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TILLFÄLLIGT SAMMANSATT OCH SAMTIDIGT INTEROPERABELT OCH ROBUST -
LEDNINGSSYSTEMETS DILEMMA 

 
Sammanfattning: 
Ledningssystemområdet genomgår stora förändringar med anledning av Försvarsmaktens 
strategiska inriktning att skapa flexibla, tillgängliga och stående krigsförband. Inriktningen 
innebär en utmaning inom ledningssystemområdet då den medför ett tydligare krav än 
tidigare på att ledningsmateriel, teknik och personal är ständigt uppfyllda i samtliga 
krigsförband.  
 
Modulära enheter och förband som på ett flexibelt sätt skall kunna sättas samman till 
stridsgrupper skapar vid varje tillfälle ett behov av att designa operationen med dess 
ledningssystem. Ett ledningsstödsystem vars övergripande syfte är att stödja chefers 
utövande av ledning, det vill säga att tillgodose ledningsbehoven. Denna studie analyserar 
hur Försvarsmaktens strategiska inriktning påverkar ledningssystem- och 
ledningsstödsystemområdet, vid en insats med tillfälligt sammansatta förband på operativ 
och högre taktisk nivå. 
 
Syftet med studien är att analysera vilka faktorer som är centrala för effektiv ledning vid en 
gemensam operation. 
 
Studien menar att de centrala faktorerna vid ledning av en gemensam operation härrör sig 
till analys av: aktuell verksamhet och dess specifika behov, operationskonst och taktik, vald 
organisations behov och sammansättning. Analysen resulterar i specifika ledningsbehov och 
metodanpassningar. Enligt studien är följande faktorer centrala vid ledning av en gemensam 
operation:  

 Under planering; utgående från den specifika verksamhetsens behov är det centralt 
att genomföra en operativ design av det yttre systemet (förbanden) och det inre 
systemet (ledningssystemet).  

 Under genomförandet; skall operationskonst och taktik möjliggöra effekt genom 
manöverkrigföring och den indirekta metoden. Det är därför centralt att 
Ledningsprocessens metod byggs på återkoppling.  

 För ledningssystemet är ledningsbehoven centrala både under planering och 
genomförande. För att ledningssystemchefen skall kunna understödja en gemensam 
operation redovisas, utgående från de centrala faktorerna, sex principer för ledning. 

 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  
Ledningssystem, ledningsstödsystem, planering, uppföljning. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
”Utvecklingen inom IT och telekommunikation går snabbt och drivs framförallt på av 
omvärlden. Försvarsmakten skall följa med i denna utveckling, såväl tekniskt som 
metodmässigt […]”1. Försvarsmakten (FM) är och kommer att vara: ”[…] beroende av väl 
fungerande IT- och telekommunikationssystem för att utrusta och utbilda krigsförband, 
genomföra insatser och för att fungera som myndighet i övrigt.”2 Behovet av tjänster är 
detsamma eller till och med ännu mera specialiserade, krävande och tidskritiska i 
jämförelse med de civila systemen. ”Behovet av lättillgänglig och korrekt information 
samt stöd för hantering, lagring och analys av stora datamängder kommer fortsatt att 
öka.”3 Militärstrategisk doktrin talar om att uppnå ett ledningsöverläge.4 För att uppnå 
ett ledningsöverläge relativt din motståndare så behövs inte bara skicklig och 
professionell personal (chefer, officerare, soldater, specialister och operatörer) som har 
rätt kompetens och genomför sin verksamhet enligt relevant taktik och metodik. 
Dessutom behövs ett väl fungerande ledningssystem och ett stabilt, robust tekniskt 
stödsystem som levererar ett omfattande ledningsstöd med hög kapacitet att överföra 
information över stora ytor.5  

1.2 Problemformulering 
Ledningssystemområdet genomgår med anledning av ovanstående och med 
anledningen av inrättande av stående krigsförband (IO14) stora förändringar. ”Detta 
medför ett tydligare krav än tidigare på att ledningsmateriel, teknik och personal är 
ständigt uppfyllda i samtliga krigsförband.”6 Därutöver visar den svenska erfarenheten 
på förändringar i uppträdande med bland annat högre tidstempo och allt större avstånd 
mellan enheter. Detta ökar behovet av moderna digitala ledningsstöd och skyddat 
talsamband med lång räckvidd.7 Hastighet, verkan och räckvidd på missiler och 
verkansdelar gör ledningssystemets samordnade roll viktigare än tidigare och tiden för 
att utöva samordingen mycket kort.8 Förbandens disposition i operationsområdet är, 
med tanke på både verkans- och skydds- aspekter, i historisk jämförelse mycket 
utspridd. Datainsamlingen är idag utan tidigare motsvarighet och därtill finns mer eller 
mindre avancerade lednings och beslutsstödssystem. Försvarsmaktens strategiska 
inriktning är att öka våra krigsförbands tillgänglighet: ”Försvarsmakten ska genom 
flexibelt sammansatta, omedelbart tillgängliga och användbara insatsförband garantera 
vår territoriella integritet […]”9 Inriktningen kräver hög tillgänglighet även för våra 
ledningsstödsystemförband: ”Försvarsmaktens Ledningssystem (FMLS) omfattande alla 
tekniska stödsystem inom FM, ska så långt som möjligt utvecklas mot modulära enheter 
för att tillgodose kraven på flexibilitet och skalbarhet.”10 Inriktningen innebär en 
utmaning inom ledningssystemområdet. Modulära enheter och förband ska på ett 

                                                           
1 Försvarsmakten, Försvarsmaktens utvecklingsplan 2015-2024 (FMUP 15), sid 51. 
2 Ibid, sid 51. 
3 Ibid, sid 51. 
4 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin 2011, (MSD12), sid 130. 
5 Försvarsmakten, Remiss av Systemplan ledning 2012, (SPL 2012), bilaga 1, sid 13-14. 
6 Ibid, bilaga 1, sid 3. 
7 Ibid, bilaga 1, sid 13. 
8 van Creveld, Martin, Ledning i krig, sid 6. 
9 MSD12, sid 142. 
10 SPL 2012, bilaga 1, sid 11. 
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flexibelt sätt kunna sättas samman till stridsgrupper.11 Det skapar vid varje tillfälle ett 
behov av att designa operationen med dess ledningssystem (mandat, roller, 
organisation, metoder och stödsystem). Ett ledningsstödsystem vars övergripande syfte 
är att: ”[…] stödja chefers utövande av ledning, det vill säga att tillgodose 
ledningsbehoven.”12 Försvarsmakten har inom ramen för EU BG (NBG 08, NBG 11) 
svårigheter att i rätt tid driftsätta ny teknik i ett fullt fungerande ledningssystem. Denna 
studie analyserar hur Försvarsmaktens strategiska inriktning påverkar ledningssystem- 
och ledningsstödsystemområdet, vid en insats med tillfälligt sammansatta förband på 
operativ och högre taktisk nivå. 

1.3 Tidigare forskning 
Militärhistorikern Martin van Creveld har i sin bok Command in War (Sv. översättning, 
Ledning i krig) genomfört en historisk fallstudie ur ett ledningsperspektiv.13 Han delar in 
historien i sex stycken epoker utgående från de tekniska förutsättningarna för att 
bedriva militär ledning. Han har inom respektive epok valt ett antal krig eller fältslag 
och beskrivit förtjänster och brister i dess ledningssystem. Som avslutning drar van 
Creveld generella slutsatser om framgångsrik ledning i krig härledda från hans 
historiska resonemang.  
 
Berndt Brehmer har skrivit ett antal publicerade artiklar i ämnet ledning och 
ledningsvetenskap. Det centrala i dessa artiklar finns idag inarbetade i en lärobok i 
Ledningsvetenskap som används som huvudlitteratur i studien.  
 
Uppsatsen kompletterar det ledningsvetenskapliga området genom ett, hittills 
outforskat, fokus på metoder och på ledning av de tekniska delarna av ledningssystemet 
(stödsystemet). 

1.4 Syfte och frågeställning  
Syftet med studien är att analysera vilka faktorer som är centrala för effektiv ledning vid 
en gemensam operation. 

1.4.1 Forskningsfrågor 

 Vilka är de centrala faktorerna vid ledning av en gemensam operation? 
 Vilka faktorer krävs för att ledningssystemchefen skall kunna understödja en 

gemensam operation? 

1.5 Material och avgränsningar 
Utgångspunkten för studien har varit ämnesorientering och fördjupning inom 
ledningsvetenskapsområdets tidigare forskning. Insamling och fördjupning inom ämnet 
har utgått ifrån ledningsvetenskaplig grundforskning samt dess notapparat. 
Militärstrategiska doktriner och produktionsanvisningar relevanta för ledning, 
operationsledning och utveckling har studerats utifrån ett helhetsperspektiv, drivet av 
studiens val av tema. Studiens material presenteras nedan. 

                                                           
11 MSD 2012, sid 137. 
12 Försvarsmakten, projektet ny grundsyn ledning, Doktrin för ledning av insatser (DLIns 2012), 
arbetshandling 2012-08-27, sid 17. 
13 van Creveld, Martin, Ledning i krig, (svensk översättning) (Stockholm, Försvarshögskolan, 2003). 
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1.5.1 Material 
Brehmer, Berndt (2013), Insatsledning: ledningsvetenskap hjälper dig att peka åt rätt håll  
Berndt Brehmer var senior professor i ledningsvetenskap vid Försvarshögskolan och 
han har i sin bok, Ledningsvetenskap hjälper dig att peka åt rätt håll (2013) påbörjat att 
avgränsa och precisera ett självständigt forskningsområde - Ledningsvetenskap. Hans 
bok, som också används också som lärobok, utgör studiens teoretiska huvudlitteratur.  

 
Försvarsmaktens utvecklingsplan 2015-2024 (FMUP 15)   
FM UP är grund för FM:s planering på kort och medellång sikt. Dokumentet ger 
inriktningar framförallt till produktionsansvariga chefer i FM:s grundorganisation. 
Dokumentet kompletterar FM Systemplan ledning, avseende tidskriteriet, för att 
säkerställa sakriktighet vad avser de åtgärder inom förbandsproduktion och 
ledningssystemutveckling som är förestående inom ledningsområdet.  
 

Militärstrategisk doktrin med doktrinära grunder (MSD 2012), 2011 
Militärstrategisk doktrin 2011 i 2012 års utgåva (MSD 2012) är den nu gällande 
militärstrategiska doktrinen inom FM. MSD 2012 har som huvudsyfte att: 
• Inrikta Försvarsmaktens verksamhet avseende analys, planering, genomförande och 
utvärdering av insatser samt att vara en referenspunkt för beslut på alla militära nivåer. 
• Beskriva och skapa bred förståelse för hur det militära försvaret används av 
statsmakterna.14 Doktrinens betydelse och definition enligt MSD 2012: ”En på 
kunskaper och erfarenheter grundad och dokumenterad vilja hur Försvarsmakten 
inriktar uppbyggnad och bruk av det militära maktmedlet. Den är normativ men kräver i 
varje situation tillämpning med förnuft och eftertanke”.15 
 

Operativ doktrin 2014 (OPD 2014) 
Doktrinen inriktar och beskriver svensk tillämpning av operationskonst. Dokumentet är 
relevant då det är normgivande för FM:s ledning på högre taktisk/operativ nivå vad 
avser mål, medel och metoder. 

 

Doktrin för ledning av insatser 2012 (DLIns 2012) 
Doktrinen kompletterar den operativa doktrinen och ersätter tidigare FM Grundsyn 
ledning. Dokumentet är relevant då det ur ett operativt perspektiv tematiserar ledning. 
 

Remiss av Systemplan ledning 2012 (SPL 2012) 
FM Systemplan Ledning (SPL) utgör FM:s inriktningsbeslut för alla, inom FM:s, 
förekommande tekniska stödsystem. Systemplanen skall behandla mark-, sjö-, luft-, log-, 
undsäk- och leddomänen. ”Dokumentet skall stödja stridsskolor, centra, förband och 
krigsförbandsansvariga (KFA) i krigsförbandsutveckling. Vidare skall respektive 
materiel och system ansvariga (MSA) stödjas i att koordinera verksamheten inom eget 
materielsystem (MS) samt med förbandsproduktion, utbildning och träning.”16   
Dokumentet utkommer regelbundet med en remissutgåva och efter revision så fastställs 
dokumentet. Första utgåvan utkom år 2010 och en remissutgåva på systemplan ledning 
2012 är fastställd och under slutrevision. Dokumentet är relevant eftersom det 

                                                           
14 MSD 12, sid 11. 
15 Ibid., sid 11. 
16 Ibid., bilaga 1, sid 3. 
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beskriver utvecklingen inom ledning och ledningssystemområdet ur ett 
produktionsperspektiv.    

 
Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive (2013) 
(COPD Interim V2.0) 
Dokumentet är NATO:s svar på både MSD och OPD då den på motsvarande sätt 
beskriver mål medel och metoder för strategisk och operativ ledning. COPD är därutöver 
den modell som FM avser att använda, för planering av operationer, bland annat 
beroende av interoperabilitetsskäl.  
 
Genomförda intervjuer 
Totalt fyra intervjuer genomfördes vid Ledningsregementet i Enköping med stöd av 
bifogade intervjumanus. Intervjuerna bandades vid medgivande och transkriberades. 
Transkriberingens sakriktighet har kontrollerats av informanterna och kompletterar 
studiens empiri. Intervjuerna genomfördes med ledningssystemofficerare som har haft 
eller har befattning som ledningschef på operativ nivå vid EUBG (F)HQ J6 under 2006-
2014, med förbandschef vid operativt ledningsförband samt med ledningssystemofficer 
verksam inom utveckling av ledningsstödsystem.  
 
Intervjuerna har genomförts enligt de anvisningar och principer som finns angivna i 
Holme och Krohn Solvang (1996).17 Intervjuerna genomfördes i enlighet med 
vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Syftet var att komplettera den doktrinära 
uppfattningen med ett förbandsperspektiv och därtill studera FM:s praxis. För att 
motverka tendens genomförs flera intervjuer i omedelbar anslutning till varandra, i 
enlighet med manus, och med de som anses vara den primära målgruppen. 
Samstämmigeten i deras berättelser bidrar till studiens validitet. 

1.5.2 Motiv till val av material 

För att analysera de centrala faktorerna för ledning har utgångspunkt varit FM 
Doktriner och praxis. Dessa beskriver FM framtida inriktning inom området. Därför väljs 
doktriner och strategiska normativa dokument som empiriskt material. Den 
krigföringsnivå som är central i studien är högre taktisk samt operativ nivå varför 
relevanta doktriner och praxis på denna nivå anses vara det viktigaste empiriska 
materialet. Intervjuer genomförs för att studien skall nå erforderligt djup.  

1.5.3 Avgränsningar 

Med en systemsyn på ledningssystemet måste studien omfatta ledning i allmänhet, men 
fokus för studien är ledning av ledningsstödsystemet. Studien avgränsar sig till att 
studera svensk militär ledning på högre taktisk och operativ krigföringsnivå med 
tillfälligt sammansatta förband i brigad- eller stridsgrupps- ram och dess generiska 
metoder framförallt under planering och genomförande. Tyngdpunkten kommer att 
utgöras av gemensamma system på högre taktisk/operativ nivå (FM Gemensamma 
ledningsförband), framförallt på markarenan och ett reguljärt konfliktscenario.  
 
Nuvarande produktionsinriktning för ledningsstödsystemet inom ramen för det som 
idag benämns insatsorganisation 2014 (IO14) är det som är utgångspunkten för våra 

                                                           
17 Holme, IM och Krohn Solvang, B, Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, sid 99-
108. 



Daniel Ängblom 2014-06-25  
FHS HSU 14-16 

Sida 8 av 49 
 

framtida insatser nationellt och internationellt. Därför beskrivs IO14 systemlösning 
samt principer för fortsatt utveckling av ledningsstödsystemet.  
 
Studiens språk är anpassat till en läsare med förförståelse för FM:s organisation och 
verksamhet. 

1.6 Begreppsanvändning 

1.6.1 Ledning 

Ledning definieras som:”[…] den funktion hos ett insatssystem som producerar 
inriktning och samordning av insatsen i syfte att den skall uppnå uppställda mål”.18 

1.6.2 Gemensam operation 
”En operation som genomförs med minst två taktiska chefer och deras förband 
inblandade kallas för gemensam operation.”19 

1.6.3 Ledningssystemchefen 

Sektionschef för ledningssystemavdelningen i en militär stab som vanligtvis är 
organiserad och behovssammansatt enligt principen för Combined Joint Task Force.  
Sektionschefen för S6/G6/J6 kallas ibland för sambandschef och därtill förekommer 
begreppet ledningschef som ibland ingår i ledningsgruppen. Studien kommer att 
använda begreppet ledningssystemchef. 

1.6.4 Ledningsstödsystem 

Ledningsstödsystemet består av de tekniska delarna av ledningssystemet och innefattar: 
”[...] informationssystem, sambandssystem och ledningsplatsernas övriga tekniska 
utrustning.”20 

1.7 Disposition 

Kap 1. Inledning  
Kap 2. Teori 
Kap 3. Metod 
Kap 4. Empiri  
Kap 5. Analys och diskussion 
Kap 6. Slutsatser 
Kap 7. Fortsatt forskning 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 Brehmer, Berndt (2013), Insatsledning, ledningsvetenskap hjälper dig att peka åt rätt håll, sid 16. 
19 Försvarsmakten, Operativ doktrin 2014 (OPD 2014), sid 14. 
20 DLIns 2012, sid 20. 
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2. Teori 
Ledningsvetenskaplig teori stödjer bäst analys av studiens frågeställningar. Studiens 
analysmodell utgörs av en ledningsvetenskaplig begreppsapparat och teoretiska 
modeller. De ledningsvetenskapliga begreppen tillsammans med de för studien centrala 
modellerna kommer att förklaras i detta kapitel. 

2.1 Ledningsvetenskap 
Ledningsvetenskap är en designvetenskap med det praktiska: ”[…] syftet att stödja 
utvecklingen av de nya ledningssystem som blir möjliga genom framstegen på det 
informationstekologiska området.”21 Vi omger oss av artefakter i det moderna 
samhället. För att ge ett exempel kan bilen nämnas som en artefakt för att hjälpa 
människan att förflytta sig. Precis som bilen är ett ledningssystem en artefakt, något som 
människor skapat för att få stöd och hjälp med att hantera en uppgift.22 ”För att 
ledningssystemet skall kunna tjäna detta sitt syfte måste det, liksom alla artefakter, 
byggas så det kan hantera de krav som ställs för att syftet skall kunna uppnås.”23 
Ledningsfunktionen blir nödvändig när insatsen uppnår en sådan storlek eller 
omfattning att det blir omöjligt för en chef att ensamt hantera inriktning och 
samordning.24 

2.2 Ledning - system -process 
Den ledningsvetenskapliga betydelsen och tillika den begreppsdefinition som kommer 
att användas i uppsatsen lyder som följer. Ledning definieras som:”[…] den funktion hos 
ett insatssystem som producerar inriktning och samordning av insatsen i syfte att den 
skall uppnå uppställda mål”.25 Chefens inriktning grundar sig på hans eller hennes 
förståelse av vad verksamheten kräver och de möjligheter som finns. Att omsätta 
förståelsen till inriktning så att uppstatta mål kan nås är kanske det viktigaste kravet för 
framgångsrik ledning.26 
 
Ledningsvetenskapen definierar ett ledningssystem:”[…] i termerna av det mandat, den 
organisation och de roller, metoder och stödsystem som tillsammans utgör 
ledningssystemet.”27 Ledningssystemet verkar alltid indirekt genom order, eller den 
struktur som ordern skapar för att verkanssystemet skall ge avsedd effekt. Ledningen 
utgår alltid från det subjektiva möjlighetsrummet d.v.s. den verklighet som ledningen 
tror vara för handen. ”Ledningsprocessen blir resultatet när man sätter ihop 
ledningssystemet med en uppgift. Begreppet refererar då till den process som konkret 
producerar order från den information som kan göras tillgänglig och som producerar 
dessa order med hjälp av de metoder och stödsystem som står till buds och i den 
organisation som specificeras i ledningssystemet.”28  

                                                           
21 Brehmer (2013), sid 11. 
22 Ibid., sid 68. 
23 Ibid., sid 35. 
24 Ibid., sid 24. 
25 Ibid., sid 16. 
26 Ibid., sid 32. 
27 Ibid., sid 17. 
28 Ibid., sid 18. 
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2.2.1 DOODA-loop 
”Behovet av att betrakta ledning inte bara som en fråga om att ge initial inriktning och 
samordning utan också som en fråga om genomförande gör att ledningsprocessen måste 
konstrueras som en process byggd på återkoppling.”29 Återkopplingen är central därför 
att alla beslut under en militär operation måste fattas trots de osäkerheter som 
föreligger.30 OODA (Observe, Orient, Decide, Act) utvecklades ursprungligen av Boyd för 
att beskriva strid mellan jaktflygplan och förklara varför amerikanska piloter var mer 
framgångsrika än sina motståndare under Koreakriget.31 
 

 
 
Bild 2.1 utvisar: Boyds OODA-loop till vänster och Brehmers DOODA-loop till höger32 

 
Boyds mantra formuleras som följer: ”Att vinna kräver att man kommer innanför 
fiendens OODA-loop”33. Det är inte tillräckligt att bara fatta beslut snabbare än din 
motståndare. ”Det viktiga är att kunna leverera effekt snabbare än fienden och på så sätt 
komma i överläge.”34 Modellen har svagheter då den inte representerar den verklighet i 
vilken striden föregår samt de fördröjningar som uppstår då planen möter 
verkligheten.35 
 
Den ledningsvetenskapliga modellen, den så kallade DOODA-loopen har utvecklats 
under lång tid för att överkomma svagheterna i den ursprungliga modellen. 
Orienteringsfasen omfattar bland annat över analys, värdering och efterhand 
uppföljning. Det andra steget planering inbegriper även operativ design.36 DOODA-
loopen är en processmodell och datainsamling, orientering och planering skall förstås 
som delprocesser som var för sig realiserar de olika funktionerna i vår modell av 
ledningssystemet.37 ”I DOODA-loopen startar ledningsprocessen med ett uppdrag och 
avslutas med att orienteringsprocessen finner att uppdraget är genomfört med önskat 
resultat”38. Planeringsprocesen skall leverera order till det som kallas militär 

                                                           
29 Brehmer (2013), sid 104. 
30 Ibid., sid 104. 
31 Ibid., sid 105. 
32 Ibid., sid 105-107. 
33 Ibid., sid 105. 
34 Ibid., sid 105. 
35 Ibid., sid 106. 
36 Ibid., sid 107. 
37 Ibid., sid 108. 
38 Ibid., sid 108. 
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verksamhet.39 ”De effekter som faktiskt uppträder på slagfältet ”filtreras” genom 
friktionerna och avläses via olika typer av sensorer av datainsamlingsprocessen. De 
återkopplas slutligen till orienteringsprocessen”40. 

2.3 Ledningsmodeller 

2.3.1 Det yttre systemet och det inre systemet – systemanalys för design 
”Det yttre systemet utgörs av det system man försöker att påverka med sin artefakt.”41  
Det inre systemet utgörs av det system som åstadkommer den påverkan man försöker 
uppnå. Det gör det genom att strukturera gränssnittet mellan det inre och det yttre 
systemet, så att det producerar den eftersträvande effekten. Ledningssystemet verkar 
således indirekt genom att strukturera gränssnittet (ordern). 42  
 

 
 
Bild 2.2 utvisar: Simons det yttre systemet och det inre systemet43  

 
Vid en insats och om effekten är riktad mot en motståndare skall modellen struktureras 
enligt nedan: 

 Det inre systemet= Ledningssystemet 
 Gränssnittet=De egna styrkorna 
 Det yttre systemet= Fienden (det som skall påverkas) 
 

”Vad som skall betraktas som det yttre systemet och gränssnittet för en given artefakt är 
inte en gång för alla givet. Det kan variera och beror på det syfte för vilket man använder 
artefakten och vilken konkret verkan man försöker uppnå.”44 Modellen kan därför 
användas för att studera ledningssystemets effekt på våra styrkor, vid tillexempel en 
övning. Strukturen blir i detta fall annorlunda: 

 Det inre systemet= ledningssystemet 
 Gränssittet: ordern 
 Det yttre systemet: våra styrkor 

 

                                                           
39 Ibid., sid 108. 
40 Brehmer (2013), sid 108. 
41 Ibid., sid 38. 
42 Ibid, sid 38-41. 
43 Ibid., sid 38. 
44 Ibid., sid 39. 
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Resultatet är beroende av verkanssystemet, vid t.ex. resursbrist i verkanssystemet kan 
inte avsedd effekt uppnås.  
 
Det yttre systemet kan förstås som ett möjlighetsrum (handlingsmöjligheter) 
Möjlighetsrummet är objektivt och subjektivt till sin karaktär.  

 Objektivt möjlighetsrum = De egna handlingsmöjligheter som existerar rent 
objektivt. 

 Subjektivt möjlighetsrum = De handlingsmöjligheter ledningen tror vara vid 
handen. 

 
 

Bild 2.3 utvisar: Brehmers modell för handlingsmöjligheternas (möjlighetsrummets) begränsande faktorer45 

 
Ledningen baseras alltid på det subjektiva möjlighetrummet eftersom det är det enda 
som vi känner till. Möjlighetsrummet påverkas av sju olika faktorer: Uppdraget, tiden, 
resurserna, terrängen, legala begränsningar (ROE), doktrin och fiendens 
handlingsmöjligeter.46 Modellen kommer att omsättas inom ramen för frågeställningen 
och användas för att förstå ledningssystemets indirekta påverkan på våra styrkor men 
också för att förstå funktionsledningens påverkan på ledningsförbanden.  

2.3.3 Den utvidgade designhierarkin 

Som tidigare beskrivet ser ledningsvetenskapen på ledningssystemet som en artefakt. 
Den utvidgade designhierarkin beskriver hur en artefakt skall tas fram utgående från 
fem nivåer.   

1. Första nivån utgörs av syftet som talar om varför artefakten finns. Eller vad man 
vill uppnå med att bygga den. 

2. Den andra nivån utgörs av designkriterier. Nivån talar om vad som skall utmärka 
det sätt som artefakten skall nå sitt syfte. Det har sin grund i de krav som det 
yttre systemet ställer på artefakten. I vårt fall är designkriterierna framförallt 
snabbhet, förmåga att hantera komplexitet och förmåga att hantera friktion.  

3. Den tredje nivån är funktion som beskriver vad artefakten skall göra för att syftet 
skall uppnås. Funktionerna kommer från en teoretisk analys av vad som krävs för 
att uppnå syftet med artefakten. När det gäller ledning är funktionerna påverkan, 
datainsamling, orientering och planering. 

4. Den fjärde nivån, nivån av generella processer, representerar den generella 
vetenskapliga kunskap från vilken man kan hämta idéer om hur funktionerna 

                                                           
45 Brehmer (2013), sid 46. 
46 Ibid., sid 41-48. 
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skall realiseras i form. Det är på nivån av generella processer vi kan återfinna 
designregler som är resultatet av tidigare designforskning på området, men 
också processer inom olika natur- eller andra vetenskaper som man kan använda 
i sin design. 

5. Den femte nivån, nivån av form, slutligen, representerar den färdiga artefakten, i 
vårt fall ledningssystemet. 47 

 

 
 
Bild 2.4 utvisar: Brehmers modell för den utvidgade designhierarkin48 

 
Huvudinriktningen i den ledningsvetenskapliga forskningen är mot design av nya 
ledningssystem. Definitionen av ledning ifrågasätts inte. Ledning är vad det är. Kort sagt, 
det gäller att hitta en ny form, det kan vara ny organisation, nya metoder, nya roller eller 
nya stödsystem som bidrar till ledningssystemets möjlighet att hantera komplexitet 
eller friktion eller gör det möjligt att producera order snabbare. Eftersom den miljö i 
vilken ledning sker är föränderlig genom utveckling av nya vapen, ny taktik, nya 
ledningssystem, och nya former av krig, är studiet av det yttre systemet aldrig avslutat. 
Det är något som måste ske kontinuerligt och omsättas i ständigt nya ledningssystem 
allteftersom vi identifierar nya krav som ledningssystemet måste uppfylla.49  

2.4 Sammanfattning 
De för studien centrala ledningsvetenskapliga begreppen framgår i det ovanstående. 
Begreppen utgör tillsammans med modellerna studiens ledningsvetenskapliga 
perspektiv. Ledningsvetenskapliga teoretiska modeller som står i fokus för studien är 
modellen för det yttre systemet och det inre systemet samt den utvidgade designhierarkin. 
Det subjektiva möjlighetsrummet och dess begränsningar används för att förstå vilka 
faktorer som är centrala för en effektiv ledning.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
47 Brehmer (2013), sid 160-161. 
48 Ibid., sid 162. 
49 Ibid., sid 161. 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 
En metod är ett redskap, ett sätt att lösa ett problem och komma fram till ny kunskap. 
Inom samhällsvetenskapen brukar man skilja på två olika metodiska angreppssätt. Den 
kvalitativa metoden och den kvantitativa metoden. Den kvalitativa metoden innebär en 
ringa grad av formalisering och har primärt ett förstående syfte. Det centrala blir att nå 
en djupare förståelse av problemet som studeras och beskriva helhet och sammanhang 
som detta inryms i. Metoden kännetecknas av närhet till informationskällan. Den 
kvantitativa metoden är i högre utsträckning formaliserad och strukturerad och kontroll 
från forskarens sida. Uppläggning och planering kännetecknas av selektivitet och 
avstånd till informationskällan. Statistiska mätmetoder används ofta vid analysen.50  
 
Den kvalitativa metodens styrka är att den ger en helhetsbild av situationen och 
möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. Metoden stödjer 
det säregna och unika och ger en förståelse på djupet snarare än på bredden.51 
Svagheten med metoden är att ett begränsat urval av material kan begränsa 
slutsatsernas generaliserbarhet. Graden av generaliserbarhet blir beroende av 
materialet.  Studiens resultat kan verifieras eller falsifieras genom praktiska försök.  
 
För denna studie kommer en kvalitativ metod att användas. Denna metod stödjer att 
syftet med studien uppnås. FM inriktning studeras bäst i de nyligen reviderade 
doktrinerna.  Materialet kompletteras med produktionsanvisningar inom 
ledningsområdet. Data avseende praktisk tillämpning inhämtas med intervjuer. Studiens 
empiri präglas av närheten till källorna. Vald metod stödjer analys av det delområde 
som är centralt för studien d.v.s. ledning och ledningsstödsystem inom ramen för en 
gemensam operation.  

3.2 Källkritik  
För kritisk granskning av materialets källor används Thurens (2013) källkritiska 
principer. Kriterierna är: äkthet, tidssamband, oberoende, tendensfrihet samt huruvida 
materialet är berättelser, kvarlevor eller lämningar. 52   
 

Brehmers (2013) bok insatsledning kan i brist på annan motsvarande nationell och 
internationell forskning uppfattas som tendentiös. Stora delar av bokens innehåll är 
tidigare publicerat som artiklar och har därigenom utstått vetenskaplig gransking. 
Boken används idag som lärobok inom ledningsvetenskapen och anses därför motsvara 
alla kriterier för god vetenskapsetik. Boken står för sig själv53.   

 

FM:s doktriner: Militärstrategisk doktrin (2012), Operativ doktrin (2014) samt Doktrin 
för ledning av insatser (2012), har varit föremål för revision eller är nyproducerade. 
Detta påverkar studiens trovärdiget på ett positivt sätt. Bristen på empiriskt underlag 
från reella och reguljära konflikter gör att de inriktande anvisningarna i doktrinerna är 

                                                           
50 Holme, IM och Krohn Solvang, B, Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, sid 14. 
51 Ibid., sid 79. 
52 Thurén, Torsten (2013), Källkritik, ny upplaga, sid 7. 
53 Ibid., sid 8. 



Daniel Ängblom 2014-06-25  
FHS HSU 14-16 

Sida 15 av 49 
 

grundade på teori (främst militärteori) samt studier av andra konflikter. Doktriner som 
empiriskt underlag kan kritiseras men dess normativa värde inom FM gör att 
utgångspunkten för studien tas i både militärstrategiska, operativa samt tematiska 
doktriner. För att bevara inre validitet i studien har flera doktriner och militärhistoriska 
verk varit föremål för studier. Inga avgörande diskrepanser vad avser tolkningar och 
anvisningar har identifierats.  Det doktrinära underlaget kompletterats med kvalitativt 
intervjuunderlag som empiri.  

 
Remiss systemplan ledning 2012 kan kritiseras vad avser tidskriteriet. Den planerade 
utgåvan under 2013 uteblev främst med anledning av regeringens budgetunderlag 
(BU5) till FM. Nuvarande planering visar på fördröjningar i materielleveranserna varför 
inriktningar vad avser tid därför bör hanteras kritiskt. Dokumentet är trots detta 
värdefullt då de konkretiserar de olika stegen av ledningssystemutveckling ur ett 
produktionsperspektiv. Studier av FMUP 15 har genomförts för att säkerställa att 
uppgifter och principer vad avser den närmast förestående ledningssystemutveckligen i 
sak är korrekt.  

 

De kvalitativa intervjuerna har genomförts enligt de anvisningar och principer som finns 
angivna i Holme och Krohn Solvang (1996).54 Intervjuerna genomfördes i enlighet med 
vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Syftet var att komplettera den doktrinära 
uppfattningen med ett förbandsperspektiv och därtill studera FM:s praxis. För att 
motverka tendens genomförs flera intervjuer i omedelbar anslutning till varandra, i 
enlighet med manus, och med de som anses vara den primära målgruppen. 
Samstämmigeten i deras berättelser bidrar till studiens validitet. 

3.3 Kvalitativ textanalys 
Kvalitativ textanalys har genomförts av undersökningens källkritiskt granskade 
material. Den metodik som används är av karaktären helhetsanalys55 där temat är 
ledningssystem och ledning av ledningsstödsystem. Forskningsfrågorna beskriver 
konkreta problemområden inom temat. FM doktriner och praxis har därefter 
analyserats och representerats i studiens empiri, tematiserade under samlingsrubriker 
för att medge en strukturerad analys. 

3.4 Operationalisering 
I det ovanstående har problemet beskrivits, identifierats, avgränsats och den 
ledningsvetenskapliga begreppsapparaten, samt relevanta teoretiska modeller, har 
sammanfogats i en för studien anpassad analysmodell. I det efterföljande kommer 
relevant empiri att redovisas. Därefter kommer frågeställningarna att analyseras 
sekventiellt med analysmodellen som verktyg.  
 
Insamling och fördjupning inom ämnesområdet har utgått ifrån ledningsvetenskaplig 
grundforskning samt dess notapparat. Krigsvetenskaplig syn på framgångsrik ledning 
tillsammans med beteendevetenskaplig syn på militärt bedömande har varit föremål för 
kompletterande studier. Militärstrategiska doktriner och produktionsanvisningar 

                                                           
54 Holme, IM och Krohn Solvang, B, Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, sid 99-
108. 
55 Ibid., sid 141. 
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relevanta för ledning, operationsledning och utveckling har studerats utifrån ett 
helhetsperspektiv, drivet av studiens val av tema.  

 

Kvalitativa intervjuer med ett mindre urval av auktoriteter inom den populationen som 
är central, det vill säga ledningssystemchefer på operativ nivå, har genomförts för att 
kunna omfatta hela frågeställningens djup. Analysen av det empiriska underlaget har 
inriktats mot att identifiera de övergripande målen, kraven och inriktningarna för 
utvecklingen inom lednings- och ledningsstödsystemområdet i FM idag, samt studera 
hur doktrinens tillämpning omsätts i praktiken (FM praxis).   

 
Inledningsvis analyseras vilka faktorer som är centrala vid ledning av gemensamma 
operationer med anledning av FM:s strategiska inriktning med den utvidgade 
designhierarkin. Därefter genomförs en analys av de centrala aktiviteternas som krävs 
inom ledningssystemområdet med modellen för det subjektiva utfallsrummets 
begränsningar. Slutligen genomförs en syntes där de viktigaste slutsatserna omsätts till 
planeringsprinciper för att möjliggöra ledning av gemensamma operationer. 
Analysverktyg under syntesen utgörs av DOODA-loop och ledningsvetenskaplig 
systemsyn. 
 
Ledning genomförs alltid genom ett ledningssystem. Ledningssystemets delar utgörs av 
roller, mandat, organisation, metoder och stödsystem. Därför kommer empirin att 
struktureras och presenteras med stöd av dessa begrepp. 
 
De ledningsvetenskapliga begrepp och modeller som är centrala för att fullfölja analysen 
beskrivs i kap 2. Teori. Därutöver har de teoretiska modellerna anpassats för att mer 
konkret belysa forskningsfrågornas område.  

 
Simons modell för det inre systemet och det yttre systemet kan fokus sättas på olika delar 
av ledningssystemområdet vid analys och diskussion.  De förekommande 
modelleringarna av det inre systemet och det yttre systemet är: 
 
Modellering ledningssystem 

 Det inre systemet= ledningssystemet 
 Gränssnittet= Ledningssystemets order, 
 Det yttre systemet=våra förband samt, 

Modellering stödsystem 
 Det inre systemet=ledningsstödsystemets funktionsledning (J6), 
 Gränssittet= Funktionsordern samt 
 Det yttre systemet= Ledningsstödsystemet 

 
Ledningsvetenskapens modell för den utvidgade designhierarkin är studiens 
huvudmodell och används för att analysera empirin och svara på forskningsfrågorna. 
Modellens huvudsyfte är att utgöra vägledning vid design av nya ledningssystem. Vid 
militär planering och uppföljning förekommer begreppet operativ design, eller design av 
operationen. Detta ger begreppet design två distinktioner i denna uppsats. Den 
ledningsvetenskapliga betydelsen av design och dels den militära operativa designen.  
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4. Empiri  
Först beskrivs FM:s doktriner och därefter redovisas genomförda intervjuer var för sig. 
Intervjuerna återges i löpande text strukturerad med samma rubriker som doktrinerna.   

4.1 Försvarsmaktens doktrinära mål, krav och inriktningar 
Den övergripande strategiska inriktningen för FM kan i MSD 2012 utläsas vara: 
”Försvarsmakten ska genom flexibelt sammansatta, omedelbart tillgängliga och 
användbara insatsförband garantera vår territoriella integritet, bidra till tröskeleffekt 
mot regionala maktinitiativ och bidra till att uppfylla Sveriges internationella åtaganden 
utan föregående krav på återtagande eller komplettering.”56 
 
Inriktningen skall uppnås genom FM:s manöverteoretiska förhållningssätt som skall 
präglas av: effekttänkande, indirekt metod och uppdragstaktik för att möjiggöra tempo. 
”Effekttänkande är ett resultatorienterat synsätt som kompletterar 
manövertänkandet”57. Effekterna skall betraktas inte bara som ett resultat av militär 
fysisk påverkan utan i ett vidare perspektiv. Både motståndaren och de egna skall 
betraktas som anpassningsbara system som ingår i ett vidare strategiskt sammanhang 
som omfattar hela operationsmiljön med alla aktörer och samhällsfunktioner. 
Effekttänkandet skall utgöra ett hjälpmedel för att flytta fokus till önskade effekter och 
inte på aktiviteter, för att samornat kunna exploatera motståndarens svagheter och 
påverka hans avgörande punkter. 58 Effekttänkandet möjliggörs genom att använda de 
grundläggande förmågorna som en tankemodell. De grundläggande förmågorna 
sammanfattas, enligt MSD 12, till att vara: verkan, rörlighet, underrättelser, skydd, 
uthållighet samt en väl avvägd planering och samordning av de olika förmågorna det vill 
säga ledning.59  
 
MSD 12 beskriver vidare den indirekta metoden: ”Den indirekta metoden kännetecknas 
av exploatering av motståndarens svagheter, både moraliskt, konceptuellt och fysiskt. 
Motståndarens starka styrkor undviks.”60 För att uppnå den önskade systemchocken 
och systemkolapps ska motståndaren kontinuerligt utsättas för hot och fler händelser 
än denna kan hantera. Tempot skall vara accelererande och högre än motståndarens 
med strävan att komma innanför dennes beslutscykel. Motståndaren skall därmed 
tvingas att reagera istället för att agera efter eget initiativ.61 
 
För att nå rätt effekt i en dynamisk operationsmiljö skall principen för kombinerade 
vapen användas. Begreppet omfattar förutom vapen även funktioner och system. 
Principen om kombinerade vapen skapar förutsättningar för förbandens prestanda men 
även för att utveckla taktik och operationskonst. ”Operationskonst och taktik innebär att 
ständigt kunna anpassa sina medel och metoder till läget”.62   
 

                                                           
56 MSD 2012, sid 142. 
57 Ibid., sid 110. 
58 Ibid., sid 110-115. 
59 Ibid., sid 57-61. 
60 Ibid., sid 125. 
61 Ibid., sid 130. 
62 Ibid., sid 135. 
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I MSD 12 står det att: ”Uppdragstaktik är grunden för all ledning i Försvarsmakten.”63 
När det gäller önskade effekter av ledning med uppdragstaktik så sammanfattas detta 
väl i följande citat: ”Beslutsfattande kan – med hjälp av decentraliserad ledning – ske 
snabbare genom alla nivåer. Tempot i striden kan därför ökas, vilken är en av 
förutsättningarna för exempelvis manöverkrigföring.”64 Andra normativa 
ledningsformer är ledning genom detaljstyrning och ledning genom samverkan. 65  

4.1.1 Inriktning för ledningssystemutveckling 
Ledningssystemutveckling är en produktionsverksamhet inom Försvarskakten idag. 
Utvecklingen leds genom ett övergripande systemarbete, kravsammanställning och 
genom MSA. Försavarsmakten uppdrar till Försvarets materielverk (FMV) att designa 
nya delsystem, system och funktioner. 66 
 
”FMLS TS är samlingsnamnet för Försvarsmaktens samtliga tekniska ledningsstöd.”67 
Ytterligare förståelse för vad som ingår i FMLS TS beskrivs utförligt därefter i samma 
dokument. Något förenklat och med ett visst fokus på insatssystem så ingår bland annat:  

 Tekniskt ledningsstöd för samtliga nivåer (strategisk, operativ, taktisk och 
stridsteknisk nivå) 

 Tekniskt ledningsstöd för både insatsledning och verksamhetsledning (inklusive 
logistik och resursledning) 

 Hela kommunikationsinfrastrukturen, t.ex. datalänkar, radiosystem, Försvarets 
telenät, sensorer, grunddataförsörjning, specifika tekniklösningar och driftstöd i 
form av ledning av ledningssystem. 

Vissa plattformar och ledningssystem i fartyg, flygplan och fordon då ledningssystemen 
måste integreras med de övergripande systemsäkerhetskraven.68 
 
Omställningen av ledningsstödsystemet, från en grundorganisation med 
krigsorganiserade kaderförband till insatsberedda stående förband och förband med 
hög beredskap pågår. Den skall i ett första delsteg resultera i en gemensam 
ledningsförmåga inom ramen för FM Insatsorganisation 14 (IO14). SPL utrycker teknisk 
interoperabel funktionalitet i förmågenivåer: gul, blå och grön. Gul förmågenivå 
levererar de minst avancerade tjänsterna, den blå nivån är det som skall vara 
normerande för huvuddelen av insatsorganisationen och förmågenivå grön innehåller 
det mest avancerade ledningsstödsystemen framförallt för att säkerställa specifika krav 
på t.ex. interoperabilitet. 69  Nyckelorden för systemplaneringen är: breddinförande, 
versionshantering, modulärt tänkande och interoperabilitet.70 
 
För att förstå den tekniska förmågan dess möjligheter och begränsningar beskriver 
systemplan ledning en metod för att genomföra en teknisk analys av de ingående 
förbandens tekniska resurser. Modellen synliggör vilka aggregerade 
ledningsstödsystemtjänster som kan transmitteras på vilka sambandsnät.  

                                                           
63 MSD 2012, sid 119. 
64 Ibid., sid 120. 
65 Ibid., sid 119-124. 
66 Ibid., bilaga 1, sid 4-5. 
67 Ibid., bilaga 1, sid 7. 
68 Ibid., bilaga 1, sid 7-8. 
69 Ibid., bilaga 1, sid 30-33. 
70 SPL 2012, bilaga 1, sid 11. 
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Analysen kan omsättas i LSF-kluster och sambandstablå enligt exemplet nedan. 71 
 

 
Bild 4.3 utvisar: LSF-klusteranalys enligt SPL 12

72
 

 
Utvecklingen av ledningsstödsystemet i FM leds genom centrala inriktningar, 
anvisningar samt arbeten i integrerade arbetsgruper och styrgrupper. Centrala aktörer 
är: HKV Prod Ledund, skolor, centra, materiel och systemansvariga (MSA) och 
krigsförbandsansvariga (KFA). FM:s aktörer skall inrikta och utforma framtida krav för 
ledningsstödsystemen för både verksamhetsledning och insatsledning.73  

4.1.1 Roller och mandat 

Den militära betydelsen av begreppet ledning enligt Militärstrategisk doktrin 2012 
(MSD): ”Ledning är den funktion som ger inriktning och samordning och är jämte 
ledarskap det som krävs av chefer för att kunna leda.”74 Ledningen skall utformas för att 
kunna leda väpnad strid.75 Ledningen är att inrikta och samordna resurserna så att de 
åstadkommer önskade effekter för att lösa tilldelade uppdrag. Ledningen utövas av 
utsedda chefer med mandat att leda andra.76 

                                                           
71 SPL 2012, bilaga 3, sid 5-6. 
72 Ibid., bilaga 3, sid 6 
73 Ibid., bilaga 1, sid 3. 
74 MSD 2012, sid 119. 
75 Ibid. 
76 DLIns 2012, sid 10. 
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Det är alltid chefens ansvar att leda men på högre ledningsnivåer har chefen alltid en 
stab och vid behov en rörlig stabsdel till sin hjälp77. 
 
Aktiviteten att leda sker alltid genom ett ledningssystem78. FM Operativ doktrin 2014 
anger att: ”Försvarsmaktens ledningssystem består av doktrin, organisation, personal, 
teknik och metoder som sätts samman för att stödja ledningen av en viss verksamhet.”79 
Stabens uppgift är att: ”öka chefens ledningskapacitet genom att tillhandahålla fyra 
funktioner: 

 Stödja chefens beslutsfattande 
 Rapportera till högre chef och informera sidoordnade fortlöpande 
 Orientera och vid behov assistera underlydande 
 Leda tjänstegrenar eller operativa funktioner (t.ex logistik m.fl.)”.80 

 
Under chefens (eller i förekommande fall stabschefens) ansvar utövas ledningen inom 
ramen för en ledningsprocess. Ledningsprocessens metod ligger till grund för andra och 
mer specifika metoder. Ledningsprocessens metod är utformad för att stödja chefens 
beslutscykel och omfattar tre huvudaktiviteter: 

 Analys och värdering 
 Design och planering 
 Styrning och uppföljning av genomförandet.81 

 
”Ledningsprocessens huvudaktiviteter sker sekventiellt i början av en militär operation 
men när den väl pågår för fullt genomförs delar av huvudaktiviteterna samtidigt och 
återkommande.”82 
 
Ledningsfunktionen i staben är ansvarig för att ge råd avseende lednings- och 
ledningsstödsystem.”83 ”Grundläggande principer för ledningssystemet är att: 

 Överordnad chef ansvarar för samband till direkt underställd chef (DUC). 
 Nationellt säkerställer överordnad chef förmågan att nå direkt underställda 

chefer genom att dessa ansluter till överordnad chefs nät.  
 Internationellt säkerställer svensk överordnad chef att det finns möjlighet att nå 

de strategiska näten oavsett var i Sverige eller världen förbandet befinner sig i 
syfte att lösa svenska ledningsbehov. 

 De metoder som används inom ledningssystemet ska vara ensade samt 
interoperabla med Natos, EU:s och FN:s.”84 

4.1.2 Organisation  
Insatsorganisationen organiseras i stående förband och kontraktsförband. De stående 
förbanden skall kunna lösa uppgifter med offensiv, defensiv och stabiliserande 
inriktning nationellt samt i närområdet. Förbanden skall kunna lösa uppgifter i hela 

                                                           
77 Ibid., sid 22-23. 
78 MSD 2012, sid 119. 
79 OPD 2014, sid 17. 
80 Ibid., sid 19. 
81 DLIns 2012, sid 21. 
82 Ibid., sid 21. 
83 OPD 2014, sid 23. 
84 Ibid., sid 23. 
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konfliktspektrumet. Kontraktsförbanden skall efter beredskapshöjning/mobilisering 
kunna lösa motsvarande uppgifter.85 Inom ramen för IO 14 organiseras 
Försvarsmaktsgemensamma ledningsförband på högre taktisk och operativ nivå samt 
bataljonsledningsförband vid respektive krigsförband. Samtliga krigsförband (IO14) 
finns sammanställda i Försvarsmaktens utvecklingsplan (FMUP15).86 
 
Ledningsstödsystemet består av de tekniska delarna av ledningssystemet och 
innefattar:” ... informationssystem, sambandssystem och ledningsplatsernas övriga 
tekniska utrustning.”87 ”Informationssystem är utrustningar och anordningar i 
ledningssystemet som stödjer inhämtning, bearbetning, lagring, visualisering, och 
spridning av information.” Sambandssystem stödjer gemensam tillgång till och utbyte av 
information genom att möjliggöra data och informationsöverföring mellan geografiskt 
utspridda aktörer. Övrig teknisk utrustning är den infrastruktur som krävs för att 
vidmakthålla informations- och sambandssystemen, samt andra tillbehör som syftar till 
att underlätta stabsarbetet.”88  
 
Stabs-, ledningsplats och sambandsförband benämns betjäningsförband och dess 
personal betjäningspersonal. ”Betjäningspersonalen upprättar och vidmakthåller den 
infrastruktur som krävs för att bedriva ledning. Ledningssystemets betjäningspersonal 
tillhandahåller följande tjänster: 

 Upprättar, sköter och skyddar ledningsplatser 
 Upprättar och avvecklar samband mellan staber, förband och enheter 
 Stödjer stabens informationshantering (t.ex. expeditionstjänst, driftstöd mm)”89 

4.1.3 Metoder 
Enligt FM doktriner är uppdragstaktik grunden för all ledning i FM. Andra normativa 
ledningsformer är ledning genom detaljstyrning och ledning genom samverkan.  90 
 
FM använder nationella planerings- och ledningsmetoder eller Natos COPD på 
strategisk, operativ och taktisk nivå. På operativ och taktisk nivå kan även Planering 
under tidspress (PUT) användas.”91  
 
Planeringsmodellen (NATO Crises Response Planning) genomförs som parallell 
planering och omfattar alla krigföringsnivåer (politisk strategisk, militärstrategis, 
operativ samt taktisk nivå). Modellen beskriver vilka sekventiella steg som planeringen 
omfattar. Dessutom beskrivs interaktion mellan nivåerna och vilka produkter som skall 
fastställas vid respektive steg. Detta beskrivs utförligt i COPD.92  
 
COPD – Planeringssteg (faser) 
1. Initial Situational Awareness of Potential/Actual Crisis 

                                                           
85 SPL 2012, sid 149. 
86 FMUP 2015, underbilaga 1.1 sid 1-5. 
87DLIns 2012, sid 20. 
88 Ibid., sid 20. 
89 DLIns 2012, sid 19. 
90 MSD 2012, sid 119-124 
91 OPD 2014, sid 72. 
92 NATO, Supreme Headquarters Allied Powers Europe Belgium, Allied Command Operations 
Comprehensive Operations Planning Directive, (COPD Interim V2.0), (NATO 04 October 2013). 
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2. Operational Appreciation of the Strategic Environment  
3. Operational Estimate 
4. OPPLAN Development 
5. Execution 
6. Transition  
 
Studiens bilaga 1 utvisar NATO CRP. 
 
Vid (F)HQ NBG 08 och NBG 11 användes Guidelines for Operational Planning (GOP) med 
nationella tillägg för att hantera en allomfattande insats (Comprehensive Approach). Vid 
(F)HQ NBG 15 används uteslutade COPD. Den version som varit föremål för studier är, 
COPD Interim v2.093. Dess omfattning och innehåll kan jämföras med en del av 
innehållet i de svenska doktrinerna på strategisk och operativ nivå tillsammans med 
direktiv för hur operationsplanering skall tillämpas inom NATO.  

4.1.4 Stödsystem 
Ledningsbehov med ledningsstödsystem uppstår när människans förmåga att 
kommunicera är otillräcklig. Ledningsbehoven kan uppfyllas med metoder eller teknik 
(stödsystem). Detta åstadkoms genom att med stödsystemets: ledningsförband, 
personal, materiel, metoder och dess förmåga leverera ledningsstödsystemtjänster i rätt 
tid, på rätt plats och med på ett sätt som fyller verksamhetens alla krav.  94  
 
Syftet med ledningsstödsystemet är att stödja chefers utövande av ledning, det vill säga 
att tillgodose ledningsbehoven. Ledningsbehoven styrs av operationsmiljön, uppdrag 
och uppgifter, val av tillvägagångssätt, samt tillgängliga resurser.95 Ett väl fungerande 
ledningssystem sätts samman för att motsvara de aktuella ledningsbehoven och genom 
att skapa robusthet samtidigt som anpassningsbarheten bibehålls. Ledningssystemet 
skall skapa förutsättningar för chefer på samtliga ledningsnivåer att ta och bibehålla 
initiativet.96  
 
Kravbilden på ledningsstödsystemet är omfattande. En uppfattning kan fås genom 
följande citat: ”Ledningssystemet skall i princip utformas så att chefer kan växla mellan 
detaljinformation och överblick oavsett på vilken hierarkisk nivå de befinner sig för att 
stödja distribuerat dynamiskt beslutsfattande. Ledningssystemet bör också medge 
realtidssamarbete och kommunikation mellan flera hierarkiska nivåer samtidigt.”97 

4.2 Intervju 1 
Intervju 1, genomfördes vid Ledningsregementet i Enköping, 2014-05-12 kl. 0930-1130. 
Informanten är överstelöjtnant, Bataljonchef vid ett operativt ledningsförband i IO14. 
 
Överstelöjtnanten har genomfört sin värnplikt som signalist och blev utnämnd fänrik 
1993. Denne har under sin tidigare karriär varit verksam inom både fasta och rörliga 
operativa ledningsförband. De senaste placeringarna omfattar tjänstgöring vid FM 

                                                           
93 NATO, Supreme Headquarters Allied Powers Europe Belgium, Allied Command Operations 
Comprehensive Operations Planning Directive, (COPD Interim V2.0), (NATO 04 October 2013). 
94 DLIns 2012, sid 17. 
95 Ibid., sid 17. 
96 Ibid., sid 17. 
97 Ibid., sid 17-18. 
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Högkvarter, insatsstaben (J0) samt som ställföreträdande bataljonchef. Idag tjänstgör 
denne som bataljonchef vid ett operativt ledningsförband. 

4.2.1 Roller och mandat 
Informanten menar att ledning är den verksamhet som krävs för att samordna flera 
enheter mot ett gemensamt mål. Det är ledningen som sätter målen, samordnar 
genomförandet och följer upp resultatet för att möjliggöra styrning efter hand. Vidare 
menar han att ledningen kan sägas bestå av aktiviteterna planera, genomföra och följa 
upp. Olika typer av ledning är verksamhetsledning, insatsledning eller funktionsledning. 
Det är chefens ansvar att leda ”men i praktiken betyder staben mycket framförallt för 
utövandet av ledningen”.98 Detta beror enligt informanten på ledningssystemets 
organisation och utformning.    

4.2.2 Organisation  
Informanten menar att det ytterst är chefens ansvar att leda. Staben leds av stabchefen. I 
praktiken är det ledningssystemchefen som leder ledningssystemfunktionen. Rollspelet 
mellan chefen, stabschefen och funktionscheferna kan variera, men deras samarbete är 
centralt för en effektiv ledning. Även betjäningsförbandets funktionsledande roll är av 
betydelse, framförallt vid övergripande uppdragsformuleringar. Informanten anser att 
stabschefen förutom att leda staben och ledningsprocessen även ska vara insatt i 
chefens ledningsbehov. Han skall tillexempel kunna föreslå geografisk placering för 
rörliga ledningsplatser. Ledningssystemchefen skall självständigt kunna upprätta en 
ledningsplan. 

4.2.3 Metoder 
Överstelöjtnanten menar att ledningsstödsystemet leds hierarkiskt genom, rapporter 
och förslag i växelverkan. Vid övergripande uppdragsformulering utövas ledning till stor 
del genom samverkan och självsynkronisering. Övergripande uppdrag är det som 
vanligtvis förekommer. Informanten menar att ”detta är tidseffektivt och nödvändigt 
beroende på komplexitet och detaljkunskap som är nödvändig”.99 Ledning genom 
uppdrag möjliggörs genom gemensamma mål, genom att möjliggöra kommunikation 
även i sidled samt genom att uppmuntra initiativ. Driftledning skall betraktas som en 
metod för att vidmakthålla ledningsstödsystemet i drift. 

4.2.4 Stödsystem 

Ledningsbehoven beror på vilken verksamhet som skall genomföras och hur 
organisationen designas. ”Det är ledningsbehoven som sätter spelplanen för 
ledningssystemet. Förändringar i organisation eller verksamhet riskerar i hög eller liten 
utsträckning att påverka ledningssystemet. Nuförtiden förändras designen för varje 
insats och det blir väldigt tungt. Jag anser att den skall ändras så lite som möjligt. Det blir 
kontraproduktivt att alltid byta system.”100  
 
Informanten menar att det i sammanhanget är relevant att tala om operativ design av 
ledningsstödsystemet eftersom dess sammansättning och metoder bland annat beror på 
de kvalitativa och kvantitativa kraven som insatsens specifika karaktär ställer. 

                                                           
98 Intervju 1, genomfördes på Ledningsregementet (LedR), 2014-05-12 kl. 0845-1010. Respondenten är 
Överstelöjtnant, bataljonchef vid ett operativt ledningsförband. 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
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Dessutom skall ledningssystemet vara anpassat för den verksamhet som skall bedrivas 
när det gäller t.ex. robusthet och miljömässiga faktorer som temperatur och topografi. 
Hotbilden mot ledningssystemet i operationsområdet måste analyseras ur ett operativt 
perspektiv. Informanten menar att FM skulle tjäna på om det fanns en bättre förmåga att 
vid uppkommet behov designa ledningssystemet för en specifik verksamhet.  
 
Överstelöjtnanten berättar att ledningsbehoven kan delas in i ”behov av 
verksamhetsledning, stridsledning och tjänstegrensledning”.101 Så fort en verksamhet 
genomförs uppstår ledningsbehov. Utan ledningsbehov skulle inte ledningsstödsystemet 
behövas. Ledningsbehoven karaktär varierar i tid och rum, till graden av förutsägbarhet 
och sannoliketen för att de inträffar. Ledningsbehoven uppfylls med ledningsförbandens 
personal, materiel och metoder. 
 
”Taktik eller operationskonst är grundläggande för ledning. En förståelse för striden, 
dess karaktär och krav är grunden för framgångsrik ledning, även av 
ledningsstödsystemet.”102 Vidare menar informanten att sambandstaktik handlar om 
hur vi utnyttjar våra resurser och sambandsnät på ett resursmässigt och klokt sätt. 
Sambandstaktik är grunden för att undvika upptäckt och bekämpning samt skapa 
förutsättning för egen uthållighet. Fiendens förmåga och intentioner tillsammans med 
operationsområdets karaktär avgör handlingsutrymmet för ledningssystemet. ”Det kan 
påverka hur vi leder och till och med hur vi genomför striden."103 

4.3 Intervju 2 
Intervju 2, genomfördes vid Ledningsregementet i Enköping, 2014-05-13 kl. 0957-1106. 
Informanten är överstelöjtnant, FHQ C J6 NBG 08. 
 
Informanten har genomfört sin värnplikt som signalist och blev utnämnd fänrik 1989. 
Denne har sin bakgrund vid S3 och Bodens garnison och bland annat tjänstgjort som 
sambandschef vid I19 Artbat. Informanten intervjuas i egenskap av CJ6 vid FHQ NGB08. 
Nuvarande placering är som chef för Tjänstegrensavdelningen vid Ledningsstridsskolan 
(LedSS).  

4.3.1 Roller och mandat 

Informanten beskriver ledning som den verksamhet som behövs för inrikta, planera och 
genomföra. Det är chefen ansvar att leda men i ett vidare perspektiv så leder alla chefer 
och militära förmän ned till gruppnivå verksamhet. Ledningen utövas alltid genom ett 
ledningssystem, men ledarskapets betydelse skall inte underskattas. I en insats är det i 
praktiken ledningssystemchefen som funktionsleder ledningsstödsystemet. 
Ledningssystemchefens uppgift är att inom ramen för chefens målbild och riktlinjer  
”[…] använda ledningsstödsystemet på bästa möjliga sätt för att få ut mest effekt och 
uppfylla identifierade ledningsbehov.”104 Internt i staben är ledningssystemchefen 
främste företrädare för funktionen. Det är han som skall kommunicera dess möjligheter 
och begränsningar. 
 

                                                           
101 Intervju 1. 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
104 Intervju 2, Ledningsregementet (LedR), 2014-05-13 kl. 0957-1106. Respondenten är överstelöjtnant, 
CJ6 vid NBG 08. 



Daniel Ängblom 2014-06-25  
FHS HSU 14-16 

Sida 25 av 49 
 

Överstelöjtnanten menar att ledningsstödsystemet leds genom order. Formella 
uppdragsformuleringar kan vara: Upprätta ledningssystemet och vidmakthåll det i drift. 
Ett ”Ledningsplatskompani kan få till uppgift att: rekognosera stabsplatsområde, 
framryck, upprättande av stab och vidmakthåll staben i drift”105. Dessutom finns det 
implicita uppgifter. När det gäller detaljer så handlar det om allt från utrymningsvägar 
till hur man grundkonfigurerar tekniken. Överstelöjtnanten menar att standardiserade 
uppgifter måste vara föremål för standardiserade genomföranden.  

4.3.2 Organisation  

Informanten menar att ledningssystemet består av organisation, personal, metoder och 
tekniska stödsystem som omfattar sambandssystem, informationssystem och 
ledningsplatser samt övrig teknisk utrustning. 

4.3.3 Metoder 
Ledningssystemchefens verksamhet utgår från operationskonst och taktik. En god 
förståelse för stridens karaktär och krav är det som skall säkerställa en effektiv ledning 
av ledningssystemet. ”Om man inte som ledningssystemchef är insatt i hur kriget förs då 
blir man reducerad till en tekniker.”106  
 
Överstelöjtnanten menar att de planeringsmetoder som används är PUT, GOP eller 
COPD. Det finns ingen fastställd funktionstillämpning men LedSS har arbetat fram en 
egen produkt som försöksvis tillämpas i officersutbildningen. 
 
Sambandstaktik och sambandsplanering syftar till ett resurseffektivt användande av 
ledningsstödsystemet enligt informanten. Sambandsreserver kan gruppera på olika 
ställen. De kan vara anslutna i ett gemensamt nät eller bara vara beredda att ersätta 
sambandsstråk för att möjliggöra omgrupperingar och skyddsomgrupperingar.  

4.3.4 Stödsystem 

Överstelöjtnanten menar att ledningsbehoven är syftet till att det finns ett 
ledningsstödsystem och kan förstås som chefens behov av ledning. Om flera bataljoner 
anfaller intill varandra så uppstår ett behov av samordning av rörelsen. Då kan 
tillexempel en rörlig ledningsplats uppfylla ledningsbehovet. Ledningsbehoven varierar 
över tiden men beror på verksamhet och organisation. En bra målbild är nödvändig för 
att inrikta ledningsbehoven. I något skede kanske ledningsstödsystemets resurser skall 
prioriteras till att möjliggöra verkan med indirekt eld. De mest förutsägbara 
ledningsbehoven är de som av organisatorisk karaktär. Alla enheter i en stridsgrupp 
behöver anslutning till ett gemensamt nät. Deras stabsplatser är ofta anslutna en längre 
tid. Alla ledningsbehov kan inte förutses utan de beror på hur verksameten utvecklas, 
initiativ och vilka friktioner som uppstår. 

4.4 Intervju 3 
Intervju 3, genomfördes vid Ledningsregementet i Enköping, 2014-05-14 kl. 2039-2150. 
informanten är major och Stf C J6, FHQ NBG 11/15.  
 
Informanten har genomfört sin värnplikt vid norrlandsinfanteriet och blev utnämnd 
fänrik 1996. Denne har under hela sin karriär varit verksam inom lednings-

                                                           
105 Intervju 2. 
106 Ibid. 
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systemområdet. Inledningsvis vid ledningskompani vid infanteriet och därefter inom 
operativa och strategiska ledningsstödsystem vid LedR och FMTM. Informanten 
intervjuas i egenskap av ställföretradande chef (Stf C) för ledningssystemsektionen vid 
FQ NBG11. Han nuvarande placering är som Stf C J6 vid FHQ NBG15. 

4.4.1 Roller och mandat 
Majoren menar att ledning innebär aktiviteter som behövs för att tilldelade resurser ska 
kunna samordnas mot ett gemensamt mål. Ledning sker genom ett ledningssystem som 
består av organisation, personal, metoder och stödsystem. Chefen har ansvaret att leda 
men stabschefen och funktionscheferna har i praktiken en stor betydelse för ledningen. 
Ledningssystemchefen skall ”[…] stödja chefen inom det specialområde han är ansvarig 
för”.107 Informanten är planeringsansvarig och deltar i stabens framtagande av order. 
Under planeringsprocessen så delges möjligheter och begränsningar vad avser 
ledingsstödsystemet och dessutom tillgodogör sig funktionen den planerade 
verksamhetens ledningsbehov. Därefter sker en resursfördelning. ”Det är jätteviktigt. 
Jag har inte så ofta sätt att chefen involverar sig särskilt mycket.”108 
 
De formella orderuttrycken upprätta och betjäna har en omfattande implicit betydelse: 
”Ja, rätt så många. Vi säger ju upprätta och betjäna NBG ledningssystem. Det är ju en rad, 
men det är ju tusen grejer de skall göra för att hålla rätt på det där. De skall ge tekniska 
order ut till ledningsstödsystempersonal ute vid CoreBn tillexempel. Men det bygger på 
att ledningsförbanden är så pass vältränade som de är.”109  

4.4.2 Organisation  
Informanten menar att NBG 11 bestod av ett Force Headquarter (FHQ) med 
Headquarter Company (HQ Coy) som är ett sammansatt ledningsförband med stabs- och 
sambandsresurser, en lätt skyttebataljon (CoreBn), en logistikbataljon (LogBn). En 
sammansatt flyggstridsbataljon (EAW) samt en underrättelsebataljon (ISTAR) med 
telekrigföringsförmåga. Majoren menar att stabsplatsernas uppträdande är mycket 
statiska till sin karaktär. Huvudsambandet utgörs av satellitkommunikation och på 
taktisk nivå utgörs batajonssambandet av radio (VHF/HF) samt burna satelitsystem. 110  

4.4.3 Metoder 
Vid NBG används COPD metoden utan någon funktionsvis tillämpning. Under intervjun 
så svarar informanten följande, på frågan om det finns en funktionstillämpning som 
beskriver vad J6 skall göra i respektive fas: ”Nä jag tycker inte det. Den är väldigt luddig i 
det området. Det borde finnas en. I vårt perspektiv skulle man nästan ha en 
parallellbeskrivning. För det missas ganska mycket. Nu blir det mer att man följer 
COPD:n och försöker se saker ur ett ledningssystemperspektiv på kammaren.”111  

4.4.4 Stödsystem 
Informanten menar att lednings och lydnadsförhållanden och ledningsbehov tenderar 
att bli J6 ansvar men samordning med J5 och J3 (operatörer) anges som central för att 
detta skall motsvara de taktiska behoven. Ledningsbehoven beskrivs, som ett behov av 

                                                           
107 Intervju 3, genomfördes på Ledningsregementet (LedR), 2014-05-14 kl. 20:39-21:50. Respondenten är 
major, DACOS FHQ J6 NBG11/NBG15. 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
110 Försvarsmakten, (F)HQ NBG11, 110617-NBG_SOP_0306100-AnnexA-CIS ServiceTable-NA-AbG-FINAL 
111 Intervju 3. 
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ledning som skall lösas i tid och rum, som t.ex. en ledningsplats som skall framrycka och 
driftsättas för att chefen eller någon av honom utsedd skall kunna utöva ledarskap i 
samband med en kritisk verksamhet.112 Ledningsstödsystemet begränsar möjligheterna 
till ledningen framförallt i ett etableringsskede. ”Då får man anpassa verksamheten till 
de förhållanden som råder.”113 Det tar tid att etablera resurserna och dessutom behöver 
de skydd och ibland tillgång till anläggningar och stödjande infrastruktur. 
Ledningsbehoven anses som viktiga för funktionen. ”Jätteviktiga, det är hela 
utgångspunkten för när vi gör prioriteringar för de resurser som vi disponerar.”114 För 
NBG är ledningsbehoven förhållandevis statiska men det beror på våra fastställda typfall 
som vi skall kunna lösa. Det kan inte jämföras med manöverkrigföring i ett reguljärt 
scenario. 
 
Majoren menar at FHQ J6 har haft möjlighet att påverka hur vilka tjänster som 
ledningsstödsystemet skall leverera. Framförallt så har det handlat om att reducera 
tjänsteleverans till förmån för ett robust system och så att leveransen av systemet skall 
ske i tid för att möjliggöra utbildning och övning. ”Vi strök kryptosystem som var 
försenade i leverans och med anledning av tekniska problem.”115   

4.5 Intervju 4 
Intervju 4, genomfördes vid Ledningsregementet i Enköping, 2014-05-23 kl. 12:47-
13:56. Respondenten är överstelöjtnant, utvecklingsofficer och ordförande i AG FMLS 
TS. 
 
Informanten är grundutbildad inom signaltrupperna och idag verksam som 
utvecklingsofficer vid LedSS. Denne leder en arbetsgrupp för FM ledningssystem och 
tekniska stödsystem (AG FMLS TS) som framförallt arbetar med mål och kravbilder för 
framtida ledningssystem. 

4.5.1 Roller och mandat 
Överstelöjtnanten menar att ledning är att samordna resurser mot en gemensam 
uppgift. Ledningsstödsystemet består av organisation, personal och tekniska system. 
Funktionsledning av ledningsstödsystemet utövas av funktionscheferna på respektive 
nivå. Från insatsstaben till operativ och taktisk nivå. C J6 är leder på operativ nivå. 
Ledning utövas genom order och samverkan.  

4.5.2 Organisation  
Informanten menar att det inte finns någo fastställd organisation och procedur för 
ledningssystemutveckling. Verksamheten präglas just nu av kompetens och 
resursbrister. Endast några singelkompetenser är verksamma inom området. ”[…] det är 
klart att FM skulle tjäna på att ha en fastställd metod för operativ design av 
ledningssystem.”116 

                                                           
112 Intervju 3. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
116 Intervju 4: genomfördes vid Ledningsregementet i Enköping, 2014-05-23 kl. 12:47-13:58. 
Respondenten är överstelöjtnant, utvecklingsofficer vid ledningsstridsskolan. 
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4.5.3 Metoder för utveckling 
FM kravställer ledningsstödsystemen och upphandlar FMV att ta fram delsystem och 
system som motsvarar kraven. Informanten menar vidare att FMV har en stor frihet att 
ta fram den tekniska designen och de produkter som behövs. FMV:s arbete skall ske i 
nära samarbete mellan FMV och FM, genom arbete i så kallade integrerade projektteam. 
Överstelöjtnanten menar att oprecisa krav samt bristande samarbete kan få som 
konsekvens att FM inte får system som motsvarar kravbilden eller att systemen blir för 
komplexa. Det är framförallt FM:s operativa och verksamhetsrelaterade krav som blir 
åsidosatta som tillexempel brist på rörlighet, komplexiteten i att driftsätta och 
vidmakthålla systemet i drift eller att tekniska lösningar är bristfälligt integrerade i t.ex. 
fordonsplattformar. Resurs och kompetensbristen på personalsidan, inom FM, är en 
bidragande orsak till bristerana inom utvecklingsarbetet idag.117 

4.5.4 Stödsystem  

Informanten menar att systemlösningen för Nordic Battle Group 11 (NBG 11) är 
utvecklad ur det kravarbete som inleddes under NBG 08. Vidare anger denna att FMV 
har haft en stor roll i att ta fram systemlösningen.  Systemlösningen motsvarar till stor 
del de operativa kraven som FM har för en insats av NBG karaktär.  118  ”Men NBG är ju 
till skillnad från det nationella försvaret kanske mer stationärt och kan då klara sig med 
den här lösningen.”119 Informantens uppfattning är att det är svårare att designa ett 
ledningsstödsystem för manöverkrigföring där det är högre krav på rörlighet, snabbhet 
och sekretess. Utgångspunkten för systemarbetet för IO14, och nuvarande 
systemlösning, har i brist på en tydlig operativ kravmassa i hög utsträckning tagits ur 
fungerande tekniklösningar och motsvarar inte kraven för manöverkrigföring. 
Informanten berättar att det trots detta inte finns någon organisation, inom FM, som har 
som huvuduppgift att arbeta med operativ design av ledningssystem.  
 
Informanten menar att ledningsbehoven är centrala för ledningsstödsystemet. Det är 
den centrala aktiviteten och utgångspunkten för all operativ analys. J6 samordnar 
ledningsbehoven för en planerad verksamhet och gör en ledningsplan som chefen 
beslutar om. Ledningsbehoven varierar. ”Det finns ett större behov av samordning av 
rörelse vid t.ex. manöverkrigföring”.120 Alla ledningsbehov kan inte förutses under 
planering men kunskap och erfarenhet gör det lättare att förnimma vilka ledningsbehov 
som kommer att uppstå med anledning av planerad verksamhet. 
 
Överstelöjtnanten menar att FM strategiska inriktning mot modulära enheter för att 
tillgodose kraven på flexibilitet och skalbarhet påverkar ledningssystemorådet. Denne 
menar vidare att systemen är just nu komplexa, svåra att driftsätta och vidmakthålla. 
Ledningsstödsystemen medger idag inte flexibilitet eftersom det krävs ett omfattande 
arbete inom FM, med stöd av FMV, för att åstadkomma ett tillfälligt sammansatt 
förband. Överstelöjtnanten berättar att sambandssystemen tidigare har varit tämligen 
flexibla. Alltså radioapparater ändrar frekvenser och kanaldata och så bygger man olika 
stora system. Det är betydligt svårare när man måste ha en så pass avancerad grunddata 
som informationssystemet. ”Detta begränsar idag flexibla lösningar”.121 

                                                           
117 Intervju 4. 
118 Ibid. 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
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5. Analys och diskussion 

5.1 Vilka är de centrala faktorerna vid ledning av en gemensam operation? 
Syftet med studien är att analysera vilka faktorer som är centrala för effektiv ledning vid 
en gemensam operation. 
 
I detta kapitel kommer presenterad empiri att analyseras med modellen för den 
utvidgade designhierarkin. FM doktriner menar att all ledning sker genom ett 
ledningssystem. Ledningsvetenskapen beskriver ledningssystemet som en socio-teknisk 
artefakt. Brehmer menar att det inre systemet skall utformas för att motsvara de krav 
som det yttre systemet ställer. FM krav och organisation av det yttre systemet samt 
inriktningen för ledningsstödsystemet kan därför analyseras med modellen för den 
utvidgade designhierarkin. 
 
Den utvidgade designhierarkins nivåer kommer att analysera FM:s normativa krav för 
och organisation av det yttre systemet (FM insatsförband) tillsammans med normativa 
krav för ledningssystemet. Varje nivå i designhierarkin ger svar på en fråga som kan 
ställas om den socio-tekniska artefakten ledningssystem. I det efterföljande kommer den 
första forskningsfrågan att analyseras. 

5.1.1 Den utvidgade designhierarkins nivåer 

Nivå 1. Syfte 
Nivån av syfte svarar enligt Bremer på frågan varför artefakten finns.  
 
Enligt MSD 12 är FM strategiska inriktning är att skapa tillfälligt sammanstatta, flexibla 
och ständigt tillgängliga krigsförband. Det som skall garantera det ovanstående är en 
omedelbart tillgänglig militär operativ förmåga. Operativ ledning utövas alltid, enligt 
FM:s doktrin, genom ett ledningssystem. Insatsorganisationens förband skall garantera 
vår territoriella integritet, bidra till tröskeleffekt mot regionala maktinitiativ samt bidra 
till att uppfylla våra internationella åtaganden utan krav på återtagande eller 
komplettering. Förbanden skall kunna lösa uppgifter i hela konfliktspektrumet, d.v.s. 
uppgifter med offensiv, defensiv och stabiliserande inriktning. Detta ramar in det 
övergripande syftet, för den socio-tekniska artefakten ledningssystem, inom FM idag. 
Den som talar om varför artefakten finns. 
 
Operativa och taktiska överväganden är enligt informanten (intervju 1) centrala för en 
effektiv ledning. Operationskonst och taktik innebär enligt MSD 12 att ständigt kunna 
anpassa sina medel och metoder till läget. Enligt FMUP 15 organiseras 
insatsorganisationens krigsförband i bataljonsförband som skall kunna sättas samman 
till tillfälligt sammansatta stridsgrupper anpassade för att lösa en insats. Stridsgruppen 
sätts samman för att motsvara principen med kombinerade vapen och system och för att 
lösa en gemensam operation. På operativ nivå så skall insatsen samordnas mot det 
militärstrategiska målet. Ledningsstödsystemet organiseras i 
Försvarsmaktsgemensamma strategiska ledningsförband och operativa ledningsförband 
och bas och bataljonsförbandsspecifika ledningsförband. 
 
Ledningen skall, enligt MSD 12, utformas för att kunna leda väpnad strid, d.v.s. inrikta 
och samordna resurserna så att de åstadkommer önskad effekt. Ledning och 
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funktionsledning utövas av chefer med mandat att leda andra. DLIns 2012 menar att 
Ledningsbehov med ledningsstödssystem uppstår när människans förmåga att 
kommunicera är otillräcklig. Ledningsbehoven tillfredställs då genom 
ledningsstödsystemets: ledningsförband, personal, metoder och dess förmåga att 
leverera ledningsstödsystemtjänster i rätt tid, på rätt plats och på ett sätt som fyller 
verksamhetens alla krav.  
 
Enligt Bremer skall ledningssystemet genom ledningsprocessen utforma nödvändiga 
planer och sedermera order. Detta skall leda till våra tillfälligt sammansatta, 
insatsberedda, förbands effekt på motståndaren nationellt eller internationellt.  Syftet på 
den första designnivån är enligt den utvecklade designhierarkin att producera inriktning 
och samordning för insatser. Brehmer menar att syftet klarläggs utifrån det yttre 
systemets behov.  
 
Studien konstaterar att det yttre systemets specifika behov av ledning, med anledning av 
ovanstående, först kan analyseras när stridgruppen är organiserad och när 
operationsmiljön och insatsens möjligheter och begränsningar är kända. Den operativa 
analysen tar utgångspunkt i operationskonst och taktik. Stridsgruppernas 
sammansättning utgår ifrån insatsorganisationens bataljonsförband och dess förmågor. 
FM inriktning får därför som konsekvens att en operativ designprocess av det inre och 
det yttre systemet måste genomföras vid varje tillfälle som en operation förbereds eller 
genomförs. Den operativa designen av det inre systemet (ledningssystemet) och dess 
ingående delar bör därför, vid varje tillfälle, analyseras för att möjliggöra avvägningar 
avseende dess förmåga och begränsningar. Ledningsstödsystemets förmåga att uppfylla 
verksamhetsspecifika och organisatoriska ledningsbehov är centrala för 
ledningssystemet. Alla chefer med mandat att leda har ledningsbehov. Att identifiera 
ledningsbehoven blir därför föremål för ledningsprocessen. Ledningsbehoven 
tillfredställs genom aggregerade ledningsstödsystemtjänster. Begränsningar påverkar 
den operativa effekten och ledningen av det yttre systemet. 
 
Nivå 2. Designkriterier 
Den andra nivån i den utvidgade designhierarkin är – designkriterier. Nivån syftar enligt 
Brehmer till att identifiera vad som skall utmärka det sätt på vilket artefakten 
(ledningssystemet) skall nå sitt syfte. Designkriterierna grundar sig i en analys av vad 
det yttre systemet och/eller användarna kräver av artefakten (ledningssystemet).  
 
De konceptuella kraven för ledning skall, enligt MSD 12, utgå från effekttänkande, 
indirekt metod och uppdragstaktik för att möliggöra ett högt tempo i striden. 
Motståndarens system skall påverkas genom den indirekta metoden så att en 
systemkolapps åstadkoms med den indirekta metoden. Ledningen genomförs inom 
ramen för ledningsprocessens huvudaktiviteter: analys och värdering, design och 
planering samt styrning och uppföljning av genomförandet. Dessa sex begrepp inryms i 
de ledningsvetenskapliga begreppen orientering, planering och order som utgör 
delprocesser i ledningsprocessen och visualiseras i DOODA loop. 
 
Kravbilden är för ledningsstödsystemet är omfattande men sammanfattas i DLIns 2012 
som att ledningssystemet skall utformas så att chefer kan växla mellan detaljinformation 
och överblick beroende på vilken krigföringsnivå som är aktuell för att stödja dynamiskt 
beslutsfattande. Dessutom skall systemet medge realtidssamarbete och kommunikation 
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mellan flera hierarkiska nivåer samtidigt. Under intervju fyra menar informanten att 
inför varje tillfälligt sammansatt insats så behöver ledningsstödsystemet anpassas efter 
operationens karaktär. Det blir en särlösning. Dessutom ställs omfattande 
verksamhetskrav eftersom inriktningen inrymmer all form av strid, i alla miljöer och 
krigföringsnivåer. 
 
Det yttre systemet kräver således att chefer kan växla mellan detaljinformaton och 
överblick, att information kan kommuniceras i realtid mellan olika hierarkiska nivåer 
samt att ledningsstödsystemet på ett effektivt sätt understödjer ledningsprocessens 
delprocesser.  
 
Studien konstaterar att ledningssystemet ska vara interoperabelt och 
ledningsstödsystemet skall utformas för att medge att information överförs i realtid 
mellan ledningsnivåer och mellan organisatoriskt likställda enheter. 
Ledningsstödsystemet skall designas så att ledningssystemet effektivt, genom 
ledningsprocessen parallellt och kontinuerligt, skall kunna genomföra delprocesserna 
orientering, planering och datainsamling.   
 
Bremer menar att de ledningsvetenskapliga designkriterierna är framförallt: snabbhet, 
förmåga att hantera komplexitet och förmåga att hantera friktion. 
 
Studien konstaterar att FM:s inriktning adderar designkriterier till de lednings-
vetenskapliga. Det är framförallt kriterierna: flexibilitet, interoperabilitet och en 
anpassningsförmåga. Det är de höga tillgänglighetkraven samt den tillfälligt 
sammansatta organisationen som ställer dessa krav. LSF- klusteranalys (bild 4.3) under 
planering blir därför central för att skapa förutsättning för att klargöra graden av 
interoperabilitet och vilka agregerade tjänster som kan anses vara gemensamma för den 
tillfälligt sammansatta stridgruppen. 
 
Nivå 3. Funktion  
Den tredje nivån i den utökade designhierarkin beskriver nivån av funktion, d.v.s. vad 
artefakten skall göra för att syftet skall uppnås. Brehmer menar att funktionerna 
kommer av en teoretisk analys av vad som krävs för att uppnå syftet med artefakten.  
 
Genom den indirekta metoden menar MSD 12 att en systemkolapps skall åstadkommas 
hos motståndaren. Detta möjliggörs genom ett accelererande och högt tempo och genom 
att motståndaren tvingas att parera istället för att agera på eget initiativ. Strävan är att 
komma innanför motståndarens beslutscykel genom att genomlöpa beslutscykeln 
snabbare än motståndaren. 
 
När det gäller ledning menar Brehmer att funktionerna utgörs av: påverkan, 
datainsamling, orientering och planering. Funktionerna inordnas i en funktionsstruktur 
och blir då den ledningsvetenskapliga teorin om ledning på funktionsnivå. 
 
I SPL 12 omsätts funktionerna i ledningsstödsystemet i gemensamma förmågor, 
inledningsvis i tre olika nivåer: gul, blå och grön. Det är förmågenivåernas aggregerade 
ledningsstödsystemtjänster som skall möjliggöra ledning av gemensamma operationer. 
Detta skall åstadkommas genom ett breddinförande av förmågenivå blå och grön och en 
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tydlig versionshantering av kravbilden på de tekniska stödsystemen, för att säkerställa 
interoperabilitet och ett gemensamt ledningsstödsystem.  
 
För att uppnå syftet med ledningssystemet konstateras att ledningsprocessen ska 
byggas på återkoppling. Ledningsstödsystemets förmåga att understödja 
ledningsfunktionerna är avgörande för att uppnå en snabbare beslutscykel än 
motståndaren. Därigenom skapas förutsättning för ett högt och accelererande tempo 
som är en förutsättning för att uppnå en systemkolapps, hos motståndaren, med den 
indirekta metoden. Ledningsstödsystemets olika förmågenivåer skall därför designas för 
att stödja funktionerna påverkan, datainsamling, orientering och planering.  
 
Nivå 4. Generella processer 
Den fjärde nivån, nivån av generella processer representerar den generella 
vetenskapliga kunskap från vilken man kan finna tidigare designregler och hämta idéer 
om hur funktionerna kan realiseras i form.  
 
Informanten (intervju 4) talar om NBG 11 som ett exempel. Utgående från 
designprocessen som resulterade i NBG 08 ledningssystem har analys av tidigare 
designprinciper samt operativ kontext resulterat i minde anpassningar för att 
åstadkomma NBG 11 ledningssystem. Ett ledningssystem som, enligt studiens empiri, 
förhållandevis väl motsvarar de krav som ställs för NBG typstridssituationer. 
 
Brehmer menar att de generella processerna kan hämtas från ledningsvetenskapen 
såväl som andra vetenskapsoråden. Utifrån tidigare tekniska systemlösningar, dess 
förtjänster och brister samt den operativa kontexten de verkar i kan tidigare vedertagna 
designreglerna ge stöd i design av nya system. 
 
Genom NBG exemplet ovan tydliggörs att framtida design av ledningssystem bör ta sin 
utgångspunkt i en analys av de operativa kraven som föreligger vid den specifika 
insatsen för att vara framgångsrik. Designen underlättas genom tidigare 
tvärvetenskapliga designregler.  På motsvarande sätt bör tidigare nationella 
ledningssystemlösning och dess designregler utgöra utgångspunkt i framtida 
systemlösning för FM:s insatsorganisation (IO14,17,20 o.s.v.). 
 
Nivå 5. Form  
Den femte nivån, nivån av form representerar den färdiga artefakten. Brehmer menar 
att huvudinriktningen är design av nya ledningssystem som på ett ännu bättre sätt 
uppfyller designkriterierna.  
 
Brehmer menar att utmaningen är att hitta en ny organisation, nya metoder, nya roller 
eller nya stödsystem som bidrar till ledningssystemets förmåga att hantera komplexitet 
och friktion, eller gör det möjligt att producera order snabbare än tidigare. Studien av 
det yttre systemet är aldrig avslutat eftersom miljön i vilken ledning sker alltid 
förändras. 
 
Det operativa sammanhanget och det yttre systemets krav är således central och 
föremål för analys. Design av ledningssystem utgår, enligt den utvidgade 
designhierarkin, från; syfte, designkriterier, funktion, generella processer för att 
slutligen fastställas i form.  
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Tidigare framgångsrika designprocesser utgår från operativa överväganden och behov 
som resulterar i tekniska stödsystem. Tidigare designregler kan och bör användas vid 
design av ett nytt ledningssystem. Operativ design förekommer naturligt den tekniska 
designen.      
 
För ledningssystemet är ledningsbehoven centrala både under planering och 
genomförande varför ledningsbehovens betydelse kommer att utvecklas vidare i nästa 
kapitel. 

5.2 Vilka faktorer krävs för att ledningssystemchefen skall kunna understödja 
en gemensam operation? 
Syftet med studien är att analysera vilka faktorer som är centrala för effektiv ledning vid 
en gemensam operation. I detta kapitel kommer den andra forsningsfrågan, vilka 
faktorer krävs för att ledningssystemchefen skall kunna understödja en gemensam 
operation, att analyseras. 
 
De faktorer som anses vara centrala vid ledning vid gemensamma operationer har 
tidigare analyserats i kap 5.1. De faktorer som främst krävs för ledningssystemchefen 
och som utgör grund för syntes i detta kapitel är:   
 
Ledningsstödsystemets förmåga att uppfylla verksamhetsspecifika och organisatoriska 
ledningsbehov är centrala för ledningssystemet. Alla chefer med mandat att leda har 
ledningsbehov. Att identifiera ledningsbehoven blir därför föremål för ledningsprocessen. 
Ledningsbehoven tillfredställs genom aggregerade ledningsstödsystemtjänster.  
 
LSF- klusteranalys (bild 4.3) under planering är central för att skapa förutsättning för att 
klargöra graden av interoperabilitet och vilka agregerade tjänster som kan anses vara 
gemensamma för den tillfälligt sammansatta stridgruppen.  
 
I det nedanstående kapitlet kommer den andra forskningsfrågan, att analyseras genom 
en analys med det yttre systemets handlingsmöjligheter, det som enligt Brehmer 
benämns subjektivt möjlighetsrum samt en syntes från tidigare frågeställning. Under 
syntesen utgör DOODA-loop och den ledningsvetenskapliga systemsynen de teoretiska 
verktygen. 

5.2.1 Det subjektiva möjlighetrummet begränsningar 
Ledningen baseras enligt Brehmer alltid på det subjektiva möjlighetrummet eftersom 
det är det enda som vi känner till. Möjlighetsrummet påverkas av sju olika faktorer: 
Uppdraget, tiden, resurserna, terrängen, legala begränsningar (ROE), doktrin och 
fiendens handlingsmöjligeter. Brehmer menar att så snart du har valt organisation, 
konstruerat rollerna, utvecklat metoderna och stödsystemen så har man också satt 
gränser för vad ledningssystemet faktiskt kommer att kunna göra och följaktligen också 
bestämt vad det inte skall klara av.  
 
Det är, enligt DLIns 2012, de befintliga ledningsförbandens organisation och materiel 
som skapar möjligheter att uppfylla ledningsbehov. Genom dess förmåga skall ett 
gemensamt stödsystem kunna upprättas för att så långt det är möjligt uppfylla det yttre 
systemets behov av ledningsstödsystem. Det är dessa resurser påverkas av 
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möjlighetsrummets begränsningar. Resurstilldelat ledningsstödsystem måste därför 
analyseras som en del i den operativa planeringen för att dess förmåga och 
tjänsteleverans kan vara gränssättande för att utöva ledning. Analysen kan genomföras 
med LSF-kluster metoden. Informanten (intervju 3) menar att en alternativ metod är att 
studera tekniska dokument för att förstå ledningsstödsystemets begränsningar och 
möjligheter. Analysen är central för att förstå det subjektiva möjlighetsrummets 
möjligheter. Informanten (intervju 3) menar att stödjande anläggningar och 
infrastruktur kan ge ytterligare handlingsutrymme för ledningsstödsystemet. 
 
Brehmer menar att Uppdraget anger vad som skall lösas och följaktligen så ingår inte det 
som inte omfattas av uppdraget i möjlighetsrummet.  
 
Informanterna menar att det formella uppdraget till ledningsstödsystemet är att 
upprätta eller betjäna aktuellt ledningssystem. Dessutom finns omfattande implicita 
uppgifter. 
 
Brehmer menar att Terrängen begränsar framkomlighet, skottfält, möjliget till skydd. 
Begreppet inkluderar den mänskliga terrängen och civilläget.  
 
Informant (intervju 3) menar att Ledningsstödsystemen påverkas av miljömässiga krav 
som t.ex. kyla och temperatur. Geografin påverkar stödsystemet genom att det blir både 
sambandsteknisk och exponeringsmässig skillnad beroende på vilken sida om kullen 
sambandsenheterna grupperar.  
 
Brehmer menar att Fiendens handlingsmöjligheter begränsar våra handlingsmöjligheter. 
 
Informant (intervju 1) talar om att operationskonst och taktik är utgångspunkten för 
funktionsledningen. Utövande av sambandstaktik är centralt för att minska risken för 
fientlig påverkan och bekämpning samt skapa förutsättning för egen uthållighet. 
Fienden påverkar i hög utsträckning påverkar ledningsstödsystemet och hur det kan 
användas. Informanten menar vidare att det kan påverka hur striden leds och till och 
med hur den genomförs. 
 
Därför måste fiendens handlingsmöjligheter kontinuerligt analyseras och omsättas till 
sambandtaktiska åtgärder. Alternativplanering genomförs för att öka 
handlingsberedskap. Skyddsomgruppera för att optimera tjänsteleverans och för att 
undvika fysisk eller elektromagnetisk bekämpning. 
 
Brehmer menar att doktrinerna anger hur striden skall utkämpas samt hur trupperna 
skall utbildas. Brehmer menar att detta är en begränsning såtillvida att uppdrag som 
trupperna inte utbildats för inte heller kan tilldelas.  
 
FM doktrinära inriktning enligt MSD 2012 är att vara flexibelt sammansatt, omedelbart 
tillgänglig och därigenom kunna använda insatsförbanden i alla typer av 
konfliktscenarion. FM doktrinära inriktning vad avser tillfälligt sammansatta förband 
innebär enligt informant (intervju 4) en utmaning för ledingstödsystemfunktionen. Idag 
krävs ett omfattande arbete inom FM med stöd av FMV för att sätta samman ett 
interoperabelt ledningsstödsystem för en specifik insats med anledning av den 
komplexitet som idag präglar teknikområdet. Informanten (intervju 1) anser att 
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ändringar av organisation eller verksamhet påverkar ledningssystemets design och att 
det blir kontraproduktivt att alltid ändra design. 
 
Studien konstaterar att FM:s doktriner har en vad avser ledningsförmågan en hög 
ambition med effekttänkande, manöverkrigföring, ledningsöverläge och ett högt tempo. 
Tillsammans med en inriktning mot decentraliserad ledning och ledning genom uppdrag 
ställer detta stora krav på ett interoperabelt, robust, säkert, flexibelt 
ledningsstödsystem. Den doktrinära inriktningen och dess önskade effekt kan bara 
uppfyllas genom ett omfattande arbete inom FM samt med stöd från FMV. En doktrinär 
eller organisatorisk anpassning bör övervägas för att skapa balans mellan efterfrågad 
förmåga under nu rådande omständigheter. 
 
Bremer menar att Lagar och insatsregler utgör ytterligare en begränsning för 
handlingsutrymmet. Vidare begränsar de egna resurserna handlingsmöjligheterna. Deras 
mängd, art, funktion och stridsvärde anges vara begränsande.  
 
Informanten (intervju 2) menar att funktionsledning syftar till att använda tilldelade 
resurser på ett så resurseffektivt sätt som möjligt för att skapa förutsättning för egen 
uthållighet. 
 
Med studiens tillämpning på modellen för det inre systemet och det yttre systemet är 
detta är tillämpbart på funktionsledning (det inre systemet) och ledningsstödsystemet 
(det yttre systemet). I det fall analysen visar kritisk brist på någon resurs och dessa inte 
kan tillföras så får det operativa konsekvenser. Resurser och uppdrag måste anses vara i 
balans på samma sätt som det yttre och det inre systemet skall vara i balans.  
 
Brehmer menar att möjlighetsrummet begränsas av tiden. Om tiden för förberedelser är 
kort kan inte handlingsalternativ som tar lång tid att förbereda utvecklas vidare.  

5.2.2 Ledningsbehov 
Ledningsbehoven påverkar ledningssystemchefen och ledningsstödsystemet i både 
planering och genomförande. Den tekniska analysen med LSF-klustermetod syftar till att 
bedöma om tilldelade resurser motsvarar de förväntade ledningsbehoven.  
 
Studiens empiriska beskrivning av ledningsbehov sammanställs i en för studien egen 
framtagen analysmodell. Detta för att möjliggöra en analys med det inre systemet och 
det yttre systemet. 
 
Ledningsbehovens karaktär varierar i tid från att vara:  

• Varaktiga (statiska); De finns på samma plats över lång tid och om och när de 
förflyttar sig är det föremål för planering och noggranna förberedelser. 

• Temporära; De kan förutses men uppstår bara ibland och försvinner efter en tid. 
• Tidskritiska; De kan inte förutsägas mer än som en abstrakthet. När de uppstår är 

det frukten av krigets natur (friktioner, tvekamp och initiativ). Ledningsbehoven 
är tidskritiska för att de påverkar våra egna avgörande punkter och är därför 
prioriterade när de uppstår. De tidskritiska ledningsbehoven är övergående om 
de uppfylls men de kan orsaka övergående eller permanenta begränsningar för 
ledningssystemet beroende på omdisposition eller tillintetgörande av befintliga 
resurser. 
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samt mer eller mindre sannolika: 
• De förutsägbara; uppstår med full förvissning så fort närvaro är etablerad och är 

således föremål för lednings-, sambands- planering och inledande 
konceptualisering. De förekommer därefter ända tills närvaron är avvecklad och 
härleds främst till vald organisation men även av den planerade verksamheten.  

• De förnimbara; kan antas inträffa med hög till låg sannolikhet. 
Ledningssystemkonceptets fastställda form (design?) inrymmer således även en 
del av dessa behov. Vilka förutsägbara/förnimbara behov som inryms i konceptet 
blir föremål för resursavvägning. De temporära och tidskritiska ledningsbehoven 
hanteras, inom ramen för uppföljning, genom; skedesvisa målbilder, 
alternativplanering samt med en förmågebaserad analys och härleds främst till 
pågående verksamhet och stridsindelning.     

• De oförutsägbara: Är frukten av krigets natur och kan inte förutses. De är därför 
endast föremål för åtgärder inom ramen för uppföljning. Mental beredskap, och 
därigenom en bättre förmåga att parera, kan uppnås genom alternativ- och 
redundansplanering. 

 
Analysmodellen kan användas under planering och uppföljning av en förestående eller 
pågående operation. 
 
Analysmodell för ledningsbehoven och dess karaktär. 
Empirin har visat att ledningsbehovens karaktär varierar längs både tids- och 
förutsägbarhetsaxlar som modellen ger uttryck för. Dessutom varierar graden av 
aggregerad nivå på tjänsteleveransen (uppdraget), beroende på aktuell krigföringsnivå 
samt vald metod för ledning av ledningssystemet.  
 

 
 

Bild 5.1 utvisar: Studiens föreslagna analysmodell för ledningsbehoven och dess karaktär 

 
Om ledningsbehoven i huvudsak är varaktiga och grundläggande och att striden förlöper 
i stort enligt plan, kommer detta innebära att ledningsförbanden har gott om tid och att 
belastningen på funktionsledningen är låg. I detta scenario kan reserver avdelas endast 
för uthållighet samt mindre friktioner. Informanten (intervju 3) tydliggör att NBG är ett 
exempel på en sådan operation. I de fall ledningsbehoven är många, i hög grad 
temporära eller tidskritiska samt endast förnimbara eller oförutsägbara, som vid 
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manöverkrigföring, ökar behov av reserver för att möta dessa oväntade 
händelseutvecklingar. Dessutom ökar behovet av reserver för uthållighet och 
belastningen för funktionsledningen.  
 
Kort sagt det behövs fler stödsystemresurser och en mer uthållig funktionsledning.  
Verksamhetens karaktär och ledningsmetod kan med ovanstående resonemang sägas 
påverka designen av den organisatoriska och tekniska delen av ledningssystemet. Detta 
föranleder behovet av en operativ design av ledningssystemet. 
 
Analysmodellen uppbyggnad stämmer väl med resonemanget kring det subjektiva och 
objektiva utfallsrummet. Det är enligt Bremer endast det ledningen anser (subjektivt) 
vara vid handen som är föremål för planering och samordning. Det är det subjektiva 
utfallsrummet som är utgångspunkten för inriktning och samordning av 
ledningsstödsystemet. 
 

 
 
Diskrepansen mellan det subjektiva och objektiva utfallsrummet bör vara så litet som 
möjligt för att resultera i effekt (indirekt-/direkt- effekt) på motståndaren. 
Ledningsvetenskapen kan minska diskrepansen mellan utfallsrummen genom 
systemmatiska studier av verkligheten.  
 
Följande beskrivning av begreppet ledningsbehov härrörs från analysen:  
Ledningsbehoven beskriver det mänskliga behovet av interaktion, information och 
kommunikation som möjliggörs i samspelet mellan förekommande metoder och tekniska 
hjälpmedel och förväntas leda till förmågan att utöva en effektivare ledning.  
 
Målsättningen för ledningsstödsystemet blir att uppfylla identifierade ledningsbehov 
genom ledningsstödsystemtjänster som aggregeras, beroende på krigföringsnivå, till 
uppdrag och uppgifter.  

5.2.3 Ledningssystemanalys och planering 

DLIns 2012 menar att de ledningsstödsystemresurser som disponeras är de inom ramen 
för insatsen förekommande ledningsstödsystemförband, deras organisation, materiel 
och personal samt eventuellt stödjande infrastruktur. De skall funktionsledas för att 
understöda det gemensamma målet samt uppfylla verksamhetens behov av ledning av 
de aktiviteter som genomförs för att nå avsedd effekt.  
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Processarbetet för funktionen följer Brehmers DOODA Loop som redovisas i kap 2. 
Modellen innehåller tre delprocesser: Datainsamling, orientering och planering. FM:s 
metod på operativ/högre taktisk nivå är vad studien erfar COPD som utgör en del av 
studiens empiri. Metoden innehåller sju faser. Datainsamling pågår över tiden och kan 
inte tydligt kopplas till någon av COPD faser. COPD fas 1-4 omfattar orientering och 
planering, fas 5 omfattar genomförandet och fas 6 operationens avslutning. Enligt 
informant (intervju 3) finns det behov av en funktionstillämpning av COPD. 
 
Studiens analys påvisar behovet av en operativ designprocess för ledningssystemet 
samt den centrala betydelsen av ledningsbehoven. Analysen av tilldelade resurser och 
dess förmågor är tillsammans med operationsmiljöns karaktär den första aktiviteten 
som både innebär datainsamling och planering. 
 
Brehmer menar att en begränsande faktor är uppdraget. Högre chefs och eget syfte och 
uppdrag är föremål för inledande analys. Dessutom är stridens karaktär och vald 
ledningsmetod viktiga begränsningar för ledningsstödsystemet.  
 
Därför är teknisk analys med LSF-kluster metod samt deltagande i operativ 
designprocess av vikt. Underlaget kan utvecklas genom sambandsplanering till ett 
sambandskoncept. Därutöver är underlaget utgångspunkt för att kartlägga samtliga 
förekommande emittrars data och prestanda (EMCON-Plan).  Brehmer menar att 
terrängen är begränsande. Analysen skall med anledning av detta omfatta en 
kartläggning av operationsområdets begränsningar och möjligheter. Framförallt är 
stödjande infrastruktur, topografi- och miljöfaktorer intressanta ur ett 
ledningssystemperspektiv. Vidare menar Brehmer att motståndaren utgör en 
begränsning. Efter analys av motståndarens möjligheter och intentioner kan 
sambandstaktiska åtgärder planeras. Brehmer menar att resurserna utgör en 
begränsning. Analys av egen organisation och verksamhet omsätts under analys till 
förutsägbara ledningsbehov. Dessa omsätts till preliminära målbilder på kartunderlag. 
När de verksamhetsdrivna förnimbara ledningsbehoven analyserats och samordnats 
kan ett ledningssystemkoncept börja ta form (operativ design av ledningssystemet).  

 
Ovanstående aktiviteter genomförs inledningsvis sekventiellt och därefter upprepas de 
inom ramen för delprocesserna datainsamling, orientering och planering.  
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6. Slutsatser 
I slutsatserna ges svar på studiens frågeställning och dess syfte. Slutsatserna är 
utformade efter resonemangen i analysen.  

6.1 Vilka är de centrala faktorerna vid ledning av en gemensam operation? 
Analysen påvisar följande faktorer: 

 Det är centralt att den operativa analysen tar sin utgångspunkt i operationskonst 
och taktik.  

 FM:s inriktning får konsekvensen att en operativ designprocess av det inre och 
det yttre systemet måste genomföras vid varje tillfälle som en operation planeras 
eller genomförs.  

 För att uppnå syftet med ledningssystemet ska ledningsprocessen byggas på 
återkoppling. Ledningsstödsystemets förmåga att understödja 
ledningsfunktionerna är avgörande för att uppnå en snabbare beslutscykel än 
motståndaren. 

 Ledningsstödsystemets förmåga att uppfylla verksamhetsspecifika och 
organisatoriska ledningsbehov är centrala för ledningssystemet.  

 Ledningssystemet ska vara interoperabelt och ledningsstödsystemet utformas så 
att information i realtid kan överföras mellan ledningsnivåer och mellan 
organisatoriskt likställda enheter.  

 Ledningsstödsystemet skall designas så att ledningssystemet effektivt, genom 
ledningsprocessen, parallellt och kontinuerligt, skall kunna genomföra 
delprocesserna orientering, planering och datainsamling.  

 
De centrala faktorerna vid ledning av en gemensam operation härrör sig till  analys av; 
aktuell verksamhet och dess specifika behov, operationskonst och taktik samt 
organisationens behov och sammansättning. Analysen resulterar i specifika 
ledningsbehov och metodanpassningar.  
 
De centrala faktorerna för ledning av en gemensam operation är:  

 Under planering; att utifrån den specifika verksamhetsens behov genomföra en 
operativ design av det yttre systemet (förbanden) och det inre systemet 
(ledningssystemet).  

 Under genomförandet; skall operationskonst och taktik möjliggöra effekt genom 
manöverkrigföring och den indirekta metoden.  Ledningsprocessens metod ska 
därför byggas på återkoppling och delprocesserna: påverkan, datainsamling, 
orientering och planering genomföras snabbare än motståndaren för att 
möjliggöra att ett ledningsöverläge uppnås.  

6.2 Vilka faktorer krävs för att ledningssystemchefen skall kunna understödja 
en gemensam operation?  
Analysen påvisar följande faktorer: 

 Ledningsstödsystemets förmåga att uppfylla verksamhetsspecifika och 
organisatoriska ledningsbehov är centrala för ledningssystemet. Alla chefer med 
mandat att leda har ledningsbehov. Att identifiera ledningsbehoven blir därför 
föremål för ledningsprocessen. Ledningsbehoven tillfredställs genom 
aggregerade ledningsstödsystemtjänster. 
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 LSF- klusteranalys (bild 4.3) under planering är central för att skapa 
förutsättning för att klargöra graden av interoperabilitet och vilka agregerade 
tjänster som kan anses vara gemensamma för den tillfälligt sammansatta 
stridsgruppen. 

 Fiendens handlingsmöjligheter ska kontinuerligt analyseras och omsättas till 
sambandtaktiska åtgärder. Alternativplanering genomförs för att öka 
handlingsberedskapen. Skyddsomgruppera för att optimera tjänsteleverans och 
för att undvika fysisk eller elektromagnetisk bekämpning. 

 FM:s inriktning kan inte effektivt realiseras inom ledningssystemrådet. En 
doktrinär eller organisatorisk anpassning kan skapa balans mellan önskad effekt 
och nuvarande förmåga. 

 I det fall analysen visar kritisk brist på någon resurs och dessa inte kan tillföras 
så får det operativa konsekvenser. Resurser och uppdrag måste anses vara i 
balans på samma sätt som det yttre och det inre systemet skall vara i balans. 

 
Följande faktorer krävs för att ledningssystemchefen skall kunna understödja en 
gemensam operation: Operativ design av det inre systemet och det yttre systemet samt 
identifiera och analysera ledningsbehoven. Faktorerna kan med stöd av genomförd 
analys preciseras ytterligare i några principer. För att ledningssystemchefen skall kunna 
understödja en gemensam operation redovisas, utgående från de centrala faktorerna, 
sex principer för ledning: 

 Medverka i högre chefs process för operativa design. 
 Genomför teknisk analys, med LSF-klustermodell, för att förstå eget subjektivt 

möjlighetsrum. Sammanställda kluster används som underlag för stridsledning 
och omsätts till sambandstablå. Detta utgör grunden för att göra en 
sammanställning av samtliga förekommande emittrar (EMCON-plan).  

 Analysera motståndarens subjektiva möjlighetsrum. Det utgör grunden för 
sambandstaktiska åtgärder för att undvika, upptäckt och bekämpning genom 
kinetisk eller elektromagnetisk verkan.  

 Analysera kontinuerligt vad planerad verksamhet skapar för ledningsbehov. 
Bibehåll egna reserver, om möjligt i anslutning till där de kommer att behövas, 
för att skapa handlingsfrihet samt lösa oförutsedda ledningsbehov. Uppdatera 
din målbild som stridsledningsunderlag. 

 Alternativ- och redundansplanera för ökad mental handlingsfrihet. 
Skyddsomgruppera för att optimera tjänsteleverans och minska risk för 
bekämpning.  

 Operationskonst/taktik är centrala för att förstå ledningsbehoven. 
Sambandtaktik möjliggör rätt tjänsteleverans i rätt tid och rum med bibehållen 
uthållighet. 
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6.3 Sammanfattning 
De centrala faktorerna vid ledning av en gemensam operation härrör sig till analys av: 
aktuell verksamhet och dess specifika behov, operationskonst och taktik, vald 
organisations behov och sammansättning. Analysen resulterar i specifika ledningsbehov 
och metodanpassningar.  
 
Studien redovisar vilka centrala faktorer som krävs för ledning av en gemensam 
operation:  

 Under planering; utgående från den specifika verksamhetsens behov är det 
centralt att genomföra en operativ design av det yttre systemet (förbanden) och 
det inre systemet (ledningssystemet). 

 Under genomförandet; skall operationskonst och taktik möjliggöra effekt genom 
manöverkrigföring och den indirekta metoden. Det är därför centralt att 
Ledningsprocessens metod byggs på återkoppling och delprocesserna: påverkan, 
datainsamling, orientering och planering genomföras snabbare än motståndaren 
för att möjliggöra att ett ledningsöverläge uppnås.  

 För ledningssystemet är ledningsbehoven centrala både under planering och 
genomförande. För att ledningssystemchefen skall kunna understödja en 
gemensam operation redovisas, utgående från de centrala faktorerna, sex 
principer för ledning, under främst orientering och planering. Dessa 
sammanställs i Ledningssystemchefens sex planeringsprinciper i kapitel 6.2 samt 
i integreras i COPD faser i bifogad bilaga 2. COPD C4IS. 
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7. Fortsatt forskning 
Praktiska tester och studier i applex och stabsövningar med försöksvis praktisk 
tillämpning av Ledningssystembedömande inom ramen för COPD.  
 
Kartläggning av ledningsbehov – öka det subjektiva utfallsrummet. 
En systematisk studie av ledningsbehoven enligt föreslagen analysmodell kan vara en 
framkomlig väg att minska diskrepansen mellan subjektiv och objektiv utfallsrum och 
därigenom kunna designa ledningsstödsystem som på ett bättre sätt uppfyller 
ledningsbehoven och erbjuder stödsystem anpassade till manöverkrigföringens krav. 
Studier inom ramen för ledningsträning kan vara ett sätt att identifiera merparten av de 
förutsägbara ledningsbehoven. Studier i fältmiljö skapar bättre förutsättning för att 
kartlägga ledningsbehov som är förnimbara och temporära/tidskritiska.  
 
Designkriterier 
Brehmer påtalar behovet av ytterligare kunskap om de krav som det yttre systemet 
ställer på ledningssystemet.122 Utifrån en systematisk studie av ledningsbehov 
framförallt på operativ och högre taktisk nivå kan ytterligare krav omsättas i mätbara 
designkriterier. 

 
De operativa kraven och målsättningarna, samt den operativa designen måste ur ett 
effektperspektiv vara utgångspunkten för fortsatt design av ledningsstödsystem. Märk 
väl att den aggregerade tjänstenivån varierar beroende på krigföringsnivå, varför 
riktade studier mot en speciellt utvald nivå är att rekommendera.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
122 Bremer (2013), sid 165. 
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 Rienecker, Lotte, Stray Jörgensen, Peter: Att skriva en bra uppsats, upplaga 2, 
(studentlitteratur, 2006) 

 Thurén, Torsten: Vetenskapsteori för nybörjare, 2 uppl., (Torsten Thuren och 
Liber AB, 2007) 

 Thunholm, Peter Military Decision Making and Planning: Towards a New 
Prescriptive Model. (Peter Thunholm, 2003), 

 van Creveld, Martin, Ledning i krig, (svensk översättning) (Stockholm, 
Försvarshögskolan, 2003). 

 
Elektroniska källor 

 Försvarsmakten (F)HQ NBG 11, NBG 11 SOP, 110617-NBG_SOP_0306100-CIS 
Concept-NA-J6-FINAL, (Försvarsmakten, Enköping 2011). 

 Försvarsmakten (F)HQ NBG 11, FHQ 11 SOP, 110617-
FHQSOP06101J6OrgFunctionAndResponibilities-NA-J6-FINAL, (Försvarsmakten, 
Enköping 2011). 

 
Intervjuer 

 Respondentintervju 1: Intervju 1, genomfördes vid Ledningsregementet i 
Enköping, 2014-05-12 kl. 0930-1130. Respondenten är överstelöjtnant Henrik 
Sjövall, Bataljonchef vid ett operativt ledningsförband i IO14. 

 Respondentintervju 2: Intervju 2, genomfördes vid Ledningsregementet i 
Enköping, 2014-05-13 kl. 1000-1200. Respondenten är överstelöjtnant Ulf 
Svensson, tidigare ledningssystemchef vid (F)HQ NBG 08. 

 Respondentintervju 3: Intervju 3, genomfördes vid Ledningsregementet i 
Enköping, 2014-05-14 kl. 2039-2150. Respondenten är major Anders Gradh, 
tidigare DACOS J6 vid (F)HQ NBG 11. 
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 Respondentintervju 4: Intervju 4 genomfördes vid Ledningsregementet i 
Enköping, 2014-05-23 kl. 12:47-13:58, Respondenten är överstelöjtnant Mats 
Sunnelid, Utvecklingsofficer/ordförande AG FMLS TS. 
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Bilaga 1. COPD V2.0, NATO Crisis Response Planning123 
 

 
 
 

                                                           
123 COPD Interim V2.0, chapter 4, page 4. 
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Bilaga 2. COPD C4IS 
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Bilaga 3. Intervjumanus respondentintervju  

 

PERSONDETALJER 

1. ROLLER 

2. INTRODUKTION TILL STUDIEN 
a. Syfte 
b. Vetenskaplig frågeställning 
c. Förklaring av teoretisk modell: ”Inre systemet och det yttre systemet”  

3. FORSKNINGSETISKA RIL OCH ANONYMITET 
4. PERSONDETALJER 

a. Namn: 
b. Ålder: 

c. Kön: 
d. Professionell bakgrund 
e. Nuvarande befattning 

INTERVJUSCHEMA LEDNINGSFÖRBANDEN 

1. VAD ÄR LEDNING?  
2. VAD BESTÅR LEDNINGSYSTEM AV? 

a. Vad består teknik/ledningsstödsystemet av? Jämför vid behov med FMLS TS definition. 
b. Vem leder ledningsstödsystemet? 
c. Hur leds ledningsstödsystemet? 

3. LEDNINGSBEHOV 
a. OPD talar om ledningsbehov. Hur skall vi förstå betydelsen av ledningsbehov? 
b. Kan du ge ett exempel på ett ledningsbehov? 

c. Är ledningsbehovens karaktär alltid lika? 
d. Om du skulle definiera begreppet ledningsbehov. Hur skulle det kunna låta? 
e. Synpunkter på hypotetisk definition?  

4. MÅLSÄTTNINGAR 
a. I vilken omfattning påverkar ledningsbehoven förbandsens målsättning? 
b. Kan ledningsbehoven sägas utgöra ledningsstödsystemets existensberättigande? 
c. Kan huvudmålsättningen för ledningsstödsystemet sägas vara att uppfylla ledningsbehoven? 
d. Synpunkter på ledningshypotetisk generell målsättning för ledningsförbanden? 

5. UPPDRAG/UPPGIFTER TILL LEDNINGSFÖRBANDEN  
a. Vilka formella uppgifter ställs till ledningsförbanden? 
b. Vad har de formella uppgifterna för implicit betydelse? 
c. Är det relevant att tala om sambandstaktik och hur utövas i så fall den och av vem? 
d. Hur bör uppdragen/uppgifterna utformas för att möjliggöra sambandsplanering och driftledning inom ramen för 

indirekt metod, manöverkrigföring och uppdragstaktik?  
6. LEDNINGSSYSTEMETS OPERATIVA DESIGN 

a. Hur väl stämde/stämmer nuvarande design med förbandets syfte och uppgifter? 

i. IO14? 
ii. NBG11/15? 

b. Hur kan målsättningarna för det yttre- (ledningsförbanden) och det inre- systemet sägas påverka gränssnittet 
(ordern) om den skall fylla kriterier inom ramen för indirekt metod, manöverkrigföring och uppdragstaktik?  

c. Skapar nuvarande design och ledning möjlighet att genomföra manöverkrigföring enligt uppdragstaktik, indirekt 
metod, högt tempo som uppmuntrar och tar till vara initiativförmågan på lägsta nivå? 

7. UPPDRAG/UPPGIFTER TILL FUNKTIONSLEDNINGEN (Ledningschefen)  

8. VILKET MANDAT HAR LEDNINGSSYSTEMCHEFEN? 
a. Funktionsledning av stödsystemet? 
b. Guidelines, SOP? 
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INTERVJUSCHEMA LEDNINGSSYSTEMCHEF 

1. VAD ÄR LEDNING?  

2. VAD BESTÅR LEDNINGSYSTEM AV? 
a. Vad består teknik/ledningsstödsystemet av? Jämför vid behov med FMLS TS definition. 
b. Vem leder ledningsstödsystemet? 
c. Hur leds ledningsstödsystemet? 

3. LEDNINGSBEHOV 
a. OPD talar om ledningsbehov. Hur skall vi förstå betydelsen av ledningsbehov? 
b. Kan du ge ett exempel på ett ledningsbehov? 
c. Är ledningsbehovens karaktär alltid lika? 

d. Om du skulle definiera begreppet ledningsbehov. Hur skulle det kunna låta? 
e. Synpunkter på hypotetisk definition?  

4. MÅLSÄTTNINGAR 
a. I vilken omfattning påverkar ledningsbehoven förbandsens målsättning.  
b. Kan ledningsbehoven sägas utgöra ledningsstödsystemets existensberättigande? 
c. Kan huvudmålsättningen för ledningsstödsystemet sägas vara att uppfylla ledningsbehoven? 
d. Synpunkter på ledningshypotetisk generell målsättning för ledningsförbanden? 

5. UPPDRAG/UPPGIFTER TILL LEDNINGSFÖRBANDEN  

a. Vilka formella uppgifter ställs till ledningsförbanden (SOP, CIS Concept)? 
b. Vad har de formella uppgifterna för implicit betydelse? 
c. Hur kan denna implicita betydelse anses vara normgivande? 

6. MÅL & MANDAT FÖR LEDNINGSSYSTEMCHEFEN INKLUSIVE SEKTION  
a. Mål och mandat för ledningssystemchefen? Vilken roll spelar du i ledningssystemet? 
b. Funktionsleding av ledningsstödsystemet? 
c. Vilka formella uppgifter ställs till sektionen (SOP)? 
d. Vad har de formella uppgifterna för implicit betydelse? 

e. Är det relevant att tala om sambandstaktik och hur utövas i så fall den och av vem? 
f. Hur bör uppdragen/uppgifterna utformas för att möjliggöra sambandsplanering och driftledning inom ramen för 

indirekt metod, manöverkrigföring och uppdragstaktik? 
7. METODER 

a. OPD talar om svenska metoder och anger nationella metoder, COPD samt PUT som de svenska modellerna på 
operativ nivå. Vilken modell använder ni? 

b. Finns det någon funktionstillämpning på planerings och uppföljningsmetod? 
c. Hur genomförs ert ledningssystembedömande?  

8. VID BESLUT OM INSATSFÖRBEREDELSER 
a. Vilka planeringsaktiviteter HC eller egna genomfördes 
b. Vilken metod tillämpades 
c. Hur genomfördes den operativa designen av ledningssystemet och stämmer proceduren överens med någon FM 

instruktion/metod eller sedvänja? 
d. Hur tycker du att det borde gå till och vad borde ledningssystemchefens roll vara i designprocessen? 

9. ÖVNINGAR: systemprov, initial effort, Joint Action.  

a. Planer/order 
b. Ledningsbehov 
c. Lednings och sambandsplan? 
d. Stridsledningsunderlag? 
e. Sambandstaktik? 
f. Hur väl lyckades ledningen? Varför? 
g. Rapport (SEL) eller utvärdering från JA 10   

10. LEDNINGSSYSTEMETS OPERATIVA DESIGN 

a. Hur väl stämde/stämmer nuvarande design med förbandets syfte och uppgifter? 
i. NBG 08 

ii. NBG11/15? 
b. Med en systemsyn enligt ledningsvetenskapen (Requisite variety)? Är staben en replika av verkanssystemet 

(förbanden)? Är sektionen en replika av ledningsförbanden? 
c. Hur kan målsättningarna för det yttre- (ledningsförbanden) och det inre- systemet sägas påverka gränssnittet 

(ordern) om den skall fylla kriterier inom ramen för indirekt metod, manöverkrigföring och uppdragstaktik?  
d. Skapar nuvarande design och ledning möjlighet att genomföra manöverkrigföring enligt uppdragstaktik, indirekt 

metod, högt tempo som uppmuntrar och tar till vara initiativförmågan på lägsta nivå? 
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INTERVJUSCHEMA UTVECKLINGCHEFEN 

1. VAD ÄR LEDNING?  

2. VAD BESTÅR LEDNINGSYSTEM AV? 
a. Vad består teknik/ledningsstödsystemet av? Jämför vid behov med FMLS TS definition. 
b. Vem leder ledningsstödsystemet? 
c. Hur leds ledningsstödsystemet? 

3. LEDNINGSBEHOV 
a. OPD talar om ledningsbehov. Hur skall vi förstå betydelsen av ledningsbehov? 
b. Kan du ge ett exempel på ett ledningsbehov? 
c. Är ledningsbehovens karaktär alltid lika? 

d. Om du skulle definiera begreppet ledningsbehov. Hur skulle det kunna låta? 
e. Synpunkter på hypotetisk definition?  

4. MÅLSÄTTNINGAR 
a. I vilken omfattning påverkar ledningsbehoven förbandsens målsättning.  
b. Kan ledningsbehoven sägas utgöra ledningsstödsystemets existensberättigande? 
c. Kan huvudmålsättningen för ledningsstödsystemet sägas vara att uppfylla ledningsbehoven? 
d. Synpunkter på ledningshypotetisk generell målsättning för ledningsförbanden? 

5. UPPDRAG/UPPGIFTER TILL LEDNINGSFÖRBANDEN  

a. Vilka formella uppgifter ställs till ledningsförbanden (SOP, CIS Concept)? 
b. Vad har de formella uppgifterna för implicit betydelse? 
c. Hur kan denna implicita betydelse anses vara normgivande? 

6. MÅL & MANDAT FÖR LEDNINGSCHEFEN INKLUSIVE SEKTION  
a. Mål och mandat för ledningssystemchefen? Vilken roll spelar du i ledningssystemet? 
b. Funktionsleding av ledningsstödsystemet? 
c. Vilka formella uppgifter ställs till sektionen (SOP)? 
d. Vad har de formella uppgifterna för implicit betydelse? 

e. Är det relevant att tala om sambandstaktik och hur utövas i så fall den och av vem? 
f. Hur bör uppdragen/uppgifterna utformas för att möjliggöra sambandsplanering och driftledning inom ramen för 

indirekt metod, manöverkrigföring och uppdragstaktik? 
7. METODER 

a. OPD talar om svenska metoder och anger nationella metoder, COPD samt PUT som de svenska modellerna på 
operativ nivå. Vilken modell använder ni? 

b. Finns det någon funktionstillämpning på planerings och uppföljningsmetod? 
c. Hur genomförs ert ledningssystembedömande?  

8. UTVECKLING 
a. Hur sker design av ledningsstödsystem i FM idag? 
b. Hur skedde design av NBG11? 
c. Givet FM inriktning mot tillgängliga, dynamiskt sammansatta förband. Vad får detta för effekt inom 

utvecklingsområdet? 
d. Påverkar operationens kontext och karaktär utformningen av ledningsstödsystemet? 
e. Är det relevant att tala om operativa design av ledningsstödsystemet? 

f. Finns det någon organisation och procedur för operativ design inom FM idag? Bör det finnas? 
9. LEDNINGSSYSTEMETS OPERATIVA DESIGN 

a. Hur väl stämde/stämmer nuvarande design med förbandets syfte och uppgifter? 
i. NBG 08 

ii. NBG11/15? 
iii. IO 14 

b. Skapar nuvarande design och ledning möjlighet att genomföra manöverkrigföring enligt uppdragstaktik, indirekt 
metod, högt tempo som uppmuntrar och tar till vara initiativförmågan på lägsta nivå? 


