan chef och underställd endast kan uppnås genom bland annat

låg personalomsättning samt yrkesskicklighet och erfarenhet grundlagt på

mångårig befattningstjänst i organiserade förband. Enligt mitt förmenande

avviker händelseutvecklingen under 1990-talet inom Försvarsmakten

diametralt mot de önskvärda betingelserna enligt min slutsats. Perioden fram

till i dag har präglats av ideliga ekonomiska nedskärningar som bidragit till allt

färre övningstillfällen, har övningar genomförts har det varit med

begränsningar i antalet deltagande soldater och system, samt att övningar

tenderar till blir allt kortare tidsmässigt. Detta har påverkat yrkesskicklighet

och erfarenhetsuppbyggnad vilket medfört en nedgång av krigsdugligheten vid

förbanden. Ett färre antal värnpliktiga, kortare grundutbildningstid har förutom
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att det har påverkat officerarnas möjligheter till individuell utveckling genom

befattningstjänst, också inneburit att kunskap och färdighet hos den

individuella krigsplacerade soldaten nedgått. Nuvarande befälssystem inbjuder

inte heller till utveckling av yrkesskicklighet då tid till förkovring mellan olika

militära skolsteg är kort. Till detta kan den militärteknologiska utvecklingen

läggas, vi har under perioden implementerat ett antal nya tekniska

vapensystem. Den höga teknologiska nivån på systemen kräver ett mångårigt

arbete innan operatör och system kan utveckla full effekt, detta har inte

tillgodosetts under perioden mest på grund av ekonomiska nedskärningar som

resulterat i färre antal utbildning eller övningstimmar.

Det är väl ingen överdrift att hävda att personal omsättningen under perioden

har varit allt annat än låg. Dels på grund av förbandsnedläggningar men också

av att chefer på olika nivåer byts med 2-3 års intervaller. Sammantaget ger

detta en bild av att vi kanske inte riktigt har förutsättningar för att tillämpa

uppdragstaktik i den utsträckning som vi vill. Med andra ord så tränar vi inte

som vi avser att spela i matchen. Detta ger vid handen att möjligheterna att

tillämpa uppdragstaktik mot bakgrund av omdaningen av Försvarsmakten och

dess konsekvenser bör analyseras.
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Ur ett annat perspektiv kan teknikutvecklingen och dess konsekvenser vara

intressant att studera för marinen. Den skisserade framtidsutvecklingen med

nätverksintegrerade delsystem i form av bekämpning-, underrättelse- och

ledningssystem kan i framtiden, möjliggöra en högre grad av

kommandostyrning än idag. Därtill har teknikutvecklingen medfört svårigheter

att särskilja olika krigföringsnivåer, det har blivit allt svårare att fastställa eller

avgöra var gränsen går mellan taktisk och operativa nivå. Marinen har idag

både plattformar och förband som kan utnyttjas för både taktiska och operativa

syften. Säkerligen kommer det även i framtiden att vara så, men frågan är hur

denna utveckling med oklara gränser mellan operativ och taktisk nivå och ett

antal färre tillgängliga enheter, kommer att påverka den marintaktiska chefens

handlingsfrihet i framtiden. Detta kan kanske till viss del analyseras med hjälp

av krigsspel, där olika tillämpningar av ledningsmetoderna konfronteras mot

olika scenario med varierande inflytelsefaktorer. Vid ledning av enskilda

enheter finns det säkert en del kunskaper och erfarenheter som kan inhämtas

från flygvapnet som idag arbetar med ledning av plattformar i ett operativt

sammanhang. Således bör marinen inför framtiden analysera tillämpning av

olika ledningsmetoder i ett operativt/taktiskt sammanhang.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C – uppsats 19100:1024
Mj Jens Ribestrand 01-05-30 sida 71(72)

5. Källförteckning

Litteratur och artiklar
§ Abrahamsson, Bengt, Aarum Andersen, Jon, Organisation, 2:a upplagan Liber AB, 1998

§ Allison, Graham T, The Essence of Decision,  Harper Collin, Boston, 1971

§ Arwidsson, Hans och Christoffersson, Lars, Ledning och beslutsfattande, Försvarsmedia, 1991

§ Bruzelius, Lars H och Skärvad, Per-Hugo, Integrerad organisationslära , sjunde upplagan Studentlitteratur,

1995

§ Coakley, Thomas P, Command and Control for War and Peace, National Defense University Press,

Washington DC, 1992

§ Creveld, Martin Van, Command In War,  Cambridge, Massachusetts and London, England, 1985

§ FOA tidningen nr 4/1999

§ Fredholm, Lars, Ledning och beslutsfattande, Försvarsmedia, 1991

§ Försvarshögskolan/Operativa Institutionen, Manöverkrigföring – metod eller tanke ? Lars Ulving,

Oktoberkriget-exempel på manöverkrigföring och dess motsats, Norstedts tryckeri AB, Stockholm, 2000

§ Gordon, Michael and Bernard Trainor, The Generals’ War. The Inside Story of the Conflict in the Gulf,

Back Bay Books, New York, 1995

§ Johnson, Anders, Hierarkiernas harakiri, Ekerlids Förlag, 1995

§ Lagerlöf och Pallin, Leda för att vinna, FOA tidningen, nummer 4, 1999

§ Mason, David , Attack mot Saint-Nazaire, Bokförlaget Aldus, Stockholm, 1974

§ Smedberg, Marco, Om sjökrig, Från Svensksund till smygteknik, Page One Publishing AB, Stockholm, 1996

§ Smedberg, Marco, Om stridens grunder, Page One Publishing AB, Stockholm

§ Tode, Göran, Ledning och beslutsfattande, Försvarsmedia, 1991

§ Wiktorin, Owe, Ledning och beslutsfattande, Försvarsmedia, 1991

§ Woodward, Sandy, Admiral, Striden om Falklandsöarna, 100 dagar, Harper Collins Publishers, London,

1992

§ Zetterling, Niklas, Ledning genom uppdragstaktik , Kungliga Krigsvetenskapsakademiens handlingar och

tidskrift häfte nr 5 / 1995

§ Zetterling, Niklas, Uppdragstaktik och tidsfaktorn , Kungliga Krigsvetenskapsakademiens handlingar och

tidskrift häfte nr 2 / 2000

§ Zetterling, Niklas, Tamelander, Michael,  Avgörandets ögonblick , Bokförlaget Atlantis AB Stockholm, 1995

§ Zetterling, Niklas , Tamelander, Michael,  Den nionde april, Historiska media, 2000



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C – uppsats 19100:1024
Mj Jens Ribestrand 01-05-30 sida 72(72)

Rapporter, reglementen samt doktriner

§ Lagerlöf Johan, Pallin Krister, Högre 2 Doktrin och ledning,, FOA FOA-R-98-00874-505-SE
§ Försvarsmakten, Armén, Arméreglemente del 2 Taktik,1995 års utgåva
§ Försvarsmakten, Högkvarteret, Försvarsmaktsidé och målbild Rapport 4, Stockholm, 2000
§ Försvarsmakten, Högkvarteret, Försvarsmaktens grundsyn ledning( förslag) utgiven 2000-12-08
§ Försvarsmakten, Högkvarteret, Nomen F 2000, Remiss utgåva
§ Försvarsmakten, Högkvarteret, Rapport Ledningsorganisation 2000 del 1, 2000-03-03
§ Försvarsmakten, Marinen, Taktikreglemente för Flottan, 1987
§ Försvarsmakten, Marinen, Taktikreglemente för Kustartilleriet, 1987
§ Försvarsmakten, Marinen, MTK, M3Krigsorganisation, Operativinsatsledning, Marintaktiska kommandot,

Utkast00-10-10
§ Försvarsmakten, MTK, Innan det händer. Svensk Marin Doktrin, Informationshäfte version 001215
§ Royal Navy, British Maritime Doctrine,  3rd Impression, 1996

Intervjuer
§ Sex stycken tjänstgörande marinofficerare, Stockholm och Boden, januari – mars, 2001

( intervjuerna, som behandlas som konfidentiellt material, finns utskrivna och förvaras av författaren ).

Föreläsningar
§ General Karlis Neretnik, föreläsning om operationer, Försvarshögskolan, Stockholm, 2000-12-18


