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Sammanfattning: 
En central stabsprodukt i Svensk planerings- och ledningsmetod (SPL) är operationsdesign. Den 

traditionella operationsdesignen har kritiserats för sin linjäritet, stelbenthet och positiva progression 

och därmed ansetts mindre lämplig för operationer med defensiv inriktning eller stor osäkerhet. SPL, 

med målsättningen att vara en allomfattande planeringsmetod, har därför i 2017 års version bland 

annat tillförts ytterligare tre typer av operationsdesign. 

 

Denna uppsats undersöker hur SPLs typer av operationsdesign omhändertar tre defensiva 

operationsplaner från 1979. Undersökningen sker genom att en kvalitativ textanalys leder fram till 

efterhandskonstruktioner av planernas operationsdesigner. Denna följs av en kvalitativ 

innehållsanalys för att se hur dessa operationsdesigner omhändertar försvararens möjlighet att 

avgöra, undvika ett avgörande samt dennes behov av flexibilitet. 

 

Resultatet visar att alla designtyper fungerar väl när ett avgörande söks men sämre när ett avgörande 

försöker undvikas. Behovet av flexibilitet omhändertas bäst i den dynamiska designtypen och 

någorlunda väl i den traditionella. Båda har dock svårigheter i övergången till det militära slutläget 

om ambitionen i målsättningarna sänks. De två designtyperna tematisk och mixad, som främst är 

ämnade för mycket osäkra situationer, omhändertar däremot dåligt de planer som undersökts då 

mycket av den operativa inriktningen går förlorad. 

 

Sammantaget visar undersökningen att genom tillförsel av de nya designtyperna är SPL en bit på 

vägen mot en allomfattande planeringsmetod, men svårigheten att applicera stabsverktyget 

operationsdesign på defensiva operationer är ännu inte helt löst.  

 

Nyckelord:  

Operationsdesign, defensiv inriktning, operativ planering, SPL, defensiv design, traditionell design, 

dynamisk design, tematisk design, mixad design. 
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1. Inledning  
 

1.1 Problemformulering 
Efter en tid av fokus på internationell krishantering är försvaret av Sverige och svensk 

nationell försvarsplanering åter prioriterat (Regeringen, 2015, ss. 57, 63-65). Under den s.k. 

strategiska timeouten har Försvarsmakten omdanats genom bland annat en ökad 

professionalisering, förbandsreduceringar och en anpassning mot NATO. Ett av de områden 

där denna anpassning kommit ganska långt är närmandet till NATOs metoder för operativ 

planering och ledning (Regeringen, 2015, ss. 36-39). Även NATO har fokuserarat på 

internationell krishantering under denna tidsperiod och därför anpassat sina planerings- och 

ledningsmetoder mot detta. Det är med andra ord en delvis ny försvarsmaktorganisation som 

med delvis nya processer tar sig an den nygamla uppgiften att planera för försvaret av 

Sverige. 

 

Svensk Planerings- och Ledningsmetod (SPL) är Försvarsmaktens metodanvisning för 

militärstrategisk och operativ ledning. SPL gör anspråk på att vara en generell 

problemlösningsmetod för att inrikta och samordna operationer i såväl komplicerade som 

komplexa situationer, nationellt som internationellt (Försvarsmakten, 2017, ss. 3, 6). Metoden 

är i sitt ursprung en försvenskning av NATOs operativa planeringsmetod Comprehensive 

Operations Planning Directive (COPD). Delar av innehållet i SPL har dock anpassats till 

svenska förutsättningar och svensk syn på militärstrategi och operationskonst (Gerhardsson, 

2016, s. 50ff).  

 

En central stabsprodukt i såväl SPL som COPD är operationsdesign. (Försvarsmakten, 2017, 

ss. 24, 81) (NATO, 2013a, ss. 1-12ff, 4-52ff). Operationsdesign är en sammanfattande 

(grafisk) beskrivning av hur en operation ska komma från sin problemram med oacceptabla 

till slutlägets acceptabla tillstånd. Designen har traditionellt en offensiv linjär logik där 

avgörande förhållanden (delmål) ställs upp längs operationslinjer, vilka succesivt uppnås på 

vägen mot operationens målsättningar (Försvarsmakten, 2017, s. 22 & 81ff). 
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Figur 1– Traditionell linjär operationsdesign med avgörande förhållanden (trianglar) längs operationslinjer på 

vägen mot målsättningar och slutläge. (Författaren) 

 
En av SPLs metodanpassningar av COPD rör just operationsdesign. Det svenska 

militärstrategiska konceptet från 2016 inrymmer såväl att kunna vinna tillsammans som att 

undvika att förlora enskilt (Försvarsmakten, 2016, s. 54f).1 Därmed måste SPLs metoder 

stödja planering av operationer med såväl offensiv som defensiv inriktning. Den linjära 

designen synes dock hämma anpassningsförmåga och beredskap för omfallsplanering, varvid 

den är mindre lämplig för operationer med defensiv inriktning (Josefsson, 2015, ss. 109f, 146) 

(Monk, 2017). För att hantera denna svaghet, och dessutom omhänderta operationer med 

mycket stor osäkerhet (komplexitet), har SPL i 2017 års utgåva tillförts ytterligare tre typer av 

operationsdesign (Försvarsmakten, 2017, ss. 87-89). Därmed blir det intressant att undersöka 

hur denna anpassning fallit ut. 

 

1.2 Forskningsläget 
Forskning kring operativ planering och operationsdesign har de senaste decennierna drivits på 

av västerländska behov att anpassa doktriner och planeringsmetoder till irreguljär krigföring, 

upprorsbekämpning och statsbyggande (Davidsson, 2008, ss. 33-39). I denna utveckling har 

det tidigare dominerande reduktionistiska (positivistiska) angreppsättet kompletterats eller 

ersatts av ett system- eller designteoretiskt. Forskningen har ägnat sig åt att förstå eller 

förklara skillnaden mellan de olika angreppsätten samt argumentera för och emot det ena eller 

det andra. 

 

Exempel på forskning som förklarar skillnaden mellan ett allmänt systemteoretiskt och ett 

reduktionistiskt angreppsätt är Russo (2010). Hon menar att en samhällsvetenskaplig situation 

inte kan förenklas genom att reduceras till beståndsdelar vilka analyseras var för sig. I 

                                                      
1 Konceptet består av tre steg: förebygga krig (tröskel), snabbt möta angrepp och slutligen ett val mellan 
offensiva (tillsammans) eller defensiva (enskilt) försvarsoperationer. 
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komplicerade och komplexa system av öppen karaktär är orsak-samband svåra att förutsäga 

varvid situationen istället måste betraktas i sin helhet (Russo, 2010, ss. 69-70). Erdeniz har 

studerat COPDs metodologiska skillnader mellan systemtänkande och designtänkande och 

bland annat funnit att det är otydligt när designtänkande är att föredra framför systemtänkande 

(Erdeniz, 2016a). Exempel på forskning av beskrivande karaktär är Jobbágys grundliga 

förklaring av och kritik mot effektbaserad ansats. Ansatsen kan beskrivas som en kombination 

av reduktionistisk syn på orsak-samband och ett systemteoretiskt helhetstänkande (Jobbágy, 

2009, ss. 9, 60f). 

 

Forskning om hur designtänkande genom användning av en multi-disciplinär konstruktion, 

kreativt och kritisk tänkande samt en iterativ process kan nå bortom vad såväl ett 

reduktionistiskt som systemteoretisk angreppsätt förmår pågår på flera håll i världen (Schmitt, 

2006, s. 3f; Zweibelson, 2017a, s. 1). I militär tillämpning var israelerna först, men idag drivs 

designtänkande på av inte minst av USA och Australien, vilka implementerat det i sina 

doktriner (Banach & Ryan, 2009) (Scott, 2011) (Sorrells et al., 2005). I Sverige finns också 

ett embryo till debatt om hur ett svensk koncept skulle kunna införas (Zweibelson, Hedström, 

Lindström, & Pettersson, 2017b). Angreppsättet är fortfarande under framväxt och det finns 

olika uppfattningar om exakt vad det är, hur och om det överhuvudtaget bör tillämpas (Vego, 

2009) (Zweibelson, 2017a). 

 

Vad beträffar själva stabsprodukten operationsdesign har dess syfte belysts av Reilly och 

Vego. Reilly framhåller multipla syften där det viktigaste är att assistera chefen och dennes 

stab i att föreställa sig operationen. Därutöver ska operationsdesignen hjälpa till att säkerställa 

logiken mellan operationens mål, medel och metoder. Slutligen ska den fungera som ett 

kommunikativt verktyg mot chefer, myndigheter och strategiska maktmedel (Reilly, 2012, s. 

31f). Vego förespråkar ett mer avgränsat syfte med fokus på den interna stabsprocessen. Han 

menar att huvudsyftet med operationsdesign är att hålla ihop den ansträngning det innebär att 

planera och leda en operation. I detta betonas att operationsdesign inte är en operationsplan 

utan en lös samling element vilka tillhandahåller en bakgrund för planens utveckling (Vego, 

2008, ss. IX-83f, 100). 

 

Uppfattningen om operationsdesignens beståndsdelar (element) och hur dessa sammanfogas 

är än spretigare. NATO har exempelvis tolv element vilka delvis skiljer sig från USAs tretton 
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(Chairman of the Joint Chiefs of Staff, 2017, ss. IV-19) (NATO, 2013a, ss. 2-26f). Vego och 

Reilly vill båda skilja på de element som ingår i (den grafiska) operationsdesignen och de som 

inramar operationen. Men medan Reilly, som står nära designtänkande, håller sig till de 

amerikanska tretton förespråkar Vego, som står närmre systemtänkande, istället tjugofem 

element (Reilly, 2012, ss. 23-29; Vego, 2008, XI-83f, 100, 103-107). Banach och Ryan som 

också förespråkar designtänkande beskriver istället sex element, som till namn, omfattning 

och sammansättning skiljer sig betydligt från övriga uppräknade (Banach & Ryan, 2009, ss. 

110-113). Kontentan av denna spretighet är att synen på operationsdesignens element och 

sammansättning bara delvis kan härledas till synen på dess teoretiska angreppsätt. Ett lands 

doktrinära historia och operativa kultur har nog så stor påverkan (Zweibelson, 2017a, s. 1f). 

 

Gemensamt för nämnda doktriner och forskare är att de beskriver och exemplifierar 

operationsdesign utifrån anfallarens eller initiativägarens perspektiv. Svårigheterna att 

använda den grafiskt linjära operationsdesignen när den egna sidan inte äger initiativet, har 

däremot varit föremål för forskning vid Försvarshögskolan. Denna forskning har sin 

utgångspunkt i behovet av ledningsagilitet (anpassningsbarhet), för att öka beredskapen till 

omplanering och undvika plancentrering.  Det är utifrån denna forskning SPL hämtat en av 

sina nya typer av operationsdesign (Josefsson, 2015, ss. 109f, 139-145). 

 

Sammanfattningsvis är forskning och forskardebatten kring operationskonst och operativ 

planering omfångsrik avseende dess teoretiska grund och angreppsätt. Det finns också viss 

forskning kring dess syfte och vilka element som bör ingå i en operationsdesign, men den är 

inte entydig. Med ett undantag är det som publicerats kring stabsprodukten operationsdesign 

avhandlat utifrån anfallarens perspektiv. Undantaget är forskningen vid Försvarshögskolan 

som lyfter fram ett förslag på hur en ökad anpassningsbarhet av operationsdesignen kan ske. 

Den forskningen har ett fokus mot hur ledningsagilitet kan skapas och omhändertar inte alla 

aspekter av defensiv inriktning. Det finns med andra ord brist på forskning som omhändertar 

planering av en defensiv operation med stöd av denna stabsprodukt. 

 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
SPL har för att öka Försvarsmaktens förmåga att lösa uppgifter tillsammans med andra 

anammat en planeringsmetod med stabsprodukten operationsdesign från NATO. Denna 
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stabsprodukt har ett linjärt offensivt grundanslag. För att omhänderta även en defensiv 

inriktning och situationer med stor osäkerhet har SPL anpassats genom tillförsel av ytterligare 

tre typer av operationsdesign. Denna uppsats syftar till att bygga vidare på forskningen om 

operationsdesign och bidra till att minska forskningsgapet runt dess användning vid defensiv 

inriktning. Detta sker genom att undersöka hur SPLs alla designtyper lyckas omhänderta de 

behov som finns vid en defensiv operation. Uppsatsen huvudfrågeställning blir därför: 

 

Hur omhändertar fyra av Svensk planerings- och ledningsmetods typer av operationsdesign 

tre svenska defensiva operationsplaner från 1979? 

 

För att besvara frågeställningen behöver de operativa koncepten från 1979 omvandlas till 

SPLs olika designtyper. Detta kommer emellertid inte vara tillräckligt för att komma åt den 

bakomliggande problembeskrivningen med att planera en defensiv operation med ett 

huvudsakligen progressivt verktyg. Detta beror på att många av operationsdesignens element 

är oberoende av huruvida operationen har en offensiv eller defensiv inriktning. För att besvara 

hur de defensiva aspekterna omhändertas har därför två stödfrågor formulerats.  

 

Den första stödfrågan syftar till att undersöka försvararens möjligheter att utifrån operations-

designen kunna anpassa operationen efter initiativtagarens inledande val av var, när och hur. 

 

1. Hur omhändertas att försvararen inte äger initiativet och dennes behov av flexibilitet? 

 

Det finns minst tre andra karaktäristika på en defensiv operation: anses starkare än offensiv, 

anses moraliskt och kulturellt svårtillämpad och anses ha svårt att söka avgörande på egna 

villkor.2 De första två är svåra att uttrycka i operationsdesignen men den sista borde vara en 

självklar del. Den andra stödfrågan syftar därför till att analysera hur behovet av att kunna 

avgöra eller undvika ett avgörande kommer till uttryck i operationsdesignen. 

 

2. Hur omhändertas försvararens möjlighet att undvika ett avgörande och att själv kunna 

avgöra? 

 

Genom att efterhandskonstruera operationsdesigner utifrån försvarsplanerna och analysera 

dem utifrån de två stödfrågorna kommer uppsatsen huvudfrågeställning att besvaras.  

                                                      
2 För ett längre resonemang om vad defensiv operation innebär och vilka beståndsdelar i en operationsdesign 
som påverkas av valet mellan offensiv och defensiv se avsnitten 2.1 , 2.3.2 och 3.4. 
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1.4 Material, avgränsningar och begrepp 
För att skapa en teoretisk ram för analys, operationalisering och diskussion används 

västerländsk akademisk litteratur, debatt och doktrin om defensiv operationskonst, operativ 

planering och operationsdesign. Empirin utgörs av tre operativa försvarsplaner från 1979.3  

 

Totalt innehåller SPL fem typer av operationsdesign. Men eftersom endast fyra av dessa är 

typskiljande kommer endast fyra analyseras. 

 

Det finns en stor mängd element som bygger upp operationsdesignen. Vissa av dessa såsom 

tyngdpunkt, är föremål för en egen akademisk debatt och forskning. Även om elementen är 

betydelsefulla för denna uppsats så är fokus på sammansättningen varvid forskning om 

elementen i sig inte inkluderas. 

 

Begreppen operativ design och operationsdesign är snarlika men avser olika saker. Operativ 

design (verb), eller bara design, avser metoder inspirerade av designteori. Operationsdesign 

(substantiv) är Sveriges och NATOs benämning på den stabsprodukt som sammanfattar en 

operations väg från problemram till slutläge.  

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är indelad i fem kapitel. Efter den inledande problemformuleringen följer ett 

teorikapitel med uppsatsens teoretiska ram och teorigrund för operationalisering, analys och 

diskussion. I metodkapitlet beskrivs och motiveras vald metod och empiri tillsammans med 

operationaliseringen. I analyskapitlet skapas fyra operationsdesigner för varje försvarsplan 

vilka sedan anslyseras utifrån hur de omhändertar försvararens behov. Det sista kapitlet 

inehåller en diskussion om innebörden av resultatet, en reflektion kring studiens 

genomförande och förslag på vidare forskning. 

 
Figur 2 - Grafisk presentation av uppsatsens disposition (Författaren)  

                                                      
3 En utförligare beskrivning och motivering till vald litteratur återfinns i avsnittet 3.2. 
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2. Teori 
Detta kapitel belyser inledningsvis vad som karaktäriserar operationer med defensiv 

inriktning. Därefter följer en sammanställning av forskning och doktriners tillämpning av 

operativ planering och operationsdesign. Bland annat avhandlas tre paradigm inom operativ 

planering, operationsdesignens syfte, dess beståndsdelar och grafiska sammansättning.  

 

Figur 3 – Teorikapitlets användning i uppsatsen. (Författaren) 

Avsnitten om operationskonstens defensiva inriktning samt operationsdesignens 

beståndsdelar kommer operationaliseras i metodkapitlet. Övriga delar utgör den teoretiska 

ramen som sätter in analysen i en kontext och bidrar till den efterföljande diskussionen. 

 

2.1 Operationskonst med defensiv inriktning 
Svensk operativ doktrin anger att: ”En defensiv inriktning innebär att försöka skapa bättre 

förutsättningar avseende tid, plats och styrkor eller att förhindra att situationen förvärras” 

(Försvarsmakten, 2014, s. 63f). Motsatsen är en offensiv inriktning, vilken enligt samma 

doktrin innebär att ta initiativet i tid, plats och styrkor för att nå ett avgörande på egna villkor. 

Doktrinen anger vidare att Försvarsmakten i en högintensiv konflikt på svenskt territorium 

ska sträva efter offensiv inriktning på operativ nivå. Förutsättningarna kan dock vara sådana 

att andra metoder måste väljas initialt (Försvarsmakten, 2014, s. 63f).  

 

Därmed ansluter sig Sverige till, den i västerländsk doktrin dominerande uppfattningen, att 

endast genom offensiven kan ett avgörande nås. Synen kommer enligt forskning ifrån såväl 

militär kultur som inrikespolitiska ställningstaganden och kan härledas åtminstone tillbaka till 

Clausewitz tankar om kriget (Klein, 1996, ss. 233-236). Helt följdenligt har också en nyligen 

gjord undersökning på svenska officerare visat på deras förkärlek till offensiven trots de 

begränsade resurser som idag är tillgängliga (Weissmann & Ahlström, 2017). 
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Clausewitz skriver att försvaret är den starkare formen av krigföring. Han menar att initiativet 

till konflikten må ligga hos anfallaren men initiativet till kriget ligger i försvararens 

avvärjning. Rent filosofisk skulle anfallaren gärna erövra utan att behöva starta krig, det är 

m.a.o. försvararen som utlöser kriget då denne med vapen motsätter sig erövringsförsöket. 

Clausewitz menar också att såväl försvar som anfall egentligen bara har ett mål, att avgöra 

genom att förinta motståndaren. Därför kan en försvarare inte nöja sig med att bara härda ut 

eller tillbakavisa ett anfall då det strider mot krigets mening, försvararen måste fullfölja kriget 

genom motanfall (Clausewitz, 1991, ss. 211f, 347-350, 354f). 

 

Clausewitz uppfattning delas i många stycken av Vego som menar att defensivens 

huvudsakliga syfte är att avvärja motståndarens offensiv, behålla egna positioner, vinna tid 

och nöta ned motståndarens stridskrafter. Han anser att det kortsiktiga syftet med en defensiv 

är att besegra en offensiv. Men för att vinna krig måste initiativet återvinnas när angriparen 

kulminerar och en motoffensiv genomföras (Vego, 2008, ss. V-53, VII-78f). 

 

Det finns emellertid andra uppfattningar. Klein har studerat krig i historien där en betydligt 

svagare part, genom ett defensivt uppträdande ändå har avgått med segern. Denna seger 

skiljer sig dock från den totala förintelse av motståndaren som Clausewitz beskriver. Istället 

förmås angriparen att överge sitt erövringsmål, varvid försvararen indirekt vinner (Klein, 

1996, ss. 233-235, 246). Med en liknade grundtanke anser sjömaktsteoretikern Corbett att ett 

avgörande endast kan ske på land, där människorna bor, varvid angriparen kan förnekas att 

avgöra genom att hindras från ett landkrig, exempelvis genom en kustförsvarsoperation. 

Corbett delar dock Clausewitz syn att defensiven är stark pga. av terrängkännedom, närhet, 

möjlighet till motanfall och att den kräver mindre resurser. Dock har den en stor svaghet i 

moralen (Corbett, 1988, ss. 233-235, 310, 329).  

 

Sammanfattningsvis karaktäriseras nämnda skribenters uppfattning om operationer med 

defensiv inriktning av att: 

- defensiven är resursstarkare än offensiven,  

- den defensive är i en efterhandsituation och måste reagera,  

- den defensive kan vinna genom att söka ett avgörande i motanfallet eller förneka 

angriparen från att avgöra - och därmed överge sitt mål,  

- defensiven ibland är nödvändig, men inte bra för moralen och inte militärkulturellt 

förankrad i Sverige. 
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2.2 Teoretiska paradigm inom operativ planering 
Det finns många modeller för operativ planering. På vilket sätt modellen analyserar 

operationsmiljön och ser på interaktionen med denna miljö, beror bland annat på vilken 

teoretisk grund (angreppsätt) modellen härstammar ifrån. 

 

2.2.1 Traditionell 
Det som i dessa sammanhang kallas traditionellt benämns också positivistiskt, reduktionistiskt 

eller kausalistiskt (Zweibelson, 2017a, s. 9) (Russo, 2010). I denna typ av analys kan en 

situation förenklas genom att den bryts ner i beståndsdelar. Beståndsdelarna kan sedan 

analyseras med en ny struktur och därigenom kan en grundläggande mekanism hittas som på 

ett enklare sätt förklarar relationer mellan och beteenden inom situationen (Erdeniz, 2016b, s. 

249).  

 

Centralt i reduktionistisk analys är antagandet att omvärlden kan stängas ute. Det vill säga att 

det som analyseras kan isoleras från interaktion med omgivningen. Graden av isolation 

(slutenhet) kan vara stark eller svag. I en situation med stark slutenhet går det med säkerhet 

att säga något om orsak-samband. I svagt sluta situationer, som är vanliga i 

samhällsvetenskapen, måste även interaktion med omvärlden kartläggas för att förstå hur den 

påverkar den situation som analyseras (Russo, 2010, s. 69f). 

 

Traditionell analys anses i första hand vara lämplig för reguljära krig och enkla eller 

komplicerade problem (Gerhardsson, 2016, ss. 41f, 50f) (Monk, 2017). Även om nya 

teorigrunder presenterats är det få i debatten som menar att den traditionella planeringen helt 

har spelat ut sin roll. Snarare att den behöver kompletteras (Elkus & Burke, 2010, s. 19).  

 

2.2.2 Systemtänkande 
COPD och SPL är förankrade i systemteori (Gerhardsson, 2016, s. 52). Istället för slutna, eller 

svagt slutna system avses öppna system. I dessa system kan variabler inte isoleras och det går 

inte med säkerhet att veta hur systemet interagerar med omgivningen. Systemet måste således 

betraktas i sin helhet (holistiskt) varvid orsak-samband inte kan bestämmas med någon större 

säkerhet eller överhuvudtaget. En annan konsekvens av det öppna systemet är att betraktaren 

själv är en del av systemet, och följaktligen påverkar den situation som betraktas (Russo, 

2010, ss. 78-80, 99-107). 
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Ett argument för att gå från traditionell analys till systemtänkande är att nutidens problem är 

mer komplexa än förr, varvid den traditionella metoden inte längre är tillräcklig (Elkus & 

Burke, 2010, s. 4f). COPD och SPL skulle därmed vara mer lämpliga att hantera komplexa 

problem såsom irreguljär krigföring och statsbyggnad (Gerhardsson, 2016, s. 52). Det finns 

dock de som menar att dagens konflikter inte alls är mer komplexa än tidigare. Irreguljär 

krigföring, inbördeskrig och statsbyggnad har förekommit långt innan muren föll. Samtiden 

har en tendens att betrakta dåtiden som enklare än den tid man själv lever i (Elkus & Burke, 

2010, s. 5). 

 

En systemteoretisk variant som det numera talas mindre om är effektbaserade operationer 

(EBO/EBAO).4 Målet med ansatsen är att hitta effektivare sätt att vinna än genom nednötning 

av motståndarens förband (Deptula, 2001). EBO har systemtänkandets holistiska syn och 

språkbruk men bygger på den reduktionistiska tanken om ett slutet system, där orsak-samband 

är möjliga att identifiera. De andra grundstenarna i EBO är effektfokus och avancerad 

teknologi. Med effektfokus menas vilka effekter som ska eftersträvas i operationsmiljön, 

snarare än hur förband ska manövrera mot varandra (Jobbágy, 2009, ss. 9, 60f).  

 

EBO hann i USA fram till dess avskaffande 2008 utstå massiv kritik för sin centralisering av 

beslutsfattande, omständliga terminologi och sätt att förenkla krigets natur (Mattis, 2008, s. 

105f). NATO beslutade tvärtemot 2010 att uppta konceptet EBAO och tog för detta fram en 

ny planeringsanvisning, COPD, som ersättare för Guidelines for Operational Planning (GOP) 

(Erdeniz, 2017, ss. 26-28). Debatten om EBO/EBAO har de senaste åren klingat av. I 2013 

års version av COPD berörs inte EBAO längre i inledningskapitlet, men effekt finns kvar som 

ett element i operationsdesignen (NATO, 2013a). 

 

2.2.3 Designtänkande 
Den tredje teorigrunden som är under framväxt i militär tillämpning är designteori (Erdeniz, 

2016a, s. 6ff). Designtänkande innebär användning av en multi-disciplinär konstruktion, 

kreativt och kritisk tänkande samt en iterativ process (Schmitt, 2006, s. 3f; Zweibelson, 

2017a, s. 1). Enlig förespråkare är dagens och morgondagens operationsmiljö alltför komplex 

för att kunna överblickas och förutses med traditionella metoder och kräver ett ständigt 

                                                      
4 Effect-based operations (EBO) användes i amerikansk doktrin. Effect-based approach to operations (EBAO) är 
NATOs benämning på ett likande koncept. I EBAO ska de militära effekterna inordnas och bidra till konceptet 
comprehensive approach.  
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nytänkande (Zweibelson et al., 2017b, ss. 84-87). Designtänkandets multidisciplinära 

konstruktion inkluderar bland annat systemtänkande varvid skillnaden till det reduktionistiska 

tänkandet i stort sammanfaller. Den metodologiska skillnaden mellan design och 

systemtänkande är dock inte lika tydligt. Ett försök att skilja dem åt menar att designtänkande 

indirekt använder ett koncept benämnt value-focused thinking som för med sig att alla 

aktörers värderingar avseende exempelvis målformuleringar måste kartläggas och beskrivas 

(Erdeniz, 2016a, s. 20f). 

 

I militär tillämpning kommer designtänkande ursprungligen från Israel i mitten av 1990-talet, 

då benämnd Systemic Operational Design (SOD) (Sorrells et al., 2005, s. 7f). I början av 

2000-talet anammandes och anpassades dessa idéer av tänkare i främst USA (Banach & Ryan, 

2009) och Australien (Scott, 2011, ss. 105-109). Andra modeller baserade på designtänkande 

har utvecklats i bland annat Canada, Polen, Holland och debatten har också nått Sverige 

(Zweibelson et al., 2017b). Kritiken mot operativ design har stundom varit omfattande. 

Förutom att den är svår att metodologiskt skilja från systemtänkande har SOD kritiserats för 

ett krångligt språk, en vag teoretisk grund, ett förlorat fokus på det militära målet och en av 

orsakerna till det Israeliska misslyckandet i Libanon 2006 (Vego, 2009, ss. 69-75). Från 

designförespråkare finns kritik mot att angreppsättet inte nått hela vägen fram till att bryta det 

linjära tänkandet utan fastnat i den militära planeringsprocessen regressiva ingenjörskonst och 

terminologi (Zweibelson, 2017a).  

 

Gemensamt för den implementering av designtänkande, som trots kritiken skett i USA och 

Australien, är inordningen av ansatsen i tidigare planeringsmodeller och att de undvikit att 

skapa ny terminologi. Utvecklingen av SOD har däremot gått i motsatt riktning, med ett än 

mer komplicerat språkbruk och koncept. Tillskyndare av det senare menar dock att SOD 

version 3 är det första riktiga steget för att bryta den linjära processen (Zweibelson, 2017a, s. 

8f). NATO har förhållit sig avvaktande till design. I dess operativa planeringsdoktrin AJP 5 

anges att chefen ska välja mellan traditionell, systematisk eller designapproach när denne 

genomför sin operativa planering (NATO, 2013b, ss. 2-10ff). COPD tillhandahåller dock 

ingen vägledning för hur andra ansatser än den systematiska ska genomföras (Erdeniz, 

2016a). 
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2.2.4 Sammanfattning  
Under de senaste decennierna har traditionellt reduktionistiskt tänkande delvis trängts undan 

av systemtänkande och koncept som effektbaserad ansats och designtänkande. Såväl 

akademiker som doktrinförfattare menar att flera av dessa teorigrunder kan existera parallellt 

och är mer eller mindre applicerbara på olika typer av problem. I praktisk doktrinär 

tillämpning förefaller dock endast ett angreppsätt dominera åt gången. För närvarande pågår 

en debatt i västvärlden, där olika länder kommit olika långt, om vilken plats designtänkande 

har bland dessa teorigrunder. 

 

2.3 Operationsdesign  

2.3.1 Syfte 

Operationsdesign (substantiv) är Sveriges och NATOs benämning på den stabsprodukt som 

(grafiskt) sammanfattar en operations färd från problemram till slutläge. Den definieras av 

SPL som ”… en beskrivning över hur uppdraget ska lösas och oacceptabla förhållanden 

omvandlas till acceptabla förhållanden samt hur redan acceptabla förhållanden skyddas från 

påverkan.” (Försvarsmakten, 2017, s. 24).  

 

Begreppet är dock vare sig universellt eller tidlöst och det finns flera närbesläktade och delvis 

överlappande begrepp. I amerikansk doktrin används operational approach för att 

sammanfatta tillämpningen av design och operationskonst (Chairman of the Joint Chiefs of 

Staff, 2017, ss. IV-1, GL-12). Brittisk doktrin nyttjade 2013 begreppet campaign schematics 

(Ministry of Defence, 2013, ss. 2G2, 1-6.). Reilly använder termen cognitive map (Reilly, 

2012, s. 31ff) och Vego operativ idé som han menar kommer från den rysk-sovjetiska 

användningen 1914 (Vego, 2008, ss. IX-103). Före NATO anpassningen användes i Sverige 

begreppen operationsavsikt, operativ idé (Friman & René, 2000, s. 28ff) och beslut i stort 

(Mattsson, 1994, s. 28). Beslut i stort återfinns också i SPLs operationsorder och skapar 

tillsammans med operationsdesign en operativ inriktning (Försvarsmakten, 2017, s. 198). 

 

Stabsprodukten operationsdesign verkar i gränslandet mellan chefens vilja och en närmare 

reglering av operationens genomförande och tillskrivs ett flertal syften. Den ska säkerställa att 

egna styrkor nyttjas på ett logiskt och koherent sätt och fokuseras mot motståndarens 

tyngdpunkt och det operativa målet (Vego, 2008, ss. IX-74, 83f, 100). Ett annat syfte är att 

assisterar chefen och dennes stab i att föreställa sig operationen. Eftersom den också ingår i 

operationsordern måste den också fungera som ett kommunikativt verktyg mot andra chefer, 
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myndigheter och strategiska maktmedel (Reilly, 2012, s. 31f). Ett fjärde användningsområde 

är uppföljning av operationens genomförande, då denna struktureras efter ett flertal av 

elementen i designen (Försvarsmakten, 2017, ss. 101-107). Vego menar att 

operationsdesignen inte är en operationsplan utan en lös samling element vilka tillhandahåller 

en bakgrund för planens utveckling (Vego, 2008, ss. IX-83-84, 100). Trots Vegos åsikt 

förfaller den allmänna doktrinära användningen av operationsdesign vara både ett utryck för 

chefens vilja och en regulativ produkt. 

 

2.3.2 Beståndsdelar 
Operationsdesignens beståndsdelar (element) beror till del på vilken teoretisk grund 

planeringsmodellen har. Det är dock inte hela förklaringen, då det finns olika uttolkningar av 

dessa teorigrunder. I nedan sammanställning visas vad NATOs planeringsdoktrin AJP 5 

(NATO, 2013b, ss. 2-26f), och den amerikanska motsvarigheten JP 5-0 (Chairman of the 

Joint Chiefs of Staff, 2017, ss. IV-19) och fyra akademiker (Banach & Ryan, 2009, ss. 110-

113) (Reilly, 2012, ss. 23-29) (Vego, 2008, ss. 103-107) anser är operationsdesignens 

element. Notera att Banach & Ryan, Reilly och JP 5-0 företräder en designteoretisk approach 

medan Vego och AJP 5 har en systemteoretisk.  

 

 

Vego 1) Desired strategic end state  

2) Ultimate and intermediate 

(strategic) objective  

3) Intermediate (operational) 

objectives  

4) Operational sustainment  

5) Balancing operational factors vs. 

strategic objective 

6) Identification of critical factors an 

enemy/friendly strategic centre of 

gravity  

7) Strategic/operational direction/axis  

8) Operational idea (scheme)*  

9) Initial geostrategic position  

10) Requirements for sources of 

military and non-military power 

*) se not5 

AJP 5 

(COPD) 

1) Desired end state  

2) Transition and termination  

3) Objectives, effects, measures of 

performance, effectiveness and 

campaign progress  

4) Centres of gravity  

5) Decisive points/decisive 

conditions  

6) Lines of operation  

7) Operational geometry  

8) Sequencing and phases  

9) Contingency plans (branches and 

sequels)  

10) Culmination  

11) Operational pause  

12) Direct vs. indirect approach 

                                                      
5 I elementet operativ idé ingår ytterligare femton element: Selected principles of war, Method for defeating 
the enemy CoG, Application of source of power, Sectors of effort/the point of main attack (or defence), 
Concentration in the sector of main effort, Operational maneuverer and fires, Protection of the friendly CoG, 
Anticipation of the point of Culmination, Deception, Sequencing, Synchronization, Branches and Sequels, 
Phasing, Tempo, Momentum and Reserve. 
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Reilly 1) End state  

2) Objectives  

3) Effects  

4) Centre of gravity  

5) Decisive points  

6) Lines of operations  

7) Arrangement of operations  

8) Assumptions 

Banach & 

Ryan 

1) Understanding the operational 

environment  

2) Setting the problem  

3) Creating a theory of action  

4) Working the problem  

5) Developing a design concept  

6) Assessment and reframing 

JP 5-0 1) Termination  

2) Military end state 

3) Objectives  

4) Effects  

5) Centre of gravity  

6) Decisive points  

7) Lines of operation/lines of effort  

8) Direct and indirect approach  

9) Anticipation  

10) Operational reach  

11) Culmination  

12) Arranging operations  

13) Forces and functions 

Tabell 1- utvisande disparansen i synen på operationsdesignens ingående element. 

Trots den tillsynes stora spretigheten går det relativt enkelt att dela in elementen i tre 

kategorier och därigenom förstå operationsdesignens huvuduppgifter.6 Den första gruppen 

element är kopplade till operationens förutsättningar och omfattar operationsmiljön, 

problemramens tillstånd och det strategiska slutmålet. Gruppen omnämns i SPL som 

operationsramverk och återfinns i de två yttre ramarna i figur 4. Nästa grupp är hierarkisk och 

avser logiken mellan mål, delmål och uppgifter på vägen mot slutmålet. Denna grupp kallas i 

SPL för planeringselement. Den tredje gruppen hanterar koordinering av egna styrkor och 

påverkan på operationsmiljön. SPL har ingen gemensam benämning på dessa, varvid de i 

denna uppsats kallas samordningselement och inkluderar exempelvis faser, linjer, teman, 

metoder, omfall och beslutspunkter (Försvarsmakten, 2017, ss. 20ff, 29, 81-84 ). Således 

omfattar operationsdesign och dess element mer än bara pilen i figur 4, även om det ofta bara 

är den som visualiseras. 

 

Figur 4 – Visar att operationsdesign förhållande till problemram och operationsmiljön. (Författaren) 

                                                      
6 Indelningen är gjord av författaren utan djupare analys och syftar enkom till att underlätta läsarens förståelse 
för operationsdesignens huvudfunktioner. Därmed har också en handfull element från tabell 1 hamnat utanför 
denna kategorisering vilket lämnas utan ytterligare analys.  
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SPL definierar inte explicit operationsdesignens beståndsdelar, men en sammanvägning av 

SPLs definition, de tre kategorierna ovan och en genomläsning av de avsnitt i SPL som berör 

ämnet ger åtminstone följande elva element: 1) slutläge 2) målsättning, 3) tyngdpunkt 4) 

kulminationspunkt 5) avgörande förhållande 6) effekt 7) aktivitet 8) operationslinje/tema 9) 

fas 10) beslutspunkt och 11) omfall. Det element som är unikt för SPL är operationstema, 

vilket också är ett centralt element i två av SPLs designtyper (Försvarsmakten, 2017, ss. 29, 

81-84). Förutom dessa elva beskriver SPL flera av de element som förekommer i tabell 1 utan 

att förklara om de är en del av operationsdesign eller inte. Exempel på sådana begrepp är 

drivkrafter, problemram, effektvärdering, uppdragsvärdering och antaganden 

(Försvarsmakten, 2017, ss. 20f, 98f, 106f ). 

 

2.3.3 Grafisk sammansättning 
Det är många syften operationsdesignen ska fylla. Genom att nyttja bildens kraft att säga mer 

än tusen ord försöker designen förutom att sammanhålla och reglera operationen också göra 

den överblickbar på ett kommunikativt sätt. Sammansättningen av elementen till en grafisk 

bild medger en förhållandevis stor flexibilitet och viss konstnärlig frihet men den är inte 

närmare reglerad i någon av nämnda doktriner eller litteratur. De exempel som ändå ges är 

med få undantag av schematisk karaktär och ur initiativägarens perspektiv liknade figur 1.  

 

Svårigheterna att använda den linjära operationsdesignen (figur 1) när den egna sidan inte 

äger initiativet, har varit föremål för forskning vid Försvarshögskolan. För att undvika 

plancentrering och skapa ledningsagilitet, d.v.s. en förmåga till anpassning och flexibilitet, 

har förslag på en dynamisk operationsdesign (figur 5) utvecklats vilken har anammats av 

SPL.7 Argumentet för dynamisk operationsdesign är att den inte innehåller någon utstakad 

väg från start till slut och därmed riskerar den inte att bli inaktuellt lika fort som traditionell. 

Det andra argumentet är att dynamisk design har absoluta beslutspunkter baserade på 

osäkerheter, till skillnad från traditionell designs möjliga beslutspunkter, vilket kommer 

gynna ett dynamiskt beslutsfattande. En nackdel med denna typ av design kan vara att den är 

passiv och endast parerar motståndarens handlingar (Josefsson, 2015).8 

 

                                                      
7 Rapportens förslag på dynamisk operationsdesign med exempel återfinns ograverad i SPL 2017.  
8 I forskningsrapporten framgår att den dynamiska designtypen inspirerats av svensk försvarsplanering från 
1980-talet i övre Norrland. 
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Figur 5– Dynamisk operationsdesign (Josefsson, 2015, s. 144) 

 

Lessard har kritiserat traditionell (linjär) operationsdesign för att den skapat en uppfattning att 

det militära bidraget till det strategiska målet enkom är att förgöra motståndarens väpnade 

styrka. Genom en övertro på dåligt definierade element såsom tyngdpunkt leder traditionell 

design obönhörligen till avgörande slag, vilket i förlängningen kan detta leda till att det 

strategiska målet missas. Lessard förespråkar en typ av design som exkluderar tyngdpunkten, 

blandar civila och militära effekter, gör om sekvenseringen och knyter ihop målsättningarna 

med strategin skapas en bättre förutsättning att uppnå de strategiska målen (Lessard P., 2005). 

 

Figur 6 – Lessards förslag på sammansättning (Lessard P. , 2005, s. 375). 

 

Den brittiska planeringsdoktrinen JDP-5.00 från 2013 är ett bra exempel på den flexibilitet 

och konstnärliga frihet som råder kring sammansättningen av elementen.9 Doktrinen 

innehåller flera olika typer av campaign schematics [operationsdesign] varav ett benämns 

                                                      
9 JDP-5.00 är upphävd sedan 2013, då britterna övergick till NATOs AJP 5 och COPD. 
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groupings of operations (figur 7) och är en direkt parallell till SPLs tematiska design. 

Doktrinen innehåller till skillnad från SPL symboler för elementen operativ paus och 

kulminationspunkt och ger exempel där operationslinjerna inte mynnar ut i operationens 

målsättningar (figur 8), såsom föreskrivet i SPL (Ministry of Defence, 2013, ss. App 2G2 1-6 

& Ann 2E, 2E12). 

     

Figur 7 – Design med operationsteman (MoD, 2013, ss. 2G2-2)       Figur 8 – Traditionell design (MoD, 2013, ss. 2G2-1) 

 

SPL innehåller fem olika sätt (typer) att grafiskt sammanfoga de olika elementen. De två 

första är traditionella, med respektive utan, beslutspunkter och omfall (figur 9). De är avsedda 

för nationellt försvar med offensiv inriktning. Den tredje är den dynamiska typen som hämtats 

från FHS forskningsrapport (figur 5) och är avsedd för nationellt försvar med defensiv 

inriktning. Den fjärde är avsedd att användas i mycket osäkra lägen och benämns tematisk 

(figur 10). I denna typ har varje tema sin egen målsättning och avgörande förhållanden. 

Skillnaden är också att den temporala aspekten (inbördes ordningen) mellan de avgörande 

förhållandena är borttagen. Den femte (figur 11) är en mix mellan traditionell och tematisk 

och är tänkt att användas när vissa delar av en operation kan organiseras temporalt och andra 

inte (Försvarsmakten, 2017, s. 87ff). 

               
Figur 9 - Traditionell operationsdesign, med och utan omfall (Försvarsmakten, 2017, s. 87) 

     
Figur 10- Tematisk op-design (Försvarsmakten, 2017, s. 88)    Figur 11 – Mixad op-design (Försvarsmakten, 2017, s. 89) 
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2.3.4 Sammanfattning  
Operationsdesign är en stabsprodukt som är till för att hålla ihop olika delar av den operativa 

planeringen. Den används också regulativt till underställda, som underlag för 

operationsvärdering och som ett kommunikativt verktyg. Operationsdesignens beståndsdelar 

och grafiska framställning är skiftande och beror delvis på planeringsverktygets teoretiska 

grund men också olika länders militära kultur. SPLs olika typer av operationsdesign med 

defensiv inriktning bryter delvis mot normen om offensiven. 

 
 

2.4 Sammanfattande betydelse för denna uppsats  
Teori om operationskonst med defensiv inriktning identifierar att en defensiv 

operationsdesign måste medge flexibilitet i val av var, när och hur en angripare ska kunna 

mötas. Vidare måste designen, precis som för angriparen medge att söka ett avgörande men 

den måste därtill kunna konstrueras för att undvika just ett avgörande. Dessa två karaktäristika 

omhändertas i denna uppsats genom de två stödfrågorna vilka operationaliseras i nästa 

kapitel. De andra två identifierade karaktäristika, att försvaret är resursstarkare men moraliskt 

svagare och i Sverige inte kulturellt eftersträvansvärt, är inte applicerbara på stabsprodukten 

operationsdesign och analyseras därför inte i denna uppsats. 

 

Paradigmen inom operativ planering används som ett teoretiskt ramverk för denna 

undersökning. De påverkar operationsdesignens ingående element och sammansättning, men 

det finns ingen rak linje mellan teori och doktrinär tillämpning. För uppsatsens diskussion är 

det betydelsefullt att förstå att de undersökta planerna sannolikt är skapade med ett 

traditionellt angreppsätt medan SPL har en systemteoretisk grund.  

 

Forskning och doktrin om själva operationsdesignen visar att stabsprodukten ännu är under 

utveckling. Förutom en någorlunda samstämmig syn om dess syfte spretar uppfattningen om 

vilka element som bör ingå och hur de ska sättas samman och visualiseras. Genom att pröva 

SPLs tillämpning på ett antal verkliga planer kommer denna utveckling förhoppningsvis 

komma ytterligare ett litet steg på vägen mot en fullt användbar och stödjande stabsprodukt.  
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3. Metod 
3.1 Metodval 
Denna uppsats syftar till att undersöka hur fyra av SPLs typer av operationsdesign 

omhändertar svenska defensiva operationsplaner från 1979.  

 

Svaret på forskningsfrågan har eftersökts i två steg genom en kvalitativ metod. I det första 

steget identifierades designelement i planerna (empirin). I steg två sammanfogades återfunna 

element till de olika designtyperna och analyserades utefter hur de omhändertar defensivens 

behov (uttryckta i de två stödfrågorna). Metoden innebär ett samspel mellan induktiv och 

deduktiv ansats. Det vill säga, för att göra undersökningen måste den vara teoretiskt grundad, 

samtidigt som resultatet kommer bidra med nya upplysningar (Johannessen & Tufte, 2013, s. 

108ff). 

 

I steg ett studerades empirin genom kvalitativ textanalys med en systematisk genomsökning i 

syfte att hitta indikatorer till designelementen. Metoden bygger på en noggrann läsning av 

texterna och kodifiering av dess innehåll till de indikatorer som tagits fram i 

operationaliseringen. En generös tolkningsmetod har valts. Det är inte indikatorns exakta 

ordalydelse som eftersöks utan en förståelse för texten innehåll. Det kan vara så att indikatorn 

inte återfunnits alls men att meningsinnehållet är sådant att närvaron ändå är påfallande och 

därför inkluderas i resultatet (Esaiasson, Gillam, Oscarsson, & Wängnerud, 2016, ss. 210-

226).  

 

I steg två skapades en grafisk sammansättning av de återfunna elementen i steg ett, vilka 

sedan analyserades. Sammansättningen skedde enligt de regler som ges av SPL, men som har 

belysts i teoriavsnittet lämnar dessa regler utrymme för flexibilitet och konstnärlig frihet 

varvid viss subjektivitet ofrånkomligen uppstått.10 Analysen av den grafiska 

sammansättningen gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys för att hitta de två defensiva 

aspekterna som operationaliserats utifrån stödfrågorna. Det har inte varit frågan om att studera 

operationsdesignerna såsom bilder eller fotokonst utan det är hur elementen representeras och 

förhåller sig till varandra som analyserat (Esaiasson et al., 2016, s. 197ff). 

 

                                                      
10 Se vidare under 3.3 för motiv och resonemang om metodens tillförlitlighet. 
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Ett alternativ inom kvalitativ metod är att genomföra eller återvända resultat från experiment. 

Med experiment åsyftas i detta fall ett antal operativa planeringsgrupper som på ett 

försvarsscenario instruerats att använda aktuella operationsdesigner. Experiment av detta slag 

kräver emellertid god framförhållning och en tidsram för efterföljande analys som inte ansetts 

möjligt inom tidsramen för denna uppsats. 

 

3.2 Metodbeskrivning 
I teorikapitlet har de första förutsättningarna för analysen skapats. Detta genom att de två 

centrala behoven för operationer med defensiv inriktning identifierats. Därtill har 

operationsdesignens element urskilts och teorikapitlet har också förklarat hur dessa element 

på olika sätt kan sammanfogas i en grafisk visualisering. Dessa förutsättningar omsätts i detta 

kapitel genom operationalisering av designelementen och de defensiva behoven. 

 

Det efterföljande analyskapitlet är uppdelat i tre steg. I första steget (1) eftersöktes de 

framtagna indikatorerna för designelementen i empirin. Detta medför också att huvuddragen i 

de operativa planerna kommer läsaren till del. Resultatet har sammanställs planvis och 

presenteras i tabellform. I steg två (2a) sattes de återfunna elementen i varje plan samman till 

de fyra designtyperna, totalt tolv operationsdesigner. Därefter (2b) analyserades respektive 

operationsdesign utifrån de två operationaliserade stödfrågorna. Delresultaten har i 

analyskapitlets sista steg (3) sammanställts till uppsatsen resultat vars innebörd diskuteras i 

kapitel fem. 

 

 

Figur 9 – Illustration av metod (Författaren) 

 

3.3 Källmaterial  
I sökande efter empiri har målet varit att hitta svenska försvarsplaner på operativ nivå. 

Samtida planer har av sekretesskäl inte eftersökts. Efterhand som sekretessen släpps har 
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däremot en tämligen rik flora av historiebeskrivningar, forskning och memoarer på ämnet 

Sverige under kalla kriget publicerats.11 Under en stor del av denna period var Sverige indelat 

i militärområden (milo) och från 1966 var dess befälhavare chef över alla ingående 

krigsförband, oavsett vapengren eller operativ funktion. Därmed kan milobefälhavaren (MB) 

med dagens terminologi ses som operativ chef (Hugemark, 2017, s. 23f). 

 

Valet föll på beskrivningar av operationsplaner för milo ÖN, Ö och S. Empirin utgörs av tre 

kapitel i Bo Hugemarks (red.) bok Den stora invasionen - Svenskt operativt tänkande under 

kalla kriget. Kapitlen har olika författare vilka angriper sitt ämne ur lite olika perspektiv och 

lägger detaljfokus på lite olika delar av planerna. Alla tre avhandlar dock 1979 års plan 

genom att åtminstone citera eller återge MBs uppgift, planernas beslut i stort, riktlinjer för 

stridens förande samt delar ur bedömmandet (Hugemark, 2017). Därmed innehåller alla 

kapitel de delar som behövts för att göra uppsatsens analys.  

 

3.4 Tillförlitlighet 

3.4.1 Metodens tillförlitlighet 
För att adressera den övergripande frågeställningen hur SPL omhändertar den defensiva 

operationens behov, skulle det räckt med att applicera den dynamiska designtypen på ett eller 

flera fall, eller bara diskutera designtyperna teoretiskt. Genom att göra en bredare 

undersökning och även inkludera traditionell, tematisk och mixad designtyp har 

förutsättningar för ett mer uttömmande svar om alla SPL möjligheter och begränsningar 

skapats.  

 

Uppsatsen konstruktion med en huvudfråga och två stödfrågor säkerställer att den defensiva 

aspekten på operationsdesign omhändertas i undersökningen. Behovet av stödfrågorna beror 

på att operationsdesignens element och sammansättning inte är direkt kopplade till offensiv 

eller defensiv inriktning. Utan analys av stödfrågorna riskerar efterhandskonstruktionen av 

respektive operationsdesign falla platt.  

 

I teorikapitlet har skillnader i paradigm mellan 1979 års operativa planering och 2017 års SPL 

redovisats. Därmed går det att anföra att empirin är olyckligt vald och SPLs stabsprodukt inte 

                                                      
11 Exempelvis har forskningsprojekten försvaret och det kalla kriget gett ut närmare 50 publikationer som 
avhandlar tiden 1942-1992.  
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har en ärlig chans att omhänderta dessa planer. Författaren håller med om att bäst hade vara 

att undersöka aktuell krigsplanering, men att detta helt enkelt inte varit möjligt m.h.t. 

tillgänglighet. Ett sätt att komma närmare samtiden hade varit experiment med öppen data 

men med andra osäkerheter istället. Styrkan med planera från 1979 är att de, till skillnad från 

samtida krigsplanering och experiment, är tillgängliga riktiga planer som har gått igenom alla 

steg i planeringsprocessen. Däremot håller inte argumentet att planerna inte ska kunna 

appliceras på modern operationsdesign. Själva tanken med flera olika operationsdesigner är 

just att SPL ska kunna användas för alla typer av planering. Om inte operationsdesign 

omhändertar centrala koncept från riktig planering är det inte empirin det är fel på utan 

operationsdesignen. 

 

Den största utmaningen i analysen har varit sammansättningen av de identifierade elementen 

till grafiska operationsdesigner. Svårigheten är tvådelad. De element som sätts samman är i 

sig en uttolkning av empirin, vilken kan innehålla fel eller luckor. Denna svårighet vägs till 

stor del upp av att tre planer, baserade på samma överordnade operativa verk, undersökts 

samtidigt och att de därmed kunnat stötta upp varandra. Sammansättningen av elementen har, 

som beskrivits tidigare, lämnat utrymme för viss subjektivitet. Därför är dessa 

efterhandskonstruktioner också en sorts hypoteser vilka aldrig kommer att gå att leda i bevis. 

Syftet med vald metod är dessbättre inte historieprövande. Syftet är att kunna studera likheter 

och skillnader mellan de sammansatta designtyperna och analysera hur försvararens behov av 

flexibilitet och möjligheter att avgöra eller undvika ett avgörande omhändertas i respektive 

designtyp. Därför har tolkningen av respektive design hållits på en aggregerad nivå (hela 

designen) och inte förletts att diskutera hur enskilda element benämns eller placerats. Utifrån 

målet med undersökningen är därför resultatet tillförlitligt. 

 

3.4.2 Empirins tillförlitlighet 
Uppsatsen använder sig av andrahandskällor och författarnas minnen, vilka som i all historisk 

forskning kan ha problem med tillförlitlighet och tendenser. I detta fall skulle det kunna röra 

sig om felaktigheter eller avsaknad av årtal, uppgifter, geografiska platser eller tendens att 

vilja förvanska den egna insatsens betydelse. I grunden är dessa andrahandskällor dock 

stöttade av kvarlevor från krigsplaneringen, vilka skulle kunna kontrolleras i krigsarkivet 

(Esaiasson et al., 2016, ss. 279-288). Detta har inte gjorts för denna uppsats med hänsyn till 

arbetets omfattning i förhållande till dess nytta. Det är också sannolikt att alla kvarlevor inte 

varit tillgängligt för empiriförfattarna på grund av kvarstående sekretess eller självcensur från 
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författarna sida. Genom att fokusera undersökningen på egen uppgift, bedömande, beslut i 

stort och riktlinjer för striden förande, vilka i stor omfattning citeras ur kvarlevorna, 

minimeras riskerna att tendenser och felaktigheter fått ett avgörande genomslag. 

 

3.5 Operationalisering  

3.5.1 Operationalisering av designelementen 
I teorikapitlet grupperades operationsdesignens element i tre kategorier. Detta hjälper till att 

förstå operationsdesign men är inte användbart för att begränsa vilka element som ska 

eftersökas i empirin. Detta beror på att dessa kategorier eller elementen i sig inte har med 

offensiv eller defensiv inriktning att göra, vilket forskningsfrågan har. Endast 

operationsdesignen som helhet kan ge ett fullgott underlag för att besvara stödfrågorna.  

 

Av SPLs elva identifierade element i teorikapitlet har slutläge, effekter och aktiviteter valts 

bort från operationalisering och analys. Slutläget valdes bort då det inte avhandlas i 

operationsplanerna utan i det överordnade (militärstrategiska) operativa verket. Slutläget 

skiljer därmed inte mellan planerna och tillför inget till analysen. Effekter och aktiviteter har 

valts bort eftersom de är hierarkiskt underordnade och bara interagerar med de avgörande 

förhållandena. Genom att exkludera dem har analysen förenklats utan göra avkall på 

operationsdesignens helhet. Det är också normalt i SPL att vare sig effekter eller aktiviteter 

finns med i den grafiska visualiseringen av operationsdesignen, eftersom den då lätt blir 

plottrig och helheten riskeras.  

 

För att hitta kvarstående åtta element i empirin har dessa operationaliserats på ett spårbart vis 

så att undersökningen kan upprepas på andra planer eller för att kontrollera dess resultat. 

Eftersom det är SPLs typer av operationsdesign som studerats är det också SPLs tillämpning 

av elementen som använts i operationaliseringen. I detta avseende är SPL, med ett undantag 

(fas), tydlig med utförliga beskrivningar. Nedan följer en sammanfattning av dessa 

(Försvarsmakten, 2017, ss. 21ff, 29, 83f, 235ff): 

 

Målsättning framgår av uppdraget från ÖB. Beskriver vad operativ chef måste uppnå för att 

lösa sitt uppdrag i form av en specifik operation.  
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Tyngdpunkt är en reducering av problemet till en optimal faktor vilket också kan ses som en 

aktörs maktbas. Genom att göra så kan tyngdpunkten användas som fokus för (offensiv) 

kraftsamling. Begreppet är inte självständigt utan en del av målsättningen. 

 

Kulminationspunkt är knutet till offensiv förmåga och innebär att den offensiva kraften tar 

slut innan den strategiska målsättningen är nådd. Därmed kan elementet användas för att 

bevaka egen handlingsfrihet och hitta ett skifte i maktbalansen i striden, då den offensive 

förlorar sin handlingsfrihet. 

 

Avgörande förhållanden (AF) är omständigheter som när det uppnås ger en tydlig fördel 

gentemot motståndaren eller bidrar avsevärt till att uppnå målsättningarna. AF är nödvändiga 

för att kunna kraftsamla och kan också avspegla brytpunkter som inte kan ges konkreta 

parametrar. AF kan betraktas som delmålsättning, främst när egna sidan styr 

händelseförloppet. I hierarkin uppgifter-aktiviteter-effekter-avgörande förhållanden kan det i 

efterhand vara svårt att klarlägga vilket av elementen som bäst återger det som avses i planen. 

Antalet avgörande förhållanden i en operationsplan är ofta runt 10-15st vilket kan använts för 

att välja ut de 10-15 omständigheter som står hierarkiskt högst.  

 

Operationslinjer/teman visualiserar avgörande förhållanden i en tänkt logisk utveckling från 

operationens början till dess målsättningar. Operationslinjer länkar avgörande förhållanden i 

tid och rum till en målsättning. Operationsteman länkar avgörande förhållanden i tema till en 

målsättning. Teman används när ordningen på de avgörande förhållandena är svåra att förutse. 

 

Fas är ett tydligt avgränsat stadie i en operation.12 Faserna används för att fokusera 

(kraftsamla) operationen och ska balanseras med operationslinjer och en begränsad mängd 

avgörande förhållanden. 

 

Beslutspunkt (BP) är en förutsedd punkt där chefen måste fatta ett för operationen kritisk 

beslut. BP gör operationen anpassningsbar efter förändrade förutsättningar och används 

exempelvis övergång till ny fas, övergång till omfall eller aktivitet mot ett högvärdigt mål. 

 

                                                      
12 SPL beskriver eller definierar inte faser. Beskrivningen är hämtad från COPD (NATO, 2013a, ss. L-5). 
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Omfall är ett förberett alternativ vilket kan vara en konsekvens av egen eller motståndarens 

aktivitet eller andra faktorer. Omfall återfinns inom ramen för gällande uppgift och är 

kopplade till en beslutspunkt. Omfall ska planeras för både potentiella möjligheter och 

problem. 

 
Element Vad ska eftersökas i empirin (Indikator) 

Målsättning Vilka är MB order från ÖB? 

Vilka är slutpunkterna för operationslinjer/teman? 

Tyngdpunkt Mot vad fokuseras/kraftsamlas operationen? 

Vad utgör angriparens/egen maktbas/avgörande förutsättning? 

Kulminationspunkt Förlust av handlingsfrihet. 

Skifte i operationens maktbalans. 

Avgörande förhållande Omständigheter/fördel som vill uppnås/skapas. 

Brytpunkter/delmål/fasmål. 

Operationslinje/ 

Operationstema 

Hur samordnas striden/verksamheten? Kring vilket ämne(tema) 

eller längs vad samordnas operativa åtgärder/insatser? 

Fas Hur delas operationen upp? Tid/platser/verksamhet? 

Beslutspunkt Förutsedda beslut/vägval/omfall/fasbyten i operationen. 

Tidpunkt, verksamhet systemtillstånd, plaster? 

Omfall Förberedda alternativ, riktlinjer eller beredduppgifter, samma 

uppgift - mål – annan väg. 
Tabell 2 - Indikatorer på element i SPLs operationsdesign. 

 

3.5.2 Operationalisering av defensivens behov 
Steg två (2b) i analysen har gjorts på de efterhandskonstruerade operationsdesignerna. De är 

analyserade ur ett helhetsperspektiv och till stor del som en jämförelse mellan respektive 

designtyp. För att inrikta analysen mot behoven för defensiva operationer har två stödfrågor 

härletts fram ur teori om operationskonsten defensiva inriktning. Med hjälp av förra avsnittets 

operationalisering av elementen kan denna analys inriktas ytterligare. Det sker genom en 

härledning till vilka element som kan bidra med att hitta svaret på stödfrågorna. 

 

Det enklaste sättet att se om/hur en operationsdesign söker ett avgörande är att undersöka hur 

målsättningarna är formulerade. Det andra är att studera vad som betraktas som 

motståndarens tyngdpunkt och hur den placeras (om den alls finns med) i förhållande till 

målsättningarna, operationslinjer/teman och kulminationspunkt. Tyngdpunkten kan angripas 

direkt eller indirekt, vilket också kan säga något om hur ett avgörande söks. Motståndarens 

kulminationspunkt är ett annat sätt att upptäcka om den egna sidan försöker invänta ett 

tillfälle för motanfall. 
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På motsvarande sätt är det enklaste sättet att studera om en operation försöker undvika ett 

avgörande och öppna möjligheten för angriparen att ompröva sitt invasionsmål genom dess 

målsättningar. Egen tyngdpunkt och kulminationspunkt kan användas för att studera hur den 

avses skyddas/undvikas eller undandras från motståndarens påverkan i ett försök att undvika 

ett avgörande. 

 

Därmed är det är främst utifrån analys av elementen målsättning, tyngdpunkt och 

kulminationspunkt som ledtrådar till stödfrågan: Hur omhändertas försvararens möjlighet att 

undvika ett avgörande och att själv kunna avgöra? går att finna. 

 

Bästa sättet att förstå hur en plans fortskridande är tänkt är genom hur faserna är utformade 

och hur övergångarna mellan dem sker. Detta kan vara tidstyrt, platsanknutet, 

verksamhetsknutet eller på andra sätt. Delmålen mellan faser kan uttryckas i avgörande 

förhållanden och vissa ledtrådar kan också gå att finna i målsättningarna, om dessa ska 

uppnås tidigt eller sent. Flexibiliteten i planen utrycks genom omfall och beslutspunkter men 

också genom användande av operationsteman istället för operationslinjer.  

 

Därmed bör svaret på stödfrågan: Hur omhändertas att försvararen inte äger initiativet och 

dennes behov av flexibilitet? främst sökas i elementen målsättningar, omfall, beslutspunkter, 

faser med fasmål (delmål) samt i skillnaden mellan operationslinjer och operationsteman. 

Även avgörande förhållanden uttryckta som delmål kan vissa ge ledtrådar. 
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4. Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras försvarsplanerna (steg 1), designtyperna efterhandskonstrueras (2a) 

och analyseras utifrån stödfrågorna (2b) samt att svaret på huvudfrågan presenteras (3). 

 

4.1 Undersökning av försvarsplaner (Steg 1) 

4.1.1 Militärområde Övre Norrland 
Milo ÖNs operationsplan omhändertar fyra av fem krigsfall. Utifrån angriparens tänkbara 

handlingsalternativ utgångsgrupperas egna förband för att möta anfall på bred front, då det 

ger störst operationsfrihet. Begreppet tyngdpunkt används inte men i angriparbeskrivningen 

kan utläsas att dennes kraft antas komma ur de cirka sju markstridsdivisioner som denne 

förmodas behöva för att lösa sin uppgift. Luftlandsättningar, flyg och marinstridskrafter 

förmodas stödja dessa i större eller mindre omfattning beroende på alternativ men är aldrig 

avgörande. Samma resonemang återkommer om den egna tyngdpunkten. Flyg och marin 

finns där i mindre omfattning men det är markstridsförbanden som står för den avgörande 

kraften i försvaret. En kritisk sårbarhet är att cirka 50 % av personalen ska tilltransporteras 

från andra delar av Sverige (Gustafsson, 2017, ss. 59-69). 

 

MB ÖN har fyra egna uppgifter: försvara milo ÖN; försvåra angriparens anfall över Kiruna i 

västlig riktning; bevaka gränsen mot Norge och upprätthålla transportleder inom milo ÖN 

södra del. Det är försvarsuppgiften mot Luleå som är högst prioriterad. Operationen ska nå 

sina mål genom en kombination av upprepade eldöverfall och anfall med brigadförband vilket 

leder till att angriparens anfallskraft ebbar ut och dennes förband succesivt kan slås 

(Gustafsson, 2017, ss. 63-65). 

 

Beslut i stort innehåller sekvenseringar utifrån egen verksamhet och platser men har ingen 

uttalad skedesindelning: viss verksamhet ska ske under utgångsgruppering och förberedelser, 

annan inledningsvis, angriparen ska slutligen hejdas/slås och förbanden ska verka under lång 

tid. Geografisk sekvensering används för försvars- och försvårauppgifterna, exempelvis linjen 

Gällivare-Nattavara-Vitåfjärden eller främre manöverområdet. Samordningen av operationen 

sker mot uppgifterna men order ges stridskraftsvis. För försvara och försvårauppgiften är 

denna samordning linjär med geografiska punkter från finska gränsen ner till Luleå, eller i 

västlig riktning mot Kiruna (Gustafsson, 2017, s. 64ff). 
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Planen har flexibilitet inbyggt i sig genom två omfall och tre fristående beslutspunkter. 

Omfall ett rör krigsutbrott innan mobiliseringen och omfall två om försvaret i Luleå inte 

håller. Till båda dessa är egna avgörande förhållanden kopplade och till den första också en 

egen målsättning. Det tre beslutspunkterna avser MB slutliga beslut om var angriparen ska 

hejdas, om dammarna i Lule älv ska förstöras och när brigadförbanden ska reorganiseras 

(Gustafsson, 2017, ss. 63f, 69). 

 
 

Återfunna indikatorer på element Översättning 

Försvarar milo ÖN intill Lule älv 

Försvårar anfall i västlig riktning 

Bevakar gränsen mot Norge 

Upprätthåller transportleder  

Målsättningar 

Angriparen: cirka sju markstridsdivisioner 

Egen: markstridsförbanden 

Tyngdpunkter 

Motståndarens kulminationspunkt uppnås genom utnötning och att 

succesivt slå hans förband. 

Kulminationspunkt 

1. Stridskrafterna utgångsgrupperade 

2. Gränsen mot Norge bevakad  

3. Knutpunkter, hamnar och flygfält försvaras 

4. Handlingsfrihet skapad och upprätthålls 

5. Angriparens kraftsamling och operativa mål klarlagda 

6. Framträngande fördröjt mot Torne, Tärendö och Kalix älvar  

7. Angriparen hindrad att passera Norra Kvarken 

8. Angriparen hejdad i (8a) främre omr (8b) bakre omr 

9. Angriparen slagen 

10. Undvikit att bli omringad 

11. Framträning söder Luleå försvårad. 

12. Egen styrketillväxt säkrad 

13. Angriparens styrketillväxt störd 

14. Angriparen kan i det längsta inte utnyttja förbindelserna till Norge 

Avgörande 

förhållanden 

Försvarar: från gräns ner mot Luleå 

Försvårar: från gräns i västlig riktning 

Bevakar gräns mot Norge 

Upprätthåller förbindelser 

Operationslinjer 

Operationstema 

Mobilisering och utgångsgruppering 

Inledningsvis fördröjningsoperation på stor bredd 

Slutligt hejda eller slå (med geografiska delsteg). 

Omfallsskede 

Faser 

Om krig utbryter under/före mobilisering  

Övergång till djupförsvar 

Omfall 

A. Omfall: Krigsutbrott innan mobilisering 

B. Vägval: Hejda i främre eller bakre manöverområdet? 

C. Välj tidpunkt för reorganisation av brigadförband 

D. Omfall: Luleå håller inte 

E. Vägval: Förstöra dammarna i Lule älv? 

Beslutspunkter 

Tabell 3 – Sammanställning av identifierade element i milo ÖN 
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4.1.2 Militärområde Öst 
Milo Ö operationsplan består av en gemensam del för utgångsgruppering och inledande 

verksamhet samt fyra kraftsamlingsalternativ benämnda deloperationsplaner. Nedan återges 

endast den gemensamma delen och deloperationsplan 1. Förutsättningarna är att mobilisering 

och uppmarsch av förbanden är genomfört, även om angrepp kunde ha skett under denna tid 

(Hjulström, 2017, ss. 86, 90f). 

 
Milo Ö bedömande av angriparen och dennes kraft går ut på att angriparens stridskrafter i 

samverkan skapar förutsättningarna för en kustinvasion och efterföljande ockupationsstyrkor. 

Egen kraftsamling mot angriparen sker två gånger: mot överskeppningen och mot 

brohuvudet. Egen tyngdpunkt har inte gått att identifiera utan snarare förefaller planen 

undvika att skapa en egen militär tyngdpunkt. Efter kraftsamling mot överskeppningen 

beräknas ingen större egen styrka kvarstå medan kraftsamlingen mot brohuvudet tar höjd för 

att kraftsamlingarna inte kommer lyckas och striden ska fortsätta genom omfall (Hjulström, 

2017, ss. 92-97). 

 
Huvuduppgifterna för MB Ö var att försvara milo Ö, upprätthålla transportleder, i det längsta 

försvåra angriparasen utnyttjade av Gotland samt skydda sjötrafiken genom Östersjön-

Bottenhavet och transporter till och från Gotland. Kopplat till militärområde Bergslagen (milo 

B) skulle milo Ö luftbevaka, jaktskydda, flygspana och leda attackföretag. I deloperationsplan 

1 skulle också angriparens passage genom Ålandshav och södra Kvarken samt utnyttjande av 

Ålands och Åbo skärgårdar försvåras (Hjulström, 2017, s. 90f). 

 
Sekvenseringen av operationen sker med en fas i den gemensamma delen och tre faser 

deloperationsplan ett. Övergången mellan faserna är tidsstyrd kopplat till angriparens första 

invasionsdag, exempelvis: fas 1=D-1-D+2. Samordning av egen verksamhet är fördelad till 

försvarsområdeschefer, fördelningschefer, flyg och marinstridskrafter. MB har behåller 

hälften av brigaderna som miloreserv (Hjulström, 2017, ss. 93f, 98-100). 

 
Val av deloperationsplan skulle eftersträvas innan luftlandsättning och landstigning skett. Om 

tids- och styrkeförhållanden inte medgav att angriparen kunde hejdads och slås skulle 

operationen övergå till att försvåra styrketillväxt, utbrytning och framträngande på djupet. 

Två andra beslutspunkter berör hur uthålligt jaktflyget ska användas och om MB reserv 

(markförband) ska sättas in för att hjälpa till att hejda/slå i brohuvudet eller direkt förbereda 

fördröjningsstrid på djupet (Hjulström, 2017, ss. 94, 96-100). 
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Återfunna indikatorer på element Översättning 

Försvara milo Ö 

Upprätthåll transportleder 

Försvåra i det längsta angriparens användning av GOTALND 

Skydda passagen Östersjön-Bottenhavet 

Skydda transporter till och från Gotland 

Luftbevaka, jaktförsvara, flygspana och led attackföretag  

inom milo B (milo NN) 

Försvåra passage genom Ålandshav och södra Kvarken samt 

nyttjande av Åland och Åbo skärgårdar 

Målsättningar 

Angriparen: Stridskrafter i överskeppningen och brohuvudet 

Egen: Ej återfunnen 

Tyngdpunkter 

Ej återfunnet Kulminationspunkt 

1. Eget stridsvärde bevarat  

2. Förutsättningar för motanfall skapade 

3. Möjlighet att omgruppera över Mälaren finns 

4. Angriparens invasionsriktning klarlagd 

5. Betydande förluster för landstigningsföretag skapade 

6. Omgrupperingsvägar till kusten är öppna 

7. Terräng återtagen 

8. Fiendens styrketillväxt i brohuvudet begränsas 

9. Fienden norr Mälaren slagen 

10. Egna stridskrafter reorganiserade 

11. Styrketillväxt genom luften försvårad 

12. Styrketillväxt över havet försvårad 

Avgörande 

förhållanden 

Knutna till målsättningarna. Operationslinje/tema 

Mobiliserings och förbekämpningsskede 

Fas 1-3 

Fas 

Deloperationsplaner 

Övergång till djupförsvar 

Omfall 

A. Vägval: Val av deloperation 

B. Vägval: jaktflyget: aggressivt eller uthålligt  

C. Vägval: MB reserv: anfall mot invasion eller djupförsvar 

D. Omfall: Om utbrytning ur brohuvud 

Beslutspunkter 

Tabell 4 – Sammanställning av identifierade element i milo Ö 
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4.1.3 Militärområde Syd 
Milo S operationsorder 1979/80 baserar på operationsplan 1S och ska medge handlingsfrihet 

att kunna övergå till andra operationsplaner. Ordern förutsätter att mobilisering och 

uppmarsch är genomförd och att kustinvasionshot föreligger mot både milo S och milo Ö. 

Angriparen förväntades komma över havet och genom luften och lyckas såväl luftlandsätta 

större förband som landstiga i Skåne och Blekinge. Angriparen mest betydande medel är det 

som kommer över havet. Egen tyngdpunkt eller kritiska sårbarheter har inte gått att läsa/tolka 

ut i tillgänglig empiri (Björeman, 2017, ss. 149-153). 

 

I empirin framgår inte MBs uppgifter men utifrån beslut i stort, beskrivning av operationens 

genomförande, 1974 års order och order till milo Ö och ÖN antas dessa vara fyra till antalet: 

försvara milo S, upprätthåll transportleder, försvåra framträngande på djupet och luftförsvara 

milo S och milo V.13 Operationen indelas i tre skeden: förberedelse- och bekämpningsskedet, 

transportskedet och strid om brohuvudskedet. Därutöver finns indirekt ett 

omfall/djupförsvarsskede. Verksamheten sammanhålls främst arenavis och visst gemensamt 

stöd. Detta ger fyra operationslinjer: markoperativa-, sjöoperativa-, luftoperativa och 

stödjande åtgärder. Operationsordern upplevs rigid med få omfall och beslutspunkter. 

Förutom att kunna växla till annat krigsfall finns förberedda beslutspunkt för större 

luftlandsättningar. Det finns också ett omfall för att kunna övergå till djupförsvar (Björeman, 

2017, s. 150ff). 

 

Viljan att avgöra uttrycks med att stridskrafterna så tidigt om möjlig ska avslå invasionen. 

Sjöoperativt ska kraftsamling ske mot överskeppningen och markoperativt ska landstigen 

angripare slås.14 Sammantaget är milo S order mer offensiv i sin karaktär än de två andra. 

Noterbar är att i motsats till ambitionen att avgöra tidigt är operationsordern påfallande linjär. 

Linjäriteten kan utläsas som att operationen, oavsett åtgärder, förutsätts hamna i djupförsvar, 

och redan i utgångsgrupperingen avdelas förband för att underlätta den striden (Björeman, 

2017, s. 150ff). 

 

 

 

                                                      
13 Order till luftförsvaret har i likhet med milo Ö sammanfattas i en orderpunkt. 
14 En kritisk sårbarhet i motståndarens tyngdpunkt. [Författarens kommentar] 
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Återfunna indikatorer på element Översättning 

Försvarar milo S (antaget mål) 

Upprätthåller transportleder (antaget mål) 

Försvårar framträngande på djupet (antaget mål) 

Luftförsvara milo S och milo V (antaget mål) 

Målsättning 

Angriparen: Landstigningsförband 

Egen: Ej återfunnen 

Tyngdpunkt 

Ej återfunnen Kulminationspunkt 

1. Hamnar, flygfält, kommunikationsnoder mm försvaras 

2. Markförbindelse i nordlig riktning skyddade 

3. Förbindelse KALMARSUND skyddad 

4. Förbindelse ÖRESUND skyddad 

5. Överskeppningsföretag påverkas 

6. Hamnar och flygfält blockeras 

7. Sjömineringar 

8. Luftlandsättningar och luftburen sjöminering påverkas 

9. Samordnat och kraftfullt anfall mot landstigen angripare 

10. Handlingsfrihet att kunna övergå till djupförsvar skapat 

Avgörande förhållande 

Markoperativa åtgärder 

Sjöoperativa åtgärder 

Luftoperativa åtgärder 

Stödåtgärder 

Operationslinjer/tema 

Förberedelse och bekämpningsskedet 

Transsportskedet 

Strid om brohuvudet 

Djupförsvarsskede 

Faser 

Övergå till annan operationsplan 

Övergång till djupförsvar 

Omfall 

A. Vägval: krigsfall 

B. Beredd: Påverka större luftlandsättningar 

C. Omfall: Övergång till djupförsvar 

Beslutspunkter 

Tabell 5 – Sammanställning av identifierade element i milo S 

 
 

4.1.4 Kommentar till delresultatet  
Sammanfattningsvis har de flesta eftersökta elementen kunnat återfinnas i empirin. 

Målsättningarna för milo S är dock antaganden och det är rimligt att det finns fler 

stöduppgifter i likhet med milo Ö, till såväl milo S som milo ÖN, vilka inte framgår i empirin. 

Fasindelningen för milo ÖN är också delvis en konstruktion byggt på antagande. Egen 

tyngdpunkt och egen kulminationspunkt samt operationsteman har med ett undantag inte 

återfunnits eller gått att anta. 
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4.2 Efterhandskonstruerade operationsdesigner (Steg 2a) 

4.2.1 Traditionell  
 

 
Figur 1310 – Milo ÖN traditionell design 

 

 
Figur 14 - Milo Ö traditionell design 

 

 
Figur 15 – Milo S traditionell design 

 
Kommentar: Denna typ av design är normen för analysen och den som i problemformulering 

beskrivit som olämplig för defensiva operationer. Av de tre planerna fungerar milo S bäst 

grafiskt, medan milo Ö och ÖN i stigande grad blir allt mer invecklade och otydliga.  
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4.2.2 Dynamisk  
 

 
Figur 16 - Milo ÖN dynamisk design 

 

 
Figur 17 - Milo Ö dynamisk design 

 

 
Figur 18 - Milo S dynamisk design 

 

Kommentar: I denna typ av design uppstår behovet av ytterligare beslutspunkter som inte 

finns med i planernas beslut i stort. Dessa nya beslutspunkter har markerats med en ’*’. 

Alla tre dynamiska designer är grafiskt tydligare än den traditionella. Milo S förblir tydligast 

följd av milo Ö och milo ÖN i fallande ordning.  
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4.2.3 Tematisk  

 
Figur 19 - Milo ÖN tematisk design 

 

 
Figur 20 - Milo Ö tematisk design 

 

 
Figur 21 - Milo S tematisk design 

 
Kommentar: Eftersom de avgörande förhållandena är skrivna sekventiellt och kopplande till 

plaster i terrängen eller tider så blir en tematisk gruppering föga vägledande. Grafiken stärker 

SPLs skrivning på sidan 88 att denna typ passar bäst när det råder mycket osäkert läge. De tre 

försvarsplanerna har förvisso olika antal föridentifierade beslutspunkter, men bygger på 

relativt robusta antaganden om angriparen och dennes tyngdpunkt. Därmed kan de avgörande 

förhållandena göras relativt skräddarsydda, något som inte passar en designtyp framtagen för 

mycket stor osäkerhet och ett kontinuerligt lärande. Kulminationspunkt går inte att använda i 

denna typ av design.  
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4.2.4 Mixad 

 

 
Figur 22 – Milo ÖN mixad design 

 

 
Figur 23 - Milo Ö mixad design 

 

 
Figur 24 – Milo S mixad design 

Kommentar: Denna typ av design har fört med sig tre utmaningar. För det första finns en stor 

variationsmöjlighet inom designtypen, för det andra huruvida placeringen av målsättningarna 

ska följa linjen eller temat och slutligen är denna designtyp svårskapad utifrån empirin utan 

att tillföra fler avgörande förhållanden. Den första utmaningen har hanterats genom att tre 

varianter presenteras: en enligt SPLs exempel på sidan 89 med initialt linjärt och därefter 

tematiskt, en tvärtom och en där vissa målsättningar har en linjär väg till målsättningen och 

andra en tematisk. Den andra utmaningen har hanterats genom att alla målsättningar lagts i 

designen högra del och det tredje genom att tillföra markörer märkta ’*’ för fiktiva avgörande 

förhållanden.  
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4.3 Analys av försvararens behov och svar på stödfrågorna (Steg 2b) 

4.3.1 Avgöra eller undvika avgörande 
Alla tre planerna har målsättningen att försvara, vilket ska ske genom det överordnade 

operativa konceptet möta-hejda-slå. Därmed ligger det i målsättningen att operativt söka ett 

avgörande. Det är inte samma sak som att avgöra kriget, utan snarare ett militärt avgörande 

mot invasionsstyrkan. I milo ÖN ska detta ske genom att angriparens förband nöts ner och 

därefter succesivt slås. I milo Ö och milo S görs istället två kraftsamlingsförsök, ett mot 

överskeppningen och ett mot landstigningen. Samtidigt har alla planerna ett omfall, utifall 

motanfallet misslyckas ska de övergå till att försvåra vidare framträngning på djupet. I 

omfallsmålsättningen ligger att hålla liv i striderna och undvika att motståndaren kan avgöra. 

Hur övergången mellan de olika målsättningarna omhändertas analyseras i nästa avsnitt, men 

ingen av designtyperna har någon svårighet att representera dessa två, delvis motsägelsefulla 

målsättningarna i sig.  

 

Motståndarens tyngdpunkt är i alla planerna den invasionsstyrka som kan utveckla landmakt 

på svenskt territorium. Därmed förbinds motståndarens tyngdpunkt till målsättningen försvara 

eller omfallsmålsättningen försvåra. I ambitionen att avgöra bör således operationslinjer och 

operationsteman inriktas mot dessa målsättningar, vilket också omhändertas väl av alla 

designtyper. I målsättningen försvåra är det dock egen tyngdpunkt som ska undanhållas från 

motståndaren. Med reservation för att denna inte gått att identifiera i två av tre planer har 

samtliga designtyper svårt att visualisera detta. Detta trots att milo ÖN specifikt har element 

för att exempelvis undvika omringning och spränga dammar.  

 

Endast i milo ÖN beskrivs vad som kan härledas till tankar om motståndarens kulmination 

och eget motanfall efter att dennes förband har nedgått i förmåga. I milo Ö och milo S sätts 

motanfallet in före att motståndaren har kulminerat, förvisso mot sårbarheter, men det är 

tyngdpunkt mot tyngdpunkt. Motståndarens kulminationspunkt återspeglas inte på något bra 

sätt i någon av designtyperna. SPL har heller ingen grafisk symbol för kulminationspunkt. 

Ingen av planerna ger uttryck för egen kulmination, varför ingen egen kulminationspunkt 

försökts att visualiseras i designtyperna. Sannolikt skulle dock en visualisering stöta på 

samma problem som egen tyngdpunkt, eftersom ett systemtillstånd ska undvikas snarare än 

skapas, vilket ingen av designtyperna inbjuder till.  
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Sammantaget och som svar på stödfrågan: Hur omhändertas försvararens möjlighet att 

undvika ett avgörande och att själv kunna avgöra? Alla designtyperna omhändertar genom 

elementen målsättningar, motståndarens tyngdpunkt och kulminationspunkt (om denne är 

identifierad) behovet att operativt avgöra ganska väl. Skillnaden ligger i hur mycket 

körschema som designtyperna utgör. Grafisk visualisering av att undvika ett avgörande 

omhändertas sämre av alla designtyperna. Målsättningen fungerar bra medan att undandra 

egen tyngdpunkt eller undvika egen kulmination genomgående omhändertas dåligt eller inte 

alls.  

 

4.3.2 Flexibilitet och sekvensering  
Som nämnts i förra avsnittet innehåller alla planerna ett gemensamt omfall. Den traditionella 

designen hanterar detta genom att omfallsmålsättningen (streckad i designerna) placeras efter 

de ordinarie målsättningarna, i ett slags omfallsskede. Den dynamiska designen med sin 

trappstegsmodell hanterar, som väntat, detta skifte i målsättning med en större bibehållen 

tydlighet än den traditionella. Designtypen hanterar också insättandet av miloreserven i milo 

Ö direkt mot beredduppgiften på ett tydligt sätt (figur 17). Den tematiska designen kan 

förvisso grafiskt visualisera övergången mellan målsättningarna men har inget sätt att visa att 

tidigare målsättningar är överspelade. Detta beror på att den tematiska designtypen är tänkt att 

omhänderta allt samtidigt. I de undersökta planerna ska dock en sak prövas först, endast om 

det misslyckas ska något annat göras. Samma problem återfinns i två av tre varianter av den 

mixade designtypen. Om den däremot visualiseras som i figur 24, funkar den lika väl som den 

traditionella. 

 

En svårighet med omfallsmålsättningen uppstår då denna har en lägre ambition än den 

ordinarie målsättning och operationsdesignen därmed inte längre harmoniserar med det 

militära slutlägets acceptabla tillstånd (figur 25). Denna situation omhändertas inte av någon 

av designtyperna eftersom bristen ligger i gränssnittet mellan operationsdesignen och 

problemramen. Ingen av planerna innehåller några inriktningar för hur de från ett försvåraläge 

ska komma tillbaka till försvara. Däremot har den tematiska designens svaghet enligt ovan en 

styrka i att kunna växla tillbaka till tidigare målsättningar.  
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Figur 11 – Figur utvisande hur en omfallsmålsättning som inte harmoniserar med det militära slutläget  

Förutom det gemensamma omfallet skiljer sig planernas behov av anpassningsbarhet ganska 

mycket. Milo S förfaller ha tagit de flesta beslut i förväg och gör samma sak oavsett vad 

angriparen gör. Milo Ö tar vissa hänsyn med sin stora miloreserv medan milo ÖN skjuter upp 

flest beslut till dess att mer information finns. Designtyperna hanterar behovet av omfall och 

beslutspunkter lite olika. Endast i det gemensamma omfallet leder detta till en ny målsättning. 

Alla andra omfall avser vägval inom given plan eller aktivering av avgörande förhållanden för 

att komma tillbaka till samma målsättning. Vägvalen hanteras grafiskt på ett bra sätt i den 

traditionella och dynamiska designtypen. I den tematiska framgår de förvisso men erbjuder 

ingen direkt vägledning till läsaren. I mixdesignen beror det på om vägvalet är i ett tema eller 

längs en linje hur väl det representeras. 

 

Både den traditionella och dynamiska designen lämpar sig väl för de beslutspunkter som 

förekommer i planerna. Detta kan bero på att empirin inte innehåller några beslutspunkter 

som inte är tids- eller geografiskt anknutna, även om anknytningen är olika stark. De 

tematiska och mixade designtyperna har förvisso heller inget problem att visualisera 

beslutspunkterna, men å andra sidan förloras den förståelse för när eller var ett beslut senast 

bör fattas, som de linjära designtypera erbjuder. 

 

Anpassningsbarhet handlar också om hur en operation är sekvenserad. Milo S delar upp 

operationen efter vilken verksamhet som angriparen bedriver. Milo Ö följer en tidplan som 

initieras av angriparen och milo ÖN delar upp operationen utifrån sin egen verksamhet. Alla 

har ganska lättidentifierade och mätbara fasmål, även om inte alltid avgörande förhållanden 

används. För designtyperna spelar de olika sätten att skildra faserna ingen roll. Den 

traditionella och dynamiska använder faserna fullt ut, den tematiska bortser ifrån dem helt 

hållet och i en variant av den mixade uppstår en anomali när sammanslagna faser innehåller 

både linjer och teman (figur 23).  
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Sammanfattningsvis och som svar på stödfrågan: Hur omhändertas att försvararen inte äger 

initiativet och dennes behov av flexibilitet? Den dynamiska designtypen är lite bättre 

(tydligare) än den traditionella på att omhänderta behoven av anpassningsbarhet i en defensiv 

operation. Den tematiska erbjuder förvisso maximal flexibilitet men mycket av planeringens 

förtänksamheten och tydlighet går också förlorad. Hur en fas klassas (tid, rum, verksamhet) 

spelar ingen roll för någon av designtyperna, men i vissa kombinationer av den mixade typen 

kan det uppstå anomalier mellan teman och linjer. Om ett omfall har en ny målsättning, med 

lägre ambition än ordinarie målsättning uppstår ett problem för alla designtyperna i 

övergången till problemramen. 

 
 
 

4.4 Sammanfattning av resultatet och svar på huvudfrågan (Steg 3) 
Huvudfrågan i denna uppsats är: Hur omhändertar fyra av Svensk planerings- och 

ledningsmetods typer av operationsdesign tre svenska defensiva operationsplaner från 1979? 

 

Resultatet visar att den traditionella designen har just de svårigheter med positiv progression 

och linjäritet som uttryckts i problemformuleringen. Den fungerar väl så länge operationen 

strävar mot målsättningen och nya systemtillstånd ska skapas men är dålig på att omhänderta 

status-quo eller att undvika ett avgörande. Desto större krav på anpassningsbarhet (omfall, 

vägval och beslutspunkter) en operationsplan innehåller ju svårare har den traditionella 

designen att omhänderta detta utan att bli otydlig. 

 

Den dynamiska designen, som är framtagen för att hantera just anpassningsbarhet är bättre än 

den traditionella på att hantera omfall, vägval och beslutspunkter utan att bli otydlig. För att 

lyckas med tydligheten behöver dock ytterligare beslutspunkter tillföras, vilka inte 

nödvändigtvis uttrycks i operationsplanen. Vad avser avgörande och att undvika ett avgörande 

har designtypen samma styrkor och svagheter som den traditionella. 

 

Den tematiska designen är enligt SPL i första hand tänkt för situationer med mycket stor 

osäkerhet. Huruvida en defensiv operation i ett reguljärt krig är en mycket osäker situation är 

en annan debatt, men designtypen skapar på sätt och vis maximal flexibilitet eftersom 

ingenting behöver planeras före något annat. Å andra sidan så har empirin i denna 
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undersökning en inriktning för i vilken ordning saker är planerade att ske. Genom att 

sammanhålla avgörande förhållanden i teman tappas denna tanke bort och det finns en 

påfallande risk att någon annan stabsprodukt måste tas fram för att samordna operationen.  

 

Den mixade designen är ingen enhetligt typ utan snarare ett exempel på hur en vidgad syn på 

hur elementen kan kombineras och skapa ökade möjligheter. I denna undersökning har den 

ärvt styrkor och svagheter från den traditionella respektive tematiska. Placeringen av 

målsättningarna i slutet av designen gör dock att operationsteman blir ännu otydligare än i 

den tematiska designtypen.  

 

Gemensamt för alla designtyper är dess tillkortakommande att grafiskt hantera skyddet av 

egen tyngdpunkt och kulminationspunkt samt övergången till problemramen när en 

omfallsmålsättning har en lägre ambition än den ordinarie. En längre diskussion om detta 

följer i nästa kapitel. 
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5. Diskussion av resultaten, reflektion samt fortsatt forskning 

5.1 Diskussion 

5.1.1 Återkoppling till problemformuleringen 
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i kritik mot traditionell operationsdesign och att SPL 

tillförts ett antal nya designtyper för att kunna vara en allomfattande planerings- och 

ledningsmetod.  

 

Undersökningen har visat att kritiken mot den traditionella designen är relevant men också att 

designtypen inte alltid är oanvändbar för operationer med defensiv inriktning. Särskilt inte om 

operationsplanen av karaktären tummen i spåret. Den nya designtypen (dynamisk) som 

tillkommit via FHS forskning var ämnad att skapa ledningsagilitet, något som den också har 

levt upp till i denna undersökning. Däremot har den dynamiska designen inte bättre än någon 

annan hanterat de aspekter av defensiva operationer som rör avgörande och undvika att 

förlora. 

 

Den tematiska designen, som också återfanns i brittisk doktrin är tänkt för situationer med 

mycket stor osäkerhet. Det var därför ingen överraskning att den inte kom till sin rätta i denna 

undersökning, då de tre undersökta planerna var utvecklade med ett traditionellt angreppsätt 

som lämnat få stenar orörda. Även om tematisk design är en fantastisk lösning på flexibilitet 

går det inte att undgå att kritisera den för att egentligen inte leva upp till syftet med 

operationsdesign. Om design inte ger en bild av hur operationen ska drivas fram måste någon 

annan produkt tas fram som gör det jobbet och vad har då åstadkommits? Likväl har det varit 

värdefullt att ha med såväl den tematiska som den mixade i undersökningen, för att spänna ut 

möjlighetsfältet och ha något att kontrahera de linjära emot.  

 

Sammantaget har uppsatsen visat att SPL tagit ett steg närmare att hanterad operationer med 

defensiv inriktning. Samtidigt har ett antal andra tillkortakommanden och möjligheter 

identifierats som är värda att diskutera lite närmare. 

 

5.1.2 Tre identifierade utmaningar och möjligheter 
En upptäckt i denna undersökning är hur flera olika typer av design berikar snarare än 

förvirrar. Den strikt traditionella har mycket riktigt brister i vissa fall, men också styrkor. Att 

kunna kombinera och välja typ av design efter hur chefen och dennes stab väljer att 

kombinera regelstyrda processer med kreativitet och kritisk tänkande i den operativa 
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planeringen är en styrka i SPL. För att utnyttjad denna styrka till fullo behöver SPL inkludera, 

eller i en separat anvisning beskriva, fler exempel än idag och med större detaljupplösning. 

 
En spinn-off möjlighet för SPL som identifierats under denna undersökning rör 

visualiseringen av motståndarens kulminationspunkt. SPL har idag ingen symbol för detta 

medan JDP 5.00 har det (en ring), dock utan exempel på hur den ska användas. Om 

motståndarens kulminationspunkt uttrycks som ett avgörande förhållande behöver inga andra 

anpassningar av operationsdesignen göras och det bli tydligt när, enligt vissa 

operationsteoretiker, ett motanfall är mest lämpligt att sätta in.  

 

 

Figur 126 – Motståndarens kulminationspunkt som ett avgörande förhållande (Författaren) 

 

Det finns enligt teorier om defensiv inriktning två sätt för försvararen att vinna. Ett är att själv 

avgöra och det andra är att undvika ett avgörande så länge att angriparen överger sitt mål. För 

Sveriges del manifesteras dessa två möjligheter i den strategiska doktrinen.15 Alla fyra typer 

av operationsdesign har dock betydande svårigheter att visualisera en operation där målet är 

att undvika ett avgörande. Svårigheten stämmer överens med kritiken om att dagens 

operationsdesign obönhörligen leder mot ett avgörande slag.16 Tillkortakommandet gäller 

såväl visualisering av egen kulminationspunkt, skyddet av egen tyngdpunkt som att sänka 

ambitionen i operationsdesignen målsättningar, utan att det blir disharmoni med 

problemramens militära slutläge (figur 25).  

 

Möjliga lösningar på det sistnämnda problemet är att ett alternativt slutläge läggs till i 

problemramen (figur 27a), att designen medger omfall som går tillbaka till ett tidigare 

systemtillstånd (figur 27b) eller att omfallet utlöser en helt ny operationsplan med en ny eller 

reviderad problemram (figur 27c). 

                                                      
15 Operativ doktrin motsäger som beskrivits i teorikapitlet delvis detta. Den är dock skriven två år före den 
senaste versionen och MSD och kommer sannolikt att anpassas till MSD16. [Författarens anmärkning.] 
16 Se avsnitt 2.3.4. 



Niklas Brandt  
HSU 16-18 

Sida 47 av 52 
 

 
Figur 137a-c - Möjliga lösningar på gränssnittsproblemet mellan operationsdesign och problemram (Författaren) 

 

Den teoretiska utvecklingen av operativ planering och operationsdesign har under de senaste 

decennierna kretsat mycket kring angreppsättet på problemet. Mycket av den debatten berör 

hur operationsmiljön och problemramen påverkar operationens genomförande och tycks gå i 

en riktning mot ökad interaktivitet och lärande efterhand. Kanske är det i utveckling av 

designtänkandet som en del av denna utmaning med defensiv design kan hitta sin lösning. För 

i slutändan är det naturligtvis inte är tillfredställande om de metoder vi använder för operativ 

planering inte till fullo omhändertar de operativa avväganden som ligger för handen. 

 

 

5.2 Reflektion  
En intressant iakttagelse från undersökningens empirin är hur olika militärområdenas planer 

var utformade. Det gäller i allt från syn på dynamik till vad som bör styra övergången mellan 

operationens faser och inte minst när ett motanfall ska sättas in. I och med att denna typ av 

riktiga operationsplaner nu är tillgängliga skulle de förmodligen kunna tillföra något till 

utbildningen i operationskonst utöver vad moderna applikatoriska exempel och studium av 

historiska operationer tillför idag. 

 

Den största utmaningen i denna undersökning har varit den grafiska efterhandskonstruktionen 

av operationsdesignerna. Trots att de flesta designelementen med hög eller tillfredställande 

precision kunnat återskapas ur planerna går det aldrig att veta hur dåtidens planerare, givet 

nutidens stabsprodukt, skulle sammanfogat dem och vilka element som eventuellt skulle 

lämnats utanför designen. Detta beror på att den grafiska bilden är gjord för att vara flexibel 

och lämnar utrymme för konstnärlig frihet. Därmed blir också de sammanfogade designerna 

hypoteser över hur det skulle kunnat se ut. I slutanalysen har det därför varit centralt att titta 

på helheten och variationen mellan helheterna och inte förledasatt att studera respektive 

design allt för ingående. 

 

Denna uppsats tog sig an tre operationsplaner. Om istället en plan hade fått allt 

analysutrymme skulle spårbarheten mellan planen och designtyperna ökat och mer utrymme 
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skulle funnits för att analysera respektive designelement. Sannolikt skulle detta leda till en 

ökad tillförlitlighet och ytterligare nyanser i det delresultatet. Samtidigt skulle en viktig 

upptäckt gått förlorad, den att det inom designtyperna fanns så stor variation. Sett ur ett 

positivt perspektiv kan denna undersökning som en bieffekt också ha bidragit med att ta fram 

ett antal exempel på operationsdesigner med defensiv inriktning, något som lyser med sin 

närmast totala frånvaro i doktriner, metodhandböcker och vetenskapliga artiklar. 

 

5.3 Fortsatt forskning 
I förarbetet till denna uppsats övervägdes att genomföra experiment eller att återanvända 

resultat från exempelvis en kurs i operativ planering. Det utgick med hänsyn till den dåliga 

framförhållningen. Genom sin uppdragsutbildning har Försvarshögskolan en i Sverige 

närmast unik möjligheter att kombinera ordinarie kursverksamhet med forskning för att 

validera eller komplettera resultatet i denna uppsats. Att låta en grupp officerare exempelvis 

genomföra en defensiv operationsplanering med målet att undvika ett avgörande skulle kunna 

förtydliga vad i designen som haltar och kanske komma upp med idéer till lösningar som 

senare kan vidareutvecklas och prövas. 

 

Denna uppsats har inte fokuserat på designelementen i sig. Förslaget hur motståndarens 

kulminationspunkt kan visualiseras har därför inte underbyggs utifrån vad kulminationspunkt 

är utan utifrån en uppfattning om vad den ska användas till. En framtida forskning skulle 

kunna ta vid och pröva detta förslag till en relativt enkel men handfast förbättring av SPL. 

 

Under skrivandets gång uppmärksammades att det finns en potential i att kategorisera och 

gruppera operationsdesignens element. En enklare indelning av dem gjordes i denna uppsats 

för att öka förståelsen och förenkla beskrivningen av operationsdesign. Denna indelning var 

emellertid inte fokus i denna undersökning varvid den inte är genomarbetad i botten. Några 

element var i denna indelning svåra kategorisera, kanske på grund av att de inte hör hemma 

bland övriga? Genom att ta sig an uppgiften att vetenskapligt indela elementen skulle grunden 

för en tydligare länk mellan operationsdesignens generella syften och specifika tillämpning 

kunna skapas.  
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