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Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om att identifiera de funktioner som ett ledningsstödsystem vid 

manöverförbanden måste uppfylla. Utgångspunkten är dels OODA-loopen och det 

utvecklade DOODA-konceptet, dels dynamisk beslutsfattande inom ramen för planering 

under tidspress (PUT). Uppsatsen studerar både den lägsta nivån, enskilt stridsfordon, och 

bataljonsnivån. Analysen grundar sig på designlogik och på CWA (Cognitive Work 

Analysis) - kognitiv arbetsanalys. 

Resultatet omfattar ett antal funktioner i ett ledningsstödsystem. Dessa är: 

 Positioneringssystem som möjliggör att förbandets alla enheter känner till varandras 

läge 

 Möjlighet att sända/ta emot symboler med olika färger 

 Möjlighet att sända/ta emot TEXT 

 Kartbild som kan presentera; 

- Data från tekniska sensorer på kartbild (Ex. radarbild) 
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Abstract 

The essay describes the process of identify the functions of a command and control system 

within the maneuver units. The starting point is the OODA -loop, and the developed 

DOODA concept as well as the theory behind dynamic decision making in the context of 

planning during time pressure (PUT). The essay studies the lowest levels, individual combat 

vehicles, as well as the battalion level. The analysis is based on design logic and CWA 

(Cognitive Work Analysis)  

The result includes a number of functions in a command and control system. These are: 

 Positioning system that allows all elements of the unit know each other's location 

 Ability to send/receive symbols with different colors 

 Ability to send/receive TEXT 

 Map display that can present; 

o Data from technical sensors on the map (ex. radar image) 

o View chart 

o Terrain type 

o Symbols and TEXT 

o Rivers/streams and bridges with classification (delaying or impeding and 

bearing capacity) 
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Inledning 

Bakgrund 

Ledning syftar till att samordna tillgängliga resurser mot ett militärt mål. Samordning kan 

uppnås genom befäl eller genom samverkan. Samordning genom befäl är det vanligast 

förekommande vid väpnad strid. (Försvarsmakten, 2010) Att utöva befäl innebär att befinna 

sig i en beslutssituation, dvs. en valsituation med olika handlingsalternativ. (Koopman, 1991) 

I en militär organisation måste chefer på alla nivåer, indirekt eller direkt, ta beslut för att 

uppnå ett specifikt mål. En enhets förmåga att uppnå målet beror på dess skicklighet att på 

alla nivåer genomföra styrning och kontroll av verksamheten. Med anledning av detta är 

chefers förmåga avseende beslutsfattning av avgörande betydelse för framgång. (Brehmer, 

1991) 

I förlängningen syftar ledning till att uppnå ledningsöverläge vilket är en situation då det egna 

förbandet i en specifik situation sammantaget upptäcker, bedömer, fattar beslut och agerar 

snabbare och bättre än motståndaren. Det kommer i teorin medföra att motståndarens åtgärder 

blir irrelevanta eftersom de kommer för sent eller i bästa fall är felaktiga. Härmed är 

motståndarens initiativ och handlingsfrihet förlorad. (Försvarsmakten, 2010) 

För att underlätta ledning och göra beslutsfattande enklare, snabbare och bättre används 

ledningssystem. Ledningssystem definieras generellt som en kombination av en organisation 

med dess personal, de metoder som används, ett mandat att genomföra en verksamhet samt ett 

tekniskt stödsystem. Ledningssystem är därmed sociotekniska system, dvs. system som 

omfattas av människor och maskiner och samspelet dem. Detta medför att utveckling av 

ledningssystem bör ta sin utgångspunkt i samspelet mellan människor, tekniken och den 

organisation de ska verka. Människan kan inte skiljas från tekniken eller organisationen, det 

är i samspelet tillsammans som de får betydelse. (Hughes, 1993) 

 

”Att leda strid innebär att fatta beslut. Chefen måste först visualisera läget på egna och 

motståndarens förband och därefter fastställa vad som måste uppnås för att den egna 

uppgiften ska lösas” 
 

General Frederick Franks, chef för VII Armékåren under Gulfkriget 90-91 

Fritt översatt av författaren 
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Ledningsstödsystem, som denna uppsats handlar om, har i denna kontext som huvudsaklig 

uppgift att sammanställa och presentera information för att ge chefer en korrekt bild av 

rådande läge. Ledningsstödsystem utformas efter den verksamhet de ska stödja och kommer 

därför att skilja sig åt både avseende gränssnitt och funktioner, men det kommer också att 

finnas vissa gemensamma drag. (Jensen, Tehler, & Brehmer, 2011)  

På den lägsta nivån, exempelvis stridsfordonsnivån, tillämpas bekämpningsprocessen. Det är 

en process som syftar till att på kortast möjliga tid hitta och välja mål samt därefter nyttja 

lämpligt vapensystem för att uppnå verkan i målet. (Försvarsmakten, 2005) Därför är de 

ledningsstödsystem som används på denna nivå i första hand utformade för att stödja 

bekämpningsprocessen. Högre upp i hierarkin, exempelvis på bataljonsnivå, är behovet i 

större omfattning ett besluts- och planeringsstöd.  

För att utveckla ett ledningsstödsystem måste de definierade ledningsbehoven vara 

dimensionerande. Gemensamt och oberoende av nivå är behovet av korrekt lägesinformation 

vilket ger förutsättningar för en gemensam lägesbild. (Andersson et al, 2009) Vad som ryms i 

begreppet lägesinformation skiljer sig åt men uppgifter om egna och motståndarens förband är 

generella. Med lägesinformation som grund byggs en lägesbild, dvs. en sammantagen bild av 

lägesinformationen. En viktig funktion i detta är hantering av information. En grundläggande 

utmaning är att skapa ett ledningsstödsystem där operatören snabbt kan växla från 

detaljinformation till överblick oavsett vilken organisatorisk nivå det gäller. (Försvarsmakten, 

2012)  

För att åstadkomma en gemensam lägesbild krävs bland annat en hög teknisk kompetens hos 

de befattningshavare som använder ledningssystemen. (Andersson et al, 2009) Det innebär att 

chefer vid markstridsförbanden måste behärska ett antal olika ledningsstödsystem med olika 

funktioner för att kunna lösa sina uppgifter.  

Att diskutera ledningsstöd utan att beröra även ledningssystemet som helhet låter sig knappast 

göras, uppsatsens avgränsning till trots. I kommande avsnitt beskrivs ledningssystem och 

teknikstöd kortfattat ut ett historiskt perspektiv där teknikutveckling och metod- samt 

organisationsutveckling gått hand i hand. Syftet är att skapa en förståelse för hur tätt 

sammankopplade teknikutveckling, metodutveckling och organisationsutveckling är och har 

varit. 
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Teknikstöd inom Ledning – en historisk återblick 

Ledning av väpnad strid bygger på en kombination av en chef med sin organisation, 

tillgängligt teknikstöd och de metoder som används. Trots tillgänglig teknik med dess 

möjligheter att stödja ledning har genomförandet av ledning i praktiken ofta präglats av 

situationer där chefer möter sina underställda för diskussion runt en karta. (McGrath, 2006) 

Det är här, och med detta fenomen i fokus, som utmaningarna med att designa ett 

ledningsstödsystem blir tydliga. Personliga möten är idag svåra, eller till och med omöjliga, 

att helt ersätta med ett ledningsstödsystem. Parametrar som sinnesstämning, viloläge och 

stressnivå är helt enkelt svåra att både uppfatta och presentera i ett tekniskt system. Likafullt 

måste ambitionen med ett ledningsstödsystem vara att ge chefer den information de behöver 

för att kunna utöva ledning från den plats de finner lämplig. (Försvarsmakten, 2007) 

Ledning av väpnad strid innebär ledning av enheter som förflyttar sig både snabbt och på 

stora avstånd. Historiskt har befintlig teknik begränsat chefer främst avseende kommunikation 

med sina underlydande. Därför har ledningsmetoder haft större betydelse än det eventuella 

teknikstöd som funnits. Av denna anledning har utvecklingen av ledningsmetoder bl.a. 

inriktats mot att underställda chefer skulle kunna följa högre chefs avsikt även om samband 

och därmed vägledning saknades. (McGrath, 2006) Underställda chefer skulle alltså, utefter 

egen erfarenhet och omdöme agera och ta initiativ i högre chefs anda även om 

direktkommunikation inte var möjlig. (Van Creveld, 2006)  Utifrån detta resonemang kommer 

vår egen uppdragstaktik men även några av krigföringens grundläggande principer, 

exempelvis “Enkelhet: Ta fram tydliga, okomplicerade planer och order”. (Försvarsmakten, 

MSD 12, 2011) 

Befälhavare har genom historien också särskilt anpassat sig till befintligt teknikstöd och i 

praktiken bristen av densamma. Exempelvis stred Alexander den stores styrkor alltid som en 

enhet, aldrig uppdelat i kolumner eller kringgångsavdelningar. Alexander utövade också 

ledning från händelsernas centrum, dvs. från stridslinjen. Syftet var att med korta 

sambandsvägar och en god överblick underlätta ledningen. Djingis Kahn förlitade sig tvärtom 

ofta på anfall från flera olika riktningar och var därför särskild noggrann när han utsåg chefer. 

Eftersom det saknades teknik för att tillförlitligt kommunicera på längre avstånd skulle chefer 

själva kunna agera och ta initiativ för att utföra hans vilja. Napoleon utvecklade denna typ av 

ledning då han organiserade sin armé i mindre avdelningar, armékårer, vilka självständigt 

skulle kunna lösa uppgifter som var både komplexa och utsträckta i tid. (McGrath, 2006) 
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Utvecklingen av kommunikationsteknik i form av radion medförde stora förbättringar 

avseende militära enheters möjlighet till att kommunicera med varandra. Som en följd av 

denna teknikutveckling kunde metoderna också utvecklas. Ett exempel är blixkrig (tyska: 

blitzkrieg) där kraftsamling av anfallsförband samt direkta och indirekta bekämpningssystem 

som artilleri och flygstridskrafter stod i fokus för att åstadkomma genombrott. Denna 

kraftsamling förutsatte samordning inom markförbanden men även med flygförband och 

krävde därför ett fungerande radiosamband. (McGrath, 2006) 

Efter införandet av satellitkommunikation och tillhörande dataöverföring under 1990-talet 

kunde chefer och staber på alla nivåer utbyta stora mängder data snabbt och tillförlitligt. Data 

måste dock bearbetas. Viss data kan bearbetas med ett teknikstöd, medan andra måste 

bearbetas av en människa. Därmed ökar storleken på staben personellt vilket medför minskad 

rörlighet och därmed minskas fördelarna med att erhålla stora mängder data. En anpassning 

till denna organisatoriska förändring är metoden att leda från mindre framskjutna 

ledningsplatser. Denna utveckling har pågått under lång tid och ett exempel är Generalmajor 

Rommel
1
 som under anfallskriget mot Frankrike och Beneluxländerna våren 1940 valde att 

leda 7. Pansardivisionen långt fram. Rommel motiverade detta med att han då kunde få en 

bättre lägesuppfattning tack vare att han kunde träffa underlydande öga mot öga. Rommel 

beaktade även de tidsförhållanden som uppstår när ledningen utövas för långt bakom 

underställda förband. Han hade en klar uppfattning om att beslut som tas för långt bak är 

inaktuella när det når de som ska verkställa ordern eftersom läget då har förändrats. 

(McGrath, 2006) 

Sammanfattningsvis har historien har visat tre fenomen som kan betraktas som ledstänger vid 

studier av teknikstöd. För det första har utvecklingen av metoder, organisation och teknikstöd 

skett parallellt där de påverkat varandra. Därför måste studier av ett teknikstöd bygga på den 

metod som används för att utöva ledning. För det andra måste utgångspunkten vara att det inte 

finns ett ledningsstödsystem som kan ersätta en chefs närvaro hos underställda chefer. Vid 

omslagspunkter, oavsett de är i tid eller rum, måste chefer träffa sina underställda. Inte för att 

ge order eller motta en rapport utan för att ta del av deras intryck och sinnestämning. Detta 

antyder att enkelhet bör vara i fokus när funktioner i ett ledningsstödsystem ska identifieras 

                                                 

1
 Rommel befordrades senare till Generalfältmarskalk 1942 under ökenkriget i Nordafrika. 
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eftersom personliga möten likafullt är ett måste vid vissa tillfällen. Slutligen är avvägningen 

avseende mängden data ett vågspel som inte får underskattas. För stor mängd data kommer 

leda till begränsningar i att uppfatta läget, medan för liten mängd data kommer ge samma 

resultat.  

 

Problemformulering 

De idag befintliga ledningsstödsystemen
2
 inom manöverförbanden skiljer sig åt beroende på 

vilken nivå man befinner sig på och vilken funktion man representerar. Generellt har 

ledningsstödsystemen få eller inga gemensamma gränssnitt. Gemensamt för 

ledningsstödsystemen är dock att de erbjuder en mängd funktioner som i sin tur innebär att de 

blir komplexa och därmed svåra att behärska. Som en följd har användarna generellt inte 

tillräckligt hög utbildningsståndpunkt på det system han eller hon förväntas behärska. Denna 

uppsats tar utgångspunkt i att för att uppnå hög teknisk kompetens på individnivå krävs 

tekniskt enkla ledningsstödsystem. Orsaken är att militära befattningshavare ofta byter 

befattning. I krigstid kommer detta bli särskilt tydligt då konsekvenserna av striden, stupade 

och sårade, kommer omsätta personal och därmed också chefer. Utmaningen är därför i 

grunden att definiera vad som ska presenteras för olika befattningshavare (vilken data) för att 

en gemensam lägesuppfattning ska kunna uppnås. 

 

Frågeställning 

Vilka lägsta krav på ledningsstödsystem, uttryckt i funktioner, kan identifieras på låg taktisk 

nivå? 

 

Syfte  

Syftet med uppsatsen är att hitta de minsta gemensamma kraven på ett ledningsstödsystem 

som kan nyttjas på låg taktisk nivå. Härmed skulle personalen i insatsförbanden ha möjlighet 

att uppnå en hög kompetens på de ledningsstödsystem som de förväntas behärska.  

                                                 

2 Exempel är TCCS eller LSS 122 (ledningsstödsystem till stridsvagn 122, SLB (Stridsledningssystem bataljon) samt 

SWECCIS (SWEdish Command Control and Information System) 
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Avgränsningar 

Uppsatsen kommer inte att ta hänsyn till de begränsningar och möjligheter som finns i att 

överföra digital information (datatransmission). I frågeställningen riktar uppsatsen in sig på 

låg taktisk nivå. I detta avseende kommer avgränsningen göras till bataljonsnivån. (se 

utförligare beskrivning under centrala begrepp) 

 

Målgrupp 

Denna uppsats riktar sig främst mot chefer på alla nivåer inom arméns insatsförband. Den 

vetenskapliga grunden samt analysen är dock så generell i sin beskrivning och utformning att 

även de som har ett allmänintresse av beslutsfattning och den teknik som stödjer 

beslutsfattning kan finna uppsatsen lärande.  

 

Författarens bakgrund 

Författaren har bred erfarenhet från manöverförband och ledning av dessa. Erfarenheten 

kommer både från nationell tjänstgöring samt från internationella insatser i ledande 

befattning. Författaren tjänstgjorde vidare två år vid MSS projektgrupp som ansvarade för att 

ta fram en funktionsmodell för det framtida stridsledningssystemet på bataljonsnivå (FUM 

SLB respektive SLB). 

Datainsamling och Källgranskning   

Källorna i denna uppsats har avgränsats till öppna, icke sekretessbelagda källor. Vidare har 

tyngdpunkten riktats mot att använda källor som är välkända och ofta förekommande. 

Ett exempel på detta är Berndt Brehmers bok Insatsledning - Ledningsvetenskap hjälper dig 

att peka åt rätt håll.  Boken är i grunden en sammanfattning av hur långt forskningen kommit 

inom ledningsvetenskap och är, även om den är mer generell än precis, både tillgänglig och 

omfattande. Trots att boken är nyutgiven (2013) kan den i denna kontext bedömas ha högt 

källkritiskt värde.  

I kapitlen som omfattar dynamisk beslutsfattning och planering under tidspress (PUT) 

används Peter Thunholms Military Decision Making and Planning: Towards a New 

Prescriptive Model (2003) samt försvarsmaktens Metodhandbok Ledning Bataljon (2007). I 

förhållande till varandra är Thunholms verk den teoretiska grunden medan metodhandboken 

omfattar de riktlinjer och metoder som beskriver hur tillämpningen går till. Båda 
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publikationerna bedöms ha högt källkritiskt värde, särskilt Metodhandbok Ledning Bataljon 

som används vid utbildning av chefer och staber inom arméns insatsförband.  

En annan källa som används är boken Cognitive Work Analysis: Coping with Complexity av 

Jenkins, Stanton, Salmon och Walker (2009). Boken kan betraktas som en sammanställning 

och utveckling av tidigare presenterade teorier. Bokens styrka är beskrivningen av de olika 

stegen i CWA med tillhörande exempel. Av denna anledning används den ofta som 

referensverk och kan därmed också bedömas ha högt källkritiskt värde. 

OODA-loopen och dess upphovsman John Boyd refereras ofta till i sammanhang där 

beslutsfattande ska beskrivas. De skriftliga alster som Boyd lämnade efter sig är dock i allt 

väsentligt begränsade till essän Destruction and Creation. Boyd hävdade heller aldrig att hans 

teori skulle gälla något annat än specifikt luftstrid från ett flygförarperspektiv. (Boyd , 1976) 

Av dessa skäl får Boyds OODA-loop som källa ses på med viss försiktighet i sammanhanget 

ledningsstödsystem vid manöverförbanden.  Science, Strategy and War – The Strategic 

Theory of John Boyd av Frans Osinga, som är en avhandling med syfte att analysera Boyds 

teori runt OODA-loopen, kan dock ses som en mer omfattande källa. Anledningen är främst 

att Osinga lyfter fram de olika källor som formade Boyd tänkande. (Osinga, 2007) 

För att placera militär ledning i ett större, och även i ett historiskt sammanhang, har John 

McGraths rapport Crossing the Line of Departure - Battle Command on the Move A 

Historical Perspective använts (McGrath, 2006). Rapporten kan betraktas som en översiktlig 

studie som omfattar ledning av strid. Rapporten är utgiven av U.S. Army Combined Arms 

Center (Combat Studies Institute) och tillskrivs högt källkritiskt värde. Anledningen är att den 

är omfattande i sin analys avseende vilka tekniker och metoder befälhavare tillämpat samt att 

den är utgiven av den del av US Army som har till uppgift att dokumentera och dra lärdomar 

av verkliga konflikter.  

Försvarshögskolan läroböckerna i militärteknik har också använts. Eftersom de granskats av 

det vetenskapliga rådet vid försvarshögskolan kan böckerna anses ha ett högt källkritiskt 

värde. 
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Centrala begrepp 

I detta avsnitt tydliggörs begrepp. Syftet är inte att fastställa betydelsen utan att beskriva dem 

utifrån vilken definition begreppen utgår när de används i de empiriavsnitt och analyser som 

kommer senare. 

Hur data blir information, som blir en gemensam lägesinformation och lägesuppfattning 

Begreppen data, information och lägesinformation har olika betydelse. Inte bara inbördes utan 

också beroende på vem som definierar begreppen. En definition av data, som är lämplig att 

utgå ifrån vid studier av ledningsstödsystem, är att data är ett slags fakta som kan överföras, 

tolkas alternativt bearbetas av människor eller maskiner.  

Formen på data kan vara symboler eller signaler och ett exempel är en positionssignal från ett 

stridsfordon som sänds i ett kommunikationssystem. Positionssignalen måste kunna tolkas för 

att göra nytta och först då blir data till information (figur 1). Data har blivit kunskap. 

(Andersen , 1994) I denna uppsats definieras data som fakta som kan överföras eller 

bearbetas. Data har en sådan form att den kan tolkas av människor eller maskiner. 

 

 

Figur 1 - Sambandet mellan Data och Lägesinformation. Figuren är skapad av författaren med inspiration från  

(Eriksson, 1989) 

I exemplet som visas i figur 1 kan en symbol på en kartbild illustrera innebörden av 

information utifrån ett stridsfordons position.  För att information ska kunna användas måste 

den kunna tolkas av mottagaren på ett sätt som gör att mottagaren erhåller en ökad kunskap. 

Utmaningarna som finns här utgörs bland annat av att skapa ett användarvänligt 
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användargränssnitt som underlättar denna tolkning. I exemplet stridsfordonets position är 

också presentation av förbandets övriga enheter, geografisk data i form av möjliga 

observations-/verkansområden, framryckningsvägar, mm viktiga för att sätta informationen i 

rätt sammanhang så att den verkligen kan tolkas.  Ett ledningsstödsystem måste således kunna 

inhämta information och presentera den. Informationen ska inte bara vara korrekt utan också i 

rätt mängd. För mycket information riskerar att överbelasta operatören och för lite 

information medför sämre möjlighet att skapa en lägesuppfattning. Informationen måste 

därmed levereras i rätt mängd och på rätt abstraktionsnivå. Hädanefter definieras information 

som data som är tolkad och presenterad på ett sådant sätt att operatören kan förstå den.  

Om fokus ges åt förbandsnivå (bataljon) blir omfattningen av begreppet information vidare. 

På denna nivå är information om orderläge och stridsvärde samt motståndarens läge och 

stridsvärde viktig. För att kunna definieras som gemensam lägesinformation bör information 

presenteras på samma sätt oavsett förbandstyp och även kunna anpassas beroende på nivå och 

befattning (roll). Exempelvis har en gruppchef ett annat informationsbehov än en bataljonchef 

på samma sätt som en underrättelseofficer har ett annat behov än en underhållsofficer. 

(Andersson et al, 2009). Gemensam lägesinformation definieras i kommande text som 

information som spridd i förbandet och är anpassad till användarens befattning och nivå. 

Begreppet lägesuppfattning kan beskrivas som en kombination av dels lägesinformation, dels 

en förståelse hur detta läge har uppstått, och slutligen en förståelse för vad det kan leda till.
 

(Endsley, 2012) Lägesuppfattning kan således betraktas som en tolkning eller bedömning av 

en situation (se figur 1). Av denna anledning är det, vid studier av ledningsstödsystem, 

lämpligare att istället sätta begreppet gemensam lägesinformation i centrum. Då tydliggörs att 

en lägesuppfattning eller lägesbild inte nödvändigtvis måste vara gemensam.  Det viktigaste 

är då att informationen om läget är gemensam som på det sätt som beskrivs ovan, dvs. 

anpassad till nivå och roll.  Oavsett befattning eller nivå är grunden till en god 

lägesuppfattning således tillgången till information. I denna uppsats definieras 

lägesuppfattning som en förståelse avseende hur lägesinformationen uppstått, och vad detta 

kan leda till. 
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Nivån som ska studeras, låg taktisk nivå – är det stridsteknisk nivå?  

Taktik är konsten att samordna medel och metoder för att uppnå ett visst mål. Genomförandet 

av taktik innebär exempelvis att manövrera förband för att samordna förbandets 

verkanssystem med en rörelse (eld och rörelse) eller att samordna en enhets försvar medan 

andra enheter återhämtar för att behålla stridsvärdet och därmed handlingsfriheten med 

förbandet. Taktik tillämpas av de förband som har möjlighet att samordna medel och metoder, 

exempelvis brigad och bataljon. De metoder för eld och rörelse som tillämpas för att uppnå 

syftet med striden benämns stridsteknik. (Försvarsmakten, 2010) Ett exempel på stridsteknik 

är anfallsmanövern omfattning som syftar till att undvika motståndarens förberedda 

ställningar och istället manövrera för att kunna bekämpa honom från ett gynnsammare läge. 

(Försvarsmakten, 2010) Att dra absoluta gränser mellan taktik och stridsteknik kopplat mot 

nivåer låter sig, med anledning av ovanstående definitioner, inte göras. Om koppling mot nivå 

likafullt är önskvärd kan en mycket grov indelning vara att taktisk nivå kopplas mot förband 

från bataljon och uppåt, medan stridsteknisk nivå börjar på stridspar och slutar vid 

brigadnivån.  

Ledning, ledningssystem och ledningsstödsystem 

Ledning definieras i denna uppsats som en funktion som åstadkommer inriktning och 

samordning åt en insats så att den uppnår uppställda mål. Funktionen ledning kombinerat med 

ett mandat möjliggör denna samordning genom en strukturering av tillgängliga 

verkanssystem. Vidare definieras ledningssystem som ett sammanhängande system som 

utgörs av chefen med hans stab, en doktrin och en metod som tillämpas inom ramen för ett 

mandat samt ett ledningsstödsystem (Brehmer, 2013). Ledningsstödsystem är i grunden ett 

informationssystem, dvs. ett system som kan insamla, bearbeta och distribuera information, 

utformat för att kunna stödja en chef med tillhörande stab vid utövande av ledning. Med 

utformat menas att rätt funktionaliteter och ett användbart presentationsgränssnitt finns. 
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Teorianknytning 

Teorikopplingen mot militärteknik, hur tekniken inverkar på militär verksamhet såväl som på 

militär personal och omvänt, är central genom hela uppsatsen. Teorierna som används för att 

förstå de metoderna som används på låg taktisk nivå kommer från krigsvetenskapen. 

Inledningsvis kommer OODA-modellen att användas. OODA, från engelskans observe, 

orient, decide, och act, är en modell som avhandlar beslutsfattande utifrån en beslutscykel. 

OODA utvecklades av den amerikanske flygvapenöversten John Boyd som formulerade sin 

teori efter de erfarenheter han fick som pilot i Koreakriget på 1950-talet. Modellen hänvisas 

ofta till vid studier i beslutsfattning trots att den inledningsvis togs fram som en 

förklaringsmodell till framgångar i luftstrid. OODA-modellen har varit betydelsefull för 

generella studier i militär ledning och beslutsfattning. DOODA-teorin, som är en utveckling 

av OODA-modellen där ledning lyfts fram som en framträdande funktion, kommer också att 

användas. I DOODA-teorin framhävs vikten av att kunna leverera effekt snarare än att fatta 

snabba beslut. (Brehmer, 2013) 

För att identifiera kraven från nivå bataljon kommer planering under tidspress (PUT) att 

användas. PUT är en planeringsmodell som möjliggör att snabbt hitta en acceptabel lösning 

på en militär situation. Modellen bygger grovt på tre moment; vad måste uppnås, hur kan 

detta uppnås och hur skall detta uppnås? (Thunholm, 2003) 

I analysdelen används inledningsvis designlogik. Designlogik kommer från 

designvetenskapen och omfattas förenklat av samspelet mellan människan och tekniken samt 

hur tekniska system skall designas för att vara ett stöd. I denna kontext och tillämpat på 

ledningssystem innebär designlogik att system måste beskrivas från tre olika nivåer, syfte, 

funktion och form, för att identifiera vad det ska klara av. I uppsatsen avhandlas syftesnivån 

och funktionsnivån. Syftesnivån svarar på frågan varför ledningssystemet finns eller varför 

ledningssystemet ska konstrueras och funktionsnivån beskriver vad ledningssystemet ska 

kunna göra för att dess syfte ska uppnås. (Andersson et al, 2009)  

För att kunna analysera systemkraven kommer en förenklad variant av kognitiv arbetsanalys 

(cognitive work analysis - CWA) att användas. CWA utgår från att maskiner och människor 

löser uppgifter tillsammans där maskinerna, i detta fall ledningsstödsystemet, stödjer 

människan i problemlösning och beslutsfattande. Kortfattat omfattar CWA-processen att 

klarlägga vad detta ledningsstöd ska bestå av. (Axberg et al, 2013) 
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Metod 

För att besvara frågeställningen “vilka lägsta krav på ledningsstödsystem, uttryckt i 

funktioner, kan identifieras på låg taktisk nivå?” kommer kvalitativ metod, baserad på 

tolkning av data insamlade genom litteraturstudier att nyttjas. Inledningsvis beskrivs 

grunderna i bekämpningsprocessen på låg nivå. Bekämpningsprocessen är i grunden en 

ledningsprocess som eftersträvar att hitta och välja mål för att därefter kunna välja 

vapensystem för att åstadkomma verkan. (Försvarsmakten, 2005) Både OODA-modellen och 

den utvecklade DOODA-teorin används för detta. Därefter görs motsvarande beskrivning på 

chefs- och stabsnivå där utgångspunkten på ett tydligare sätt blir beslutsstöd samt planering 

utifrån teorin rörande PUT. Syftet är att skapa en kunskapsgrund inför kommande analys 

genom att peka ut de viktigaste processerna och informationsbehoven på respektive nivå. 

I analysdelen används slutlogen denna kunskap som bas för att med stöd av designlogiken och 

cognitive work analysis (CWA) beskriva vad ledningsstödsystemet skall åstadkomma, dvs. 

identifiera vilka funktioner som måste finnas. Analysen utgår inledningsvis från ett 

stridsfordon för att därefter utgå från förbandsnivån. Att välja ett stridsfordon som 

utgångspunkt bygger på att det där är enkelt att analysera vilka informationsbehov respektive 

befattningshavare har. Principiellt skulle en skyttegrupp eller en jägargrupp också kunnat 

användas. Avslutningsvis kommer de lägsta kraven avseende funktioner man bör ställa på ett 

ledningssystem på taktisk nivå att definieras. Utgångspunkten är att för att uppnå hög teknisk 

färdighet på individnivå kräver tekniskt enkla ledningsstödsystem. I en avslutande diskussion 

beskrivs hur resultatet kan tolkas och hur det kan användas.  
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Empiri 

I detta kapitel kommer de bärande teorierna beskrivas. Syftet är att skapa en förståelse för 

vilka teorier som stödjer efterkommande analys. Härvid kommer de viktigaste processerna 

och informationsbehoven beskrivas för att senare kunna användas i analysdelen. 

OODA-loopen och DOODA-teorin 

Att fatta beslut åskådliggörs ofta genom att beskriva en process med ett antal steg. OODA-

loopen är ett försök att beskriva beslutsfattande med fyra steg där varje steg är beroende av 

det föregående. Möjlighet att observera omvärlden (observe) ger chefer förutsättning att 

orientera sig (orient) och skapa en lägesuppfattning dels för sig själv men även för övriga i 

förbandet. Men en klar lägesuppfattning som grund kan beslut tas (decide). Beslutet skall 

därefter formuleras till exempelvis order eller uppdrag och delges till den underställde chef 

som ska verkställa beslutet (act). Strävan är att kunna agera (act) snabbare och som en följd 

kunna verka med vapensystem både snabbare och mer precist än motståndaren. (Brehmer, 

2013) 

 

Figur 2 - OODA-loopen och DOODA-konceptet 

Resultatet blir att motståndaren tvingas reagera på de åtgärder han utsätts för istället för att 

själv agera och ta initiativ. (Widén & Ångström, 2005) Ett i sammanhanget förekommande 

uttryck är ”att komma innanför motståndarens beslutscykel” vilket är ett sätt att förklara just 

det, hur motståndaren förhoppningsvis tvingas välja att reagera istället för att ta egna initiativ. 

OODA-loopen utgår från att detta kan uppnås genom en snabbare beslutscykel men också 

genom att förändringar i omgivningen upptäcks tidigare och mer precist än motståndaren 



Jan Lundberg  SA på C-nivå  Sida 18 (45) 

HSU-T 14-16                    2014-06-11   

vilket medför att beslut kan fattas snabbare och med bättre precision. (Försvarsmakten, 2007) 

Det viktigaste steget i OODA-loopen är enligt Boyd när chefer och staber ska bedöma den 

situation de står inför (orient). Detta kan vara komplext och Boyd framhåller vikten av att 

kunna skapa mentala bilder för att kunna bedöma situationen på ett korrekt sätt. (Boyd , 1976) 

En annan teori för att beskriva beslutsfattande är DOODA-loopen. DOODA står för 

Dynamisk OODA, och bygger således på OODA-loopen men beskriver beslutsprocessen mer 

ingående. Här är begreppet orienteringsfasen (eng. sensemaking) i fokus. Fasen omfattar den 

process i beslutsfattandet där en förståelse för det taktiska läget samt för hur uppdraget ska 

lösas måste uppnås. Ledning (se ljusblå fält i figur 2) definieras som en kombination av 

datainsamling, orientering samt planering. Schematiskt kan DOODA beskrivas stegvis, även 

om alla faser pågår samtidigt. En ny uppgift eller ett uppdrag igångsätter inledningsvis en 

datainsamling. Syftet är att kunna identifiera vad som skall göras, orienteringsfasen, och 

därefter påbörja planering. Resultatet av planeringen är en order som leder till militär aktivitet 

vid de förband som är underställda, vilka i sin tur åstadkommer effekt. Effekten utvärderas 

med stöd av sensorer inom ramen för orienteringsfasen och här fastställs om målsättningen 

med uppdraget nåtts.  

I DOODA-teorin framhävs vikten av att kunna leverera effekt snarare än att fatta snabba 

beslut. Förståelsen för vad som ska göras, åstadkommas, är också central. DOODA-teorin tar 

således utgångspunkt i ett antal steg för att beskriva beslutsfattande och ledning. Som en 

grund för analys inom designlogiken beskrivs de steg som beskrivs ovan som funktioner inom 

begreppet ledning och benämns som datainsamling, orientering, planering och påverkan. 

(Brehmer, 2013) Dessa funktioner skall inte förväxlas med de den väpnade stridens 

grundläggande förmågor; ledning, underrättelser, verkan, skydd, rörlighet och uthållighet. 

(Försvarsmakten, MSD 12, 2011) 

Funktionerna datainsamling, orientering, planering och påverkan är nödvändiga för att kunna 

både förstå och utforma ett ledningsstödsystem. I datainsamling ryms den verksamhet som 

samlar in data för att de övriga funktionerna ska uppnå sitt syfte. Det innebär att data samlas 

in i ett specifikt syfte, dvs. data som särskilt stödjer orienteringsfunktionen och 

planeringsfunktionen. Data samlas in genom exempelvis sensorer, dit även människor räknas, 

genom rapportering eller direkt observation. I och med att data kommer från en mängd olika 

källor kan en situation uppstå där mängden data bli för stor och därigenom överbelastar och 

försvårar orienteringsfunktionen. Centralt här att kunna identifiera vad som är relevanta data 
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givet de behov som kommer från orienterings- och planeringsfunktionen. 

Orienteringsfunktionen omfattas av den process som ger en förståelse för vad som måste 

åstadkommas för att lösa insatsen uppgift. Grunden i detta är en god lägesuppfattning där 

grunden är eget förbands läge, stridsvärde och möjligheter samt en motsvarande uppfattning 

avseende motståndaren.  I planeringsfunktionen utvecklas förståelsen avseende vad som ska 

åstadkommas till hur det ska göras utifrån rådande läge. I den avslutande påverkansfunktionen 

inryms bland annat mandatet av att leda och följa upp. Detta mandat regleras i lednings- och 

lydnadsförhållanden och är en del av det uppdrag insatsen erhåller.   

Inom DOODA-konceptet är orienteringsfunktionen den mest centrala funktionen. Ett lyckat 

genomförande av orienteringsfunktionen, där en djupare förståelse av vad som skall lösas 

måste uppnås, får avgörande betydelse på hur enheten kommer fullfölja lösandet av 

uppdraget. Det är således här inriktningen sker. En bristfällig förståelse efter 

orienteringsfunktionen kommer att medföra negativa följdverkningar igenom hela skeendet 

eftersom planeringen då kommer leda åt fel håll. (Andersson et al, 2009) Figur 3 visar hur 

funktionerna är relaterade till varandra i en funktionsstruktur.
 
Relationerna är inte kausala, 

dvs. det finns inget orsak – verkansamband. Ett exempel på detta är att även om 

datafunktionen levererar till orienteringsfunktionen betyder det inte att förståelse uppnås. Det 

är en förutsättning för att det ska uppnås, men ingen naturlig följd. (Brehmer, 2013) 

 

Figur 3 - Funktionsstrukturen (Brehmer 2013) 

Sammanfattning 

Både OODA-loopen och DOODA-loopen beskriver beslutsfattande utifrån ett antal steg där 

Boyd framhåller vikten av att snabbt fatta beslut medan DOODA-konceptet fokuserar på att 

leverera effekt. Gemensamt är den vikt som läggs på att förstå situationen som råder. Denna 

förståelse för omvärlden eller läget beskrivs som den viktigaste processen i beslutsfattandet.  
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Dynamiskt beslutsfattande 

 

En dynamisk beslutssituation definieras som en situation där omvärlden förändras över tiden, 

där besluten är beroende av varandra och besluten därför ska ses som en serie av beslut. Med 

förändrad omvärld menas att situationen förändras med olika hastighet. Exempelvis förändras 

situationen vid väpnad strid relativt snabbt dels som en följd av tagna beslut men även som en 

konsekvens av motståndarens handlingar.  (Thunholm, 2003) 

En dynamisk beslutsprocess påverkas av ett flertal faktorer där fördröjning kan ge 

konsekvenser. Exempel på fördröjning kan vara att en enhet av någon anledning inte uppfattar 

sin uppgift eller att en enhets status, exempelvis brist på ammunition, inte uppfattas av högre 

chef på grund av bristfälligt samband eller komplicerade rapporteringsvägar. (Rasmussen, 

Brehmer, & Leplat, 1991) 

Organisationer med beslutsfattande som påverkas negativt av fördröjningar bör decentralisera 

beslutsfattandet. Om chefer på låg nivå tillåts fatta beslut utifrån sin omvärldsuppfattning blir 

konsekvenserna av fördröjningen inte lika stora. Ledning måste utgå från att enheten som ska 

lösa uppgiften ska få en så avgränsad uppgift att den kan lösas separat och självständigt.  

Anledningen är att vissheten, dvs. omvärldsuppfattningen av förklarliga skäl är större på lägre 

nivå. (Van Creveld, 2006) 

 

Planering under tidspress (PUT) 

PUT är en planeringsmodell som möjliggör för chefer och staber att hitta en lösning på en 

militär situation där en oklar omvärldsbild och en dynamisk händelseutveckling är 

normalfallet. (Thunholm, 2003) Modellen är särskilt anpassad för att kunna användas när 

tiden är knapp samt för att stödja dynamisk beslutsfattning. De förberedelser som behövs för 

att kunna möta en dynamisk händelseutveckling och att tillämpa dynamisk beslutsfattning 

omfattas i huvudsak av att, förutom ta fram en stridsplan, identifiera och utveckla 

beslutstillfällen. Beslutstillfällen används för att omhänderta möjligheter som uppkommer 

“We know two things about unexpected events: first; they always occur, and second, 

when they occur, they are always unexpected” (Norman , 2009) 
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men också för att hantera potentiella problem, och beskrivs vanligtvis utifrån en antagen 

händelseutveckling. Här beskrivs vilket informationsbehov som föreligger, vilka indikatorer 

som finns samt vilka åtgärder som måste vidtas om beslutstillfället blir verklighet. De 

traditionella stegen planering, genomförande, och uppföljning är i PUT inte separerade i tid 

utan pågår över tiden. Det innebär att lösande av uppgiften kan påbörjas före planeringen är 

klar (Försvarsmakten, 2007) 

I den mest förenklade beskrivningen av PUT, omfattar det första steget att identifiera vad som 

skall göras. Informationen för att kunna göra detta kommer från den uppgift som har erhållits 

samt från högre chefs målbild och genomförandeidé, dvs. där högre chef beskriver hur 

uppgiften på nästa nivå ska lösas och vad som ska åstadkommas. Att förstå vad som ska göras 

är nödvändigt för det fortsatta arbetet och alla som deltar i planeringen måste vara delaktiga i 

detta steg. Det andra steget omfattar analys kring hur uppgiften kan lösas. Här ingår momentet 

att uppfatta situationen (jämför orienteringsfasen i DOODA). I det ingår att ta fram uppgifter 

om egna förbands läge och stridsvärde, motståndarens läge, stridsvärde och 

handlingsmöjligheter, civilläget och terrängen. I detta steg genereras vidare egna 

handlingsmöjligheter samt att framgångsfaktorer identifieras. I det sista steget produceras 

underlag som kan svara på hur uppgiften ska lösas. Det innebär att en plan tas fram, spel 

genomförs för att chefen därefter kan besluta (fastställa) planen. Det är här taktik och 

stridsteknik kommer in. Ett exempel kan vara att definiera hur överraskning och lokal 

överlägsenhet ska nås (taktikens grunder). Svaret kan falla ut i exempelvis omfattning 

(stridsteknik). Slutligen tas lämpliga orderverk fram samt övrigt underlag för att kunna 

genomföra ledning. (Försvarsmakten, 2007) 

Sammanfattning 

Vid väpnad strid befinner sig befattningshavare på alla nivåer i en dynamisk beslutssituation 

där omvärlden förändras snabbt och de beslut som tas är beroende av varandra. PUT är 

särskilt framtagen för att kunna möta denna miljö med exempelvis beslutstillfällen som 

  jligg       ch f   och    b   ä  ”b   dd  på d   o ä   d ”.  I o  PUT ä  p oc          

identifiera vad som skall göras central. Utan en djupare förståelse av uppgiften och vad högre 

chefs vill uppnå riskerar fortsatt planering och beslutsfattning grunda sig på en felaktig 

tolkning av uppgiften. 
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Designlogik 

Beskrivning 

Designlogik är en metod som kan användas för att analysera och ställa krav på artefakter, dvs. 

föremål konstruerade av människor, som ska stödja en viss verksamhet. I kontexten 

ledningsstödsystem möjliggör metoden utformning av ett sådant. Grunden utgörs av att 

specificera vilka övergripande krav som måste uppfyllas för att ledningssystemet ska uppnå 

sitt syfte. Ett steg i denna analys är att utgå från det yttre systemet och det inre systemet. Det 

yttre systemet utgörs av det som ska påverkas och det inre systemet av det som avgör hur 

påverkan ska gå till. I militära sammanhang är det motståndaren som ska påverkas och således 

är det också motståndaren och hans agerande inom ramen för det yttre systemet som ställer 

krav på ett ledningssystem. Eftersom en precis och kortfattad beskrivning av motståndaren 

inte låter sig göras kommer en systemanalys utifrån det yttre systemet mer handla om i vilken 

miljö ledningssystemet ska verka och mindre om specifika uppgifter som ledningssystemet 

skall klara av. Med utgångspunkt i krigsvetenskapen samt försvarsmaktens gällande doktriner 

kan kraven utifrån det yttre systemet sammanfattas till, förmåga att hantera tidsfaktorn, 

komplexitet samt friktioner. Med dessa krav identifierade kan det inre systemet, i detta fall ett 

ledningssystem, utformas och till detta används designlogik. (Brehmer, 2013) 

Designlogik omfattas av en analys på ett antal nivåer inom ramen för en abstraktionshierarki. 

Grundnivåerna är syfte, funktion och form. Syftesnivån beskriver varför ledningssystemet 

finns och vad det är till för. Funktionsnivån beskriver vilka funktioner ledningssystemet måste 

klara för att uppnå det som beskrivs i syftesnivån. Formnivån beskriver hur artefakten ska 

uppfylla funktionerna.  

Grundnivå är dock ofta för enkel att stödja en analys på, i synnerhet vid analyser kopplat mot 

ledningsstödssystem. Orsaken är att det finns krav på vilket sätt artefakten ska uppfylla syftet, 

exempelvis snabbt, med hög precision osv. Dessa kriterier kallas för designkriterier och 

placeras på nivån mellan syfte och funktion. Designkriterier tydliggör på vilket sätt syftet 

skall uppnås. Ytterligare en nivå som är tillförd från grundnivån är generella processer. Denna 

nivå, som är placerad mellan funktion och form, beskriver vad som är känt sedan tidigare och 

som kan användas för att uppfylla funktionskraven. Nedan (figur 4) visas det fullständiga 

schemat, även kallat det designlogiska schemat. (Brehmer, 2013) 
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Figur 4 - Det fullständiga designlogiska schemat (Brehmer 2013) 

I kontexten väpnad strid bör ledning betraktas som en funktion vilken möjliggör samordning 

av tillgängliga resurser mot ett militärt mål. (Van Creveld, 2006) Om utgångspunkten istället 

är ledningssystem inom ramen designlogik kan detta, dvs. att åstadkomma inriktning och 

samordning av tillgängliga resurser, stället beskrivas som ett syfte. Designkriterier, eller på 

vilket sätt syftet ska uppnås kommer från de krav som det yttre systemet, motståndaren, 

ställer. Inriktning och samordning ska alltså åstadkommas genom att ledningssystemet ska ha 

förmåga att hantera tidsfaktorn, komplexitet samt friktioner. På funktionsnivån definieras vad 

ledningssystemet måste uppfylla, eller vad det måste kunna göra, för att uppfylla syftet. 

Underlag till funktionsnivå kommer från de identifierade funktionerna inom ramen för 

DOODA, dvs. datainsamling, orientering, planering och påverkan. Formnivån beskriver det 

konkreta ledningssystemet, det som behövs för att uppfylla funktionerna, Denna uppsats 

kommer endast att analysera syftes- och funktionsnivån (se figur 5). 

 

 

Figur 5 - Kopplingen mellan designlogik och ledningssystem (Figuren skapad av författaren) 
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CWA – Cognitive Work Analysis (kognitiv arbetsanalys) 

Beskrivning 

CWA är en modell för att studera och analysera sociotekniska system och utvecklades i sitt 

ursprung i Danmark i mitten av 80-talet. CWA kan tillämpas både vid studier av slutna 

system, där interaktionen med omvärlden är minimal och verksamheten därför kan förutsägas 

i större omfattning, samt vid öppna system som har ett utbyte med omgivningen och andra 

system vilket medför att verksamheterna här är svåra att förutse. Ett sociotekniskt system är 

nästan alltid öppet. (Jenkins, Stanton, Salmon, & Walker, 2009) 

Kännetecknande för sociotekniska system är att de är dynamiska i den meningen att det finns 

en hög grad av integration med andra system. Detta i kombination med den snabba tekniska 

utvecklingen innebär att målsättningarna (syften) med sociotekniska system kommer att 

ändras över tiden (Naikar, Hopcroft, & Moylan, 2005). 

CWA har utvecklats till en modell som kan användas för att uppfylla en mängd syften. Som 

exempel kan CWA tillämpas vid processen att definiera arkitektur och gränssnitt för att ett 

ledningsstödsystem ska uppfylla specificerade krav. (Jenkins, Stanton, Salmon, & Walker, 

2009)  

CWA utgår från ett antal principer. I detta stycke redovisas de som är mest relevanta kopplat 

mot kravställande av ett ledningsstödsystem. Interaktionen mellan data och människan är 

komplex. Interaktion och det sammanhang, i detta fall Ledning, där interaktionen inträffar 

med en mängd variabler gör komplexiteten än större. CWA tar hänsyn till denna komplexitet 

genom att analysera hela domänen, exempelvis ledningsstödsystemet, i syfte att skapa en 

förståelse för vilka uppgifter som ska lösas (syfte) i vilken miljö samt vilka metoder som 

används.  

Även om det finns fem definierade steg i CWA (redovisas nedan) finns det ingen fastställd 

hierarki eller arbetsordning när analysen ska genomföras. Analysen kan göras i den ordning 

som är lämpligast utifrån det som ska analyseras. Om ett steg inte bedöms nödvändigt kan det 

uteslutas utan att det påverkar det slutliga resultatet. Analyser omfattande design av 

användargränssnitt tenderar att lägga tyngdpunkten mot första steget i CWA, Work Domain 

Analysis (WDA) eller Analys av arbetsdomän. (Jenkins, Stanton, Salmon, & Walker, 2009) 
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Hela processen som CWA omfattar är uppbyggd med fem steg som kortfattat redovisas 

nedan. Utgångspunkten för beskrivningen är ett ledningsstödsystem. 

(1) Analys av arbetsdomän (Work Domain Analysis, WDA) används för att urskilja hur 

ledningsstödsystemet kan utföra sina uppgifter, dvs. beskriva de krav som måste uppfyllas så 

att ledningsstödsystemet kan lösa de uppgifter som ställs. Det innebär att i detta steg 

analyseras systemet i stort - vad utförs, hur och varför. Avgränsningar och begränsningar 

avseende arbetsdomänen identifieras och analysen ska även påvisa var olika typer av 

information var sitt ursprung. I detta steg beskrivs också hur systemet blir presenterat för 

operatören. (Jenkins, Stanton, Salmon, & Walker, 2009) 

(2) Analysen av kontrollerande arbetsuppgifter (Control Task Analysis, CoTA) omfattas av 

de uppgifter av kontrollkaraktär som behöver utföras. CoTA ska därför betraktas som ett 

komplement till WDA. När kontrolluppgifterna är tydliggjorda bör de jämföras med resultatet 

av WDA, dvs. med de krav som ledningsstödsystemet måste uppfyllas. Med detta steg erhålls 

en förståelse avseende vad ledningsstödsystemet ska lösa och vad operatören ska lösa. Detta 

utvecklas vidare i steg 4, SOA. (Ibid) 

(3) I analysen av strategier (Strategies Analysis, SA) omhändertas de kontrollerande 

arbetsuppgifterna och möjliga metoder (strategier) identifieras för att kunna utföra dem. I 

framtagande av metod ingår även att tydliggöra samspelet mellan människan och systemet. 

Olika metoder kan nyttjas för att utföra samma uppgift beroende på exempelvis 

arbetssituationen. (Ibid) 

(4) I den social organisatoriska analysen (Social Organization and Cooperation Analysis, 

SOA) identifieras vad operatören ska ansvara för och vad det tekniska systemet ska stödja 

med samt hur kommunikation dem emellan ska fungera. (Ibid) 

(5) Sista steget omfattar en analys av arbetarnas kompetens (Worker Competencies Analysis, 

WCA). Här identifieras vilken kompetens operatörerna behöver för att bli en del av 

ledningssystemet, d.v.s. möta de krav som kommer från tidigare steg i CWA. (Ibid) 
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Analys 

 

Analys utifrån Designlogik 

De fyra funktionerna datainsamling, orientering, planering och verkan, har som nämnts sitt 

ursprung i DOODA-teorin men kan bekräftas och förstärkas även av OODA och dynamisk 

beslutsfattning och PUT. Gemensamt för OODA och DOODA är den vikt som läggs på att 

förstå situationen. Inom OODA benämns den orient och inom DOODA orienteringsfas. 

Enligt OODA och DOODA är förståelse för omvärlden eller läget den viktigaste processen i 

beslutsfattandet. I jämförelse med dynamisk beslutsfattning, dvs. en situation där omvärlden 

förändras över tiden och där besluten är beroende av varandra, tydliggörs vikten av att förstå 

omvärlden. En bristfällig lägesuppfattning leder till en planering som har fel utgångsvärden 

och ett handlande som pekar åt fel håll. 

Utifrån planeringsmodellen PUT, där första steget är att identifiera vad som skall göras eller 

mer konkret, förstå uppdraget i förhållande till det rådande läget eller att uppfatta situationen i 

ett sammanhang. (Försvarsmakten, 2007) Även här understryks således förståelsen vad som 

ska göras och hur viktigt det är för det fortsatta arbetet.  

Som en följd av ovanstående resonemang kommer analysen hädanefter utgå från funktionen 

orientering. I begreppet läggs processen att förstå vad som ska göras – åstadkommas. 

(Brehmer, 2013) I den processen ingår att uppfatta uppdraget i rätt sammanhang, dvs. i ett 

taktiskt sammanhang. 

Analysens första steg är att bryta ner lägsta bekämpningsnivån (enskilt stridsfordon) och PUT 

för att identifiera de behov som kan härröras till orienteringsfasen. Behoven avseende 

information som finns på stridsfordonsnivå är kopplade till de olika befattningar/roller som 

finns (se figur 6).  

 

 

 

Analysen kommer som nämnts tidigare att genomföras med designlogik och CWA. 

Sammataget är analysen en komplex process med många begrepp och kopplingar. Som 

stöd för att följa analysens alla steg rekommenderas starkt att förklaringsmodellen i 

Bilaga 1 (figur 15) studeras. Här beskrivs hela analysen översiktligt. 
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Förarens behov (ljusgrön) omfattas naturligt av information som är kopplade till framförandet 

av fordonet och utgörs exempelvis av möjliga framryckningsvägar. Information som då har 

betydelse är att identifiera terräng som möjliggör dold framryckning, markens bärighet (ex. 

sankområden), broars bärighet, mm.  Skyttens behov (röd) utgår från uppgiften att hitta och 

identifiera mål. Med hänsyn till detta baseras informationsbehovet främst utifrån kapaciteten 

på fordonets beväpning, dvs. vapnets räckvidd. Vagnchefens behov (grön och blå) kan delas 

in i primära och sekundära områden. I det primära området handlar det dels om att upptäcka 

mål, dels att uppfatta egna enheter för att undvika vådabekämpning samt att ligga steget före 

föraren avseende planering av fordonets framryckning. I det sekundära området är 

informationsbehovet liknade. Information om motståndaren bedömda läge samt eget förbands 

läge är i fokus liksom terrängens möjligheter till fortsatt framryckning.  

 

 

Figur 6 - En beskrivning av stridsfordonets informationsbehov. Figuren är skapad av Robert Daunfeldt (ChP-T 01-03) 

Resultatet blir således att, utifrån orienteringsfunktionen och bekämpningsperspektivets lägsta 

nivå, behövs följande funktioner i ett ledningsstödsystem; 

 

 

- Presentation av geografiskt läge på eget förband 

- Presentation av geografiskt (bedömt) läge på motståndaren 

- Presentation av möjliga framryckningsvägar 

- Presentation av möjligheten att verka med vapensystem (direkt och indirekt) 
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För att identifiera vilka behov som uppstå inom orienteringsfasen i PUT lutar sig analysen 

inledningsvis på första steget i PUT där en bred förståelse för uppgiften ska uppnås. Här 

framgår att för att uppnå den förståelsen måste chefen och staben skapa en djupare insikt 

avseende uppdraget samt identifiera utgångsvärden. (Försvarsmakten, 2007) 

Nedanstående figur (figur 7) syftar till att med en abstraktionshierarki ge en struktur åt de 

underfunktioner som sammantaget kan identifieras med orienteringsfunktionen som grund. 

Det behov avseende funktioner som är kopplade till PUT och momenten förstå uppdraget 

samt identifiera utgångsvärden kommer från Metodhandbok ledning bataljon. 

(Försvarsmakten, Metodhandbok Ledning Bataljon, 2007) 

Stegen förstå uppdraget samt identifiera utgångsvärden är i denna hierarki att betrakta som 

designkriterier.  

 

Figur 7 - En struktur av underfunktioner för ett ledningsstödssystem i orienteringsfunktionen. Figuren är  

sammansatt av författaren med inspiration från Brehmer (Brehmer, 2013) 

Grundidén med designlogik och abstraktionshierarkin i detta avseende är att fortsätta 

nedbrytning av underfunktionerna till dess en lämplig form kan identifieras. (Brehmer, 2013) 

I denna uppsats lämnas nu denna metod att bryta ner syfte till underfunktioner.  Framöver 

kommer CWA att användas eftersom metoden möjliggör en mer detaljerad och strukturerad 

nedbrytning.  
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Sammanfattning 

Om underfunktionerna enligt figur 7 förenas, och uttrycks utifrån vad de ska uppnå kan 

resultatet sammanfattas enligt; 

 

 

 

 

 

 

Analys utifrån CWA 

CWA ska inte ses som en annan metod vid sidan av designlogik utan snarare som ett sätt att 

tillämpa designlogik. I följande analys kommer endast en förenklad analys av arbetsdomänen 

(WDA) att genomföras främst med anledning av uppsatsens nivå och därmed begränsade 

omfång.  

Analys av arbetsdomänen (WDA) i kontexten ledningsstödssystem innebär att funktioner kan 

identifieras på ett strukturerat sätt. Den modell som kommer att användas för att genomföra 

WDA är en abstraktionshierarki, och mer specifikt en Abstraction Decompose Space (ADS) 

eller, fritt översatt, en teoretisk modell för att bryta ner en verksamhet eller en artefakt genom 

att studera den från olika perspektiv. I detta sammanhang, design av ledningsstödsystem, kan 

ADS betraktas som ett designverktyg.  

I grunden omfattar ADS i denna uppsats en betraktelse av ett ledningsstödsystem från två 

dimensioner, abstraktion och nedbrytning där resultatet av själva WDA är en matrix där 

innehållet är väl beskrivet såväl som logiskt. I dimensionen nedbrytning utgår verktyget från 

ledningsstödsystemet som helhet, som består av delsystem som består av komponenter. 

Nedbrytningen och analysen kan brytas ner mer eller mindre än vad som redovisas här om det 

finns behov. I abstraktionsdimensionen, som normalt omfattar fem nivåer, innebär en rörelse 

uppåt en förskjutning från det konkreta till det abstrakta. Den lägsta nivå beskriver således en 

någorlunda tydlig beskrivning avseende fysisk form och den högsta nivå beskriver det 

funktionella syftet med ledningsstödsystemet.  

Mellan dessa finns ytterligare tre nivåer. Under syftesnivån finns värden och prioritetsmått där 

kriterier för att avgöra (mäta) att om ledningsstödsystemet uppnår syftet definieras.  

- Gemensam information om eget förband 

- Gemensam information om motståndaren 

- Förståelse för högre chefs vilja 

- Förståelse för terrängens möjligheter och begränsningar 
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Därefter kommer nivån syftesrelaterade funktioner som beskriver vad ledningsstödsystemet 

måste kunna göra för att uppfylla syftena. Ovanför formnivån kommer slutligen nivån 

objektsrelaterade processer där de uppgifter som ska utföras av ledningsstödsystemet 

definieras.  

Ett sätt att angripa den abstrakta dimensionen är att utgå från en hierarki avseende ”mål och 

medel” samt förhållanden dem emellan (means-ends relationship) genom att definiera 

nivåerna Varför – Vad - Hur. Detta sker parallellt med de nivåer som beskrivs ovan. I 

praktiken innebär detta angreppssätt att frågan Vad står i centrum och ställs på samma nivå 

som någon av den fem beskrivna abstraktionsnivåerna. Nivån ovanför svarar då på frågan 

Varför och nivån under svara på frågan Hur (Se figur 8). På detta sätt kan förhållande mellan 

de fem abstraktionsnivåerna göras tydligare. (Jenkins, Stanton, Salmon, & Walker, 2009) 

Figur 8 - Abstraction Decomposition Space (ADS) - Figuren är sammansatt av författaren med inspiration från Cognitive 

Work Analysis (Jenkins, Stanton, Salmon, & Walker, 2009) 

Analysen utifrån CWA kommer att göras uppifrån och ned vilket möjliggör identifiering samt 

kravställande på ledningsstödsystemets funktioner oberoende av tekniken. Av denna 

anledning är CWA särskilt lämpad för utveckling av nya artefakter, med andra ord är det 

metoden som kravställer tekniken och inte tvärtom. 

“You get a different result if you tell people to design a vase than if you tell them to design 

something to hold flowers. By focusing on small tasks, designers can find themselves designing 

vase after vase and never a hanging garden” (Saffer, 2009) 
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Första steget i analysen bygger på att genom två moment skapa en abstraktionshierarki för ett 

ledningsstödsystem som helhet. Från OODA/DOODA samt PUT kommer slutsatsen att 

orienteringsfasen i beslutsfattande samt planering är den viktigaste fasen. Av den anledningen 

definieras orientering som det funktionella syftet med ledningsstödssystemet. I begreppet 

orientering används här samma beskrivning som under kapitlet designlogik dvs. en förståelse 

vad som ska göras inom ramen för rätt taktiska sammanhang.  

Moment 1 

Värden och prioritetsmått, eller vad som ska uppfyllas för att syftena ska uppnås, kommer 

från resultatet av analysen utifrån designlogik. Där identifierades att nedanstående parametrar 

skulle uppfyllas för att uppfylla syftet orientering; 

- Gemensam information om eget förband 

- Gemensam information om motståndaren 

- Förståelse för högre chefs vilja 

- Förståelse för terrängens möjligheter och begränsningar 

Härmed är parametrarna för värden och prioritetsmått i abstraktionshierarki (ADS) 

identifierade. 

Moment 2 

Syftesrelaterade funktioner, dvs. de funktioner som krävs för att uppnå syftet, kan brytas ut 

från värden och prioritetsmått. Som utgångspunkt i nedbrytningen har PUT, och de olika steg 

som där finns beskrivna, använts. (Försvarsmakten, 2007) Kopplingarna mellan värden och 

prioritetsmått samt syftesrelaterade funktioner bygger på författarens erfarenheter. 

 

Figur 9 - Figuren är sammansatt av författaren. WDA av ett Ledningsstödsystem i form av en  

Abstraction Decomposition Space (ADS) nedbryten till syftesrelaterade funktioner 
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Sammanfattning - Steg 1 

Det identifierade syftesrelaterade funktionerna, dvs. de funktioner som krävs för att uppfylla 

syftet orientering är enligt figur 9; 

 

 

 

 

 

 

Andra steget i analysen omfattar att i fem moment skapa en abstraktionshierarki för var och 

en av de identifierade syftesrelaterade funktioner. Det innebär att de syftesrelaterade 

funktionerna lyfts upp två steg i ADS och definieras som funktionellt syfte. Syftet att gå 

ytterligare ett steg i nedbrytningen är att komma så långt ner i funktionsnivå som möjligt för 

att kunna närma sig formnivån. Nedbrytningen och dess kopplingar bygger på författarens 

erfarenheter. De identifierade syftesrelaterade funktionerna, dvs. vad ledningsstödsystemet 

måste kunna göra för att uppfylla syftena, är att betraktas som resultat avseende funktioner i 

ett ledningsstödsystem. 

  

- Presentera eget förbands läge och verksamhet 

- Presentera motståndarens läge och verksamhet 

- Presentera eget förbands målbild och genomförandeidé 

- Presentera högre chefs målbild och genomförandeidé samt insatsregler 

- Presentera geografisk information avseende sikt, framkomlighet och bärighet 
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Moment 1 

Nedanstående figur är sammansatt av författaren och omfattar en analys av arbetsdomänen 

med funktionellt syfte ”P           g   f  b  d  läg  och        h  ”. A  ly    är gjord i 

form av en abstraktionshierarki (ADS) nedbryten till syftesrelaterade funktioner.  

 

Figur 10 - WDA av Funktionellt syfte ”Presentera eget förbands läge och verksamhet” 

Analys av arbetsdomänen med funktionellt syfte ”P           g   f  b  d  läg  och 

       h  ”  i        f lj  d  fu   io      ä   f       upp å  yf   ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Positioneringssystem på förbandets alla enheter 

- Kartbild till chefer för presentation av eget läge och förbandets läge 

- Möjlighet att skicka/ta symboler (med färger) inom förbandet  
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Moment 2 

Nedanstående figur är sammansatt av författaren och omfattar en analys av arbetsdomänen 

med funktionellt syfte ”P           o   å d      läg  och        h  ”. A  ly    ä  gjo d i 

form av en abstraktionshierarki (ADS) nedbryten till syftesrelaterade funktioner. 

 

 

Figur 11 - WDA av Funktionellt syfte ”Presentera motståndarens läge och verksamhet” 

Analys av arbetsdomänen med funktionellt syfte ” P           o   å d      läg  och 

       h  ”  i        f lj  d  fu   io      ä   f       upp å  yf   ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Överföra data från förbandets tekniska sensorer till en kartbild 

- Kartbild till chefer för presentation av motståndarens läge 

- Möjlighet att skicka/ta symboler (med färger) inom förbandet  
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Moment 3 

Nedanstående figur är sammansatt av författaren och omfattar en analys av arbetsdomänen 

med funktionellt syfte ”P           g   f  b  d   ålbild och g  o f    d idé”. A  ly    ä  

gjord i form av en abstraktionshierarki (ADS) nedbryten till syftesrelaterade funktioner. 

 

 

Figur 12 - WDA av Funktionellt syfte ”Presentera eget förbands målbild och genomförandeidé” 

Analys av arbetsdomänen med funktionellt syfte ”P           g   f  b  d   ålbild och 

g  o f    d idé”  i        f lj  d  fu   io      ä   f       upp å  yf   ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Möjlighet att skicka/ta emot TEXT inom förbandets  

- Möjlighet att skicka/ta emot symboler (med färger) inom förbandet 

- Kartbild till chefer för presentation av symboler och TEXT 
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Moment 4 

Nedanstående figur är sammansatt av författaren och omfattar en analys av arbetsdomänen 

med funktionellt syfte ”P          h g   ch f   ålbild och g  o f    d idé      

i       gl  ”. A  ly    ä  gjo d i fo          b      io  hi     i  ADS    db y     ill 

syftesrelaterade funktioner. 

 

Figur 13 - WDA av Funktionellt syfte ”Presentera högre chefs målbild och genomförandeidé samt insatsregler” 

Analys av arbetsdomänen med funktionellt syfte ”P           g   f  b  d   ålbild och 

genomför  d idé”  i        f lj  d  fu   io      ä   f       upp å  yf   ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Möjlighet att skicka/ta emot TEXT inom förbandet 

- Möjlighet att skicka/ta emot symboler (med färger) till förbandet enheter 

- Kartbild till chefer för presentation av symboler och TEXT 

-  
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Moment 5 

Nedanstående figur är sammansatt av författaren och omfattar en analys av arbetsdomänen 

med funktionellt syfte ”P          g og  fi   i fo    io        d   i    f    o ligh   och 

bä igh  ”. A  ly    ä  gjo d i fo          b      io  hi     i  ADS    db y     ill 

syftesrelaterade funktioner. 

 

 

Figur 14 - WDA av Funktionellt syfte ”Presentera geografisk information avseende sikt, framkomlighet och bärighet” 

Analys av arbetsdomänen med funktionellt syfte ” P          g og  fi   i fo    io        d  

 i    f    o ligh   och bä igh  ”  i        f lj  d  fu  tioner krävs för att uppnå syftet; 

 

 

 

 

 

 

  

- Möjlighet att skicka/ta emot symboler (med färger) till förbandet enheter 

- Kartbild med kartdata innehållande; 

o Frisiktsdiagram 

o Terrängtyp 

o Vattendrag med klassning 

o Broar med klassning 
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Sammanfattning - Steg 2 

Analyserna av arbetsdomänerna i moment ett till fem har visat att följande underfunktioner 

krävs för att uppfylla syftet orientering; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observera att underfunktionerna ovan är nedbrutna i förhållande till de funktioner som 

redovisades i steg 1. 

  

- Möjlighet att skicka/ta emot symboler (med färger) till förbandet enheter 

- Möjlighet att skicka/ta emot TEXT inom förbandets enheter 

- Överföra data från förbandets tekniska sensorer till en kartbild 

- Kartbild till chefer för presentation av symboler och TEXT 

- Positioneringssystem på förbandets alla enheter 

- Kartbild med kartdata innehållande; 

o Frisiktsdiagram 

o Terrängtyp 

o Vattendrag med klassning 

o Broar med klassning 
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Resultat och Diskussion 

Resultat 

Utifrån frågeställningen ”Vilka lägsta krav på ledningsstödsystem, uttryckt i funktioner, kan 

identifieras på låg taktisk nivå?” har analysen lett fram till ett svar enligt nedan.  

De lägsta krav, uttryckt i funktioner, som kan ställas på ett ledningsstödsystem på låg taktisk 

nivå är; 

 Positioneringssystem som möjliggör att förbandets alla enheter känner till varandras läge 

 Möjlighet att sända/ta emot symboler med olika färger 

 Möjlighet att sända/ta emot TEXT 

 Kartbild som kan presentera; 

o Data från tekniska sensorer på kartbild (Ex. radarbild) 

o Frisiktsdiagram 

o Terrängtyp 

o Symboler och TEXT 

o Vattendrag och broar med klassning (fördröjande eller hindrande samt bärighet) 

 

Diskussion och slutsats 

Validitet och reabilitet 

Uppsatsen har, utifrån frågeställningen, haft ambition att beskriva krav på ett 

ledningsstödssystem i nedbrytningsnivå till funktioner. Det som uppnåtts är en logisk och 

vetenskaplig förankrad beskrivning i vilka funktioner som ett ledningsstödsystem inom 

manöverförbanden minst måste uppfylla. Med detta som bas kan formen för 

ledningsstödsystemet börja identifieras. Utifrån detta kan uppsatsen avses uppnå god validitet. 

Avseende reabilitet har funktionerna datainsamling, planering och påverkan uteslutits i 

analysen. Orsaken är att, som redan nämnts, att orienteringsfunktionen identifierats som 

viktigast. Det finns en tydlig logik i detta resonemang. Utgångspunkten är att det inte finns 

fulländade ledningssystem eller ledningsstödsystem. Precis som chefer i den väpnade striden 

måste de som jobbar med design av ledningsstöd prioritera och välja. Prioritera innebär ofta i 

praktiken att välja bort och det är precis det som gjorts i analysen. Det finns likväl en svaghet 

i att välja bort, i detta fall funktioner inom begreppet ledning, för tidigt. Den tydligaste 

svagheten är att den inte möjliggör överblick. För att åstadkomma överblick krävs att alla 

funktioner bryts ner. Nästa steg skulle vara att vikta alla funktioner mot varandra för att dels 

identifiera synergier, dvs. när en funktionalitet uppnår flera syften i olika funktioner, dels 

identifiera en lägsta nivå avseende funktioner.  
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En annan logisk brist i vald analysmodell är att funktionen datainsamling är tätt 

sammankopplad med orienteringsfunktionen. Så tätt sammankopplad att en fungerande 

datainsamling är en förutsättning för att uppnå framgång i orienteringsfunktionen. Ur ett 

analysperspektiv är det därför inte optimalt att välja bort datainsamling när 

orienteringsfunktionen analyseras. Med detta resonemang som grund bedöms uppsatsen 

uppnå godtagbar reabilitet. 

Vad kan resultatet användas till? 

Författaren anser att minimalism bör vara ett ledord vid utformning av ett ledningsstödsystem. 

Det finns två huvudanledningar till den uppfattningen där den första är hög 

användarvänlighet. Användarvänlighet har i militära sammanhang en djup och dubbelbottnad 

innebörd. Övergripande kan användarvänlighet bedömas utifrån ett antal attribut, exempelvis 

hur snabbt användaren kan lära sig använda ledningsstödsystemet, hur effektivt användaren 

kan utnyttja ledningsstödsystemet och om är det lätt att komma ihåg hur ledningsstödsystemet 

ska användas. Tillämpning av begreppet användarvänlighet, i kontexten ledningsstödsystem 

inom manöverförbanden, innebär att artefakten skall vara självlärande, dvs. att operatören ska 

kunna använda ledningsstödsystemet utan föregående utbildning. Orsaken till detta är att 

den miljö där effekt ska uppnås, väpnad strid, kommer att medför att operatörer byter 

befattningar/roller med mycket korta tidsperspektiv. Ett exempel kan vara en stridsledare på 

bataljonsnivå som med kort varsel måste ta befälet över ett kompani p.g.a. att kompanichefen 

stupat.  

Den andra anledningen till varför minimalism bör tillämpas vid utformning av ett 

ledningsstödsystem har med utveckling och anskaffning att göra. Komplexa 

ledningsstödsystem som bygger på oprövad teknik är svåra, dyra och tidskrävande att både 

utveckla, inköpa och implementera. Det kan medföra att ledningsstödsystem som kravställts 

och utvecklats för en viss organisation och därtill medföljande funktioner inte kommer 

förbanden tillhanda förrän både organisationen och den grundläggande tekniken hunnit bli 

föråldrade. Med ett enkelt ledningsstödsystem med få funktioner som bygger på befintlig 

teknik har försvarsmakten och FMV större sannolikhet att lyckas både ekonomiskt, 

tidsmässigt och tekniskt vid anskaffning.  

Avseende det minimalistiska förhållningssättet finns vetenskapligt stöd, bl.a. i Jakob Nielsens 

teoribildningar rörande MMI (människa-maskin-interaktion), och hans riktlinjer för design av 

system (Nielsen, 1994). Nielsen framhåller att information som är irrelevant eller sällan 



Jan Lundberg  SA på C-nivå  Sida 41 (45) 

HSU-T 14-16                    2014-06-11   

använd inte ska presenteras. Anledningen är att den riskerar att störa den viktiga 

informationen. Av denna anledning är det att stor vikt att identifiera lägstanivån avseende 

funktioner.  

Slutsats 

Den teknikutveckling som förutspås inom ledningsstödssystem omfattar framförallt 

förbättrade sensorer samt förbättrad kommunikationsteknik främst med konceptet nätverk i 

fokus. (McGrath, 2006) Vi kan således förvänta oss tekniska system som ökar effektiviteten 

avseende datainsamling och spridning/delning av densamma. Det finns dock mycket som 

tyder på att det största utmaningarna inom området inte är det tekniska lösningarna i sig, utan 

människans förmåga att ta till sig det tekniken kan erbjuda. (Darte & Engstedt , 2005) Det 

finns också erfarenheter som visar att mängden information snabbt kan överskrida 

människans kapacitet att tillgodogöra sig den. Förståelsen ökar därmed inte utan snarare 

minskar. (US Army, 2009) När denna framtidsbild, dvs. förbättrade sensorer och 

kommunikationssystem, förs samman med uppsatsens resultat kan en slutsats identifieras.  

Med förbättrade sensorer och kommunikationssystem kan vi anta att datainsamlingen blir 

både större i mängd och mer precis, samtidigt som uppsatsens resultat handlar om funktioner 

för att uppnå en god lägesuppfattning. Slutsatsen blir därför att; 

- Framtida forskning inom området ledning och ledningsstödsystem bör fokusera 

på presentationsteknik som syftar till att öka lägesuppfattningen hos chefer och 

staber.  

 

Förslag till fortsatta studier 

En fortsättning med denna uppsats som grund kan vara att ta ett helhetsgrepp och bryta ner 

alla funktioner i DOODA (datainsamling, orientering, planering, verkan). Då kan en överblick 

skapas och därefter kan de viktigaste funktionerna prioriteras. En annan väg, som skulle följa 

ovanstående slutsats, skulle vara att fortsätta nedbrytningen inom orienteringsfunktionen 

enligt CWA till formnivån, dvs. till den nivå då själva ledningsstödsystemen kan börja 

skönjas i form. En tredje väg skulle vara att lyfta resonemanget från ledningsstödsystem till 

ledningssystem och därmed ta med både organisationen (chefer och staber), metoder med 

mandat samt tekniken i analysen.  
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Slutord 

I en avhandling från 2014 som handlar om utformning av teknikstöd för att stödja ledning 

kommer författaren Mats Persson vid försvarshögskolan fram till ett antal intressanta 

slutsatser. Slutsatserna bygger i korthet på ett experiment där bl.a. teknikstöd för ledning i 

form av grafiskt stöd för kommunikation undersöktes. Det övergripande resultatet pekade på 

att de positiva effekter som förväntades av en nätverksbaserad och teknikstödd ledning inte 

kunde bekräftas i experimentmiljö. En förklaring kan vara att experimentet visade en 

svårighet att lämna traditionella metoder trots att ny teknik med nya förmågor fanns 

tillgängligt. Studien ger inga absoluta svar men antyder att vi alltför ofta har en övertro på 

tekniska lösningar i kontexten ledningssystem. (Persson, 2014)  

Även detta pekar på att design av ledningsstödsystem bör hålla sig till ett synsätt som präglas 

av minimalistism. Författarens erfarenhet är att tekniska lösningar och funktioner i ett 

ledningsstödsystem inte alltid tillkommer för att de behövs utan för möjligheten finns att 

förverkliga dem. Eftersom ny forskning nu pekar mot att effekterna av ett teknikstöd kan 

ifrågasättas blir det än viktigare för utvecklingen av ledningsstödsystem att en absolut lägsta 

nivå avseende funktioner identifieras.  

 

 

 

 

 

För synpunkter på uppsatsen riktas ett stort tack till handledaren Mikael Hagenbo, Öv Lars 

Karlsson (I 19), Mj Hans Rehnberg (I 19) Mj Niclas Lindberg (I 19) samt Kn Jesper Sparre (P 

4). 
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Bilaga 1 – Beskrivning ANALYS 

 

 

 

Figur 15 - Beskrivning av analysen 


