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Creveld i boken ”Ledning i krig”. Prövningen tar sin utgångspunkt i Poppers metod om 
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Van Crevelds teori om ledning – En logisk prövning 

1 Inledning 

Ledning i krig. Inget område är väl så minerat som förmågan att leda stridskrafter till 

framgång i öppen konflikt. Historien har en tendens att minnas och hylla stora ledare för 

deras förmåga att samordna arméer och uträtta stordåd. På samma sätt påminns vi även 

om de som försökt, men misslyckats i sin ledning. I krig verkar balansen mellan 

framgång och fiasko verkar vara hårfin. Krig har tendensen att ställa kraftmätningen 

mellan två parter på sin spets och även om det ibland slutar mer eller mindre oavgjort så 

är ofta konsekvenserna oanat stora. I efterhand är det oftast enkelt att spåra hur en 

nation, ett folk eller en ledare växte fram till sin storhetstid. Napoleons påverkan i 

Europa har t.ex. lämnat ett stort avtryck i historien. Det är enkelt att kvantifiera hur lång 

tid det tog för honom att expandera Frankrikes inflytande, hur mycket land som 

erövrades, vunna slag, erövrade fanor m.m. I takt med framgångarna växer också 

berömmelsen och erkännandet som en stor ledare. Där och då, när det väl hände var 

förhållandena förmodligen mer osäkra. Det är svårt i konfliktens dynamik att veta om 

striden kommer att vinnas eller förloras. 

Ledning, eller som det benämns på engelska - command and control, är förenklat de 

åtgärder som en ledare vidtar för att samordna andra (människor och/eller utrustning) 

för att uppnå ett militärt mål. Genom historien har många reflekterat över vilken ledning 

som är den mest effektiva. Finns det särskilda principer och aspekter av ledning som 

säkrare leder till framgång än andra? Olika filosofier har växt fram för hur staber och 

chefer skall nalkas ledning i syfte att bli effektiva på slagfältet. De vanligaste 

inriktningarna är att leda genom kommando eller med uppdrag. Den förra lägger större 

vikt vid planering och kontroll än vad den senare gör. 

Den här uppsatsen kommer att fokusera på Martin van Creveld och dennes bok 

Command in War. Van Crefeld är en israelisk militärhistoriker som ägnat ledning i krig 

särskild uppmärksamhet och i sin bok belyser han ledningsprocessen genom olika 

tidsperioder med tillhörande grader av teknisk utveckling. Ett antal olika konflikter ger 

en empirisk inramning och avslutas med ett antal reflektioner om ledning. Förestående 

arbete avser fördjupa sig i dessa reflektioner. 
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1.1 Problemformulering 

Militärteoretiska modeller över funktioner och aspekter i krig syftar till att hjälpa och 

stödja dess utövare i framtida situationer. Modellernas användbarhet ökar om de är 

generaliserbara på fler situationer än en. Det är också viktigt att de äger en giltighet när 

de används som instrument för att välja handlingsalternativ eller inriktning. Martin van 

Creveld har bidragit till sådana generaliseringar och modeller när det gäller ledning i 

krig. Redan nu finns därför ett visst värde att redogöra för Crevelds inställning till 

ledning.  

Även om många faktorer påverkar ledning av förband i krig framhålls uppdraget, 

informationen och organisationen som storheter nödvändiga för förståelse av ledning. 

Uppdraget, eller uppgiften, kan vara mer eller mindre komplex till sin natur. En 

nedbrytning av uppdraget gör att dess komplexitet kan påverkas. Att lösa ett komplext 

uppdrag kräver information. Ju komplexare uppdrag desto mer information är 

nödvändig. Möjligheten att påverka informationsinsamling och bearbetning finns med 

t.ex. tekniska system, en anpassad organisation, samövning m.m. Slutligen designas en 

stab eller ledningsorgan som är, eller bör vara, utrustad för att lösa uppdraget. Att 

organisera sig i militära förband och staber är en av de tydligaste påverkansformer 

ledningen kan ha för att nå inflytande över processen.  

Exempel på modeller och teorier om ledningssystem saknas inte i litteratur inom 

området. Berndt Brehmer lämnar t.ex. en redogörelse för fyra olika modeller i sin artikel 

om den Dynamiska OODA loopen.
1
 Han utgår från den välkända teorin av John Boyd 

där ledning är en repeterande process och skickligheten är att göra den snabbare relativt 

din motståndare. Även den cybernetiska traditionen har modeller kring ledning; 

Stimulus-Hypothesis-Option-Response utgör ett exempel på en sådan modell. Det görs 

alltså talrika försök att analysera ledningssystem i syfte att fastställa vad/vilka faktorer 

som kan leda till framgång. Van Creveld lämnar ett betydande bidrag till analysen av 

ledning i krig i sin bok men skriver: 

 

                                                 
1
 Brehmer, B. (2005) The Dynamic OODA Loop: Amalgamating Boyd’s OODA Loop and the 

Cybernetic Approach to Command and Control. 10th International Command and Control Research and 

Technology Symposium The Future of C2. 



FÖ RS V ARS HÖ GSK O LA N  2012-03-25  

Mj Johan Helenius Självständigt arbete 

 

 

5 

 

Eftersom ledningen är så nära sammanknuten med andra faktorer som formar 

kriget, är det omöjligt att formulera en eller flera ”huvudprinciper” som borde styra 

dess struktur eller användning.
2
 

 

Van Creveld pekar på svårigheten med att ett visst ledningssystem - vilket kan inkludera 

tekniska system, kommunikation, metoder för datainsamling och struktur - garanterar 

framgång i krig. Han drar också slutsatser om svårigheterna med att generalisera 

naturen hos ledning samt ledningsprocessens oförmåga att skapa visshet (hos chefer) 

trots framstående teknisk utveckling. Under rubriken ”Ledningens kärna” sticker van 

Creveld ut hakan med följande slutsats ”… att det inte finns och har aldrig funnits, en 

teknisk determinism som styr vilken metod som ska väljas för att hantera ovissheten.” 

Han avslutar (trots det) med att framhålla decentraliserad ledning som metod med störst 

möjlighet till framgång. 

Det avslutande kapitlet i ”Ledning i krig” benämns Reflektioner om ledning. Detta 

ordval kan vara en indikator och en markering kring den vetenskapliga signifikans man 

kan tillskriva studien – reflektioner är något helt annat än kunskap/resultat. 

Med hänsyn taget till att van Creveld lämnat ett stort bidrag till utvecklingen om ledning 

i krig finns här incitament att granska hans reflektioner mer noggrant och testa dessas 

giltighet.  

Syftet är att lämna ett bidrag till ökad vetenskaplighet och förståelse kring ledning och 

befälhavarens dilemma att hantera information och fatta beslut.  

1.1.1 Syfte och Frågeställning 

Detta arbete avser att logiskt pröva van Crevelds teorier om ledning i krig genom att 

använda följande frågeställningar.  

 Finns det interna motsättningar eller samband bland Crevelds slutsatser? 

 Har hans slutsatser något stöd i annan (senare) teoribildning om ledning av 

organisationer? 

1.1.2 Avgränsningar 

Van Creveld gör egna avgränsningar för sin studie och dessa utgör även en naturlig 

avgränsning för denna teoriprövning. Han inriktar sig på konventionell krigföring med 

                                                 

2
 Van Creveld, Martin (2003). Ledning i krig. Stockholm: Krigsvetenskapliga institutionen, 

Försvarshögskolan, s. 203. 
 



FÖ RS V ARS HÖ GSK O LA N  2012-03-25  

Mj Johan Helenius Självständigt arbete 

 

 

6 

 

militära styrkor på markarenan. Konflikter med kärnvapen (som var påtagligt då boken 

skrevs) avgränsas också bort. Teknikens förmåga att bearbeta data till stöd för 

beslutsfattning är under ständig utveckling. Creveld berör den tekniska utvecklingen 

och hur den formar utfallet i många konflikter men avslutar med dess oförmåga att 

skapa visshet för den militära befälhavaren. Den tekniska aspekten av ledning är 

påfallande och går inte helt att ignorera. Jag väljer att förhålla mig till det Creveld 

skriver om teknik så som en möjlighet att utöka kapaciteten för insamling och 

bearbetning av data nödvändig för ledning i krig samt även de (nya) problem som 

uppstår när ny teknik införs i en befintlig organisationsstruktur. Hård- och 

mjukvaruaspekter på teknik så som radio och datanätverk, applikationer och program 

berörs inte i detta arbete. Creveld nämner också att ledning är beroende av en kontext. 

Det kan betyda uppdragens ursprung och ramverk för genomförande av en uppgift. 

Eftersom jag inriktar mig på ledning i krig så blir den institutionaliserade aspekten av 

statssanktionerat våld särskilt intressant. De politiska krafter som påverkar militär 

verksamhet får stå tillbaka i denna studie. Även regelverket, krigets lagar, folkrätten, 

insatsregler och annan juridik faller utanför studiens fokus.  

1.1.3 Fokus i studien 

Ledning i en insats handlar om samordning av människor och resurser för att uppnå ett 

gemensamt mål
3
. Organisationen blir ett viktigt instrument för att lösa 

samordningsproblematik på ett effektivt sätt. Creveld närmar sig militär ledning och 

ledningssystem med utgångspunkt i organisationen, tillgänglig information och 

uppdraget som skall lösas. Jag avser att fokusera teoriprövningen på 

organisationsfaktorer, hur organisationen utformas, vem som har möjlighet att påverka 

vald organisation. Även uppdraget är modulerbart, någon i organisationen formulerar 

faktiskt uppdrag till underlydande och denna formulering kan ha stor betydelse för hur 

friktionsfritt ledningen kommer att flyta. 

                                                 
3
 Berndt Brehmer i Persson, Mats (red.) (2009). Aspekter på ledning. Stockholm, s. 31 
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1.2 Metod 

1.2.1 Popper och teoriprövning 

För att besvara frågeställnigarna ovan väljer jag en klassisk metod med Karl Popper 

som förlaga. Teoriprövning enligt Popper följer alltid samma mönster.
 4

 Det preliminära 

ramverket av argument och idéer bildar ett teoretiskt system (eller teori för att göra det 

enkelt). Ur denna deduceras ett antal slutsatser (som kan omformuleras i hypoteser). 

Data samlas in för att kontrollera slutsatsernas giltighet och relevans. Har teorin klarat 

testen kan man anse den verifierad, för tillfället. Det kan komma ny forskning, nya 

teorier som falsifierar den gamla. Popper föreslår fyra olika vägar för att testa en teori.  

Det första sättet är en logisk jämförelse av alla slutsatser emellan varandra. Det testar 

den interna följdriktligheten av det presenterade teoretiska systemet.  

Det andra sättet är att testa teorins logiska form. Här letar man efter indikatorer (eller 

härledning) i teorin som gör den vetenskaplig eller empirisk. Bl.a. bör man upptäcka en 

tautologisk teori eller utsaga, d.v.s. en slutsats som verkar vara sann men i själva verket 

inte tillför någon ny kunskap om verkligheten.  

Det tredje sättet är att testa teorin mot andra teorier med det huvudsakliga syftet att se 

om den, ifall den visar sig bestå våra tester, tillför något nytt i sättet vi kan betrakta 

verkligheten på.  

Slutligen, det fjärde sättet är att testa teorin är att kontrollera dess empiriska 

tillämpbarhet. Kan inte teorin användas i praktiken och motstå praktikens krav är den 

inte relevant. 

1.2.2 Studiens upplägg 

Även om den empiriska testningen anses vara den starkaste formen av test väljer jag att 

använda mig av de tre förstnämnda sätten, nämnda ovan. Fokus kommer att läggas på 

jämförelse med andra organisations- och ledningsteorier. Främsta orsaken till att 

utesluta empirisk testning har med studiens omfattning att göra. En grannlaga 

undersökning med hjälp av de tre första metoderna får visa om Crevelds teori klarar de 

första tre testerna och om teorin då kan anses vara stabil. Är den inte det borde det också 

                                                 

4
 Popper, K. The logic of scientific discovery i Gimble, S. Exploring the Scientific Method Sid145-146. 
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vara enkelt att påvisa dess empiriska olämplighet. Om inte kan det vara en utgångspunkt 

för vidare forskning. 

 I den här studien blir det således viktigt att i ett första steg förstå vad van Creveld 

menar och vad hans reflektioner avser. Hur hänger dessa ihop? Vilka slutsatser kan man 

faktiskt utläsa från van Crevelds reflektioner? I detta första steg är det också viktigt att 

göra några klarlägganden. Crevelds bok blir den teori som utgör bakgrunden för denna 

studie. Hans reflektioner och slutsatser blir metodologiskt att betrakta som den 

sammantagna teoribildningen som skall underkastas prövningen. En genomgång av 

tidigare kritik och recensioner av Creveld görs i syfte att klarlägga hur hans arbete har 

påverkat andra intressenter för militär ledning. 

Studiens andra steg är att jämföra dessa slutsatser och se om det finns inbyggda 

oförenligheter mellan slutsatserna och vad dessa i så fall består av.  För att ge området 

ett nytt perspektiv präglas undersökningsmetoden i detta steg av en kvalitativ 

innehållsanalys. En textanalys kondenserar Crevelds slutsatser. Meningar eller 

påståenden som kan sägas utgöra en slutsats eller generalisering har analyserats och 

värderats. Gemensamt för alla slutsatser är att de påstår något om hur tingens ordning är 

eller bör vara. Totalt 16 stycken slutsatser kunde urskiljas. Dessa kodades i tre 

kategorier och utgör ett första steg i operationaliseringen i föreliggande analys.  

I ett tredje steg granskades samtliga slutsatser för att testa deras logiska form. Berättar 

dessa påståenden något om verkligheten och är den konsistenta med vetenskapliga 

krav?  

Slutligen sker en jämförelse med organisations- och ledningsteori, i enlighet med 

studiens fokus, för att stämma av slutsatsernas relevans. Organisationsteorierna kommer 

att behandlas under kapitlet ”Komparativ prövning”.  

1.3 Tidigare forskning 

Med tanke på det genomslag Creveld har haft med sin bok är det ändå förvånansvärt 

svårt att finna en debatt om hans slutsatser. En omfattande sökning i Anna Lind 

Bibliotekets databaser renderar i två bokrecensioner. Efter publikation av Command in 

War har bl.a. Kaegi Jr och Goldich, R. recenserat Creveld och de ger honom både ris 

och ros.  Kaegi skriver:”There are, however, other problems with his book. It shows 

some signs of haste in preparation, it is much too diffuse, and the analysis jump too 
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abruptly and unevenly.” Han menar att fallstudierna inte ger den utveckling och röda 

tråd som författaren avser följa i sina slutsatser främst med hänsyn till bristfälliga källor. 

Han tillerkänner dock Creveld för att ha skrivit en tankeväckande bok med reflektioner 

som kan vara till hjälp i en annars så strukturerad syn på ledning. 
5
 

Även Goldich ger ris och ros. Han menar att Creveld har samlat tillräckligt mycket 

historiska bevis för att effektivt kunna stödja sina slutsatser. Svagheten är dock att han 

inte skiljer på den praktiska skillnaden mellan ledning på strategisk, operativ och taktisk 

nivå. Goldich lämnar följande not om Crevelds framträdande teoretiska slutsats: 

… van Creveld’s salient theoretical conclusion is that armed forces have 

traditionally sought to maximize the effectiveness of their command systems 

through minimizing uncertainty – either at the top, through rigid centralized control 

at the highest echelons and a corresponding loss of initiative and flexibility at the 

lower echelons; or at the bottom, through a decentralization of high-level control 

and a lowering of ”decision thresholds” to subordinate units and commanders. 

Regardless of technological, political, or other circumstances, he says, the second 

alternative… is the superior one. 
6
 

 

Bokrecensioner är kanske inte att betrakta som tidigare forskning men eftersom ingen 

prövat Creveld på detta sätt ger recensionerna ändå en fingervisning om slutsatsernas 

grund. Sammanfattningsvis menar båda dessa att Creveld gör en bra och tänkvärd bok 

men att det finns luckor i hans resonemang. 

2 Van Creveld 

Inriktningen för denna uppsats är att pröva van Crevelds reflektioner om ledning för att 

på så sätt utröna om de är teoretiskt generaliserbara. Först några ord om författaren och 

varför hans bok har fått sådant genomslag. 

2.1 Kort biografi 

Martin Levi van Creveld föddes 5 mars 1946 i Rotterdam och flyttade kort därefter till 

Israel med sina föräldrar. Han har examen från London School of Economics och 

Hebrew University of Jerusalem där han arbetat sen 1971. Han är teoretiker och 

militärhistoriker och har skrivit tjugo böcker varav Supplying War: Logistics from 

Wallenstein to Patton (1977), Command in War (1985), och The Transformation of War 

                                                 

5
 Kaegi Jr, Walter Emil. (1986). Command in War (Book Review). American Historical Review, Feb86, 

Vol. 91 Issue 1, p85, 2p 
6
 Goldich, Robert L. (1986). Book Review: Command in War. Armed Forces & Society, Summer 1986; 

vol. 12, 4: pp. 623-624. 
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(1991) är bland de mest framgångsrika. Han är numera engagerad i debatten om Israel 

och mellanöstern.
7
 

2.2 Bokens betydelse 

Orsaken till att Command in War har fått en så stor betydelse och ofta citeras av andra 

beror säkert på många olika faktorer. En orsak är att hans tidigare arbete med främst 

böckerna Fighting Power
8
 och Supplying War

9
 blev snabba framgångar. Den senare är 

numera med på listan över föreskriven läsning för amerikanska officerare (en av få, 

skriven av en icke-amerikan).
10

 En annan orsak är att Command in War är den första 

boken som enbart fokuserar på militär ledning, dessutom med en gedigen historisk 

fallstudie som empiri. När den publicerades var den också ”rätt” i tiden. Kalla kriget var 

påtagligt där stående styrkor dominerades av en hierarkisk och strukturell 

ledningsfilosofi. Att vederlägga det historien hade visat som framgångsfaktorer föll i 

god jord, särskilt med Vietnamkriget färskt i minnet. 

Det kan nämnas att Googel Scholar listar hans bok citerad av 622 andra författare. 

McCann & Pigeau. The human in command
11

 citeras av 33 och William S. Lind 

Handbok i manöverkrigföring
12

citeras av 170. 

2.3 Crevelds teori 

Teorin utgörs således, i denna uppsats, av van Crevelds egna utsagor och reflektioner. 

Ett intressant ställningstagande är givetvis huruvida författaren avsåg ”reflektionerna” 

som en teori, slutsatser eller resultat av den empiri han ägnar bokens första sju kapitel. 

Givet problemformuleringen och även med hänsyn till det genomslag hans text har fått 

utgår jag här om att det faktiskt rör sig om teoribildning och avser behandla den som 

sådan. 

Vi börjar med att granska van Crevelds reflektioner kring ledning och konstaterar att de 

presenteras under tre rubriker; Inledning, strävan efter visshet och ledningens kärna
13

. 

En genomläsning med fokus på allt som kan kategoriseras som slutsatser visar sig ge en 

                                                 
7
 Se, http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_van_Creveld hämtad från internet 120320. 

8
 Creveld, M. (1982). Fighting Power: German and US Army Performance, 1939-1945. Greenwood. 

9
 Creveld, M. (1977). Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton. Cambridge University Press, 

10
 Se, http://www.history.army.mil/brochures/CSAReadingList.pdf hämtat från internet 120320. 

11
 McCann, Carol & Pigeau, Ross (red.) (2000). The human in command: exploring the modern military 

experience. New York: Kluwer Academic 

12
 Lind, William S. (2006). Handbok i manöverkrigföring. 1., förkortade och kommenterade uppl. 

Stockholm: Försvarshögskolan  
13

 Creveld, Kap 8. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_van_Creveld
http://www.history.army.mil/brochures/CSAReadingList.pdf
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stor kvantitet vid handen. Sammanfattade och till viss del omformulerade återfinns 

dessa i sin helhet i bilaga 1.
14

  

Creveld introducerar också begreppet ”visshet” och förklarar det som ”… produkten av 

två faktorer, mängden information som finns tillgänglig för beslutsfattandet samt 

naturen hos uppdraget som skall utföras”.
15

 Även tidsperspektivet berörs eftersom det är 

av betydelse när man skapar visshet. Att processa all tillgänglig information och kanske 

inhämta ännu mer information tar nämligen tid i anspråk. Det har visat sig att den tiden 

är dyrbar om man vill vara framgångsrik i striden. På ett sätt är tidsfaktorn central för 

ledningsprocessen. Den berör inte bara förmågan att skapa visshet eller konsekvenserna 

av en snabbare process som får motståndaren ur balans och därmed möjlighet att verka 

på ett mer effektivt sätt. Tiden vävs också in i alla underliggande åtgärder som syftar till 

effektivitet. Det gäller bl.a. hur organisationen skall byggas upp, vilken attityd 

människor som bemannar organisationen skall ha (när de är delaktiga i processen 

ledning), vilka metoder som är att föredra i vald organisation och hur teknik skall 

tillämpas och bäst förvaltas. På ett mera generellt plan, kanske utanför 

ledningsperspektivet, påverkas också rekrytering, utveckling av ny tekning, träning och 

samövning av tidsperspektivet. 

Creveld avgränsar problemet med människors motivation och individualitet från 

ledningsprocessen
16

. Samtidigt bortser han inte helt från den aspekten utan beaktar dess 

nödvändighet och påverkan som en del av ledningen.  

Teorin har också inducerats från en rad olika exempel där ledningsnivåerna har skiftat. 

Hans avsikt är att dra sina slutsatser på taktisk-operationell nivå. En del av grunden för 

hans teori är att ledning på olika nivåer upplever samma fenomen men att dess lösningar 

kan se olika ut på olika nivåer. T.ex. kan en enskild stab, oavsett nivå, uppleva samma 

problem med att skapa visshet som en stab på en annan nivå. När han sammanför 

fenomenet och argumenterar mer holistiskt framträder möjligheten att fördela visshet 

olika i olika nivåer. På så sätt kan systemet som helhet bli mer effektivt. 

                                                 
14

 Creveld, kap 8. Se även sammanfattning i Widen, J. & Ångström, J. (2005). Militärteorins grunder. 

Försvarshögskolan. Sid. 101-104 
15

 Creveld, s. 206. 
16

 Creveld, s. 205 
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2.3.1 Definitioner och begrepp 

Med utgångspunkt i Crevelds text är följande definitioner och begrepp viktiga att 

utveckla. 

Ledningssystem 

Ledningssystem består av organisationer, metoder och tekniska hjälpmedel. Själva 

ledningen är en process som pågår inom systemet. För att förstå och nyttja systemet så 

krävs kvantitativ data i form av storlek, riktning och typ av information som flödar inom 

systemet. Dessa är dock inte tillräckligt för att ge hela bilden av det som är viktigt för 

ledningen. Kvalitativ data, om informell och ibland dold kommunikation är också vikigt 

för att kunna avgöra vad som är relevant och irrelevant för processen. Creveld är i sin 

definition av system väldigt kritisk. Han menar att det är främst inom tekniska system 

som termen fungerar. Ett system som till delar består av människor skiljer sig från 

mekaniska system med unika konstellationer i ingående delar. Användningen av ett 

ledningssystem kommer således att få olika utfall vid olika tidpunkter och i olika 

situationer.
17

 

Ledning 

 
Jag hanterar ledning som en process som använder information i syfte att samordna 

människor och föremål så att de kan utföra sina uppdrag.18 

Ledning kan definieras som en funktion som måste utövas i stort sett hela tiden för 

att en armé skall kunna existera och användas.19 

 

Creveld delar också upp ledningens ansvar i två områden. För det första skall ledningen 

tillhandahålla och samordna allt som en armé behöver för att existera. För det andra gör 

ledningen det möjligt för armén att utföra sitt uppdrag – tillfoga fienden förluster. Den 

första delen benämner han funktionsrelaterad och den andra resultatrelaterad.
20

 

Visshet 

”Vissheten kan bäst förklaras som produkten av två faktorer, mängden information som 

finns tillgänglig för beslutsfattandet samt naturen hos uppdraget som skall utföras”
21

 

Att uppnå visshet, menar Creveld, är dock beroende av att relevant information finns 

tillgänglig. Ju mer information som finns tillgänglig desto mer tid behövs för att 

                                                 
17

 Creveld, s. 204 
18

 Creveld, s. 205 
19

 Creveld, s. 8 
20

 Creveld, s. 9 
21

 Creveld, s. 213 
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behandla informationen för att bestämma eller försöka avgöra, vilken information som 

är relevant och vilken som är irrelevant. 

Social sammanhållning 

För Creveld är social sammanhållning ett sätt att underlätta ledning. Det används med 

fördel när man skapar förband, en genomtänkt rekryteringsprocess där chefer och 

soldater väljs ut och sen tjänstgör tillsammans under relativ lång tid. Även utbildning 

och övning blir viktiga komponenter för att utveckla en bra sammanhållning i 

förberedelse för strid. Med social sammanhållning uppnår man ett minskat behov av 

kommunikation och informationsbehandling mellan enheter och mellan enheter och 

överordnade staber. Creveld framhåller också en risk med en ökad social 

sammanhållning. Den bidrar till homogenitet och stabilitet vilket kan minska den 

”övergripande flexibiliteten”. Främst är det tendensen till grupptänkande som åsyftas.
22

 

Uppdrag 

Talar om vad den underställde skall uppnå för att stödja högre chefs syfte. Detta betyder 

att högre chef måste formulera sig på ett sätt som är relevant på den underställdas nivå. I 

uppdraget anges också vilka resurser som står till förfogande för lösandet av 

uppgiften.
23

 

Organisation 

Organisation uttrycker idén om att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan 

individer än genom individuella ansträngningar.
24

 Organisationen kan anta många olika 

former. Gemensamt för alla organisationsformer är att den beskriver gränser mellan 

enheter och omvärld samt hur arbetet genomförs och leds.
25

 

Beslutströsklar 

Åsyftar var i den militära hierarkin som mandatet att fatta ett beslut ligger. Det är 

givetvis så att alla nivåer har mandat att fatta beslut oavsett vilket ledningssystem som 

är valt. Beslutströsklarna avser inte rutinbeslut när allt underlag finns till hands och en 

chef opererar inom sin box. Beslutsfattandet och mandatet för att fatta beslut blir 

intressant när man rör sig i gränslandet av ovisshet och möjlighet. När en chef, driven 

av att lösa tilldelad uppgift, t.ex. tar initiativ som kräver mer resurser än denne 

disponerar så fattas ett beslut som påverkar hela organisationen. Högre nivåer har då att 

förhålla sig till om man skall stödja initiativet eller om man skall ge en contraorder. 

                                                 
22

 Crefeld, kap 8. Resonemang kring social sammanhållning nämns på flera ställen i kapitlet. 
23

 Crefeld, kap 8. Resonemang kring uppdrag nämns på flera ställen i kapitlet. 
24

 Bruzelius & Skärvad, s. 25. 
25

 Bruzelius & Skärvad, s. 181. 
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2.4 Uppdrag, information och organisation 

Strävan efter visshet hanteras enligt Creveld av ett förhållande mellan naturen hos 

uppdraget som skall utföras samt mängden information som behövs för att lösa 

uppdraget.  Organisationen (eller resurserna) som används för att möta uppdraget får 

också betydelse. Delmängder som kan påverkas i organisationsbegreppet utgörs av den 

utrustning organisationen förfogar över samt vilka metoder man använder sig av. 

Teknikens utveckling och påverkan på ledningen har varit betydande. Utveckling av 

tekniska system för överföring av information har ständigt förbättrats. Även möjligheten 

att med tekniska hjälpmedel sortera och bearbeta information har ökat avsevärt med 

datorernas intåg i staberna. Med ny teknik utvecklas också nya metoder för att ta emot, 

hantera och bearbeta informationen. För att få visshet krävs således inte bara 

kvantitativa mängder information, den behöver också vara relevant och giltig i rätt tid. 

För att analysera rubrikens begrepp kommer antagandet göras att information i en insats 

eller operation alltid är komplex och i relation till uppdraget alltid överstiga förmågan 

att bearbeta densamma. På så sätt är informationen en konstant faktor medan uppdraget 

och organisationen är variabler möjliga att påverka.  

Påverkansmöjligheten har sitt ursprung på organisationens högsta nivå. Den 

(organisation eller person) som definierar uppdraget tilldelar också resurser för att lösa 

det. Ett vanligt scenario i militär verksamhet är att uppdraget och resurserna sätts 

samman på politisk nivå. Därefter är det chefer i vald organisation som bryter ner 

uppgiften, omformulerar den och delegerar ansvaret och resurser för dess lösande till 

lägre nivåer. Ett stort ansvar vilar således på högre chef. Om man vidare antar att denna 

är frikopplad från den politiska nivån och har mandatet att göra förändringar i sin egen 

organisation samt disponera resurserna efter egen idé eller metod så är förutsättningarna 

lagda för möjligt ledningsutfall. 

3 Logisk prövning 

Innan vi börjar med teoriprövningens första steg kan det vara bra att analysera vilken 

metod Creveld själv använder sig av i sitt arbete. Eftersom författaren inte gör anspråk 

på att uppfylla vetenskapliga krav på sin text återfinns inte metoden noggrant beskriven. 

Det första kapitlet ger dock en fingervisning, av de historiska fakta han har valt ut bör 

teorigenerering vara möjlig. Han uttrycker sig: 
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Att titta på gamla fakta med nya glasögon och sedan använda dessa fakta för att 

skapa en bättre förståelse för glasögonen – det är det som gör att historia är värt att 

syssla med.26 

 

Det han benämner fakta, är de pusselbitar historien lämnat efter sig i form av källor eller 

kvarlevor. ”Glasögonen” bör avse teori. Det är den lins som utomstående betraktare kan 

granska fenomenet ledning där förenklingar, generaliseringar och modeller bryter ner 

den komplexa verkligheten till förmån för ökad förståelse. Den tydliga utgångspunkten i 

empiri indikerar en induktiv metod (delar sammanfogas till en helhet) som härledning 

till hans slutsatser. 

3.1 Kodning av Crevelds slutsatser 

Nedan redovisar jag en sammanställning av Crevelds slutsatser
27

 kodade i tre kategorier. 

Upphovet av dessa kategorier är resultatet av en kvalitativ textanalys.
28

 Modell för 

kodning är också till viss del hämtat från ett kodningsschema.
29

 De utvalda slutsatserna 

(se bilaga 1) analyserades utifrån form, innehåll och avsikt. Ord som ”endast, inte, 

ingen, problematisk, varken och minskat” ger i given kontext en negativ laddning. Ord 

som ”avgör, förhållande, varieras och samverkar” ger en öppnare hållning och visar på 

förhållandet mellan olika faktorer. Slutligen har påståenden, givet sin kontext, som 

motverkar det negativa kategoriserats som positiva. Tre kluster kunde bildas främst med 

hänsyn till delarnas innehåll. Den första är slutsatser som kan sorteras under 

”Svårigheter”. Här framställs slutsatser som är problematiska, de utgör hinder för 

effektiv ledning eller några faktorer som Creveld helt enkelt anser vara mindre 

inflytelserika variabler. Härnäst är slutsatser under rubriken ”Samband”. Dessa utgörs 

av slutsatser som pekar på en viss lagbundenhet. T.ex. att det existerar ett samband 

mellan olika faktorer eller att en viss regelbundenhet framträder. Slutligen rubriken 

”Lösningar. Här föreslår Creveld olika behov som bör samverka för att få en 

framgångsrik ledning till stånd. Det är också hans värderingar på hur man kan komma 

till rätta med de inledande svårigheterna. 

 

 

 

                                                 
26

 Creveld, s. 8 
27

 Se bilaga 1 för den obearbetade versionen av slutsatser. 
28

 Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder, s. 368 
29

 Bryman, s. 360f 
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Svårigheter Samband Lösningar 
Ledning kan endast förstås i en 

kontext. 

Det är omöjligt att formulera 

huvudprinciper för ledning. 

Teknik ger ingen lösning. 

Organisationsförändringar ger 

ingen lösning. 

Ledningssystem är ett 

problematiskt ord. 

Förvirring är oundviklig – 

optimal planering är svår. 

 

Visshet är en funktion av information 

och uppdragets natur. 

Det mänskliga elementet påverkar 

vissheten negativt, i förhållande till 

andelen tekniska element. 

Ledningssystemet har tre variabler: 

Information, Organisation och 

Uppgiften. 

Visshet är ett resultat av tid och 

information. 

Effekten av kommunikation ökar med 

social sammanhållning. 

Ovisshet existerar, man kan bestämma 

på vilken nivå. 

Giltighet över tid – ingen teknisk 

determinism. 

Beslutströsklar och handlingsfrihet 

långt ner. 

Allsidigt sammansatta förband. 

Ett system för överföring av 

information – upp och ner. 

Aktiva staber – söka info. 

Formell och informell 

kommunikation. 

Acceptera förvirring. 

Social sammanhållning ökar 

ledningssystemets effekt. 

Ovisshet på högre nivåer är att 

föredra (decentralisering). 

 

Indelningen i dessa kategorier är ett sätt att överskådligt få en bild av Crevelds 

teoribildning. Jag tar också hjälp av dessa kategorier när jag i fortsatt prövning ställer 

slutsatser mot varandra. Utöver dessa kategoriserade slutsatser finns också ett resultat av 

bokens resonemang som blir slutprodukten för en framgångsrik ledning.  

 Uppgiften måste delas upp i mindre delar och en styrka måste bildas som klarar 

av att hantera dessa delar separat och självständigt.  

Den hänger samman med att Creveld förespråkar en decentraliserad ledning och 

möjligheten för enskilda förband att lösa tilldelade uppgifter samt att ”vissheten” är 

större på lägre nivå. ”… om tjugofem århundraden av historiska erfarenheter kan vara 

till någon ledning kommer den andra metoden vara överlägsen den första.”30
 

3.2 Intern följdriktlighet 

Genom att betrakta ovanstående kategorier av slutsatser kan man se att Creveld å ena 

sidan lyfter fram ett antal problematiska omständigheter kring ledning. Å andra sidan 

föreslås också ett antal lösningar. Samtliga slutsatser är genomgående sanna, så till vida 

att de inte innehåller motsättningar inom sig själva. Presenterade satser är således 

följdriktiga. När man jämför slutsatserna med varandra blir prövningen mer komplex. 

Två områden är tydliga att identifiera som motstridiga. Det första rör uttalandet: 

Eftersom ledningen är så nära sammanknutet med andra faktorer som formar 

kriget, är det omöjligt att formulera en eller flera ”huvudprinciper” som borde styra 

dess struktur eller användning.31
 

 

                                                 
30

 Creveld, s. 213 
31

 Creveld, s. 203 
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På det sätt Creveld bygger sin argumentation verkar slutsatsen i sig själv vara giltig. 

Många faktorer är onekligen i rörelse när två motståndare sätter sina samlade resurser i 

opposition mot varandra och krig utbryter. Det unika för varje konflikt är uppenbar men 

trots det finner vi ändå sätt att generalisera och abstrahera förhållanden som 

återkommer. Historien visar att olika metoder och tekniker för ledning har gett olika 

resultat och därmed blir möjligheten till prediktion förminskad givet det valda 

ledningssystemet. Frågan är då vad Creveld menar med ”huvudprincip”? Kan en teknik 

för kommunikation förstås som en princip, eller processer för databehandling? 

Detaljgraden man väljer att definiera en eller flera huvudprinciper får betydelse för den 

interna följdriktigheten. Avslutningen favoriserar nämligen en metod för att skapa 

visshet; att bryta ner uppgiften för att hanteras av allsidigt sammansatta förband på lägre 

nivåer med förmåga att hantera en mindre komplexitet. Den högre nivån skulle därmed 

bli tvunget att acceptera en större grad av ovisshet till förmån för de lägre nivåerna. 

Detta utgör grunden i den decentraliserade ledningsfilosofin och skulle kunna betraktas 

som en huvudprincip. Visserligen gör Creveld skillnad på ”visshet” och ”ledning” som 

framgår av definitionerna ovan. Ändå är steget inte långt mellan strävan efter visshet i 

ledningssituationen och ledning som process för beslutsfattandet. 

Det andra området som också uppvisar interna konflikter är Crevelds vilja att avgränsa 

moraliska och motivationsrelaterade faktorer från ledningen
32

. Motivation, menar 

Creveld ”… påverkar ledning så till vida att högre motivation innebär att det är möjligt 

att använda mindre ledning, och tvärt om”. 

Trots att han inte vill räkna in det som en faktor i studien berör han just detta 

förhållande i ett senare skede. Det är bl.a. när han utvecklar sina fem samverkande 

behov, nödvändiga för ledningssystemens organisation och funktion, som han berör just 

motivationen för soldater och chefer i de förband där ledning utövas. Social 

sammanhållning lyfts fram som en faktor som underlättar ledning. Träning och tid 

tillsammans ökar förmågan att effektivt lösa uppgifter. Eventuella fel som begås blir 

enklare att rätta till om personkännedom och tillit finns i förband och staber. Vidare är 

överföring av information ett område som relaterar till motivationsfaktorer. 

                                                 
32

 Creveld, s. 205 
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Enheter som måste fylla i ändlösa rapporter i ärenden som inte berör dem kommer 

antagligen ganska snart att uppleva att innehållet i rapporterna inte spelar någon 

roll.33 

 

Han ger även synpunkter på den balansgång högre chefer har att ta ställning till när man 

utövar ledning och försöker skapa visshet om förhållandet på stridsfältet. När högre 

staber riktar sitt teleskop bör de vara försiktiga så att inte underställda chefer känner sig 

hotade och därmed reducerar sin vilja att ta egna initiativ. 

 

3.3 Logisk form 

Tar sig Crevelds arbetet uttryck som en empirisk undersökning eller ett vetenskapligt 

arbete? Jag, och tidigare nämnda recensenter, finner spår av systematik och logik i 

presenterade slutsatser särskilt med referenser till hans tidigare kapitel där olika fall och 

ledning under olika tidsåldrar presenteras. Creveld inleder sin bok med en form av 

metodbeskrivning för att rama in sin studie. Den innehåller kanske inte den precision 

som metoddelar i typiska vetenskapliga arbeten normalt sett uppvisar. Han förklarar 

dock sitt urval, sättet att granska historien för att lära sig om nuet. En del av argumenten 

kan beskrivas i kategorin refuratio d.v.s. ett sätt att förekomma kritik och ”säkra” upp 

sina val i förhand. Det är oroande att Creveld använder den typen av argumentation. En 

synvinkel är att det finns så stora svårigheter att man inte kan komma till rätta med 

problemet om ledning och därmed ett indirekt erkännande att studien lever med 

vetenskapliga brister. En annan synvinkeln är förstås att erkänna områdets komplexitet, 

belysa dessa och därmed också få en utgångspunkt för vidare forskning. Jag lyfter här 

fram några meningar som visar på hans sätt att argumentera i bokens inledning:
34

 

Att ta reda på vem som gjorde vad och varför är tveklöst en mycket svår uppgift… 

Det är också uppenbart att inga referenser kan göras till alla de rutinbeslut 

befälhavaren måste fatta… 

Ett felaktigt urval kan givetvis göra studien värdelös… 

Detta innebär utan tvekan ännu en förvrängning av… 

 

För att pröva Crevelds teori ytterligare väljer jag att jämföra slutsatser inbördes i varje 

kategori och mellan kategorierna uppställda ovan. 

Teknik ger ingen lösning. - Organisationsförändringar ger ingen lösning. 

                                                 
33

 Creveld, s. 211 
34

 Creveld, s. 14f 
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Här menar Creveld att teknik och organisationsförändringar inte påverkar militär 

förbands förmåga att öka vissheten. Ledningssystem kan med bättre teknik hantera mer 

information men det medför också att problem med filtrering och bearbetning också 

ökar. Tillsammans innebär det att vissheten inte ökar. En fråga som kvarstår är då om 

det går att påverka vissheten överhuvudtaget. Det kvarvarande medlet (som bygger upp 

ett ledningssystem) är metoder. Kan förändrade metoder öka vissheten? 

Förvirring är oundviklig – optimal planering är svår. - Acceptera förvirring. 

Ingen motsägelse kan härledas mellan dessa slutsatser. Förvirring i krig är oundviklig. 

Att acceptera förvirring blir ett medel för att lyckas i sin planering. 

Visshet är en funktion av information och uppdragets natur. - Visshet är ett resultat av tid och inte 

bara information. 

Dessa slutsatser uppträder på två ställen och kan skapa förvirring. I ett första läge är 

information och uppdraget parametrar som utgör visshet, i ett senare skede lägger han 

till tidsaspekten. Behöver dock inte motsäga varandra utan kan utgöra en komplettering. 

Ledningssystemet har tre variabler: Information, Organisation och Uppgiften. 

Denna slutsats är härledd från resonemanget om hur man bäst skall komma tillrätta med 

ledningsproblemet, implicit – vilken ledningsmetod som är den bästa.
35

 Mot denna kan 

de medel ställas som utgörs definitionen på ett ledningssystem; Organisationer, metoder 

och tekniska hjälpmedel. 
36

 Här blandas korten väl mycket för att man skall kunna se en 

tydlig logik i resonemanget. Det verkar som om definitionen inte är bärkraftig när det 

väl gäller att utröna vad ledning är och hur det skall utövas. 

Det mänskliga elementet påverkar vissheten negativt, i förhållande till andelen tekniska element. - 

Social sammanhållning ökar ledningssystemets effekt. - Effekten av kommunikation ökar med 

social sammanhållning. 

Efter att ha avgränsat moraliska faktorer (även fast han nämner att man skall ha det i 

bakhuvudet) så bygger en hel del av slutsatserna på betydelsen av social 

sammanhållning. Resonemanget är alltså i en av slutsatserna att den mänskliga 

inblandningen bidrar till osäkerhetsfaktorer, i förhållande till tekniska system. Han 

antyder således att de tekniska systemen är mer pålitliga, eller mindre felfria. De kan 

dock inte fungera utan människor som ger dem input. Resonemanget haltar på så sätt att 

det sammanblandar ledningssystemens egenvärde och instrumentella värde. Visshet har 

ett egenvärde för människor som bemannar organisationen. Ledningssystemet och de 
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tekniska hjälpmedlen är av instrumentellt värde. Det människor däremot kan göra är att 

påverka sin felbarhet genom träning, tid tillsammans och utveckla sin sociala samvaro. 

Ovisshet existerar, man kan bestämma på vilken nivå. - Ovisshet på högre nivåer är att föredra 

(decentralisering). Beslutströsklar och handlingsfrihet långt ner. 

 

Dessa slutsatser hänger samman logiskt. Det är konstaterat att ovisshet är något som 

man måst förhålla sig till, Creveld menar att det är bättre att låta ovissheten finnas i de 

högre organisatoriska nivåerna. Av det följer också att de chefer på lägre nivåer, de som 

ser och upplever problem, när och hur de uppstår, också måste ha mandat att fatta beslut 

om hur bäst hantera dessa. 

Omöjligt att formulera huvudprinciper för ledning. I relation till: 

Allsidigt sammansatta förband. 

Ett system för överföring av information – upp och ner. 

Aktiva staber – söka info. 

Formell och informell kommunikation. 

Ja, finns det då huvudprinciper för hur man kan utforma ledning? Kan man mejsla ut 

principer som kan styra ledningens struktur och användning? Creveld menar att det inte 

finns en enda teknik, organisation eller metod som är tillräcklig för att garantera 

framgångsrik ledning.
37

 Uttrycks meningen så absolut och med förknippade premisser 

om garanterad framgång blir slutsatsen givetvis sann. För att reda ut logiken behöver vi 

se närmare på semantiken. Ordet ”princip” har synonymer som t.ex. ”grund, grundsats, 

grundregel, metod och system”. Dessa antyder inte något absolut eller oinskränkt; en 

grund är en utgångspunkt, något att börja från och något som kan styra inriktningen för 

fortsatt handling. Det är således motsägelsefullt att Creveld gör just detta under rubriken 

”Ledningens kärna”
38

 Han kallar det för fem samverkande behov men skulle också 

kunna kallas grundregler för organisationsuppbyggnad eller varför inte ”Huvudprinciper 

för ledning”. 

3.4 Slutsatser 

Eftersom Crefelds teoribyggnad till stor del är induktiv så finns ett inbyggt problem 

med en deduktiv teoriprövning. I dess absoluta form håller inte Creveld måttet med 

hänsyn till logisk prövning. Det finns motsättningar mellan hans slutsatser som tyder på 

dålig precision i arbetet. Även med induktion och satslogik kan man se diffusion mellan 

olika slutsatser. Avseende logisk form, som förenklat avser pröva vetenskapligheten, 
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måste man ändå ge en eloge till Creveld för en systematik angående begreppet visshet 

och ledningssystemets förmåga att hantera detta. Inherent i hans teori finns ett budskap 

som tillför ny kunskap till området och ger relevans inför framtida försök att fånga 

ledningens mångfald. Till nytta för vidare forskning och även ledare med ambition att 

bygga egna förband, skapa egna metoder och utveckla sina egna ledningssystem, bidrar 

Creveld med insiktsfulla resonemang. 

 

4 Komparativ prövning 

4.1 Organisationsteori 

Organisationsteoretiska resonemang hämtat från klassisk litteratur inom området utgör 

en viktig referenspunkt för att testa Crevelds teorier om ledning. Att organisera 

människor, utrustning och metoder för att möta utmanande uppgifter är en naturlig 

utveckling i all mänsklig verksamhet. Tesen är att kollektivet blir effektivare än 

summan av delarna. Genom historien har militära organisationer ofta varit normsättande 

när det gäller att samordna personal för att lösa komplexa uppgifter. Den normsättande 

rollen kommer till uttryck i civila organisationer och företag än idag. T.ex. används ofta 

”division” som benämning på enhet inom ett företag vars möjlighet att lösa 

självständiga uppgifter är säkerställd genom lämplig organisation. Precis som den 

militära motsvarigheten finns nödvändiga stödfunktioner och anpassade enheter för 

specifikt (affärs)område. Befattningsnamn är ett annat exempel där man kan spåra 

militära utgångspunkter i civila företag. Chief Executive Officer (CEO) är ett sådant 

exempel.  

Även om militära organisationer utvecklats över tiden vore det fel att påstå att detta 

skett i takt med egen (intern) organisationsteoretisk forskning. Utvecklingen av t.ex. 

sammansatta förband är mer behovsrelaterat, sprunget ur en praktik, ofta på stridsfältet. 

Idag kan man dessutom se den civila forskningens genomslag på militära 

organisationer. Begrepp från affärsvärlden lånas in i organisationsutvecklingen av 

militära enheter. Man talar t.ex. om att organisera sig efter processer, en 

matrisorganisation, att producera krigsförband m.m. 

På den civila sidan är det utvecklingen av företag, med fokus på tidsperioden efter 

industrialismen, som utgjort arenan för organisationsstudier och teoribildning. 

Forskningen om metoder att utveckla organisationer och strukturera desamma kommer 
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huvudsakligen från civila lärosäten (främst amerikanska). Med tanke på organisationen 

som fenomen, dess bakgrund och grundläggande uppgift argumenterar jag för en hög 

generaliserbarhet mellan militära och civila organisationer. Kontexten i vilken en 

organisation verkar inom kan dock skilja sig avsevärt (t.ex. ett militärt förband som 

befinner sig intensiv strid eller ett bolag som utformar sin strategi för att möta en 

konkurrent). 

Ett urval av lämplig organisationsteori i syfte att belysa den teoretiska bakgrunden är 

nödvändig och redovisas nedan. 

4.1.1 Den administrativa skolan 

Företrädd av Henri Fayol utvecklades administrativa principer i början av 1900-talet. 

Fayol menar att det finns sex aktiviteter som är nödvändig vid allt företagande; tekniska, 

kommersiella, finansiella, säkerhetsmässiga, redovisningsmässiga och administrativa. 

Det är den sista aktiviteten han ägnar särskild uppmärksamhet åt. Han indelar 

administrationen i fem delaktiviteter; planering, organisation, ordergivning, samordning 

och kontroll. För god administration formulerade han fjorton principer: 

1. Dela upp arbetet så mycket som möjligt. Specialisering ökar möjligheten till 

effektiva medarbetare. 

2. Fördela auktoritet på ett tydligt sätt i organisationen. Chefer måste ha 

möjligheten att ge order. 

3. Disciplin. Alla måste lyda och respektera uppsatta regler. God disciplin kommer 

av effektivt ledarskap. 

4. Tillämpa enhetlig ordergivning. En person bör endast mottaga order från en 

chef. 

5. För varje mål som skall uppnås skall det bara finnas en ansvarig chef. 

6. Enskilda intressen måste underordna sig det gemensamma ansvarets krav. 

7. Belöning. Lönen skall vara rättvis i förhållande till utfört arbete. 

8. Tillämpa en lämplig avvägning mellan centralisering och decentralisering. 

9. Låt all kommunikation gå tjänstevägen utom när det sanktioneras eller om det 

finns risk att skada organisationen. 

10. Ordning, människor och materiel skall vara på rätt ställe på rätt tid. 

11. Rättfärdighet. Chefer skall vara rättvis och förstående mot underställda. 

12. Personalplanering, tillsätt rätt man på rätt plats. Hög personalomsättning är 

oeffektivt. 

13. Initiativ. Anställda som tillåts utforma och genomföra egna idéer kommer att 

prestera bättre. 
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14. Kåranda. Stimulera laganda för att skapa harmoni och kohesion inom 

organisationen.
39

 

Även om dessa principer har över 100 år på nacken så äger de fortfarande en giltighet i 

hur vi ser och tänker på organisationer idag. 

4.1.2 Den gränslösa organisationen  

Eftersom en del av Crevelds slutsatser berör förhållandet om kommunikation och 

samspel i organisationen infogas här också tankar kring hur organisationer kan samspela 

med, över och mellan uppställda gränser. Dessa identifieras som horisontella gränser, 

vertikala gränser, geografiska gränser och externa gränser.
40

 Kontaktytor mellan 

avdelningar och mellan olika nivåer i en organisation kan följa formella regler men det 

finns även informella arbetsrutiner som ofta kan öka den formella strukturens 

effektivitet. Att uppmuntra, och styra, dessa informella kontakter är en utmaning för 

ledningen. Det kan leda till ökad effektivitet men också till minskad ”visshet” på högre 

nivåer. Ron Ashkenas m.fl. skriver i sin bok Th Boundaryless Organization om hur 

gränser kan påverkas och hur organisationen kan utvecklas. Deras studier har visat att 

tre enkla riktlinjer hjälper chefen att utveckla sin organisation. För det första bör 

organisationsförändringar vara sprungna ur målet att bli mer effektiv. Det är således inte 

förändringen i sig som har ett egenvärde. Att koncentrera sig på resultat och framgång 

är det viktiga när man inleder sin förändringsprocess. Allt för många företag har 

genomfört organisationsförändringar och ett nytt ”processtänk” i tron att resultat skall 

komma automatiskt. Man har då också varit beredd att acceptera effektförluster i 

samband med omställningsarbetet. Det synsättet, visar författarna, har uppenbara risker. 

Framgång nås om man istället utgår från det som fungerar och därefter inför nya 

procedurer och organisationsformer.
41

 

För det andra bör organisationens struktur formas genom en iterativ process. Att 

analysera omvärlden och egen verksamhet, planera en förändring och sen genomföra 

den är kostsam i tid. Mycket hinner förändras och fastställda ingångsvärden är helt 

plötsligt inte giltiga längre. Genom en öppen dialog mellan ledning, ledningsgrupper 

och chefer på lägsta nivå bör förändringar implementeras efter hand. En öppenhet inför 
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andra och förmågan att erkänna egen otillräcklighet inför omgivningens förändringar 

borgar för en framgångsrik process. Bilden av en ”ren”, rationell och organiserad 

process är en illusion och kan istället ersättas med ad-hoc och felxibilitet.
42

 

För det tredje behöver organisationen incitament (från högre ledning) att börja ta 

initiativ. Genom att skapa forum, avsätta tid, och visa engagemang för dylika aktiviteter 

skapas ett kollektivt lärande som befrämjar gränslösa organisationer.
43

 

Även om utgångspunkten för den gränslösa organisationen är företag i en global värld 

med hård konkurrens finns här lärdomar att dra till en militär kontext. Olika försök till 

organisationsutveckling inom den militära verksamheten är driven av en vilja att bli 

snabbare och bättre än sin motståndare. Tyvärr är risken alltid närvarande att 

överväganden och beslut fattas enbart på rationella grunder med ett dominerande 

strukturellt perspektiv
44

 i bakgrunden. Andra perspektiv och ställningstaganden får stå 

tillbaka vilket inverkar negativt på helheten. Så även om tanken är god med fattade 

beslut så glider organisationen långsamt in i en mer rigid och stabil fas. 

4.2 Ledningsteori 

4.2.1 Boyd 

Beskrivningar av Boyds teori om beslutsfattning återfinns bl.a. i Osingas bok Science, 

strategy and war: the strategic theory of John Boyd.
45

 Trots sitt ursprung som 

förklaringsmodell till framgångar i luftdueller har OODA
46

 loopen fått en generell 

tillämpning för militär ledning. Kortfattat handlar modellen om betydelsen om att 

varsebli sin omgivning, processa den informationen, fatta ett beslut och därefter agera. 

Boyd utvecklade sin modell till att inte enbart handla om två motståndare involverad i 

luftstrid. Tanken är att modellen även går att tillämpa på förband och staber. Genom en 

bättre förståelse av givna förutsättningar och den tänkta insatsmiljön har en sida en 

möjlighet att snabbare fundera ut vad som kan leda till framgång och därefter fatta 

beslut om handling. Genom att vara lite snabbare, relativt motståndaren, kommer 

dennes handlingar försent och tappar i relevans. När en ny loop inleds ökar försprånget 

ytterligare och ena sidan kan då sägas vara ”innanför fiendens beslutscykel”.  
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Osinga utvecklar Boyds modell i ett särskilt avsnitt om ledning.
47

 Han menar att Boyd 

under sin karriär tagit till sig tankar från många olika discipliner och arbetet 

tvärvetenskapligt. Bl. a. nämns Darwin, Conant, Polanyi, Kuhn och Popper tillsammans 

med militära tänkare som Clausewitz, Jomini, Lidell-Hart, Fuller och Sun Tzu m.fl. 

OODA loopen utvecklas som ett sätt att leda med utgångspunkt i ett organiskt eller 

systemiskt, synsätt. Han börjar med ett par riklinjer som grund för ledning: 

 Behovet av insikt och vision skapar möjlighet att orientera sig i nuet och 

framtiden. Det gäller både fiendens och egna styrkors planer och 

handlingsalternativ. 

 Behovet av fokus och riktning för att uppnå sina mål. Med det följer en 

organisation som har möjlighet att arbeta i harmoni och med initiativ. 

 Behovet av anpassning relaterar till krigets natur och osäkerheter. Utan 

anpassningsförmåga kommer möjligheten att agera snabbt och varierat att 

minska. 

 Behovet av säkerhet finns för att kunna fortsätta vara oförutsägbar för fienden. 

Det andra ”O:et”, Orientering ses som utgångspunkten i loopen. Observation kommer 

före men är beroende av hur vi uppfattar våra observationer. Vår perception är beroende 

av en förförståelse, baserat på kultur, tidigare erfarenheter och pågående 

omständigheter. För att en organisation skall överleva och vara framgångsrik är det 

vikigt att varje medarbetare själv får genomföra sin egen OODA loop: 

Expose individuals, with different skills and abilities, against a variety of situations 

– whereby each individual can observe and orient himself simultaneously to the 

others and to the variety of changing situations.  

Ett sådant synsätt skapar harmoni i organisationen och en möjlighet till 

självsynkronisering. Utdelningen av implicit kommunikation och tillit (som då skapas) 

ligger i tidsvinster och att ledningsprocessen kan accelerera. Hemligheten ligger alltså 

inte i det uttalade utan det outtalade och det ger möjlighet till de organisatoriskt lägre 

nivåerna att utöva handlingar i linje med de högre nivåernas avsikter.  

Hans resonemang fortsätter med att omdefiniera ledning (command and control). När 

befäl utövas måste det göras inom ramen för det system man verkar inom. Det är 

systemförståelsen som skapar möjligheten att orientera sig och inse vad som måste 

göras. Kontroll är till för att tillhandahålla bedömningar och utvärdera vad som faktiskt 
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görs. Befäl bör, enligt Boyds argumentation, utföras synligt och explicit medan kontroll 

skall vara osynligt och implicit. Han går steget längre och antyder att orden ”command 

and control” egentligen borde bytas ut mot ”leadership and  monitoring”.  Det är ledord 

som värderingar, tillit, implicit kontroll och en gemensam lägesbild som lyfts fram.
48

 

Om en omdefiniering inte görs finns risken att det traditionella sättet att leda tar 

överhanden och med det (inte säkert) ett toppstyrt system som formar en rigid 

organisation och hindrar människors naturliga förmåga att hantera osäkerhet, 

förändringar och stress. 

Avslutningsvis kan också nämnas att Boyd influerades väldigt mycket av Creveld och 

citerade honom i sin presentation om ledning; Organic design for Command and 

Control.
49

 

4.2.2 Slutsatser 

Ovan beskrivna teorier om organisationer och ledning gör det möjligt att testa Crevelds 

slutsatser än mer ingående. Vi ser att Crevelds slutsats angående svårigheten att 

formulera huvudprinciper för ledning utmanas av Fayols 14 principer för god 

administration. Ingen av författarna menar att dessa principer automatiskt kommer att 

leda till framgång men båda generaliserar lämpliga utgångspunkter och riktlinjer för en 

god ledning.
50

  

Askhenas m.fl. skriver om en gränslös organisation. Resonemanget påminner mycket 

om Crevelds sociala sammanhållning. Kommunikation är en nyckelingrediens i ledning, 

det är kommunikationen mellan människor (oavsett vilka tekniska hjälpmedel som 

används) som bidrar till visshet och en gemensam uppfattning om vad som bör göras 

härnäst. Kommunikation underlättas av tillit, förtroende, övning, träning och tid 

tillsammans. Organisationen kan underlätta detta genom ett öppet förhållningssätt och 

genom att stimulera transparens i sin struktur. 

En jämförelse med Boyd uppvisar stora likheter. Att observera (samla in data) och 

orientera sig (bearbeta insamlad data) kan översättas med Crevelds strävan efter visshet. 

Beskrivet med olika ord är det ledningsprocessens huvudsakliga domän som berörs. I en 

miljö av osäkerhet, dynamik och olika viljor där vilseledning är en av instrumenten för 
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att vinna är informationshantering av största betydelse om man skall nå framgång. Den 

som kan hantera sin information bäst har en klar fördel. Givetvis tillkommer att 

beslutsfattning och genomförandet av dessa som en del av ledningen och detta berörs 

också av båda författarna. Beslutströsklar och graden av visshet skall vara högre i de 

lägre nivåerna. Boyd är inne på samma tanke när han för ett resonemang om Command 

and Control. Sträven bör vara att underlätta initiativ från lägre nivåer och röra sig bort 

ifrån rigida organisationer med hög grad av kontroll. 

5 Analys – Logisk prövning 

5.1 Analys av logiska förhållanden 

I nedanstående analys av den logiska prövningen som genomförts av Crevelds teorier 

om ledning sammanfattas och bearbetas insamlat material som redovisats ovan. 

Jag väljer att börja analysen med utgångspunkt i de tre kategorier som samlar hans 

slutsatser. I kategorin ”Svårigheter” finns en logik bakom alla slutsatser utom den som 

anger att det är omöjligt att formulera huvudprinciper för ledning, jag återkommer till 

den. De övriga slutsatserna i kategorin är väl underbyggda och härleds genom empiri i 

de tidigare kapitlen. Mest utmanande är väl resonemanget om tekniken som hela tiden 

har utvecklats och ger möjligheter att snabbare och effektivare föra krig men också att 

leda detta krig. Trots att tekniken blir bättre och prestandan ökar, kanske ännu mer 

accelererat efter Crevelds publicering, är det i relation till visshet flaskhalsar uppstår. 

Människans förmåga att avgöra vad som är relevant information och processa den i rätt 

tid ger begränsningar i systemet som helhet. Tendensen att betrakta ledningssystem som 

en felfri maskin medför också, som Creveld visar, en hel del perceptuella kullerbyttor. 

Återigen är det mänsklig inblandning, där unika egenskaper medför olika tolkningar 

som blir stötestenen. Det är svårt att konstruera ett system utan att ta hänsyn till begrepp 

som moral och ledarskap, system innefattar delar som samverkar med varandra och med 

sin omgivning. 

I kategorin ”Samband” vill jag ägna uppmärksamheten till ledningssystemets tre 

variabler – Information, organisation och uppgift. Som jag nämnde tidigare är logiken i 

dessa tre svår att härleda och sammanblandas lätt med det Creveldt nämner som 

ledningens medel. Trots detta finns här ett resonemang som inte fullt ut förs fram. I de 

flesta organisationer finns en rationalitet bakom strukturen och indelningen av 

organisationen för att möta den uppgift man står inför. Så långt allt väl med Crevelds 
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variabler, det jag föreslår är att betrakta informationen som en konstant och de andra två 

som variabler. Det är då möjligt att härleda möjliga utfall som kan leda till en förbättrad 

ledning. En enkel formel får exemplifiera: 

Uppgiftens komplexitet (Uk) 
< 1  Inget behov av förändring 

 

Mängden information (Im)  

   

Uppgiftens komplexitet (Uk) 
> 1  Behov att förändra 

Minska Im genom att öka kapaciteten 

Mängden information (Im) Förändra organisationen 

  Förändra uppgiften 

 

Det Creveld föreslår är att förändra uppgiften så att den blir mindre komplex och 

designa förband som har resurser att lösa dessa uppgifter. Om informationen betraktas 

som en konstant blir det således möjligt att påverka den egna ledningsprocessen. 

Identifiera vem som har inflytandet över organisationen och uppgiften så kan en viktig 

pusselbit läggas. I en rationell organisation är det oftast den högre echelongen som har 

organisationsfrihet varvid ett top-down perspektiv kan komma till nytta i just denna 

aspekt. Det bör dock inte tas som intäkt att hindra initiativ och drivkraft på lägre nivåer 

som både Boyd och Creveld förespråkar. 

Till viss del har jag redan berört den tredje kategorin ”Lösningar”.  Jag nöjer mig här 

med att konstatera att en del av dessa slutsatser mycket väl skulle kunna användas som 

principer för ledning vilket för oss in på nästa avsnitt. 

5.2 Analys av andra teorier 

I strikt mening kan man påstå, i motsats till Crevelds slutsats, att det är möjligt att 

formulera huvudprinciper för ledning. Omöjligt blir ett ord som ställer slutsatsen på sin 

spets och den kan därför anses vara falsk. Jämför man med Fayol så kan man konstatera 

att han har ställt upp 14 principer för en god administration. Dessa berör i stor 

utsträckning samma frågeställningar och problemområden som Creveld diskuterar när 

det gäller ledning i krig. Nedan har jag valt ut åtta principer från Fayol som jag anser 

berörs av Creveld i allra högsta grad. 

 

 Fördela auktoritet på ett tydligt sätt i organisationen. Chefer måste ha 

möjligheten att ge order. 

 Tillämpa enhetlig ordergivning. En person bör endast mottaga order från en 

chef. 
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 För varje mål som skall uppnås skall det bara finnas en ansvarig chef. 

Jämför med resonemang om att dela upp uppgiften i mindre komplexa delar och 

låta dessa utföras av sammansatta förband med möjlighet att lösa tilldelad 

uppgift. 

 Tillämpa en lämplig avvägning mellan centralisering och decentralisering. 

Creveld menar att historien visar en större framgångsstatistik med 

decentralisering men påpekar också att det är situationen, analysen av 

densamma som avgör om ledningen blir framgångsrik även om den är 

centraliserad. Logistik är t.ex. ett område som vinner på ökad centralisering. 

 Låt all kommunikation gå tjänstevägen utom när det sanktioneras eller om det 

finns risk att skada organisationen. 

Behovet av formell och informell kommunikation är en påtaglig framgångsfaktor 

även i Crevelds resonemang. 

 Personalplanering, tillsätt rätt man på rätt plats. Hög personalomsättning är 

oeffektivt. 

Härrör sig till social sammanhållning. Förtjänster med att låta förband träna 

tillsammans under relativt lång tid ger effekter och redundans i organisationen 

som väl motväger risken till stagnation och grupptänk. 

 Initiativ. Anställda som tillåts utforma och genomföra egna idéer kommer att 

prestera bättre. 

En princip som berörs av decentralisering och en förskjutning av vissheten på 

lägre nivåer. 

 Kåranda. Stimulera laganda för att skapa harmoni och kohesion inom 

organisationen. 

Se social sammanhållning ovan. 

 

Jag anser att dessa argument visar på möjligheten att formulera huvudprinciper för 

ledning i krig. Självklart är det en komplex uppgift och beroende av många faktorer, 

vilket Creveld också framlägger. För chefer och organisationer som skall ta sig an 

insatser i framtiden är det viktigt att inte bara följa uppställda checklistor utan faktiskt 

analysera uppdraget och därefter göra nödvändiga förändringar i sin egen situation. Ett 

antal huvudprinciper kan dock vara användbara inför en sådan insats. Dessa 

sammanfattar och representerar en omfattande erfarenhet och i den meningen skall de 

inte förringas. 

Den gränslösa organisationen kan vara svårfångad och teoribildningen kan till viss del 

ifrågasättas som en amerikansk konslutprodukt. Dess grundläggande 

organisationsteoretiska förankring är dock relevant och ger oss insikter om hur en 

organisation kan fungera mer effektivt. Creveld nämner frekvent organisationen som 

viktig komponent för en effektiv ledning. Han lyckas dock inte fånga förhållningssättet 

och attityden som bör vara den konceptuella pelaren för att skapa effektiv ledning, 
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åtminstone inte lika bra som Ashkenas m.fl. Närmast kommer Creveld i sitt resonemang 

om social sammanhållning där en tänkbar deducering av visshet synliggör ett antal av 

de begrepp han nämner i sitt arbete.  

Visshet – uppnås genom bl.a. information – Information är 

bl.a. beroende av kommunikation, att människor utanför 

och inne i organisationen kommunicerar med varandra – 

Effektiv kommunikation är bl.a. beroende av att människor 

känner och litar på varandra – Tillit kan uppstå när de löser uppgifter tillsammans. 

Det är många, till synes obetydliga, formuleringar av Creveld som antyder att han ser 

framför sig en ledning där ”skickligheten” mellan chefen, staben och direkt underställda 

chefer är hög och effektiv. Skicklighet som kan komplettera den tekniska utvecklingen 

och kompensera uppgiftens komplexitetsgrad. 

Jag anser att teorin kring den gränslösa organisationen ger stöd till Crevelds resonemang 

och bidrar dessutom med riktlinjer hur man skall bete sig som ledare för att uppnå 

gränslöshet i sin egen organisation.  

En analys av jämförelsen mellan Boyd och Creveld kan tyckas onödig eftersom Boyd 

var väldigt influerad av Creveld när han utvecklade OODA loopen i en kontext av 

Organic design for command and control. Noterbart är ändå att Boyd, åtminstone 

beskrivet av Osinga, identifierade och utvecklade flera faktorer i ledningsprocessen. En 

medveten reflektion som saknas i Crevelds arbete. Återigen, och i likhet med den 

gränslösa organisationen, är det hur man skall uppnå en bra ledning som kommer i 

förgrunden. Denna fråga behandlas något styvmoderligt av Creveld genom sin 

avgränsning. Tanken om decentralisering är närvarande, likaså behovet av att organisera 

förband på ett sådant sätt att de har inflytande över de resurser som behövs för att lösa 

avgränsade uppgifter. 

 

6 Resultat 

Detta arbete har utgått från Martin van Crevelds bok Ledning i Krig. Det är främst 

genomslaget av bokens budskap som gjort det intressant att undersöka hur giltigt 

innehållet verkligen är. Bokens ursprung är militärhistorisk, med en metod som inte till 

fullo klargör hans tillvägagångssätt, och lämnar därmed frågor om dess tillämpning nu 

Visshet 

Information 

Kommunikation 

Social sammanhållning 

Tillit 
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och i framtiden. För att utforska Crevelds slutsatser har jag använt följande 

frågeställningar: 

 Finns det interna motsättningar eller samband bland Crevelds slutsatser? 

 Har hans slutsatser något stöd i annan (senare) teoribildning om ledning av 

organisationer? 

Metoden har byggt på Poppers resonemang om teoriprövning där teser testas genom att 

prövad dess interna logik, dess sammantagna logiska form och i jämförelse med andra 

teorier. 

Resultatet av genomgånget material, kodning av Crevelds slutsatser, inläsning av 

metod-, organisations- och ledningsteori och en sammantagen analys är att den interna 

logiken uppvisar brister. Det är inget fel på premisserna och argumenten som bildar 

slutsatserna, där finns en inre logik. Det är när slutsatserna bildar en kontext och vävs 

samman i teoribildning som det uppstår diffusion och logiska hopp. Detta kan främst 

härledas till Crevelds egen metod som lämnar en del att önska men även strukturen och 

behovet av mer noggranna avgränsningar.  

I jämförelse med annan teoribildning är det dock mycket lättare att hitta kopplingar och 

samband. Ledning av stora organisationer verkar ha gemensamma framgångsfaktorer. 

Förskjutningen av mandat neråt i organisationen, effektivare kommunikation (och 

samverkan) mellan specialiserade enheter och mellan nivåer samt avgränsade uppgifter 

verkar vara idealet att sträva efter. Fördjupningen av Fayol visar att huvudprinciper visst 

kan formuleras och att dessa kan ha betydelse för framgångsrik ledning. Sen är det 

givetvis så att principer skall betraktas som allmänna, det är fel att tro, som också 

Creveld menar, att om man bara väljer rätt princip och följer den slaviskt så garanterar 

det framgångsrik ledning. 

Slutligen, ett resultat till viss del utanför frågeställningarna. Det rör samspelet mellan 

uppdraget, information och organisation och pekar på chefens betydelse. Högre (högsta) 

chef har en stor möjlighet att bestämma hur förband och staber skall vara organiserade. 

Det är också chefen som tilldelar uppdrag till underställda. Hur han eller hon formulerar 

uppdrag blir en form av måttstock för resten av organisationen att förhålla sig till. Vill 

man stimulera en förskjutning av visshet till lägre nivåer måste chefen också i handling 

visa sin egen förmåga att hantera ovisshet. Uppdrag måste designas så att de tillåter 

underställda enheter att hantera givet uppdrag med tilldelade resurser 
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6.1 Fortsatt forskning 

Slutligen, prövningen och analysen av Creveld har givit upphov till flera reflektioner 

och frågor för vidare forskning. En av dessa är förknippade med det nyss redovisade 

resultatet om högre chefs betydelse för organisationsutveckling. Främst kan man ana att 

detta inte är ett nytt fenomen, chefen har stor möjlighet att påverka! De allra flesta är 

också medveten om förhållandet mellan centralisering och decentralisering. Ändå 

hamnar man i lösningar som inte till fullo stödjer eftersträvat resultat. Vilka krafter är 

inblandade i när höga chefer fattar beslut och påverkar organisationen med sin syn om 

hur ledningen skall utformas? Vilka faktorer glömmer man bort eller tillmäter för liten 

betydelse när man fattar beslut att utveckla sin organisation eller metoder i 

organisationen. 

En annan av de kvarstående frågorna som bör utforskas vidare är hur ledning förhåller 

sig till ledarskap. Creveld gör flera noteringar om social sammanhållning, moraliska 

faktorer och vikten av att öva tillsammans. Kan ledning och ledningssystem verkligen 

utforskas utan att undersöka den mänskliga aspekten ingående i ett sådant system? 

Creveld gör ett försök till det i sin bok och Bremer föreslår motsvarande avgränsning i 

Aspekter på ledning.
51

 Förståelsen om gränsen mellan dessa två domäner borde kunna 

belysas bättre. 

Slutligen det område som jag medvetet avgränsat bort. Hur står sig Crevelds teorier 

inför en empirisk prövning. Jag har valt att utelämna en sådan prövning med hänsyn till 

dess omfattning. Det finns naturligtvis svårigheter med en sådan uppsats men även 

spännande resultat att vänta. 

 

 

 

 

                                                 
51

 Berndt Brehmer i Persson, Mats (red.) (2009). Aspekter på ledning. Stockholm, s. 31 
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7.1 Bilaga 1 

Det avslutande kapitlet i ”Ledning i krig” utgörs av Reflektioner om ledning. Detta 

ordval utgör en markering kring den vetenskapliga signifikans man kan tillskriva dessa 

reflektioner. De presenteras under tre rubriker; Inledning, strävan efter visshet och 

ledningens kärna. En textanalys ger följande slutsatser: 

1. Ledning kan endast förstås i en kontext där även andra faktorer spelar roll. 

2. Det går inte att formulera huvudprinciper för ledning, avseende struktur och 

användning. 

3. Det finns ingen enda teknik för kommunikation, databehandling eller 

organisation som garanterar framgångsrik ledning i krig. 

4. Termen ledningssystem är problematisk med hänsyn till ledningens kontextuella 

natur. Ett ”system” kan innehålla exakt samma radioapparater och metoder för 

databehandling (konstanter) men bemannas av olika människor (variabler). 

Människor har en tendens att avvika från systemets parametrar och bilda unika 

strukturer, vilket kan leda till en felaktig perception om systemet som orubblig 

entitet. 

5. Visshet avgörs av mängden information som finns tillgänglig för beslutsfattning 

och naturen hos uppdraget 

6. Militära styrkor har trots förbättrad teknologi inte kunnat öka sin kapacitet att 

hantera den information som behövs för ledningsprocessen. 

7. Varken organisationsförändringar eller tekniska framsteg har minskat de 

grundläggande problemen för alla ledningssystem – att öka vissheten. 

8. Ju viktigare det mänskliga elementet är i en viss situation, i förhållande till det 

tekniska, desto större är ovissheten. 

9. För att ledningssystemet skall kunna hantera en uppgift framgångsrikt kan tre 

faktorer varieras.  

a. Öka kapaciteten att hantera information 

b. Förändra organisationen 

c. Förändra uppgiften 

10. Fem behov samverkar med varandra för att uppnå framgångsrik ledning: 

a. Beslutströsklar och handlingsfrihet ska finnas långt ner i hierarkin/militära 

strukturen. 

b. Organisationen skall möjliggöra dessa beslutströsklar genom att skapa 

allsidigt sammansatta enheter på relativt låg nivå. 

c. Ett reguljärt system för överföring av information uppifrån och ner och 

nerifrån och upp. 

d. Aktiva staber som söker information, kompletterar rapporter underifrån. 

e. Bibehålla ett formellt nätverk för formell och informell kommunikation 

inom organisationen. 

11. Visshet är ett resultat av tid och inte bara av information. Klarar man sig med 

mindre av det senare sparar man mer av det förstnämnda. 

12. En viss mängd förvirring är oundviklig i krig. Det optimala utnyttjandet av 

stridskrafter är svårt att planera, accepterar man det ökar möjligheten till 

framgång. 

13. Den sociala sammanhållningen med tjänstgöring tillsammans under lång tid 

medför en kostnad men ökar effekten av planering och kommunikation inom 

förbandet och mellan staber. 
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14. Accepterar man ovissheten på högre nivå minskar den på lägre nivå. Metoder att 

centralisera kontra decentralicera är ett sätt att fördela ovissheten bland de olika 

hierarkiska nivåerna.  

15. Att förskjuta ovissheten uppåt (decentralisering) är att föredra framför att göra 

tvärtom. 

16. Ovanstående slutsatser är generella oavsett tidsperiod och kommer att vara 

giltiga även i framtiden. Det finns ingen teknisk determinism för att avgöra 

vilken metod som skall användas för att hantera ovissheten. 

 

Om utövandet av central styrning över begränsade resurser är ett sätt att maximera 

kostnadseffektiviteten, kan fördelningen av dessa resurser bland de underställda 

enheterna genom att eliminera en stor del av behovet av planering, samordning och 

interna kommunikationer, utgöra ett annat. 


