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diskussion &
debatt

Av Ove Pappila

Syftet med denna korta text är att göra 
en kortfattad beskrivning av upphovet 

till och innehållet i begreppet Command 
and Control.

En undersökning av tillgänglig litteratur 
kring begreppet Command and Control, 
dess betydelse och definition, visar att för-
vånansvärt lite verkar var skrivet på detta 
tema. Även om det inte saknas böcker, 
artiklar och uppsatser om Command and 
Control, så är den tillgängliga litteraturen 
ofta fokuserad på att förklara eller före-
språka någon viss modell för att utöva 
ledning, snarare än att på ett mer grund-
läggande plan försöka reda ut begreppets 
betydelse och innehåll. Det finns också lit-
teratur inom ämnet Command and Control 
som helt missar att göra en grundläggande 
definition av begreppet. Exempel på detta 
är Ledning i krig av Martin van Creveld1 
och Command and Control for War and 
Peace av Thomas P Coakley.2 Smalare 

texter är också vanliga. De behandlar ofta 
enskildheter inom ämnet ledning. Inte 
sällan med en teknisk inriktning. Omfat-
tande sökningar på Internet leder till stora 
mängder träffar där kortfattade och enkla 
förklaringar till begreppet kan hittas. Dessa 
förklaringar är dock så kortfattade att de 
inte duger till ett något mer djupgående 
resonemang kring begreppets innehåll. 

Från början var det bara Command. 
Varifrån kom Control?  
Om vi som Martin van Creveld gör i sin 
bok Ledning i krig, går tillbaka till den tid 
när människan  inte hade några exklusiva 
vapen eller teknisk utrustning för kom-
munikation, kommer vi att finna att på den 
tiden och ända fram till 1600-talet utövades 
ledning av chefen personligen. Oftast eller 
kanske till och med alltid i täten på eller 
framför de egna trupperna. Inte förrän 
under senare halvan av 1600-talet började 

Command and Control

1 van Creveld, Martin: Ledning i krig, Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga Institutionen, Stockholm,  
2003.

2 Coakley, Thomas P: Command and Control for War and Peace, National Defence University Press,  
Washington, 1991.
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cheferna befinna sig bakom sina trupper på 
slagfältet. Även om det gick att övervaka 
trupperna bättre från en position bakom, 
så hade chefen begränsade möjligheter att 
påverka utgången av slaget när det väl var 
igångsatt. Stridslarm, buller, damm och 
rök begränsade möjligheterna för chefen 
att göra sig gällande.3

Insamling av information och underrät-
telsetjänst var också begränsade av dåliga 
kommunikationer. Även om t ex postväsen-
den växte fram så var överföringstiderna 
så långa att det endast fick betydelse i be-
gränsad omfattning för strategisk planering 
som kunde genomföras innan kriget eller 
innan de regelrätta striderna startade. Un-
derrättelsetjänsten hade sin begränsning 
i den hastighet en ryttare med häst kunde 
hålla. Att skicka någon för att spana eller 
rekognoscera mer än ett par dagsmarscher 
bort gav helt enkelt inaktuell information 
som resultat. 

Frånvaron av snabba och effektiva kom-
munikationsmedel skapade alltså en situa-
tion där det var nödvändigt att befinna sig 
vid den egna armén för att över huvud taget 
kunna utöva någon ledning. Hur begränsade 
möjligheterna än var så fanns de bara om 
man hade den egna armén inom synhåll. 

Situationen där chefen fanns i närheten 
av armén medförde att han kunde klara 
sig utan en omfattande stab. Även om han 
hade tjänare och rådgivare kan detta knap-

past betraktas som en stab i en mer modern 
mening. De första mindre staberna syntes 
mot slutet av 1500-talet. Staberna bestod 
då av ett fåtal befattningshavare som t ex 
svarade för underhåll under marsch eller 
proviantering. Under 1600-talet tillkom  
generalkvartermästeraren som hade ansvar 
för att rida i förväg och välja en lämplig 
plats att gå i kvarter på. Platsen markerades 
med pålar och rep och detta arbete krävde 
en mindre mängd medhjälpare och vissa 
kunskaper i matematik. Ur denna lilla stab 
föddes den moderna  generalstaben.     

Eftersom generalkvartermästaren red 
före de egna trupperna hade han av natur-
liga skäl tillgång till de områden där det 
var enklast att skaffa underrättelser. Även 
kunskaperna i matematik var till fördel för 
generalkvartermästaren eftersom de ansågs 
vara av avgörande betydelse för krigför-
ingen under 1700-talet. Detta ökade natur-
ligtvis statusen för generalkvartermästaren 
och hans stab.  Under detta århundrade 
utökades också användningen av skriftliga 
instruktioner. Även rappporter från bl a 
posteringar skickades in skriftligen. Det 
är lätt att se att pappershanteringen, de 
växande staberna och en mer avancerad 
organisation skapade växande behov av 
att utöva kontroll. Även om staberna till 
en början var små, så växte de näst intill 
explosionsartat efter att den preussiska 
generalstaben hade skapats med start från 

3 Op cit fotnot 1, s 19-33. 
4 Arden Bucholz, Moltke, Schlieffen and Prussian War Planning, Berg Publishers, Inc, Oxford U K 1991, 

s 160.
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1800-talets början. För att ge ett exempel 
på proportionerna kan nämnas att den 
preussiska generalstaben 1824 bestod av 
omkring 25 personer. 1898 hade general-
staben vuxit så mycket att den utgjorde den 
största statliga institutionen i Tyskland.4 De 
alltmer komplicerade krigsplanerna och ny 
teknik krävde en omfattande planering och 
formaliserade arbetssätt.  

Här kan vi egentligen sluta beskriv-
ningen som leder fram till vad skillnaden 
är mellan Command och Control. Även 
om beskrivningen stannar för flera hundra 
år sedan och utelämnar en lång period av 
utveckling är huvuddragen tydliga. Från 
början var det bara chefsskap som utöva-
des (Command). Chefen skulle som före-
gångsman var med i täten på sina trupper 
och få dem att arbeta mot ett gemensamt 
mål. Efterhand skapades staber och mer 
avancerade organisationer som krävde 
rutiner och processer för att krigföringen 
skulle kunna hanteras på ett effektivt sätt 
(Control). Detta beskriver förhållandet på 
ett grundläggande plan. 

Command and Control idag
Vad skriver man då idag om detta? Två 
kanadesiska forkare, Carol McCann och 
Ross Pigeau har skrivit flera texter om 
ämnet. Deras syfte är att skapa en teore-
tisk bas som kan användas för ytterligare 
forskning inom ämnet. En artikel med 

titeln Clarifying the Concepts of Control 
and of Command tar upp ämnet på ett 
vetenskapligt sätt. 

Deras definitioner av de olika delarna 
av konceptet är:

 
Command and Control: The establish-
ment of common intent to achieve co-
ordinated action.5

Command: The creative expression of 
human will necessary to accomplish a 
mission.

Control: Those structures and processes 
devised by Command to manage risk.

Om vi betraktar dessa moderna definitioner 
mot den korta historiska beskrivningen, 
så är det inte speciellt svårt att se vissa 
kopplingar. När det gäller Command är 
det lättast. Definitionen var giltig för flera 
hundra år sedan och kan anses gälla idag. 
Command ges nu precis som det var förut 
en tydlig mänsklig dimension. McCann 
och Pigeau hävdar i anslutning till sin de-
finition att Command måste vara målstyrt. 
Oavsett om målen är formulerade internt 
eller externt, så är det målen som gör att 
den militära organisationen kan agera i ett 
sammanhang. Viljan som är den egentliga 
grunden för Command fångar beslutsam-
heten att fullgöra uppdraget och förmågan 
att fatta beslut som är avgörande för att 

5   McCann, Carol & Pigeau, Ross: Clarifying the Concepts of Control and of Command, Defence and Civil 
Institute of Environmental Medicine Toronto, Ontario, s 2-5.
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skapa gemensamma mål och avsikter. 
Dessa avsikter kan inte skapas utan att 
kreativitet finns.6

Även vad avser Control finns kopplingar. 
Processer och strukturer skapades för att 
hantera en alltmer komplex situation som 
uppstod genom utvecklingen på en rad 
områden, inte minst det tekniska. Det är 
också tydligt att Control har en under-
stödjande, men viktig roll i förhållande till 
Command. När det gäller hävdandet att det 
är risker som ska hanteras är ett utvecklat 
resonemang behövligt. 

Carol McCann och Ross Pigeau hävdar 
att Control bidrar genom att reducera 
och minimera risker under uppdraget, så 
att en tillfredställande lösning kan nås. 
För att komma fram till detta, så börjar 
McCann och Pigeau med att peka på kri-
gets osäkerhet och hur den förhindrar en 
övergripande och riktig bild av det aktuella 
problemet. Det som pekas ut som källor till 
osäkerheten är den fysiska miljön och män-
niskors handlingar. Genom att använda 
ett strukturerat system som systematiskt 
samlar och organiserar information om den 
omgivande miljön, egna förband och mot-
ståndaren, kan riskerna som är förenade 
med att lösa uppdraget reduceras. Control 
reducerar alltså risker genom att applicera 

strukturer och processer som avgränsar 
problemområdet och därigenom gör det 
mer hanterbart.7

Strukturer kan t ex utgöras av befälsked-
jan, organisationen, gemensamma databa-
ser och olika vapensystem. Processerna 
utgörs av reglerade procedurer som medger 
att strukturerna kan göra sitt job. Det kan 
t ex vara  rules of engagement som är en 
formell process för att reglera den militära 
våldsanvändingen. Oavsett hur detaljerade 
strukturerna och processerna är, klarar de 
inte av att hantera alla osäkerheter i kriget. 
Command är därför den överordnade delen 
av konceptet, där kreativiteten ska klara av 
att hantera osäkerheterna i krigföringen 
och utifrån de rådande behoven kunna 
ändra i de strukturer och processer som 
ingår i Control. 

Command and Control är således ett 
omfattande begrepp som spänner över 
mycket inom en militär organisation. Det 
kan egentligen sägas innefatta allt som görs 
för att chefens vilja om hur uppdraget ska 
genomföras mot målet bäst ska komma till 
uttryck i genomförandet av uppdraget. 

Författaren är överstelöjtnant och tjänstgör 
vid Försvarshögskolan.

 6 Ibid, s 6.
 7 Ibid, s  3-4.


