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Militärteknikens betydelse för operationskonst –
en fallstudie utav operativ planering
Sammanfattning:
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i att den tekniska utvecklingen påverkar hur krig
genomförs idag, där strid på operativ nivå utövas med sensor- och vapensystem från någon
form av plattform. Därmed kommer teknik i högre grad påverka utgången av militära
operationer. Vilket gör att det är viktigt att förstå hur militärteknik påverkar operationskonst.
Då operativ planering kan ses som operationalisering av operationskonst torde militärtekniska perspektiv återfinnas i planeringsmetodbeskrivningar. För att påvisa det kausala
sambandet mellan operationskonst och militärteknik formulerades hypotesen – Militärteknik
omhändertas i operativ planering genom att utgöra perspektiv på operationskonstens
beståndsdelar. Denna hypotes prövades sedan gentemot två svenska planeringsmetoder, utan
att kunna förkastas. Därmed är hypotesen tills vidare verifierad.
Även om hypotesen prövats på svenska planeringsmetoder finns det stöd för att hypotesen
även är giltig för andra planeringsmetoder. Faktum är att det snarare är detaljeringsgraden på
metodbeskrivningarna som avgör om hypotesens indikatorer kan återfinnas. Då operationskonst kan vara både vetenskap och konst, räcker det inte med en tydlig metodbeskrivning.
Chefer och planerare måste själva omsätta underlaget till en faktisk plan. Därför är det viktigt
att dessa har kunskap och vetskap om hur de ska tänka. Vilket gör att militärteknik måste
vara en naturlig del av utbildningen när operationskonstens beståndsdelar diskuteras.
Nyckelord:
Militärteknik, operationskonst, operativ planering, planering under tidspress (PUT), svensk
planerings- och ledningsmetod (SPL).
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1. Inledning
What weapon systems we have often determine the battles we can and cannot
fight. What battles we must fight often determine the weapons technology we
must have (Mahncke, 1989, s. 98).
Hur tekniken förstås och tillämpas styr utfallet av alla militära operationer
(Axberg, et al., 2013, s. 35).
Bristande teknikförståelse medför minskade operativa möjligheter (Axberg, et
al., 2013, s. 29).

1.1. Bakgrund
Med den industriella revolutionen förändrades förutsättningarna för att föra krig, när närmare
2 500 år av klassisk krigskonst (engelska: military art) blev obsolet. Det som framförallt bidrog
till denna förändring var uppfinnandet av järnväg och telegrafi (Papilla, 2014, ss. 126-127). För
att omhänderta den nya komplexitet som krig därmed fick, skapade den franske generalen
Greve Jacques Antoine Hippolyte de Guibert (1743-1790) begreppet ”grand tactics”, vilket
senare blev operationskonst (engelska: operational art) (Vego, 2017, s. 17).

Den industriella revolutionen resulterade i att de militära förbanden fick mer tekniskt
avancerade hjälpmedel. En utveckling som sedan har fortsatt till dagens postindustriella
samhälle där förbanden är beroende utav sin tekniska materiel för att kunna verka (van Creveld,
1991, s. 235; Axberg, 2004, s. 257). Som exempel är det nästa så att det av dagens svenska
förband bara är den beridna högvakten som inte förlitar sig på avancerad teknik.

Den tekniska utvecklingen har påverkat hur krig genomförs, där kriget inte längre står mellan
fysiska människor som verktyg utan snarare mellan tekniska system som nyttjas utav
människor. Vidare går det att hävda att strid på operativ nivå inledningsvis utövas med sensoroch vapensystem på någon form av plattform som ställs mot en annan plattform. Försvarsdebattören överstelöjtnant Carl Bergqvist har vid flera tillfällen framfört att ”krig är en materialsport” (Bergqvist, 2008). Beaktas uttrycket utifrån ett idrottsperspektiv innebär ”materialsport”
att utrustningen spelar roll för resultatet, iallafall att ett korrekt nyttjande av utrustningen gör
det. Enligt Bergqvist skulle detsamma då även gälla vid väpnad strid. Nämligen att ett korrekt
nyttjande av de tekniska systemen påverkar utgången av kriget.
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1.2. Problemformulering
Now, however, we are faced with an additional reality. Not only the conduct of
war, but the very framework our brains employ in order to think about it, are
partly conditioned by the technical instruments at our disposal (van Creveld,
1991, s. 247).
Då de militära förbanden har fått mer teknisk utrustning kommer teknik i högre grad att påverka
utgången av militära operationer. Denna påverkan från tekniken finns på alla krigföringsnivåer,
från stridsteknisk upp till strategisk. Även om påverkan är tydligast på de lägre nivåerna ökar
effekten på de högre nivåerna (Axberg, 2007). Följden blir därmed att försummelse på operativ
nivå kan få allvarliga konsekvenser. I och med detta är det viktigt att förstå hur militärteknik
påverkar operationskonst och att denna betydelse har ökat.

Det finns olika uppfattning om vad operationskonst egentligen är, om det är en konst eller en
vetenskap och om det därmed är talang eller struktur som vinner krig. Oaktat detta utgör
operativ planering en operationalisering av operationskonst. Även om det inte blir exakt som
planerat har planeringen ändå skapat den kontext varifrån modifiering kan ske och därmed är
planeringsmetoden viktig för genererande av operationskonst (Försvarsmakten, 2013, s. 104).
Kopplat till den ökade betydelsen som teknik spelar i dagens förband och därmed i dagens
krigföring blir det viktigt att beakta militärteknik vid operativ planering.

Den militärtekniska betydelsen vid operativ planering bör följaktligen också återfinnas i de
operativa planeringsmetoderna. Ett av de viktigaste verktygen för att genomföra operativ
planering i Försvarsmakten är svensk planerings- och ledningsmetod (SPL) (Försvarsmakten,
2014a, s. 72). Mot bakgrund av ovanstående upplevs det därmed som märkligt att militärtekniska perspektiv inte lika tydligt som till exempel gender och logistik, återfinns i metodbeskrivningen.

1.3. Syfte och frågeställning
Syftet med denna undersökning är att undersöka det kausala sambandet mellan militärteknik
och operationskonst. Detta genom att nyttja en teoriprövande metod för att testa hypotesen att
militärteknik omhändertas i operativ planering genom att utgöra perspektiv på operationskonstens beståndsdelar. Då resultatet av operativ planering kan sägas bli operationskonst skulle
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därmed en verifierad hypotes innebära belägg, för att militärteknik har påverkat operationskonst.

För att angripa detta problem tar undersökningen sin utgångspunkt i krigsvetenskapliga teorier.
Dessa används för att söka grunden för hur militära förmågor verkar i syfte att kunna förklara
utgången av krig. Undersökningen nyttjar framförallt den svenska synen på dessa teorier. Detta
delvis då det är svensk planeringsmetod som undersöks.

Eftersom undersökningen görs för att testa en hypotes, finns det även en länk mellan hypotesen
och forskningsfrågan (Backman, 1987, s. 30). Detta då det går att se hypotesen som en bas för
det blivande svaret på forskningsfrågan. För denna undersökning är forskningsfrågan därmed:
Hur omhändertas militärteknik i operativ planering?

1.4. Tidigare forskning
Då operationskonst har spelat en central roll i moderntids krigföring finns det rikligt med
tidigare forskning i ämnet som för denna undersökning har delats in i tre kategorier.

Den första kategorin fokuserar på uppkomsten och behovet av fenomenet operationskonst.
Enligt Martin van Creveld var det inte i första hand teknikutvecklingen, utan skapandet av kår
struktur, generalstab och ”riktat teleskop”1 som möjliggjorde födelsen av operationskonst (van
Creveld, 2011, s. 30). Även Claus Telp är inne på icke tekniska orsaker när han hävdar att
utvecklingen av operationskonst tillkom för att hantera ett antal samspel. Till exempel det
mellan militära och icke-militära faktorer, som den sociala, ekonomiska samt politiska
utvecklingen (Telp, 2005, s. 13). James J. Schneider tar sin utgångspunkt något senare genom
det amerikanska inbördeskriget, då den nya tekniken hade mognat, och kommer därmed fram
till att utspridda och oberoende förband nu kunde realiseras (Schneider, 1989, s. 90).

Den andra kategorin tar sin utgångspunkt ifrån den första tillbakablickande kategorin och
fokuserar på hur operationskonst tillämpas och kommer att förändras. Forskningen i denna
kategori är mer tydligt nationell än forskningen i de andra kategorierna. Därmed inte sagt att

1

En term nyttjad av Martin van Creveld för att beskriva nyttjandet av speciellt utvalda högkvalificerade och
betrodda officerare som utgör befälhavarens observatörer.
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det inte finns likheter mellan resultaten. Som exempel har den ryske professorn och
generalmajoren Vasily Kyrillovich Kopytko kommit fram till att möjligheterna i den moderna
krigskonsten kräver ett nytt tillvägagångssätt för hur operationskonst utövas (Koptyko, 2016,
s. 65). Även amerikanen Erik J. Dahl är inne på detta när han påstår att elementen i operationskonst måste ses över till följd av den nya informationsteknologin. Redan nu sker komprimering
av krigföringsnivåerna och till detta kommer nya sätt att nyttja faktorerna tid, rum och styrka
(Dahl, 2002, s. 19).

Den tredje kategorin fokuserar på hur planering och framförallt beslutsfattande kan stödja
operationskonst. C. F. Kurtz och D. J. Snowden har tagit fram en förståelsemodell, benämnd
”Cynefin framework”, för att beskriva ett problems hemvist. Genom att definiera vilken typ av
problem det är frågan om, går det därefter att bedöma vilken typ av metodik som ska nyttjas för
att planera lösandet (Kurtz & Snowden, 2003, ss. 467-469). Vidare har Gary A. Klein studerat
hur beslut fattas genom att ta fram Recognition-Primed Decision (RPD) Model. Denna modell
anger att generering av en lösning är baserad på lägesbedömning, där en erfaren beslutsfattare
intuitivt kommer fram till den lösning som förordas (Klein, 1993, ss. 143-144). Denna modell
utgör vidare grund för professor Peter Thunholms doktorsavhandling Military Decision Making
and Planning: Towards a New Prescriptive Model, vilken undersökte planeringsmetoden
planering under tidspress (PUT) (Thunholm, 2003, s. 43).

1.5. Avgränsningar
Denna undersökning avgränsas till att enbart undersöka militärteknikens påverkan på
operationskonst i samband med planering. Vidare är det enbart svensk planeringsmetod som
undersöks. Enligt Försvarsmaktens Operativa doktrin utgörs dessa av svensk planerings- och
ledningsmetod (SPL), planering under tidspress (PUT) samt Natos Allied Command Operations
Comprehensive Operations Planning Directive (COPD) (Försvarsmakten, 2014a, s. 72). Av
dessa valdes COPD bort av två anledningar. Dels används den inte för nationell planering och
dels är SPL baserad på COPD vilket därmed skulle ge för liten variation mellan metodbeskrivningarna.
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1.6. Disposition
Uppsatsen består av sju kapitel och en litteraturförteckning.

I det första kapitlet, Inledning, beskrivs först bakgrunden till undersökningen och
undersökningens problemformulering, syfte och frågeställning. Därefter redovisas tidigare
forskning inom området operationskonst, följt av undersökningens avgränsningar. Kapitlet
skapar därmed ett fundament för övriga kapitel och påvisar även undersökningens giltighet.

I det andra kapitlet, Teori, beskrivs inledningsvis operationskonst och därefter militärteknik.
Detta för att skapa den teoretiska ram på vilken undersökningen vilar. Denna teori kommer
framförallt att nyttjas i det fjärde kapitlet, Analysramverk.

I det tredje kapitlet, Metod, beskrivs undersökningsdesignen och de metoder som valts för att
besvara frågeställningen. Dels beskrivs metoden för att göra en hypotesgenerering samt dels
metoden för att göra en fallstudie. Då fallstudien görs på två planeringsmetodbeskrivningar
beskrivs även metoden för kvalitativ textanalys. Därefter beskrivs undersökningens
operationalisering vilken nyttjas vid analysen. Genomgående diskuteras undersökningens
styrkor och svagheter. Kapitlet avslutas med en beskrivning av de planeringsmetodbeskrivningar som används och dess förtjänster och brister

I det fjärde kapitlet, Analysramverk, beskrivs inledningsvis operationskonstens beståndsdelar.
Detta följs av en beskrivning utav militärteknikens perspektiv. Beståndsdelar och perspektiv
kopplas sedan samman och utifrån sammankopplingen formuleras den hypotes med indikatorer
som nyttjas vid fallstudien. Kapitlet skapar därmed analysramverket för undersökningen i
kommande kapitel.

I det femte kapitlet, Analys, presenteras empirin i form av en 2-fallsstudie, med SPL samt PUT
som fall, där de framtagna indikatorerna nyttjas för att testa den formulerade hypotesen.
Kapitlet bidrar till att skapa underlag för att besvara undersökningens frågeställning.

I det sjätte kapitlet, Resultat och diskussion, besvaras frågeställningen och resultatet diskuteras.
Avsikten med kapitlet är att nå syftet med undersökningen och därmed öka kunskapen om
militärteknikens påverkan på operationskonst.
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I det sjunde kapitlet, Slutsatser och förslag, tydliggörs dragna slutsatser och det lämnas förslag
på vidare forskning.

Litteratur och referensförteckning avslutar uppsatsen och redogör för vilka källor som
undersökningen vilar på.

2. Teori
Syftet med detta kapitel är att redovisa den teoretiska ram på vilken undersökningen vilar. Detta
inleds med en kort beskrivning utav kopplingen mellan krigsvetenskap och militärteori.
Därefter beskrivs operationskonst lite mer ingående. Kapitlet avslutas med en kort beskrivning
av militärteknik. Teorierna utgör därefter underlag för kommande kapitel Analysramverk.

Som tidigare angetts har krigsvetenskapliga teorier använts för att besvara forskningsfrågan.
Den centrala grundstenen för detta är militärteori, vilken inte är en förklaring om hur krig förs
utan en kritisk och systematisk reflektion om krig och krigföring, där militärteori både har
teoretiska och praktiska syften. Vidare är militärteori mer systematiserad än allmänna militära
tankar och mer generell än militära doktriner. De två centrala frågorna för militärteori är vad är
krig? och hur uppnås seger i krig? (Angstrom & Widen, 2014, ss. 1-11).

2.1. Operationskonst
Vad operationskonst är
Jan Angstrom och J. J. Widen (2014, s. 73) har sammanfattat operationskonst som:
the art of translating tactical actions to strategic effect. Operational art can thus
be said to connect the tactical battles with the strategic goals by means of
military operations, decided at the operational level.
Enligt deras uppfattning utgör därmed operationskonst en länk mellan de taktiska resurserna
och det strategiska målen enligt Figur 1, där militärstrategi inriktar, operationskonst samordnar
och taktik genomför. Nu kan vän av ordning påtala att detta synsätt har likheter med Basil Henry
Liddell Harts (1991, s. 321) definition av strategi, nämligen ”the art of distributing and applying
military means to fulfill the ends of policy”. Detta är snarare ett exempel på att definitioner
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ändras över tid. Å andra sidan nyttjade Liddell Hart också begreppet ”grand strategy” vilket
motsvarar vår nutida definition på strategi (Bengtsson, 2016, s. 3).

Figur 1 – Operationskonst (Försvarsmakten, 2014a, s. 16)

Enligt en av vår tids viktigaste militärteoretiker när det gäller den operativa nivån, professor
Milan Vego (2012, s. 63), handlar operationskonst om ”planning, preparing, and conducting
major operations and campaigns” och kan utföras antingen på marken, i luften, till sjös eller
innehåller delar av samtliga operationsmiljöer. Vidare anger William S Lind (1988, s. 45) att
operationskonst är “the art of deciding when and where to fight battles, and when and where
not to”. Syftet är att uppnå de strategiska målen med så få taktiska slag som möjligt.

I grunden innebär detta att de tankar och idéer som finns på strategisk nivå ska omsättas till
reella handlingar på taktisk nivå. Därmed inte sagt att den operativa nivån inte behöver tänka.
Den strategiska nivåns tankar måste brytas ner och omsättas i den aktuella kontexten. Detta gör
att operativ planering blir en operationalisering av operationskonst. Vilket gör att operationskonst är både tanke och handling. Operationskonst innebär också att inte mentalt vara i samma
tidsperspektiv som den taktiska nivån, utan att ligga ett antal steg före, för att därmed kunna
bädda för nästa taktiska slag.

Operationskonst som vetenskap eller konst
Det råder lite delade meningar om hur ordet konst ska tolkas. Antingen i sin bokstavliga mening
där egen erfarenhet och eget omdöme utgör grund för beslut, eller mer i en vetenskaplig mening
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där det finns beskrivna metoder för att komma fram till en slutsats (Papilla, 2014, s. 115). Dessa
olika synsätt går även att återse i de olika formerna av planeringsmetoder som nu finns. Även
Carl von Clausewitz påtalar de två synsätten med:
där skapande och kreativitet är syftet, där hör konsten hemma. Vetenskapen
härskar där forskning och vetande utgör målet (von Clausewitz, 1991, s. 112).
Vego (2017, s. 22) framhåller dock att det inte går att göra någon åtskillnad utan att operationskonst är både konst och vetenskap, även om det mer praktiska ska dominera över det teoretiska.
John Andreas Olsen & Martin van Creveld (2011, s. 224) hävdar å andra sidan att operationskonst är en nödvändig metod för att möjliggör effektiv planering och effektivt genomförande
av alla operationer.

Vad operationskonst inte är
I den av Angstrom och Widen (2014, s. 73) sammanfattade definitionen av operationskonst
nämns operation och operativ nivå som i sig inte är operationskonst men väl hänger samman
med det. Nu definierar de inte dessa, men utifrån en svensk kontext är operationer ”en sammanfattande benämning på militära handlingar eller genomförandet av uppdrag eller uppgifter som,
oavsett ledningsnivå, syftar till att nå ett bestämt mål inom ett område” (Försvarsmakten, 2014a,
s. 14). Av detta framgår att det centrala i operationer är det bestämda målet inom ett särskilt
område. Samtidigt som det inte finns en bindande koppling till ledningsnivån. Det leder vidare
in på operativ nivå. Nu kan nivå både hänvisa till krigföringsnivå och ledningsnivå vilket inte
ska blandas samman. När det gäller ledningsnivåerna syftar dessa ”till att skapa en fruktbar
synergi mellan mål – medel – metoder genom att samordna verksamheter på de olika nivåerna”
(Försvarsmakten, 2016, s. 23). Då operationskonst länkar samman taktiska resurser med
strategiska mål finns det därmed en koppling mellan operationskonst och operativ nivå. Detta
då operativ nivå utifrån strategiska inriktningar samordnar taktiska genomföranden
(Försvarsmakten, 2014a, s. 15).

Det är också viktigt att beakta att operationskonst i sig inte är lika med gemensamma
operationer, även om gemensamma operationer kan vara ett viktigt inslag för att uppnå de
strategiska målsättningarna. Istället är gemensamma operationer i grunden en nivå av
stridskraftsintegrering, tillsammans med kombinerade vapen och system i samverkan
(Försvarsmakten, 2016, ss. 62-63).
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2.2. Militärteknik
Benämningen militärteknik (engelska: military technology) är i mindre utsträckning än
operationskonst enhetligt beskrivet och förstått. Vidare finns det tydliga skillnader mellan olika
nationers synsätt (Axberg, 2006, ss. 68-69). För denna undersökning har därför det svenska
synsättet nyttjats, vilket den förre detta professorn på Försvarshögskolan, Stefan Axberg, starkt
bidragit med att definiera. Axberg, et al. (2013, s. 10) anger att militärteknik ”definieras som
den vetenskap som beskriver och förklarar hur tekniken inverkar på militär verksamhet på alla
nivåer”. Med andra ord hur teknik inverkar på operationskonst. Vidare anger Axberg (2007,
s. 10) att ”militärtekniken utgör länken mellan den rena teknikkunskapen och dess
tillämpningar inom officersprofessionen”. Det är därmed mindre viktigt att i detalj förstå hur
det tekniska systemet fungerar. Istället är det förståelsen för hur systemet kommer att påverka
krigföringen som är det viktiga, vilket också nedanstående två citat visar på.

Med god kunskap om verktygen, dvs. allt från vapen och plattformar till
informations- och ledningssystem samt principer för att bedriva strid på olika
nivåer, kan den väpnade striden föras framgångsrikt på alla nivåer (Axberg,
2004, s. 253).
There is more to technology than hardware alone. Technology is perhaps best
understood as an abstract system of knowledge, an attitude towards life and a
method for solving its problems (van Creveld, 1991, s. 312).

3. Metod
Syftet med detta kapitel är att beskriva den metodik som används för att besvara
undersökningens frågeställning samt redogöra för undersökningens operationalisering.
Inledningsvis beskrivs undersökningens övergripande design följt av detaljer kring hur
respektive

forskningsmetod

har

nyttjats.

Kapitlet

avslutas

med

undersökningens

operationalisering jämte frågan om validitet och reliabilitet.

3.1. Design
Den metodik, enligt Figur 2, som nyttjas är en hypotetisk-deduktiv metod (Wallén, 1996,
ss. 47-48) där inledningsvis operationskonstens beståndsdelar och sedan militärteknikens
perspektiv identifieras utifrån relevanta militärteoretiska verk. Därefter får operationskonstens
beståndsdelar passera igenom militärteknikens perspektiv, likt ett raster, för att avgöra vilka

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Mj Ingemar Bengtsson
HSU T 16-18

2018-06-05

Sida 12 (46)

beståndsdelar som är relevanta för hypotesgenereringen. Utifrån operationskonstens beståndsdelar och militärteknikens perspektiv sker sedan en hypotesgenerering med tillhörande
framtagning av indikatorer. Dessa indikatorer nyttjas därefter för hypotesprövning i en
2-fallsstudie. Vilken sker genom en kvalitativ textanalys utav de två planeringsmetodbeskrivningarna.

Figur 2 – Undersökningens design (författaren)

Den valda forskningsdesignen är teoriprövande undersökning, enligt Figur 3, där teorin –
hypotesen – står i centrum. För att få tydliga resultat och för att uppnå generaliserbarhet har
fallen, som teorin testas på, valts med omsorg. Eftersom det är teorin som står i centrum innebär
detta att för att teorin ska vara generell måste det även gå att säga något om andra fall än de
som undersökts i denna undersökning (Esaiasson, et al., 2017, s. 89). Då detta är en förklarande
undersökning ska det vara frågor av varför-karaktär som ska besvaras. Men för att förklara
något måste detta först beskrivas, och då är det bland annat frågor av hur-karaktär som nyttjas.

Figur 3 – Forskningsdesign (Esaiasson, et al., 2017, ss. 89, 112)
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Även för teoriutvecklande undersökningar står teorin, i någon form, i centrum, men då mer som
det tomrum som ska fyllas. Då denna undersökning utgår ifrån den hypotes som formulerats är
detta tomrum redan fyllt och därmed är det frågan om en teoriprövande undersökning. Att
undersökningen enbart nyttjar två fall leder till att det är viktigt att tillämpa ett probabilistiskt
synsätt (Esaiasson, et al., 2017, s. 168) och därmed vara medveten om de begränsningar som
finns att generaliserar resultatet utanför den kontext som fallen erbjuder.

3.2. Hypotes och hypotesprövning
Esaiasson et al. (2017, ss. 38-41) för en diskussion om skillnaden mellan perspektiv, teori och
hypotes. För dem är teori en ”tänkbar förklaring” på ett fenomen. Det bör noteras att de
använder ordet tänkbar, vilket gör att det finns en viss grad av antagande även i en teori.
Skillnaden ligger i att antagandet för en teori är något generellt medan antagandet för en hypotes
är avgränsad i ”tid och/eller rum”. En annan viktig skillnad är att teorier försvagas medan
hypoteser förkastas.
Även om denna undersökning undersöker något som är generellt – det kausala sambandet
mellan militärteknik och operationskonst – finns det en avgränsning då enbart operativ
planering undersöks. Därmed får det anses föreligga en avgränsning i rum vilket då skulle
innebär att det är en hypotes som har tagits fram. Ett korrektare uttryck på forskningsdesignen
skulle därmed vara hypotesprövande undersökning, där en falsifiering leder till att hypotesen
förkastas.

Enligt Karl Popper måste en hypotes kunna falsifieras för att den ska kunna godtas som
vetenskaplig (Holmberg, 1983, s. 12). Detta innebär att när en hypotes är föreslagen ska den
direkt utsättas för falsifieringsförsök. Skulle falsifieringen lyckas, och hypotesen därmed
förkastas, har ny kunskap erhållits för att kunna formulera om hypotesen. Bara för att hypotesen
har klarat ett falsifieringsförsök innebär detta inte automatiskt att den är korrekt, men desto fler
falsifieringsförsök som hypotesen klarar, desto troligare är det att hypotesen är korrekt. Enligt
Popper är en sådan hypotes ”corroborated” (Holmberg, 1983, s. 24). Detta synsätt på
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kunskapens tillväxt har Popper formulerat i en allmän formel för problemlösning enligt följande
(Popper, 1975, s. 243):
Problem → Tentativ lösning → Test / Fel eliminering → Nytt problem → osv.
Teoriprövande undersökning – och därmed hypotesprövning – väljs då författaren är övertygad
om att det finns ett kausalt samband mellan militärteknik och operationskonst. Detta samband
går att utläsa utifrån teorierna om operationskonst och militärteknik, där det går att se hypotesen
som en förklarande ansats till detta kausala samband. För att kunna göra en så bra hypotesformulering, med indikatorer, som möjligt läggs därför stor vikt på tolkningen av både
operationskonst och militärteknik. Valet av hypotesprövning som forskningsmetod möjliggör
även att bättre kunskap och förståelse skulle kunna erhållas vid en eventuell falsifiering.

3.3. Fallstudie
En fallstudie undersöker en specifik företeelse som är avgränsad eller tydligt definierad och där
företeelsen väljs därför att den är intressant (Merriam, 1994, s. 24). Fallstudiemetoden i sig tar
inte hand om data insamling och dataanalys. Istället är det mer av en forskningsstrategi än en
forskningsmetod, där andra forskningsmetoder istället nyttjas för datainsamling och dataanalys
(Denscombe, 2016, s. 93). Vidare besvarar fallstudien frågor av hur och vad karaktär och är
enligt Bengt Flyvbjerg (2003, s. 192) ”idealisk för generalisering när man använder den typ av
prövning som Karl Popper kallar ’falsifiering’ som i samhällsvetenskap utgör del av kritisk
reflexion”.

En av fallstudiens nackdelar är dess generaliserbarhet, där fallets karaktär utgör grund för den
generalisering som kan göras. En fördel är däremot att fallstudien är en lämplig forskningsmetod för att pröva teori (Denscombe, 2016, ss. 96-100). Då det är frågan om en kvalitativ
textanalys har det inte förelegat ett behov av att genomföra en pilotstudie, vilket annars är
vanligt, innan den riktiga fallstudien genomförs (Yin, 2006, s. 81). Detta då omtag är möjligt,
inom den totalt tillgängliga tiden, när så behövs.

Det går att se fallstudien utifrån olika designperspektiv beroende på vad som definieras som
analysenhet. För denna undersökning har en design enligt Figur 4 valts med metodbeskrivning
som analysenhet. Där fallen utgörs av SPL respektive PUT, med operativ planering som
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kontext. Det strategiska urvalet av fall utgörs av typen typiska fall. Detta då fallen är två av de
tre planeringsmetoder som Försvarsmakten anger ska nyttjas vid operativ planering. Fallen
förutses vidare ge liknande resultat, med andra ord bokstavlig replikation (Yin, 2006, s. 69).

Figur 4 – Fallstudiedesign, efter modell enligt Yin (2006, s. 60)

Även om två fall nyttjas valdes dessa i sig inte för att erhålla variation avseende den
förklarandefaktorn. Så även om planeringsmetoderna är olika är förväntningarna att resultatet
ska bli det samma. Därmed är det homogenitet både avseende på analysenheterna och
förklarandefaktorn (Esaiasson, et al., 2017, s. 92).

De fall som valts är SPL och PUT då det är dessa som är de två planeringsmetoder som nyttjas
nationellt på operativ nivå i Försvarsmakten. Då enbart nationella planeringsmetoder undersöks
går det inte utifrån undersökningens resultat att uttala sig om andra nationer än Sverige, även
om det är möjligt att identifiera allmängiltiga principer (Andrén & Rosenqvist, 2006, s. 37).

3.4. Textanalys
Syftet med den kvantitativa textanalysen är inte att utröna den djupare, underliggande eller
dolda meningen i texterna. Dock måste en viss form av läsning mellan raderna ske då de exakta
orden som eftersöks inte behöver finnas. Istället är huvudsyftet att undersöka det som står i
själva texten (Scharnberg, 1997, s. 1).

Normalt är syftet med en textanalys inte i första hand att besvara frågor av varför-karaktär.
Därmed skulle textanalys kunna anses som felaktigt vid förklarande undersökning. Nu är det
inte forskningsfrågan som i första hand ska ställas till texten, utan istället är det de frågor som
genererats ur hypotesens indikatorer. Men även dessa frågor är mer av karaktären ”vad, vilka,
hur” (Esaiasson, et al., 2017, s. 212).
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Syftet med den kvalitativa textanalysen är att finna stöd för hypotesens indikatorer. Därmed
blir det en form av argumentationsanalytisk inriktning som nyttjas. Detta då denna inriktning
fokuserar på logos snarare än ethos och pathos. Det primära är textens innebördsaspekter vilka
har syftet att beskriva argumentationen (Bergström & Boréus, 2012, s. 93).

Byggstenarna i analysredskapet utgörs av de frågor som ställs till planeringsmetoderna. För att
kunna ställa rätt frågor, nyttjas hypotesens indikatorer som generell grund. Utgående ifrån att
indikatorerna är korrekta blir det därmed en hög validitet i analysen (Esaiasson, et al., 2017,
s. 222). Dessa frågor utgör även fallstudiefrågona på nivå 2 enligt Robert K. Yins (2006, s. 100)
definition.

Textanalysen genomförs kvalitativt, vilket betyder att författaren är verktyget för att undersöka
empirin. Detta innebär att det är svårare att uppnå forskaroberoende än om en kvantitativ metod
hade nyttjats. För att bibehålla forskaroberoendet upprätthålls ett försök till största möjliga
transparens när fakta redovisas och slutsatser dras. Detta framförallt då författaren är tvungen
att selektera vad som tas med i uppsatsen (Denscombe, 2016, ss. 344, 407; Esaiasson, et al.,
2017, s. 25). Det går vidare inte att komma ifrån att författaren har genomfört högre
stabsofficersutbildning med militärteknisk inriktning och därmed skulle kunna tänkas ha ett
omedvetet bias i sakfrågan.

3.5. Operationalisering
Bland det viktigaste i själva undersökningen är operationaliseringen av de teoretiska
definitionerna, när teorin formas till något, utifrån frågeställningen, som tydligt går att
undersöka. Det är därmed i denna process som mycket av undersökningens validitet fastställs
(Esaiasson, et al., 2017, s. 56). För denna undersökning sker operationaliseringen i samband
med hypotesgenereringen.

Grundantagandet är att militärteknik, som oberoende variabel, påverkar operationskonst, som
beroende variabel. Vidare utgås det ifrån att operativ planering är en operationalisering av
operationskonst. Därmed torde operationskonstens beståndsdelar återfinnas i planeringsmetodiken, samt att dessa i sin tur torde medge att militärtekniska perspektiv belyses i enlighet
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med Figur 5. Vilket i så fall skulle innebära att militärteknik omhändertas i operativ planering,
och operationskonst därmed påverkas.

Figur 5 – Operationalisering (författaren)

3.6. Källmaterial
Metodiken i hur planering enligt SPL genomförs återfinns i försvarsmaktspublikationen Svensk
planerings‐ och ledningsmetod 2017 medan metodiken i hur planering enligt PUT genomförs
återfinns i de två försvarsmaktspublikationerna Arméreglemente Taktik 2013 och
Metodhandbok Ledning Bataljon 2007. Äktheten i dessa tre dokument är hög då de hämtats
från Försvarsmaktens interna nätverk EMILIA2. Publikationerna är fastställda och är de nu
gällande publikationerna i sina kategorier. Då publikationerna är producerade av
Försvarsmakten finns det helt klart både beroende och tendens (Thurén, 2005, s.13). Nu utgör
detta i sig inget hinder då det är just Försvarsmaktens uppfattning i frågan som ska undersökas.
Även om det finns andra texter som beskriver planeringsmetoderna utgör Försvarsmaktens
publikationer primärkällor.
I Svensk planerings‐ och ledningsmetod 2017 återfinns även grundläggande tankar och teorier
om de olika momenten som ska genomföras. Motsvarade texttyper finns inte direkt i
Arméreglemente Taktik 2013. Istället hänvisar denna till kapitel 7 i Handbok i taktikutbildning,
Mark. Denna publikation är inte utgiven av Försvarsmakten utan av Försvarshögskolan. Men
då Försvarsmakten (2013, s. 128) hänvisar till publikationen för fördjupning får den anses som

2

http://emilia.swedi.mil.se/Organisation/sdhp/FMDokument/Forms/Per%20handlingstyp.aspx och
http://samarbetsytor.emilia.swedi.mil.se/samarbetsytor/spl/Delade-dokument/FMDokument/Forms/SPL.aspx
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lämplig. I förhållande till Metodhandbok Ledning Bataljon 2007 har Handbok i taktikutbildning, Mark bättre samtid då den är publicerad 2012. Vidare är en av författarna Thunholm,
som anses vara skaparen av PUT, så därmed finns oberoende avseende hur PUT är tänkt att
utföras (Thurén, 2005, s.13).

3.7. Validitet och reliabilitet
Det finns flera olika validitetsbegrepp som åsyftar lite olika typer av validitet. Esaiasson, et al.
(2017, s. 58) har definierat följande samband: God begreppsvaliditet + Hög reliabilitet = God
resultatvaliditet. Begreppsvaliditet är ”överensstämmelsen mellan teoretisk definition och
operationell indikator” eller ”frånvaro av systematiska fel” och resultatvaliditet är ”huruvida vi
mäter det vi påstår att vi mäter” eller ”frånvaro av systematiska och osystematiska fel”. För att
erhålla en så god begreppsvaliditet som möjligt läggs stor vikt när hypotesens indikatorer
skapas. Detta då dessa direkt blir en del av operationaliseringen av teorin. För att erhålla hög
reliabilitet – med andra ord att undvika slumpmässiga eller osystematiska fel – vid hantering
av empirin anläggs en noggrann och systematisk datainsamling och därpå följande bearbetning,
där fokus på ordning och reda bidrar till en god struktur. Därmed torde det föreligga en god
resultatvaliditet.

Utöver dessa former av validitet nyttjas även intern validitet för att beskriva just själva resultatet
av undersökningen medan extern validitet beskriver möjligheten att generalisera utifrån de
erhållna resultaten. Det går inte att uppnå extern validitet om inte intern validitet föreligger.
Kopplat till att enbart två fall nyttjas är det dock svårt att uppnå någon direkt extern validitet
(Esaiasson, et al. 2017, s. 59). Att dessa två fall i princip utgör totalpopulationen innebär
däremot att den interna validiteten är mycket god. Generellt är det enklare att uppnå validitet i
kvantitativa undersökningar. Därmed måste den kvalitativa forskaren anstränga sig mer för att
säkerställa att god validitet uppnås.

4. Analysramverk
Syftet med detta kapitel är att utgöra ramverk för undersökningens analys. Detta genom att
operationskonstens beståndsdelar och militärteknikens perspektiv tas fram. Dessa sammankopplas därefter och utgör grund för den hypotes som formuleras och används vid fallstudien.
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För att ta fram beståndsdelarna och perspektiven nyttjas inledningsvis en bred ansats vilken
succesivt smalnas av. Detta för att upprätthålla transparens i hur hypotesen genereras.

4.1. Operationskonst
När operationskonst ska brytas ner i beståndsdelar finns det flera olika modeller att utnyttja.
Angstrom och Widen (2014, ss. 56-73) har taget upp följande nödvändiga förutsättningar för
att genomföra operationer: center of gravity, command, logistics och intelligence. Det finns
uppenbara likheter mellan dessa nödvändiga förutsättningar och Försvarsmaktens (2016, s. 61)
grundläggande förmågor: verkan, rörlighet, uthållighet, ledning, skydd samt underrättelser. De
grundläggande förmågorna ”kan användas för att analysera styrkeförhållanden i tid och rum
utifrån målsättningar och ansatser”.

Tid och rum i citatet ovan ger vidare en länk till Vegos (2009, s. III-3) tre viktiga operativa
faktorer, vilka är ”space, time, and forces”. Genom att balansera dessa tre faktorer kan
handlingsfrihet uppnås. Vidare måste de operativa faktorerna balanseras mot de operativa
målsättningarna. Vego (2009, s. III-65) för även ett resonemang om information ska föras till
som en fjärde faktor. Han kommer dock fram till att så inte är fallet men att information i sig
behövs för att på ett korrekt sätt kunna bedöma ”forces, space, and time [sic!]”.

Ett annat sätt att angripa operationskonst är att nyttja krigföringens principer. Även om dessa
är giltiga på samtliga krigföringsnivåer är de framförallt tillämpbara på den operativa nivån
(Angstrom & Widen, 2014, s. 77). Nu finns det inte en universell lista med dessa krigföringens
principer men utifrån ett flertal av dessa olika lister har John M. Collins (2002, s. 81)
sammanfattat följande lista: purpose, initiative, flexibility, concentration, economy, maneuver,
surprise, security, simplicity, unity, morale samt time.

För att erhålla största möjliga effekt av sin operationskonst ska, enligt Vego (2009, s. VIII-3),
ett antal operativa funktioner beaktas. Dessa är: ”command organization (or command
structure), intelligence, command and control warefare (C2W), fire, logistics, and protection”,
där varje operativ funktion består av ett antal delar. Även om dessa omnämns som operativa
funktioner är de i grunden ledningsnivåoberoende, även om de olika nivåernas funktioner har
olika innehåll. Dessa operativa funktioner ska vidare inte ses som skrivna i sten utan kan komma

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Mj Ingemar Bengtsson
HSU T 16-18

2018-06-05

Sida 20 (46)

att ändras i framtiden. Till exempel lyfts ”public affairs” upp som ett exempel på en framtida
funktion. Vidare kan det noteras att manöver eller rörelse inte återfinns i denna uppräkning.
Dels ingår rörelse i manöver, vilken i sin tur inte är en operativ funktion enligt Vego (2009, s.
VIII-4), utan istället ett av ”key elements” i operationen. Det sista resonemanget blir lite
märkligt då operativa funktioner också skulle kunna uppfattas som nyckelelement.

4.1.1. Operationskonstens beståndsdelar
Det finns som synes ett stort samband och likhet mellan dessa olika beståndsdelar, även om lite
olika terminologi och detaljeringsgrad nyttjas. De nödvändiga förutsättningarna återfinns dels
i de grundläggande förmågorna och dels i krigföringens principer. Likaså återfinns de operativa
funktionerna i de grundläggande förmågorna. Slutligen återfinns några av krigföringens
principer dels i de grundläggande förmågorna och dels i de operativa faktorerna.

Utifrån ovanstående genomgång utgörs operationskonstens beståndsdelar därför av några av
krigföringens principer, samtliga grundläggande förmågor och samtliga operativa faktorer. Där
de grundläggande förmågorna har följande beskrivningar:
 Verkan – har tidigare benämnts bekämpning – kan vara både fysisk och psykisk
syftande till att reducera motståndarens förmåga (Baudin & Cedergren, 2005, s. 127;
Försvarsmakten, 2011, s. 22).
 Rörlighet innebär att resurser kan flyttas från en plats till en annan (Baudin &
Cedergren, 2005, s. 127).
 Underrättelser är bearbetad och värderad information vilken skapar beslutsunderlag för
hur resurser ska nyttjas och inbegriper egna, motståndaren och insatsmiljön (Baudin &
Cedergren, 2005, s. 128; Försvarsmakten, 2011, s. 22).
 Skydd kan vara både aktivt och passivt, och säkerställer resursers överlevnad och
tillgänglighet (Försvarsmakten, 2011, s. 23).
 Uthållighet skapas med både fysiska och psykiska medel och syftar till att vidmakthålla
och återställa tillgänglighet (Baudin & Cedergren, 2005, s. 127; Försvarsmakten, 2011,
s. 23).
 Ledning innebär både planering och samordning i syfte att koordinera och synkronisera
nyttjandet av resurser (Försvarsmakten, 2011, ss. 22-23).
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Vidare har de operativa faktorerna följande beskrivningar:
 Tid är den mest kritiska och värdefulla faktorn. Den har nära relation till plats samt är
utan innehåll och är oändlig. Har både kvalitativa och kvantitativa värden. Till skillnad
ifrån de andra operativa faktorerna kan förlorad tid aldrig återfås (Vego, 2009, s. III-19)
 Plats är både ett medel och ett mål där det krävs tillräckligt med utrymme för att kunna
verka samtidigt som det är nödvändigt att styra tillgången till plats. Vidare omfattar det
inte bara den fysiska miljön och dess väder utan även den så kallade "mänskliga
rymden" (Vego, 2009, s. III-7).
 Styrkor innefattar i sin enklaste form alla militära kraftkällor och omfattar därmed alla
förband. Men kan också förstås som medel, och blir då vidare då detta även innefattar
resurser i alla dess former (Vego, 2009, s. III-33).
Slutligen har krigföringens principer följande beskrivningar:
 Mål utgör det som ska uppnås och bör vara konsekventa, tydliga, fokuserade samt
uppnåeliga (Collins, 2002, ss. 81-82).
 Initiativ är att ha förmåga att agera i tid och rum vilket ger handlingsfrihet och skapar
kontroll på skeendet (Collins, 2002, s. 82).
 Flexibilitet innebär att ha förmåga att möta det oväntade och skapas med goda
marginaler och alternativa planer (Angstrom & Widen, 2014, s. 83).
 Kraftsamling är att i tid och rum koncentrera resurser för att skapa lokal överlägsenhet
(Angstrom & Widen, 2014, s. 84).
 Överraskning innebär att göra något oväntat genom att aktivt dölja avsikten och är
viktigt för att skaffa sig övertag (Collins, 2002, s. 83).
 Säkerhet är medlet för att motverka överraskning genom att ha kontroll och kunskap
samt genom att var förutseende (Collins, 2002, ss. 83-84).
 Enkelhet åsyftar att planer ska vara klara och tydliga samt att genomföranden inte ska
vara komplicerade (Angstrom & Widen, 2014, s. 85).
 God anda är viktig för att motverka de friktioner, faror och psykisk press som uppstår i
krig (Angstrom & Widen, 2014, s. 86).

4.2. Militärteknik
Även när militärtekniska perspektiv ska tas fram finns det flera olika modeller att utnyttja.
Utgående ifrån att militärteknik ska sättas i en kontext har Axberg, et al. (2013, ss. 13-22)
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definierat fyra centrala begrepp. Dessa är: militär nytta, risk, system samt förmåga. Genom att
beakta dessa begrepp sker ett närmande mot ett militärtekniskt perspektiv.

Ovan nämnda militära nytta utgör en av de centrala delarna i militärtekniken. Detta då det är
nyttan med tekniken och inte tekniken i sig som är i fokus (Liwång, 2016, s. 13). För att bedöma
den militära nyttan har Andersson, et al. (2015) definierat en modell enligt Figur 6. Förenklat
består modellen av tre kriterier: militär effektivitet, militär lämplighet och ekonomisk
överkomlighet. Modellen upplevs i första hand ha mer med anskaffning än operativ planering
att göra. Men det går att nyttja de två kriterierna militär effektivitet och militär lämplighet som
militärtekniska perspektiv vid operativ planering.

Figur 6 – Modell beskrivande militär nytta (Andersson, et al., 2015, s. 26)

Ett annat sätt att se på saken är att utgå ifrån varför krig förlorats på grund av teknologiska
misslyckanden. Detta är något som Azriel Lorber har skrivit om och han har identifierat fem
orsakskategorier till varför detta händer. Dessa är (Lorber, 2007, s. 47): ”
1. Konservativt tänkande, misstro mot nya idéer och oförmåga att anpassa sig till en
förändrad verklighet
2. Missuppfattning av aktuell teknologi eller dess relevans för slagfältet
3. Dålig ledning (inklusive NIH-, Not Invented Here, attityden)

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Mj Ingemar Bengtsson
HSU T 16-18

2018-06-05

Sida 23 (46)

4. Förutfattade meningar hos mycket inflytelserika personer, ibland ledsagade av
överdriven självsäkerhet och arrogans
5. Inblandning från högre ort, ibland p.g.a. politiska ideologier”
I enkla termer skulle dessa kunna sammanfattas som var observant, ha en ödmjuk attityd och
var öppen för nya synsätt.

Vidare har Hans Liwång utgått ifrån den militärtekniska utbildningen och kom då fram till att
militärteknik relaterar till naturvetenskapliga begrepp och tekniska samband/principer samt
nyttjar ett synsätt bestående av orsak och verkan. Detta görs för att kunna förstå hur tekniska
system kan uppnå de militära syftena, genom att bland annat förstå de bakomliggande
mekanismerna/teorierna (Liwång, 2016, ss. 17-18). Med andra ord att utifrån naturvetenskapliga principer förklara militära händelser där orsak och verkan inte alltid går att
påverka men där det väl går att dra nytta utav den.

Utgående ifrån att det är naturvetenskapens kvantitativa metoder snarare än samhällsvetenskapens kvalitativa som nyttjas kan Stefan Silfverskiölds (2017, s. 68) syn att
”Militärtekniska aspekter återfinns främst i de fysiska faktorerna, exempelvis materiel, infrastruktur och tillgänglighet men även i form av militärteknisk kunskap hos personalen”, nyttjas
för att få ett militärtekniskt perspektiv. Det går att uttyda att ett militärtekniskt perspektiv
innefattar två dimensioner. Dels en mer fysisk dimension innefattande till exempel prestanda
på system och dels en mer kognitiv dimension innefattande chefer och stabsmedlemars
förståelse. Där båda dessa dimensioner måste tas med för att ett militärtekniskt perspektiv ska
finnas. Eller som professor Martin Norsell (2010, s. 164) uttrycker det, ”[f]öljaktligen är det
militärtekniska perspektivet en infallsvinkel som måste nyttjas för att synliggöra vissa
möjligheter och begränsningar för militär verksamhet”.

Avslutningsvis anger Liwång att ett systemperspektiv också är lämpligt för att få ett
militärtekniskt perspektiv. Vilket innebär att saker ska ses ur ett större och mer helhetsmässigt
perspektiv. Istället för att bara fokusera på det tekniska systemet ska även den kontextuella
ramen beaktas. Just detta synsätt utgör grund för Natos planeringsmetod COPD (Liwång, 2016,
s. 31).
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4.2.1. Militärtekniska perspektiv
Det finns som synes flera sätt att se på militärteknik. Det primära är dock att förstå hur tekniken
kommer att inverka på det militära skeendet. För att göra detta används således mer kvantitativa
metoder, där kunskap om de tekniska systemens förmågor utgör grunden.

För att erhålla ett så samstämmigt perspektiv som möjligt görs följande beskrivning av
militärtekniska perspektiv utifrån ovanstående genomgång:
 Naturvetenskapliga principer med kvantitativa metoder
 Helhetsperspektiv där orsak och verkan hänger ihop
 Förståelse för vikten av detaljer
 Riskmedvetenhet
 Dualism mellan effektivitet och lämplighet
 Observant på förändring och öppen för nya synsätt

4.3. Sammankoppling
I detta avsnitt genomförs en korsreferens mellan operationskonstens beståndsdelar och militärteknikens perspektiv. Detta görs bland annat för att utröna om det finns beståndsdelar som inte
påverkas av militärtekniska perspektiv.

Det generella militärtekniska perspektivet för de grundläggande förmågorna är hur förmågan
genomförs och vilka krav förmågan ställer på stödjande system, samt de begränsningar som
påverkar förmågan. För några av de grundläggande förmågorna är det även hur terrängen och
miljön inverkar på förmågan.
Exempel på detaljer för respektive grundläggande förmåga är enligt följande:
 Verkan – Sikte/riktmedel, verkansdel, bekämpningsbarhet
 Rörlighet – Storlek, vikt, terrängbeskaffenhet, infrastruktur
 Underrättelser – Sensor, bearbetning, distribution
 Skydd – Våglängd, tjocklek, storlek
 Uthållighet – Tillförsel, lagring/förvaring, förbrukning
 Ledning – Stab, kommunikation
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Det generella militärtekniska perspektivet för operativa faktorer är hur faktorn påverkar
förmågor och andra faktorer samt de begränsningar som genereras av faktorn. Exempel på
detaljer för respektive operativ faktor är enligt följande:
 Tid – Dag/natt, månad, år
 Plats – Terrängbeskaffenhet
 Styrkor – Förband/resurs
Av ovanstående framgår det att det finns en länk mellan plats och rörlighet då båda inkluderar
terrängbeskaffenhet.

För krigföringens principer finns inga generella militärtekniska perspektiv. Perspektivet för mål
utgörs av styrkor och svagheter. Exempel på detaljer är tydlighet och uppnåbarhet. Vidare har
mål en koppling till förmågan verkan. Initiativ är en egenskap och har en koppling till faktorerna
tid och plats samt till förmågan underrättelser. Flexibilitet är också en egenskap och har en
koppling till faktorn styrka samt till förmågorna uthållighet och ledning. Kraftsamling är en
handling och har en koppling till faktorerna tid, rum och styrka samt till förmågan rörlighet.
Överraskning är också en handling och har inga tydliga kopplingar till faktorer eller förmågor.
Vidare har överraskning en svagare direkt koppling till militärtekniska perspektiv. Säkerhet är
en beskrivning och har en koppling till förmågan underrättelser. Enkelhet är också en
beskrivning och har en koppling till förmågan ledning. God anda är en egenskap och det finns
en viss koppling till förmågorna uthållighet och ledning. Även god anda har en svagare
koppling till militärtekniska perspektiv.

Det går att skönja en logisk koppling mellan militärtekniskt perspektiv och grundläggande
förmågor samt operativa faktorer. När det gäller krigföringens principer är det dock svårare.
Detta troligen då dessa inbördes är av skilda karaktärer så som handlingar och egenskaper. Av
ovanstående framgår också att det för i stort sett samtliga av krigföringens principer finns en
koppling till antingen grundläggande förmågor eller operativa faktorer. Vidare framgår det att
det är enbart för krigföringens princip mål som det går att sätta militärtekniska epitet.

4.4. Hypotes
Utifrån ovanstående genomgångar framgår det att det finns ett logiskt samband mellan
operationskonstens beståndsdelar och militärteknikens perspektiv. Då operativ planering är
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operationalisering av operationskonst går det att anta att operationskonstens beståndsdelar
därmed återfinns i planeringsmetodiken. Kopplat till det logiska sambandet bör operationskonstens beståndsdelar följaktligen medge att det militärtekniska perspektivet omhändertas.

Därmed definieras följande hypotes:
Militärteknik omhändertas i operativ planering genom att utgöra perspektiv på
operationskonstens beståndsdelar.
För att utröna om det även finns ett reellt samband och för att testa hypotesen nyttjas följande
fem indikatorer vid den kvalitativa textanalysen:
1. Grundläggande förmågor (inkluderat verkan, rörlighet, underrättelser, skydd,
uthållighet och ledning)3 återfinns i planeringsmetoden och militärtekniska inputs, så
som till exempel sikte/riktmedel, verkansdel, bekämpningsbarhet, storlek, vikt, terrängbeskaffenhet, infrastruktur, sensor, bearbetning, distribution, våglängd, tjocklek,
tillförsel, lagring/förvaring, förbrukning, stab och kommunikation beaktas.
2. Tid återfinns i planeringsmetoden och militärtekniska inputs, som till exempel dag/natt,
månad och år, beaktas.
3. Plats återfinns i planeringsmetoden och militärtekniska inputs, så som till exempel
terrängbeskaffenhet, beaktas.
4. Styrkor återfinns i planeringsmetoden och militärtekniska inputs, så som till exempel
förband/resurs, beaktas.
5. Mål återfinns i planeringsmetoden och militärtekniska inputs, så som till exempel
tydlighet och uppnåbarhet, beaktas.

Dessa fem indikatorer utgör därmed grund för fallstudiefrågorna som ställs till de två
planeringsmetoderna i den kommande fallstudien.

5. Analys
Syftet med detta kapitel är att redovisa resultatet av den genomförda fallstudien. Vilken
genomfördes som en kvalitativ textanalys utav de två planeringsmetoderna SPL och PUT, där

3

En initial analys gav vid handen att de grundläggande förmågorna i väldigt stor utsträckning beskrivs som ett i
planeringsmetoderna. Att förmågorna hänger ihop bekräftas också av Arne Baudin och Anders Cedergren (2005,
s. 126). Därför delas grundläggande förmågor inte upp som enskilda indikatorer på motsvarande sätt som för
operativa faktorer.
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fallstudien även utgör undersökningens hypotesprövning. Inledningsvis beskrivs kortfattat de
två planeringsmetoderna för att ge en övergripande bild och påvisa tydliga skillnader och
likheter mellan planeringsmetoderna. Detta följs utav själva fallstudien, vilken redovisas genom
att de två planeringsmetodbeskrivningarna analyseras var för sig utifrån respektive indikator.
För att vara trogen metodbeskrivningen analyseras enbart det som angivits ska ingå i
processteget eller momentet och inte sådan som också skulle vara lämpligt att tas med. Har
indikatorn tydligt återfunnits i ett processteg eller moment anses den fasen eller det steget
innehålla indikatorn. För att indikatorn ska anses vara uppfylld måste indikatorerna återfinnas
i flera faser eller steg.

5.1. Operativ planering – två planeringsmetoder
Plans are worthless, but planning is everything (Eisenhower, 1958, s. 818).
Enligt professor Berndt Brehmer (2013, s. 16) syftar ledning till att inrikta och samordna
nödvändiga resurser för att uppnå de effekter som definieras i uppdraget. För att göra detta har
Försvarsmakten (2014b, s. 34) definierat en ledningsprocess med följande delar: inriktning,
samordning, uppföljning och värdering, där inriktning innefattar bedömande och utvecklande
av plan medan själva orderskrivandet sker i samordning. Steget inriktning benämns dessutom
även som planering (Försvarsmakten, 2014b, s. 37). Därmed är bedömande en del av planering,
vilket i sig är en del av ledning. För operativ planering i Sverige har Försvarsmakten angett att
SPL, COPD samt PUT ska användas. Av dessa har SPL och PUT valts för denna undersöknings
fallstudie. Dessa kommer nu inledningsvis att beskrivas innan själva fallstudien redovisas.

SPL har sin grund i COPD vilken har en tydlig allomfattande ansats (engelska: comprehensive
approach) och togs fram för att möta Natos då nya operationsmiljö (SHAPE, 2013, s. 1-1). Det
finns en tydlig koppling mellan SPL och COPD, men en av de saker som skiljer de två åt är att
SPL även har ett kapitel som beskriver operationslogik, ledningslogik och kunskapsdomänen
(Försvarsmakten, 2017, ss. 16-55). I detta kapitel beskrivs bland annat begreppet situationens
drivkrafter vilken nyttjas under uppdragsanalysens processteg Analysera situationens dynamik
(ACD). Dessa processteg återfinns inte i COPD vilket gör att SPL har en än mer allomfattande
ansats.
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SPL innefattar hela ledningsprocessen och täcker därmed ett vidare perspektiv än enbart
planering. Som framgår av Figur 7 består planeringsmetoden av ett antal faser. Det bör noteras
att begreppet planering nyttjas för att beskriva en delmängd av det som i sig ingår i planering
enligt Försvarsmaktens definition ovan.

Figur 7 – Faser för planering och genomförande på operativ ledningsnivå (Försvarsmakten, 2017,s. 153)

De olika faserna är i sin tur indelade i ett flertal processteg, vilka bara delvis framgår av Figur
8. Det är dessa processteg som utgör den egentliga beskrivningen på vad som ska göras. Liksom
COPD har SPL en tydlig koppling till den strategiska nivån.

Figur 8 – Ledningsaktiviteter inför och under en operation (Försvarsmakten, 2017, s. 57)
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PUT togs fram som ett alternativ till dåvarande planeringsmetod, enligt Arméreglemente del 2
Taktik 1995, och då framförallt för lägre förband typ brigad och bataljon, där PUT bygger på
ett mer intuitivt beslutsfattande (Thunholm, 2005, ss. 6-7). Planeringsmetoden består av åtta
övergripande moment fördelade på tre steg, enligt Figur 9, där den mer detaljerade
beskrivningen av vad som ska göras framgår av momenten.

Figur 9 – Översikt av planeringsmodellens grundtillämpning (Försvarsmakten, 2013, s. 127)
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När Figur 8 och Figur 9 jämförs framgår det tydligt att SPL är mer omfattande, vilket även
namnet i sig anger. Men trots denna olikhet i omfattning går det att återfinna PUT:s steg i SPL:s
faser. PUT:s steg 1 Vad måste …, motsvaras av SPL:s fas 3a, Uppdragsanalys. PUT:s steg 2,
Hur kan …, motsvaras av SPL:s fas 3b, Övervägande. Samt PUT:s steg 3, Hur skall …,
motsvaras av SPL:s fas 4a, Utveckling av operativt koncept, och fas 4b, Utveckla operationsplan. Dock är processtegen och momenten i dessa faser och steg inte fullt ut identiska, varken
till innehåll eller djup.

5.2. Indikator Grundläggande förmågor
Grundläggande förmågor – verkan, rörlighet, underrättelser, skydd, uthållighet och ledning –
är beroende av varandra där förändring av en påverkar de andra. Vidare går det inte att generellt
inbördes rangordna dem (Baudin & Cedergren, 2005, s. 126). Utifrån militärtekniska perspektiv
är det bland annat sikte/riktmedel, verkansdel, bekämpningsbarhet, storlek, vikt, terrängbeskaffenhet, infrastruktur, sensor, bearbetning, distribution, våglängd, tjocklek, tillförsel,
lagring/förvaring, förbrukning, stab och kommunikation som beaktas.

SPL
Indikatorn Grundläggande förmågor återfinns i de flesta av SPL:s faser. Tidigt måste
underrättelsefunktionen inriktas för att kunna erhålla den information som behövs för att
genomföra själva planeringen. När sedan de militärstrategiska optionerna ska analyseras ska
bland annat föreslagna förmågebehov granskas för att avgöra om dessa är tillräckliga för att
lösa uppgiften. Till exempel ska ”genomförbarhet i termer av övergripande resursbehov såsom
[…] Logistik, Sjukvård […] Sambandssystem” analyseras (Försvarsmakten, 2017, ss. 53, 59,
176).

När motståndarens handlingsmöjligheter ska tas fram är det lämpligt att tänka i verkansförmågor. Detta bland annat genom att ”[v]ärdera vilka mål (system) som ska påverkas”. Målen
återkommer därefter när egna handlingsalternativ ska utvecklas, då dessa ingår i den
målvalslista som ska inkluderas i varje alternativ. Målvalslistan måste även kompletteras med
en idé om hur målet kan påverkas (Försvarsmakten, 2017, s. 192).
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För de olika egna handlingsalternativen ska förmågebehoven analyseras, för att leda fram till
vilka resurser som kommer att behövas. Dels genom att bedöma ”vilka förmågor som krävs för
att genomföra aktiviteterna”. Samt dels genom att bedöma hur alternativet uppfyller stridsekonomi och samordning, men även genom att förbereda ”en bedömning av transporters
genomförbarhet”. Detta förstärks under krigsspelet där bland annat förmågorna som behövs för
operationen ska identifieras. För att kunna göra denna bedömning måste förmågornas fulla
potential bedömas (Försvarsmakten, 2017, ss. 91-92, 194).

När ett handlingsalternativ har valts ska det operativa konceptet därefter utvecklas. Bland annat
ska ”Verkan (Targeting) för att påverka motståndarens nyckelresurser” samt ”Skydd av egna
styrkor (Force protection)” anges inkluderande detaljer om hur det ska uppnås. Detta
tillsammans med inriktning av verkansfunktionen, transporter, fältarbetsfunktionen,
underrättelsefunktionen, skyddsfunktionen, logistikfunktionen samt ledning och samband.
Behov utav ytterligare förmågor kan sedan utgöra grund för operativa krav. Avslutningsvis sker
utvecklingen av operationsplanen, vilken omfattar planering av ledning, uthållighet,
koncentreringstransporter samt förbandens skydd (Försvarsmakten, 2017, ss. 199-200, 203204).

PUT
Indikatorn Grundläggande förmågor återfinns i samtliga av PUT:s steg. Direkt när planeringen
startar uppstår ett behov av information som måste omhändertas. Listan över informationsbehov kommer därefter att fyllas på under planeringen. Därmed måste underrättelseprocessen
starta tidigt för att säkerställa att den efterfrågade informationen kan inhämtas. Tidigt i
planeringen ska även en målbild tas fram. Denna målbild ska innehålla krav på förmågor i
slutläget, till exempel var denna förmåga ska finnas (Försvarsmakten, 2007, ss. 57, 63;
Thunholm, et al., 2012, s. 133)

När sedan situationen ska uppfattas ska bland annat en visualisering av civilläget göras. Under
denna visualisering ska till exempel befolkningens påverkan på egen rörlighet samt möjligheten
för civilt stöd avseende uthållighet beaktas. Även vårt läge ska uppfattas och då ska bland annat
följande studeras: ”[t]illgången på indirekt eld, inklusive flygunderstöd”, ”[h]ur infrastrukturläget påverkar handlingsfriheten”, ”[r]esurser för inhämtande av underrättelser”, ”[l]uftförsvarsresurser inom och utanför det egna förbandet”, ”[l]ogistikläget och stridsvärde kopplat
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till grad av handlingsfrihet” samt ”[r]esurser för ledning och samband”. Vidare begränsas samt
stöds verkan, rörlighet och skydd av terrängen. Därför är det viktigt att klarlägga hur dessa
påverkas av just terrängen. Till exempel var kan optimala skjutavstånd erhållas, var går det att
framrycka med förbandets fordon samt var finns skyl från visuell upptäckt. Detta följs därpå av
en styrkejämförelse utifrån de olika förmågorna. ”En viktig del av styrkejämförelsen är även en
teknisk värdering” (Försvarsmakten, 2007, s. 65; Thunholm, et al., 2012, ss. 138-141, 146, 149150).

Underlaget omsätts slutligen i en plan, där nyttjandet av förmågorna ska beskrivas så långt det
är möjligt. Vidare kan grundläggande förmågor nyttjas vid framtagning av funktionsinriktningar för att säkerställa att de olika aspekterna har inkluderats (Försvarsmakten, 2007,
ss. 71, 73; Thunholm, et al., 2012, s. 161).

Sammanfattning
Som framgår av ovanstående återfinns indikatorn Grundläggande förmågor (inkluderat verkan,
rörlighet, underrättelser, skydd, uthållighet och ledning) i de flesta av SPL:s faser och i samtliga
av PUT:s steg. Grundläggande förmågor återfinns dels som just grundläggande förmågor men
även som enskilda förmågor om än i olika grad. Vidare finns det en tydlig koppling mellan
förmågor och resurser i form av vad som behövs för att lösa uppgiften. De militärtekniska
perspektiv som bland annat har framkommit är bekämpningsbarhet, terrängbeskaffenhet,
sensor, tjocklek, lagring/förvaring och kommunikation. Sammanfattningsvis anses indikatorn
Grundläggande förmågor vara uppfylld.

5.3. Indikator Tid
Tid är den mest kritiska och värdefulla operativa faktorn och kan inte återfås om den förlorats.
Vidare har tid både kvalitativa och kvantitativa värden (Vego, 2009, s. III-19). Utifrån militärtekniska perspektiv är det bland annat dag/natt, månad och år som beaktas.

SPL
Indikatorn Tid återfinns i de flesta av SPL:s faser. Inledningsvis är det frågan om att bedöma
”när ska uppdraget påbörjas, när det ska vara löst och när beredduppgifter ska kunna lösas”.
Bedömningen ger därefter en slutsats om vad detta kommer att innebära, till exempel strid i
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mörker eller att vinterförmåga krävs. Den initiala styrkejämförelsen som görs sker på en
tidslinjal för att se när eventuella brytpunkter infaller och hur dessa kan påverkas
(Försvarsmakten, 2017, ss. 63, 182).
När sedan egna handlingsalternativ ska utvecklas så ska dessa besvara ”när måste nödvändiga
förhållanden vara etablerade” inkluderat hur tiden nyttjas bäst. Detta följs därefter upp i krigsspelet där just tid utgör en viktig faktor bland annat kopplat till tidslinjalen (Försvarsmakten,
2017, ss. 89, 92, 192).

Slutligen när det operativa konceptet ska utvecklas ska slutsatser relaterat till avgörande
tidsförhållanden omsättas i någon form av handling, om än på pappret. Tillsammans med
tidpunkterna för hur de olika förbandens sätts in i operationen (Försvarsmakten, 2017, ss. 199200).

PUT
Indikatorn Tid återfinns i samtliga av PUT:s steg. Först då ”[t]idsförhållande för uppdragets
lösande, beredduppgift m m tas fram” vilket inkluderar skapande av tidslinjalen. Initialt ger
detta ingångsvärden för vilken form av resurser som behövs relaterat till tidsfaktorn.
Tidslinjalen kommer sedan att nyttjas i övriga moment i planeringen (Försvarsmakten, 2007,
ss. 57, 62; Thunholm, et al., 2012, s. 133).

Bland annat fylls tidslinjalen med ingångsvärden avseende vårt läge och stridsvärde,
motståndarens läge och stridsvärde, samt tredje parts läge. Nu är det inte frågan om att rent
praktiskt fylla på med information, utan den bild som nu framkommer ska analyseras. Detta
sker bland annat i styrkejämförelsen, där jämförelsen ska göras just relaterat till tiden. Här är
det viktigt att hitta brytpunkter och komma fram till hur tiden nyttjas optimalt (Försvarsmakten,
2007, ss. 64, 67, 69; Thunholm, et al., 2012, ss. 140-145, 149-150).

Utifrån denna information genereras därpå egna handlingsmöjligheter vilka i sig kan vara olika,
just utifrån tidsfaktorn. Om möjlighet finns ska handlingsmöjligheterna beskrivas mer detaljerat
avseende tidsförhållanden så att mest effekt av tillgängliga resurser uppnås. Detta kopplas även
till framgångsfaktorerna som oftast är beroende av tidsförhållanden (Försvarsmakten, 2007,
s. 69; Thunholm, et al., 2012, ss. 155, 159).
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Avslutningsvis utgör dessa tidsförhållanden en av faktorerna utifrån vilken de olika
funktionerna samordnas. Detta återspeglas sedan i det spel som görs på planen. Spelet kan
identifiera

ytterligare

möjligheter

och

begränsningar

avseende

just

tidsfaktorn

(Försvarsmakten, 2007, ss. 74-75; Thunholm, et al., 2012, s. 162).

Sammanfattning
Som framgår av ovanstående återfinns indikatorn Tid i de flesta av SPL:s faser och i samtliga
av PUT:s steg, framförallt kopplat till tidslinjalen för att tydliggöra tidsförhållanden. Via
tidslinjalen finns det även kopplingar till dels de grundläggande förmågorna men även till plats
och styrkor. För nationellt försvar är det dock viktigt att ha i åtanke att initialt är det angriparen
som äger tiden, då det är denne som bestämmer när angreppet ska ske (Försvarsmakten, 2017,
s. 87). Det militärtekniska perspektiv som framförallt har framkommit är dag/natt.
Sammanfattningsvis anses indikatorn Tid vara uppfylld.

5.4. Indikator Plats
Plats är både ett medel och ett mål, samt är inte enbart av fysisk karaktär utan innefattar även
den så kallade ”mänskliga rymden” (Vego, 2009, s. III-7). Utifrån militärtekniska perspektiv är
det bland annat terrängbeskaffenhet, i samtliga miljöer, som beaktas.

SPL
Indikatorn Plats återfinns i de flesta av SPL:s faser. Redan i början av planeringen då ”[d]en
strategiska miljön, inklusive påverkan av geografi, hydrografi, väder och klimat” ska förstås.
Detta återkommer sedan när ”[o]perationsmiljöns möjligheter och begränsningar avseende;
terrängen, vädret mm.” ska beaktas, som till exempel var bäst effekt av spaningssensorer erhålls
(Försvarsmakten, 2017, ss. 63, 172, 183).

Slutsatser ifrån de inledande faserna nyttjas därefter när egna handlingsalternativ ska genereras
genom att dessa omsätts i de olika handlingsalternativen. Det är viktigt att handlingsalternativen
tydligt visualiserar kopplingen mellan aktiviteter och lämpliga platser. Detta nyttjas sedan i
krigsspelet där just avgörande terräng ska identifieras (Försvarsmakten, 2017, ss. 89, 92).
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PUT
Indikatorn Plats återfinns i samtliga PUT:s steg. Till och med innan själva planeringen börjar
genom att uppdatera kartan för att tydliggöra viktig terräng. Detta följs av att ”tidigt identifiera
terrängfaktorer som påverkar slutläget” vilket leder till platser ”var vi måste ha förband
grupperade” (Försvarsmakten, 2007, ss. 62-63; Thunholm, et al., 2012, ss. 131, 134).

Under uppfattandet av situationen finns där ett särskilt moment som just är terräng, väder och
sikt. Där ska bland annat frågan ”Beakta noga teknikfaktorn - vem har övertaget över vem i
vilken situation?” besvaras. Nu är det inte bara under detta moment som terrängbeskaffenhet
ingår. Till exempel ska civilläget också ses utifrån ett terrängperspektiv med bland annat
”geografiska områden/punkter som bör undvikas m h t civilläget”. Underlaget nyttjas därpå
under styrkejämförelser, där jämförelse även ska göras mot terrängen för att bland annat
klarlägga ”När måste vi behärska viktig terräng”. Detta omsätts sedan i egna
handlingsmöjligheter, vilka just kan vara olika utifrån rum. Handlingsmöjligheterna i sin tur
återspeglas i framgångsfaktorerna som bland annat knyts till geografi (Försvarsmakten, 2007,
ss. 64-65; Thunholm, et al., 2012, ss. 139, 146, 148-150, 155, 159).

När sedan planen ska utvecklas förläggs genomförandet i lämplig terräng utifrån det som
tidigare tagits fram. Det spelas på planen för att ”[p]röva och vid behov justera och detaljera
planen för stridens förande i lämplig terräng”. Resultatet följer därefter med när ordern ska
utarbetas då ”terrängen ska ligga till grund för de utgångspunkter på kartan (upk) och linjer som
ritas in på oleatet” (Försvarsmakten, 2007, ss. 71, 72, 78).

Sammanfattning
Som framgår av ovanstående återfinns indikatorn Plats i de flesta av SPL:s faser och i samtliga
av PUT:s steg. Kartan, och därmed plats, har en centralare roll i PUT än i SPL. Följaktligen är
förekomsten av indikatorn tydligare i PUT. Via nyttjandet av terrängen har plats en koppling
till dels grundläggande förmågor och dels till styrkor. Vidare finns det i både SPL och PUT en
koppling mellan terräng och väder när terräng ska värderas. Det militärtekniska perspektiv som
framförallt har framkommit är just terrängbeskaffenhet. Sammanfattningsvis anses indikatorn
Plats vara uppfylld.
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5.5. Indikator Styrkor
Styrkor är dels förband men kan också förstås som medel och blir då vidare då det även
innefattar resurser (Vego, 2009, s. III-33). Utifrån militärtekniska perspektiv är det bland annat
förband/resurs som beaktas.

SPL
Indikatorn Styrkor återfinns i de flesta av SPL:s faser. Tidigt ska ”viktiga strategiska faktorer
som bidrar till krisen” så som ”militära styrkor, interna säkerhetsstyrkor, paramilitära styrkor,
illegala väpnade grupper” förstås tillsammans med krisens viktigaste aktörer. Detta inkluderar
vilka resurser dessa aktörer har. Vidare ska de egna föreslagna styrkebehoven granskas kopplat
till vilka resurser de bidrar med (Försvarsmakten, 2017, ss. 172, 176).

Viktiga utgångsvärden för planeringen utgörs av både egna, motståndarens och andra aktörers
läge och stridsvärde. Detta tillsammans med att de olika aktörernas motiv och syfte ska
identifieras, ledande till det egna styrkebehovet. Där just ”vilka typer av styrkor som behövs
för att lösa uppdraget” ska bedömas (Försvarsmakten, 2017, ss. 63, 185-186, 188).

När olika handlingsalternativ ska utvecklas bygger dessa bland annat på motståndarens
handlingsmöjligheter, där aktörens nyttjande av sina styrkor är en central del. Baserat på detta
visualiseras det egna utförandet så att det framgår vem det är som ska utföra vad, vilket även
ska framgå utav tidslinjalen. Informationen nyttjas sedan för att ”[b]edöm vilka enheter/styrkor
som har önskad förmåga”. Detta omsätts därefter i krigsspelet vilken ytterligare ska identifiera
styrke- och resursbehovet (Försvarsmakten, 2017, ss. 81, 83, 89-92).

Slutligen, när allt ska omsättas i ett operativt koncept och därefter en operationsplan, utgör de
egna förbanden en viktig del. För det är dessa som ska leverera den effekt som planen kommit
fram till behövs. Därför måste styrkebehovet fastställas samt förbanden inriktas, synkroniseras
och koordineras (Försvarsmakten, 2017, ss. 199-200, 203, 205).

PUT
Indikatorn Styrkor återfinns i flera av PUT:s steg. Delvis när läget, stridsvärdet och handlingsfriheten på eget förband ska tas fram, men även när motsvarande ska ske för motståndaren
respektive tredje part. Underlaget nyttjas sedan under styrkejämförelserna för att få fram när
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eventuella styrkor och svagheter uppstår relaterat till resurser (Försvarsmakten, 2007, ss. 64,
67, 69; Thunholm, et al., 2012, ss. 140, 142, 145, 149-150).

Det framtagna underlaget används sedan för att i grova drag beskriva nyttjandet av de egna
förbanden när egna handlingsmöjligheter ska genereras. När ett av handlingsalternativen har
valts beskrivs förbandens nyttjande mer detaljerat för att kunna användas för spelet på planen.
Syftet med spelet är att ”[t]jäna som underlag för att fördela resurser (resursavvägning)”
(Försvarsmakten, 2007, ss. 69, 71; Thunholm, et al., 2012, ss. 155, 164).

Sammanfattning
Som framgår av ovanstående återfinns indikatorn Styrkor i de flesta av SPL:s faser och i flera
av PUT:s steg, där det framförallt är förbandens förmågor och resurser som avses. Detta delvis
då det är förband som praktiskt realiserar planen och därmed löser uppgiften. Via motiv finns
det vidare en länk till mål. Liksom det även finns en länk till tid i form av tidslinjalen. Därmed
har det militärtekniska perspektivet tydligt framkommit och sammanfattningsvis anses
indikatorn Styrkor vara uppfylld.

5.6. Indikator Mål
Mål utgör det som ska uppnås och bör vara konsekventa, tydliga, fokuserade samt uppnåeliga
(Collins, 2002, ss. 81-82). Utifrån militärtekniska perspektiv är det bland annat tydlighet och
uppnåbarhet som beaktas.

SPL
Indikatorn Mål återfinns i de flesta av SPL:s faser. Först genom att ”[f]örstå utkastet till önskat
slutläge, strategiska målsättningar och strategiska effekter” när innebörden för Sverige ska
bedömas. Detta följs upp av en analys av ”balans mellan målsättningar och medel” för att
bedöma uppnåbarheten (Försvarsmakten, 2017, ss. 174-176).

De givna militärstrategiska och operativa målsättningarna analyseras vidare för att förstå
”Vilket syfte har erhållet uppdrag (övergripande målsättning)?” och ”Vilka uppgifter ska lösas
för att nå syftet?”. Denna analys bidrar i slutändan till att förstå ”vilka avgörande förhållanden
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som måste uppnås för att nå de i uppdraget givna målsättningarna” (Försvarsmakten, 2017, ss.
61, 182, 187).

När de egna handlingsalternativen ska utvecklas är en central komponent att beskriva de olika
aktiviteterna som behöver genomföras för att önskade effekter och avgörande förhållanden ska
uppnås. Detta för att ingående kunna besvara huruvida handlingsalternativet löser det egna
uppdraget (Försvarsmakten, 2017, ss. 89, 91, 192-194).

PUT
Indikatorn Mål återfinns i samtliga av PUT:s steg. Inledningsvis genom att klargöra vilka
direkta och indirekta begränsningar som finns där ”[d]et centrala resultatet är en preliminär
(grafisk) målbild”. Denna målbild utgör ett av de centrala verktygen i den kommande
planeringsmetoden. Bland annat ska de egna handlingsmöjligheterna grovt syfta till att ”leda
mot uppfyllande av målbilden” (Försvarsmakten, 2007, ss. 62, 68; Thunholm, et al., 2012,
ss. 132, 155).
Vidare syftar definierandet av specifika framgångsfaktorer till ”att ta fram de avgörande
handlingar som bedöms vara nödvändiga att utföra för att […] kunna uppfylla målbilden (lösa
uppdraget)”. Genom att sedan utgå ifrån målbilden och gå bakåt går det att komma fram till vad
som behöver uppnås i olika delsteg. När sedan spel sker på planen kan resultatet bli ett
eventuellt behov av att justera målbilden så att den bland annat är uppnåelig (Försvarsmakten,
2007, ss. 69, 71; Thunholm, et al., 2012, ss. 160, 165).

Sammanfattning
Som framgår av ovanstående återfinns indikatorn Mål i de flesta av SPL:s faser och i samtliga
av PUT:s steg. Detta då planering har en naturlig länk till lösandet av uppgiften, med andra ord
uppfylla målet. För PUT utgör till exempel målbilden ett centralt verktyg under planeringen.
Vidare har det militärtekniska perspektivet uppnåbarhet tydligt framkommit och
sammanfattningsvis anses indikatorn Mål vara uppfylld.
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6. Resultat och diskussion
Syftet med detta kapitel är att sammanfatta fallstudien, och därmed hypotesprövningen, samt
att utifrån detta besvara forskningsfrågan. Därutöver ska den genomförda undersökningen
diskuteras. Dels för att kritiskt granska undersökningen, men även för att öka kunskapen om
militärteknikens påverkan på operationskonst.

Fallstudien genomfördes som en 2-fallsstudie där SPL och PUT utgjorde de två fallen. Dessa
valdes utifrån en svensk kontext då dessa är de två svenska planeringsmetoder som
Försvarsmakten fastställt ska användas på operativ nivå. Resultatet av fallstudien blev att
samtliga indikatorer (grundläggande förmågor, tid, plats, styrkor och mål) återfanns under flera
av SPL:s processteg och PUT:s moment. Om än med ibland svaga militärtekniska perspektiv.
Nu finns det emellertid utrymme i metodbeskrivningarna då det inte fanns något som hindrade
att ett militärtekniskt perspektiv anlades. Så därmed är indikatorerna uppfyllda och det går i och
med det inte att falsifiera hypotesen – Militärteknik omhändertas i operativ planering genom
att utgöra perspektiv på operationskonstens beståndsdelar. Detta gör att svaret på forskningsfrågan – Hur omhändertas militärteknik i operativ planering? – just blir att militärteknik
omhändertas i operativ planering genom att utgöra perspektiv på operationskonstens
beståndsdelar. Med andra ord, genom att anlägga ett militärtekniskt perspektiv när
operationskonstens beståndsdelar beaktas i den operativa planeringen. Så som att ta hänsyn till
tekniska perspektiv när grundläggande förmågor, som skydd, beaktas.

Då hypotesen inte falsifierades kan den utifrån ett vetenskapligt synsätt betraktas som
verifierad. Nu innebär detta inte att hypotesen är korrekt utan bara att den ännu inte har
falsifierats. En viktig komponent i denna falsifiering är indikatorerna som nyttjas. Därför går
det att ifrågasätta om de nu valda indikatorerna är korrekta. Förenklat består indikatorerna av
två delar, dels en operationskonsts beståndsdel och dels ett militärtekniskt perspektiv.

I analysramverket delades operationskonst upp i beståndsdelar, där dessa beståndsdelar
genererades utifrån flera olika sätt att se på operationskonst. Det visade sig finnas en
överlappning mellan dessa olika synsätt genom att samma, eller snarlika, beståndsdelar ingick
i flera synsätt. Vidare fann undersökningen även att det fanns kopplingar mellan de nu valda
beståndsdelarna, och detta då inte enbart inom respektive synsätt utan också mellan dem.
Därmed torde de nu valda beståndsdelarna var representativa som just operationskonstens

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Mj Ingemar Bengtsson
HSU T 16-18

2018-06-05

Sida 40 (46)

beståndsdelar. Även om förekomsten av dessa har varit olika till antal och tydlighet i fallstudien
går det inte att rangordna deras betydelse inbördes.

I analysramverket definierades också vad militärtekniskt perspektiv var för något. Detta
utgjorde sedan grunden när militärtekniska detaljer sattes på operationskonstens beståndsdelar.
Här finns det kanske anledning att framföra eventuell kritik. Dels för att just militärtekniskt
perspektiv inte är lika övertygande att definiera samt dels för att de detaljer som beaktas utifrån
ett militärtekniskt perspektiv kan vara felaktiga. För att möta kritikens första del och för att få
ett så brett perspektiv som möjligt har därför flera olika synsätt nyttjats där sedan de delar som
fanns vara snarlika användes. Det bör även noteras att det inte fanns några delar som motsade
varandra. När det gäller kritikens andra del har dessa detaljer genererats utifrån de beskrivningar
som angetts för operationskonstens beståndsdelar. Det som möjligen kan vara korrekt i kritiken
är att detaljerna varierar beroende på vilken ledningsnivå som åsyftas. Men å andra sidan är det
inte de exakta detaljerna som eftersöktes i fallstudien utan detaljerna utgjorde bara exempel på
vad som skulle beaktas. Därmed torde den andra delen av indikatorn vara rimlig, vilket gör att
indikatorerna totalt sätt är korrekta och god begreppsvaliditet föreligger.

Utöver att verifiera hypotesen har fallstudien även påvisat att operationskonstens beståndsdelar
återfinns i planeringsmetodbeskrivningarna för operativ planering. Därmed går det att hävda att
antagandet att operativ planering är en operationalisering av operationskonst också har
verifierats. Just denna utgångspunkt har varit grundläggande för undersökningens
operationalisering.

När det gäller de valda fallen valdes dessa då de är de två svenska planeringsmetoder som
Försvarsmakten angett ska nyttjas vid operativ planering. Därmed går det att ifrågasätta
huruvida dessa är representativa då de enbart är svenska planeringsmetoder. Nu finns det i
grunden mer likheter mellan olika planeringsmetoder än vad det finns skillnader, vilket även
fallstudien visade. Det som framförallt skiljer är dels i vilken ordning saker görs och dels hur
detaljerade metodbeskrivningarna är. Då indikatorerna inte sökte efter att saker skulle göras i
en viss ordning utan bara efter förekomst blir detaljeringen av metodbeskrivningen av mer
betydelse. Därmed är det inte själva planeringsmetoden utan metodbeskrivningen som ska
ifrågasättas. Nu visade det sig att de valda publikationerna innehöll tillräckligt med detaljer för
att indikatorerna skulle återfinnas. De nu valda fallen, men med andra publikationer hade
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kunnat ge ett annat resultat. Dock är det så att de nu nyttjade publikationerna är de av
Försvarsmakten fastställda metodbeskrivningarna, så därmed blir det hypotetiskt att diskuterar
andra publikationer för dessa planeringsmetoder. Det som detta möjligen visar på är snarare en
doktrinär syn på hur planeringsmetoder ska beskrivas. Med tillräcklig detaljering torde
operationskonstens beståndsdelar därmed återfinnas även i andra metodbeskrivningar.

I beskrivningen av SPL framkom att SPL hade en tydlig allomfattande ansatts med en tydlig
koppling till strategisk nivå. Detta till skillnad ifrån PUT som fokuserar mer på taktisk nivå och
därmed är mer ”krigisk”. Om det varit denna skillnad som gjort att det varit lättare att återfinna
de militärtekniska perspektiven i PUT är oklart. Delvis kan detta bero på faktumet att militärteknisk påverkan är tydligast på de lägre nivåerna. Men det kan också bero på att SPL har en
mer allomfattande ansats vilket därmed inte lika tydligt lyfter fram de militära komponenterna,
vilket gör att militärtekniken inte får lika stor betydelse. Under senare tid har planeringsmetoder
med allomfattande ansats nyttjats framförallt i situationer där motståndaren är tekniskt
underlägsen. Det torde dock vara så att ju mer tekniskt överlägsen en motståndare är desto
viktigare blir ett militär tekniskt perspektiv under planeringen.

För undersökningen har metodbeskrivningar nyttjats som fall. Detta skulle därmed kunna tolkas
som att ett mer vetenskapligt synsätt har anlagts på operationskonst. Inom ramen för att
operationskonst kan vara mer konst än vetenskap går det därmed att ifrågasätta
undersökningens resultat. Nu beskriver inte metodbeskrivningarna i detalj hur chefer och
planerare ska tänka. Det går därmed att se metodbeskrivningarna som checklistor för att
tillvarata tidigare erfarenheter på vad som beaktas i de olika processtegen och momenten.
Innehållet måste dock alltjämt komma ifrån chefer och planerare. Därmed går det att hävda att
även ett konstnärligt synsätt omhändertagits i undersökningen. Men för att detta synsätt ska
komma till sin rätt måste chefer och planerare ha kunskap och vetskap om hur de ska tänka.
Därför måste militärteknik vara en naturlig del av utbildningen när operationskonstens
beståndsdelar diskuteras.

Som tidigare angetts utövas inledningsvis strid på operativ nivå med sensor- och vapensystem
sittande på någon form av plattform vilken ställs mot en annan plattform med sensor- och
vapensystem. Även om striden skulle övergå till att föras mellan människor kommer fortfarande
sensor- och vapensystem att vara inblandade. Framförallt då striden inte förs som ren närstrid.
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Därmed går det även att se människan som en plattform. Genom att påverka plattformarna samt
sensor- och vapensystemen påverkas också motståndarens möjlighet att agera i striden. Ett
militärtekniskt perspektiv i den operativa planeringen skapar förutsättningar för att rätt teknik
används på ett optimalt sätt i rätt tid och rum. En av de saker som framförallt påverkar sensoroch vapensystem är väder och terräng.

7. Slutsatser och förslag
Syftet med detta kapitel är att avsluta uppsatsen genom att summera de slutsatser som dragits
samt att lämna förslag på framtida utveckling inkluderat vidare forskning.

Denna undersökning har visat att militärteknik omhändertas i operativ planering genom att
utgöra perspektiv på operationskonstens beståndsdelar. Därmed har undersökningen även
påvisat att det finns ett kausalt samband mellan militärteknik och operationskonst. Dessutom
har undersökningen styrkt tesen att operativ planering är en operationalisering av
operationskonst.

Vidare ska metodbeskrivningarna inte ses som manualer på exakt hur planering ska genomföras
utan snarare som checklistor för att säkerställa att allt beaktas. Militärteknik omhändertas
genom att utgöra perspektiv på de olika operationskonst beståndsdelarna. Men för att detta
perspektiv ska beaktas måste chefer och planerare ha kunskap och vetskap om hur de ska tänka.
Det räcker inte med att bara ange detta i en beskrivning utan militärteknik måste vara en
integrerad del av operationskonst utbildningen när till exempel beståndsdelarna diskuteras.
Detta kopplat till behovet av att ett militärtekniskt perspektiv måste vara en naturlig del av den
militära professionen.

En reflektion som gjorts i samband med undersökningen är det faktum att Försvarsmakten har
tre planeringsmetoder på den operativa nivån. Varav SPL har sin grund i COPD vilken togs
fram för att möta en annan operationsmiljö än försvar av de egna nationerna. Nationellt har
fokus nu svängt mot försvar av Sverige och därmed går det att ifrågasätta om SPL är rätt
planeringsmetod för nationell operativ planering. Istället borde kanske en ny metod tas fram
som kombinerar både SPL och PUT och som därmed gör att det enbart behövs en nationell
operativ planeringsmetod. Denna metodbeskrivning skulle dessutom kunna innehålla mer av
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operationskonstens beståndsdelar med tydligare militärtekniska perspektiv. Genom att låta PUT
få ett tydligare inflytande skulle dessutom övergången mellan taktisk och operativ planering
underlättas.
Ett naturligt nästa steg i verifierandet av hypotesen – Militärteknik omhändertas i operativ
planering genom att utgöra perspektiv på operationskonstens beståndsdelar – är att genomföra
en fallstudie på en faktisk planering. Detta för att få med även dimensionen chefer och
planerare. Denna dimension konstaterades ha en betydelse då metodbeskrivningarna inte alltid
tydligt berör de militärtekniska perspektiven. Denna fallstudie skulle även kunna utföras på en
planering som använder någon annan planeringsmetod än SPL eller PUT, men fortfarande inom
ramen för nationellt försvar.

Då en av de centrala delarna i undersökningen var att definiera militärtekniska perspektiv finns
det anledning att djupare undersöka detta ämne. För även om det inte var de exakta detaljerna
som eftersöktes i fallstudien, behöver dessa detaljer klargöras för att möjliggöra utbildningen
där operationskonstens beståndsdelar diskuteras.
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