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Debatt

Civil och militär ledning för nationellt och 
internationellt samarbete
En subjektiv betraktelse, som leder till ett antal frågor, föranledd av den 
årliga muntliga redovisningen i avdelning V: ”Förmåga till ledning och 
ledarskap vid civil krishantering.” 

av överste Claes Sundin

I Det Nya Samhällsförsvaret (DNS), 
som nu formas, minskar med stor san-
nolikhet skillnaderna mellan civil och 

militär ledning. Det finns flera anledningar 
till det. Några är uppenbara och självklara 
– andra mer spekulativa. En orsak är den 
dramatiska reduktionen av det militära 
försvarets numerär. De generella kraven 
i DNS på snabbhet/tempo, flexibilitet, 
integration och innovation1 föder tankar 
om en gemensam nomenklatur, likartade 
arbetsformer och en gemensam begrepps-
apparat så att samarbete och övergripande 
ledning underlättas. 

Ett skäl till att skillnaderna är intres-
santa är att om de visar sig vara små borde 
försvaret, polisen och räddningstjänsten 
ha en del att lära varandra. En gemensam 
ledningskultur, utvecklad tillsammans ur 
våra respektive erfarenheter hittills, borde 
kunna formas. Förutsättningarna för kom-

munikation och dialog behöver bli mer 
gynnsamma och tilltalande.

Militär lednings karaktär2

Försvarsmakten, hävdas det från civilt 
håll,3 har en homogen ledningsstruktur. 
I några aspekter är det säkert så. Det var 
förmodligen mer tydligt i det gamla inva-
sionsförsvaret än det blir i det nätverks-
baserade nya samhällsförsvaret. Militär 
ledning och militärt ledarskap förutsätts 
situationsanpassas vilket kräver flexibla 
chefer. Skillnaderna mellan att leda strid 
på djupet av ett fientligt område med jä-
gare eller ubåtar och att leda luftförsvar av 
östra Mellansverige är betydande. I DNS, 
särskilt när insatsförbanden sätts samman 
för uppgifter långt bort, bör ledningen 
komponeras beroende på aktuella behov 
av kompetens och kapacitet. 

Militär ledning i krig är en komplicerad 

1 Ashkenas, Ulrich; Jick & Kerr: The Boundaryless Organization – Breaking Down Organizational Barriers 
to Competitiveness. San Francisco 1995. ISBN 0-7879-0113-X

2  Se t ex Smedberg, Marco (LKKrVA): Militär ledning  ISBN91-89442-07-5
3  GD KBM (Ann-Louise Eksborg, LKKrVA) CiMi 2006 i sitt öppningstal 05-16
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företeelse. Generella slutsatser om hur 
ledning bör utövas och ledningssystem 
utformas är svåra att dra. Kärnan i militär 
ledning är att samordna mänskligt ageran-
de och resurser av olika slag i komplexa, 
dynamiska situationer, ofta under fara, stor 
osäkerhet och tidspress. För att anpassa 
ledningsfunktionen till aktuella krav krävs 
att den personella sammansättningen kan 
avgöras från fall till fall, att den kan jus-
teras efter hand och att berörda är erfarna 
och välövade. I situationer som fordrar en 
kreativ ledning är det särskilt viktigt att 
många olika perspektiv och erfarenheter 

kommer fram. Alla kanske inte heller 
visar sig lämpliga när det blir allvar och 
förlustsiffrorna stiger.

Resonemanget nedan utesluter inte att 
hierarkisk ledning tillämpas i militära 
förband för att bland annat betona chefer-
nas ansvar i strid inte minst de som följer 
av folkrätten och krigets lagar. Men nya 
förutsättningar kan föranleda en, i positiv 
mening, militarisering av civil ledning 
och omvänt.

Försvarsmaktens nya kostym
I ett längre tidsperspektiv blir försvaret 

En bild av integrerad ledning av räddningsarbetet efter en tänkt påsegling av Öresundsbron nära 
Malmö, Köpenhamn och Kastrup – en komplicerad situation där på svensk sida befäl från t ex 
sök- och räddningstjänsten, polisen, Försvarsmakten, sjuk- och hälsovård samt Luftfartsverket och 
Kustbevakningen samarbetar. Bilden tagen ur ROLF-projektets slutrapport efter fas 1, redovisad 
i oktober 1997 och publicerad 1998 (ISBN 91-87136-33-3). Ledningsrummets utformning och 
användning har sedan dess studerats i ett eget projekt kallat AQUA samt i en rad fristående 
forskningsarbeten. Kontaktpersoner: professor Berndt Brehmer (LKKrVA, LKVA) och civilingenjör 
S Anders Christensson (LKKrVA)
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alltmer demokratiskt. Skillnaderna mel-
lan militär och civil ledning, form och 
innehåll, minskar dramatiskt när försvarets 
numerär minskar med en tiopotens. Kvali-
tetskraven ökar på direkt förbandsledning 
i insatser med förhållandevis små enheter 
i internationella sammanhang. Det person-
liga chefsansvaret blir tydligare och mer 
utsatt för kritik från media, anhöriga och 
allmänhet. Alla blir mindre anonyma i en 
liten organisation.

I DNS bör väsentligt fler befattningar 
kräva mer intellektuell än muskulär kraft 
varför väsentligt fler kvinnor bör kunna 
rekryteras. Störst blir rekryteringsbasen 
om insatsförsvarets soldater och sjömän re-
kryteras frivilligt och på den öppna arbets-
marknaden. Att bara kunna ta ut en bråkdel 
av en åldersklass på ca 110 000 pojkar och 
flickor leder till alltför låg personalkvalitet 
eftersom den höga personalomsättnings-
takten inte medger att dyrt vunna erfaren-
heter kan utnyttjas. Den bråkdel som tas 
ut, är den verkligen den bästa, låt vara att 
det är den mest motiverade?

Omfattningen av exekutiv och indirekt 
ledning minskar. Men hur mycket? Kra-
ven på ledningens kvalitet blir väl inte 
mindre? Är det rimligt att det nationella 
försvaret inte har någon ledning som är 
inriktad mot samordning militärt-civilt på 
regional nivå?

Kraven på DNS
Det demokratiskt uppbyggda samhäl-
lets sårbarhet beror bl a på den långa 

tid det generellt tar att förbereda, fatta 
och genomföra beslut. Informationen, 
särskilt den som är resultatet av nationell 
underrättelsetjänst, är utsatt för riskerna 
att tystas eller manipuleras och behöver 
skyddas. Nätverken ökar redundansen mel-
lan noderna. Men nätverkets knutpunkter 
utgörs  ofta av människor vilka inte sällan 
är nyckelpersoner  Metoder för att kunna 
fatta övergripande beslut på mycket kort 
tid behöver utvecklas.

Några av dessa metoder bygger på nya 
insikter beträffande modellering och simu-
lering. Beredskapen bör kunna höjas och 
sänkas även utanför telefon- eller kontors-
tid. Terrorism och vandalism i kombination 
med ett mindre robust samhälle och en mer 
förutsägbar politisk ledning torde utgöra 
hot som innebär att skyddet för demokra-
tiska värden och medborgarnas trygghet 
behöver förstärkas.

Krisers natur – civila och militära
När andelen räddningsuppdrag som inte 
föranletts av olyckshändelser ökar, mins-
kar andelen rutinuppdrag och ökar också 
omfattningen, dynamiken, komplexiteten 
och därmed ledningsbehoven. 

När kriminaliteten organiserar sig, li-
gorna kan hantera rivaliteten och ledarna 
kan hålla sams måste rättsstaten kunna 
sluta leden.4 Ett etablerat samarbete inom 
ramen för en gemensam ledningskultur 
mellan i första hand polis, räddningstjänst 
och militär ökar då förutsättningarna att 
möta det plötsliga och oväntade, unika 

4   Jfr LKKrVA Nylén, Lars : ”Polisen måste utveckla och förbättra den operativa ledningen”. KKrVAHT 3. 
häftet 1996
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och dynamiska. 
Samtidigt kan en gemenskap som denna 

leda till att en oönskad politisk maktfak-
tor bildas. Möjligheterna till insyn och 
kontroll måste sannolikt förstärkas. Öv-
ningsverksamheten kan behöva utformas 
därefter.

Förmågan att uppfatta läget, trots osä-
kert och ofullständigt underlag, som i 
många fall krävs, behöver uppövas och 
tränas. Rapportörer och sensorer likaså. 
Erfarenheter växlas. Men med den ökande 
komplexiteten följer växande krav på 
ledningens förståelse för skeenden, situa-
tioner och roller. Därmed ökar kraven på 
ledningens intellektuella förutsättningar 
och behoven av träning. 

Från hierarkier till nätverk
Förr präglades inte bara militären5 utan 
snart sagt hela samhället av plikten att lyda 

överheten. Hackordningen var tydlig ofta 
från födseln – man visste sin plats. Makten 
och rätten utövades i hierarkier som i bety-
dande grad stod för envägskommunikation 
och odiskutabla beslut. Under massarmé-
ernas tid var det militärt absolut nödvän-
digt i stridsmiljöer till lands och sjöss, 
där umbärandena var många redan innan 
sammandrabbningarna skördade sina offer. 
Hemma led familjen av männens frånvaro 
särskilt under nödår. En klen tröst var möj-
ligen att krigen och umbärandena var en av 
motorerna i ståndscirkulationen.  

Idag har befolkningen en helt annan 
smärtgräns. Balansen mellan överhetens 
makt och folkets är i vår del av världen 
numera mer gynnsam. Men den demokra-
tiska samhällsordningen kan lätt störas 
och manipuleras. Om alla ska vara med 
och bestämma, tar det lång tid och krävs 
en öppen dialog. Dessa svagheter kan 

Situation
Miljö

Effekt 
Aktion

CHEFENS 
VILJA

5   För en lättsmält inte särskilt vetenskaplig påminnelse se t ex Göth, J A: Knektar. Oskar Eklunds boktryckeri, 
Stockholm 1944

I den militära ledningskulturen betonas chefsansvaret och att det är chefer som leder – inte staber. Anled-
ningarna till det är bl a att officerare i strid ”påpassligt och djärvt” skall ta beslut och initiativ medvetna om 
krigets lagar och s k rules of engagement (ROE). Jfr begreppet ”self organization” i teoribildningen kring 
Network Centric Warfare. 

▼

▼

▼ ▼▼

▼
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utnyttjas av illasinnade. Det nya sam-
hällsförsvarets ledning måste byggas för 
funktion i motvind.

Ansvaret för helhet och delar måste vara 
tydligt också i nätverksbaserade organisa-
tioner. Annars avstannar utvecklingen av 
organisation, kompetens och produkter.

Dynamiken i komplicerade, oväntade 
situationer påverkas av många faktorer. 
Krig var generellt mer komplicerat än kris 
– i DNS är skillnaden inte nödvändigtvis 
lika uppenbar.

Skillnader och likheter
Bestående skillnader mellan civil och 
militär ledning torde vara de som präglas 
av strid och samordning av strid. I en vil-
jornas kamp söker den militäre chefen ta 
initiativet för att påtvinga motståndaren sin 
vilja. Synkronisering av sammanhängande 
aktiviteter som verkan, rörelser/förflytt-
ning/transport och skydd kräver disciplin, 
punktlighet, tydlighet. Av militära chefer 
krävs personliga egenskaper som präglas 
av initiativkraft, självständigt beslutsfat-
tande, individuellt ansvarstagande och öm-
sesidigt förtroende. En annan anledning till 
varför skillnaderna blir mindre och färre är 
att väpnat angrepp var en exceptionellt stor 
och komplicerad kris eller ett eller några 
kluster av många olika kriser.6

Sannolika likheter också i framtiden 
bör vara hur man planerar d v s definierar 
problemet, orienterar sig om möjlighe-

terna, observerar, bedömer, beslutar och 
agerar.7

Fortfarande kommer det att finnas situa-
tioner för räddningstjänsten vid lägenhets-
brand eller polisen vid lägenhetsbråk som 
ställer rutinartade krav på direkt ledning. 
Men andelen situationer som kräver en 
unik ledningsinsats och därmed krav på 
en kompetent övergripande ledning ökar. 
Med samhällets ökande komplexitet och 
sårbarhet ökar kraven på ledningsfunktio-
nen ytterligare.

Fortsatt demokratisering av 
ledning och ledarskap
Det är rimligt att anta att DNS utveckling 
av ledningsfunktionen fortsätter i demo-
kratisk riktning. Öppenhet och tillit är 
viktiga ingredienser. I hast organiserade 
staber och ledningsenheter med personal 
med olika kompetens måste kunna stödja 
chefers ledning med timing, tydlighet, 
uthållighet och giltighet samt acceptabla 
risker så att skapade och uppdykande 
chanser kan utnyttjas. Ledningsförmåga 
i oväntade, plötsliga, unika, dynamiska, 
komplicerade situationer är inte bara 
militära krav. Polisen och sök- och rädd-
ningstjänsten kommer i ökad omfattning 
att efterfråga samma eller likartad förmåga, 
förhoppningsvis sällan i samma skala. 

Det kommer alltid att finnas information 
som vi inte vet att den saknas. Som därför 
inte söks eller rapporteras. Snart sagt all 

6 Den bild av kustinvasion som i Sverige användes som ett exempel före andra var operation Overlord d v s 
de allierades landstigning i Normandie i juni 1944. 

7 Se exvis professor Berndt Brehmers (LKKrVA, LKVA) uppsats CiMi 2006: ”Command, control and 
cooperation in civil-military operations”
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krishantering kommer att innebära över-
gripande beslut fattade med ofullständigt 
underlag. En chef som i det läget chansar 
och misslyckas kan lätt bli beskylld för 
otillräcklig ledningsförmåga eller dåligt le-
darskap och hans eller hennes möjligheter 
att fortsätta att leda avskrivs.

Chefer måste kontinuerligt stödjas så 
att förtroende och tillit inte minskar. Alla 
högst ansvariga, politiker och myndighets-
chefer, måste övas utan att de riskerar att 
tappa ansiktet.

En eller flera motparter innebär risk för 
överraskningar, vilseledning eller bluff  
vilket ställer ytterligare krav på ledning-
ens förmåga  och chefers benägenhet att 
besluta.

Av chefer i kris och krig krävs förmåga 
och duglighet utöver det vanliga, inte minst 
att fatta beslut på osäkert underlag. En 
eventuell gemensam ledningskultur bör ta 
till sig det gamla uttrycket:

”Uraktlåtenhet att handla ligger ofta 
chef mer till last än misstag ifråga om val 
av medel.”

Regelverk av olika slag får inte lägga så-
dan hämsko på flexibilitet, integration och 
innovation att verksamheten blir lidande. 
Etik och moral måste därför motsvara högt 
ställda krav.  

Några frågor 
Den här betraktelsen av den, enligt min 
mening, sannolika utvecklingen av det 
nätverksbaserade nya samhällsförsvaret 
föranleder en mängd frågor. Några av 
dessa kan vara:

• Hur ska ledning och ledarskap utövas 
i demokratier med nätverksbaserat 
försvar när större komplexa kriser han-
teras?

• Hur ska militär och civil våldsanvänd-
ning efter lokala initiativ och självorga-
nisation folkrättsligt förankras? 

• Den stora skillnaden vid beslutsfattning 
i DNS är kanske inte om ledningen är 
militär eller civil utan vilken tid som 
står till förfogande för att komma fram 
till förankrade beslut?

• Om tiden är en avgörande faktor finns 
kanske metoder och erfarenheter, mili-
tära och civila, som kan utvecklas?

• Hur kan ny teknik användas för att i tid 
förankra kvalitetssäkrade övergripande 
beslut?

• Är det riktigt att kraven på civil över-
gripande ledning ökar medan kraven på 
militär övergripande ledning minskar?

• Hur bör beslutsstöd utvecklas för att 
motsvara kraven på högklassiga, snabbt 
fattade chefsbeslut?

• Om man utformar ledningsfunktionen 
för att passa både civilt och militärt 
riskerar man att få lösningar som inte 
passar någon?

• Om den militära ledningsfunktionen, 
övad men oprövad i invasionsförsvar, 
anses ligga 10 år före den civila som 
prövas vanligtvis i liten skala dygnet 
runt, hur undvika att de militära erfa-
renheterna och den militära lednings-
kulturen får för stort genomslag? 



105

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

4-20064-2006

Det finns många fler. Min uppfattning är 
att det i Akademien finns förutsättningar att 
formulera frågor och diskutera lösningar 
som, om önskvärt, skulle kunna bidra till 
en lämplig ledningskultur företrädd av 

framtida framstående ledare. Frågorna är 
stora och många. För en bra diskussion 
behövs många perspektiv, förmodligen 
fler än de som varje avdelning ensam 
representerar. 


