
Ledningsvetenskap för HOP 21-23

• Definition och bakgrund.

• Forskning.

• Utbildning.

• Valbar kurs ”Design av ledningssystem”.
(Spak, 2020, s. 15)



Definition och bakgrund

• ”[D]en funktion hos ett insatssystem som producerar inriktning och 
samordning av insatsen i syfte att den skall uppnå uppställda mål.”

• Command and control science (ledningsvetenskap) börjar förekomma 
som ett eget forskningsfält under slutet av 1980-talet och har då en 
stark koppling till nya sätt att leda med stöd av utvecklingen inom 
informationsteknologi.

• Ledningsvetenskap är designvetenskap.
• Detta innebär att vi fokuserar på att förbättra ledning.

(Brehmer B., 2013, s.12, 16)

Effekt i
operationsmiljön



Forskning

• Stor andel uppdragsforskning (FoT militära professionen).

• Exempel på pågående forskning:
• Hur bör återkoppling/operationsvärdering utformas för ökad effekt? 

• Under vilka betingelser gynnas orderkvalitén av grafisk målbild (planerad 
lägesbild)?

• Hur bör sensorledning ske för att effektivt producera situationsförståelse i en 
framtida operationsmiljö?

• Forskningsresultat avtappas dels till befintliga utbildningar men också via 
medverkan i huvudstudie ledning, utvecklingen av Svensk planerings- och 
ledningsmetod (SPL) och utvecklingen av nya doktriner.

Best paper award!



Utbildning

• Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet.
• Nytt masterprogram med start ht 2020.

• Grundkurs ledningsvetenskap 30 hp.

• Biträdande kurschef och flertal läraktiviteter på HOP (LGO-kurs).

• Användbarhet och design av interaktiva system 4,5 hp.
• Obligatorisk kurs på FS master.

• Design av ledningssystem 7,5 hp.
• Valbar på HOP, FS master och LL master.



(Brehmer B., 2013, s. 23)

Design av ledningssystem 7,5 hp, HOP 21-23



Kursens syfte: 

Att ge fördjupad kunskap om och förmåga till effektiv 
ledning vid förberedelse och genomförande av 
insatser/operationer, genom anpassning utifrån 

designlogik.



Ledningssystem
Organisation
(ledningsnivåer, avdelningar…)

Personal/roller
(Op-chef, stabschef, logistik …)

Metoder
(metoder för bedömande, beslut, planering, uppföljning, värdering …)

Stödsystem
(teknik för situationsförståelse/lägesbild, kommunikation …)

Inriktning och samordning
(order)

Återkoppling (feed-back)

Försvar, räddningstjänst, polis… 



Design

• Syfte (varför?)

• Funktion (vad?)

• Form (hur)?

(Hovne A, & Kudo P,
SvD, 131031)



Designuppgiften 

(Tehler H. & Brehmer B., 2013, s. 17)

1. Hitta krav och
designkriterier från
professionen.

Scenario
”LGO” med
spelkort

2. Använd kunskap från
kurslitteraturen och
föreläsningar.

3. Designa ditt förslag/idé
inom valt tema.



Design: perspektiven förberedelse och 
genomförande

FörberedelseGenomförande

(Anpassad efter Spak U, & Carlerby C., 2018, s. 7)



Kursens upplägg

• Scenariobaserad pedagogik  ger krav och designkriterier.

• De studerande utvecklar designförslag med stöd av både 
kurslitteratur och professionslitteratur och reflekterar över hur 
förslagen kan värderas med hjälp av lämplig vetenskaplig metod.

• Kursen erbjuder tillfälle att praktiskt öva på SPL.

• De praktiska momenten underbyggs av färska forskningsresultat som 
presenteras av ämnets disputerade forskare.

• Exempel: Hur relaterar lägesbild till situationsförståelse under de olika 
huvudaktiviteterna i SPL (uppföljning, värdering, bedömande och 
planering)?



Breddning och fördjupning

• Kursen ger möjlighet till breddning genom att de studerande får ta del 
av ledningsvetenskaplig teori.

• Kursen ger möjlighet till fördjupning genom att moment från ex. 
kursen ledning av gemensamma operationer praktiseras ytterligare.



Praktik och teori tillsammans: ex. lägesbild och 
situationsförståelse kopplat till bedömande.

Situations-
förståelse

Situations-
förståelse Situations-

förståelse

Lägesbild

(Doolin, J. M., 2012)



En stark laguppställning:

• Att leda insatser/operationer i praktiken:

• Ledningsvetenskap teori:
Anders Josefsson Ingemar Bengtsson

Isabell Andersson
(Situations-
förståelse)

Joacim Rydmark
(Antaganden & 
Risk)

Mats Carlerby
(System-
tänkande)

Ulrik Spak
(Kursansvar,
lägesbild)

Johan Ivari



Erfarenheter från valbara kursen ”Design av 
ledningssystem” (Ledningsvetenskap i HOP 2020)

• Vilket råd skulle du vilja ge till framtida kursdeltagare?

• Svar: ”[F]örst och främst att läsa kursen, den är intressant och ytterst 
vital för vår profession och sen att vara trogen upplägget med att 
börja med examinationsuppgiften tidigt för det har man igen i slutet 
av kursen.”

• Vad var det bästa med kursen?

• Svar: ”Bra upplägg, intressant föreläsningar och diskussion och jag har 
lärt mig otroligt mycket. Tyvärr så har jag inte kunnat lägga all den tid 
som jag velat på kursen som jag velat eftersom jag läst den som 
breddningskurs men flexibiliteten som kursen har haft har gjort det 
enklare att hantera kursen.” 


