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1 BAKGRUND

I regeringens proposition 1999/2000:30 sägs bl.a. att grunden för att kunna

genomföra internationella insatser är, att Försvarsmakten har sådana kunskaper

och färdigheter att landets militära medel blir lämpade för att i samverkan med

andra bidra till fred och säkerhet i vår omvärld. Samtliga operativa insatsför-

band bör ges förmåga att genomföra internationell verksamhet. Detta innebär

bl.a. militär samarbets- och samverkansförmåga vari bl.a. planeringsprocesser

ingår.1 Vidare har HKV klargjort att Försvarsmakten skall anpassa sin natio-

nella metod för planering till en mer internationell standard, som skall kunna

användas i hela spektrat fred, kris och krig från taktisk till strategisk nivå. Detta

är bakgrunden till uppsatsens tillkomst.2

Vid Försvarshögskolans Chefsprogram 1999-2001 har man från och med del-

kurs 2 i huvudprogrammet beslutat att införa utbildning i GOP (Guidelines for

Operational Planning, NATO). Efter detta har samtliga delkurser i Operationer

och taktik genomförts enligt GOP-modellen. De, enligt fotnoterna 1 och 2 re-

dovisade handlingarna, samt utbildningen vid Försvarshögskolan har väckt mitt

intresse för underrättelsebedömandemetodiken inom NATO-miljön, och detta

är grunden till denna uppsats tillkomst.

                                                                
1 Regeringens proposition 1999/2000:30, ”Det nya försvaret”, daterad 1999-11-18.
2 HKV skrivelse med beteckning 01 310:71 846 med rubriken ”Uppdrag att utveckla en anpas-
sad strategisk operativ planeringsmetod för Försvarsmakten”, daterad 1999-10-14.
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2  DISPOSITION

2.1 Övergripande problemställning

Med hänsyn till att Försvarsmakten tagit beslut om att utveckla en anpassad

strategisk operativ planeringsmetod3 har  jag för avsikt att med denna uppsats

redovisa anpassning av den svenska operativa underrättelse-

bedömandeprocessen mot bakgrund av hur USA:s Joint Tactics, Techniques,

and Procedures for Joint Intelligence Preparation of the Battlespace (JIPB) är

uppbyggd.4 Anledning till att jag inte kunnat välja NATO:s motsvarighet, är att

denna är hemligstämplad.5 Härvid har jag bedömt att USA:s JIPB är relativt

snarlik NATO:s motsvarighet.

Den övergripande problemställningen är huruvida den svenska operativa un-

derrättelsebedömandemetodiken vid väpnat angrepp kan bibehållas i nuvarande

omfattning, med hänsyn till svenskt framtida internationella engagemang. Här-

vid skall samma bedömandemall nyttjas nationellt som internationellt.

Om uppsatsen kommer fram till resultatet att den svenska operativa underrät-

telsebedömandemetodiken måste förändras eller förfinas torde detta tämligen

omgående ge krav på förändring av utbildningen av underrättelseofficerare.

2.2 Hypotes

Den hypotes jag utgår ifrån är att den amerikanska JIPB-processen är betydligt

mer detaljerad och penetrerar olika områden och faktorer djupare än den

svenska operativa underrättelsebedömandemallen. Detta torde resultera i bättre

beslutsunderlag och att eventuella kunskaps- och informationsbrister i befint-

                                                                
3 HKV skrivelse med beteckning 01 310:71 846 med rubriken ”Uppdrag att utveckla en anpas-
sad strategisk operativ planeringsmetod för Försvarsmakten”, daterad 1999-10-14.
4 Publikationen (benämnd Joint Publication ((JP)) 2-01.3) har jag hämtat från Internet 2000-11-
22 från USA:s Joint Chief of Staff under adressen
http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new_pubs/jp2_01_3.pdf.
5 Detta enligt uppgift från Övlt Pehr Bengtsson, HKV/MUST/Plan den 24 jan 2001. Efter dis-
kussion med handledare har jag fått sanktionerat att få utnyttja USA:s JIPB för denna uppsats.
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ligt underlag lättare kan identifieras, och därmed utgöra ett värdefullt underlag

för samordning och koordinering av inhämtningen.

2.3 Frågeställningar

Om min ställda hypotes är giltig, hur bör svensk framtida operativ underrättel-

sebedömandemall vara konstruerad? Eftersom OPIL/OPL6 ännu inte fastslagit

hur deras bedömandemetodik skall se, hur bör verksamheten inom underrättel-

sebedömandemetodik drivas vidare?

2.4 Avgränsningar och antaganden

Uppsatsen tar endast upp den operativa nivån, motsvarande Operativa Insats-

ledningen i Sverige. Således berörs ej den taktiska eller strategiska nivån, för-

utom det som från dessa två nivåer påverkar den operativa nivån. Eftersom

huvuddelen av studerat material är publicerat på engelska kommer jag, där jag

inte finner bättre svenska ord och meningar, utnyttja det engelska språket.

Uppsatsen kommer endast beröra uppgiften väpnat angrepp. Vidare kommer

jag inte ta upp ämnesområdet säkerhetstjänst, som inom svensk organisation är

sammanlänkad med underrättelsefunktionen.

Jag kommer inte att beröra andra typer av IPB eftersom dessa fokuserar mera

på detaljer inom respektive Component Command 7, där deras behov är mera

detaljerade än på joint-nivån. 8 Ej heller kommer jag att belysa nuvarande un-

derrättelseorganisation och personalmängd samt förekommande ledningssy-

stem med kapaciteter.

                                                                
6 OPIL är förkortning för Operativa Insatsledningen och OPL för Operationeldningen.
7 Component Command kan jämföras med ATK, MTK och FTK.
8 Joint-nivån kan jämföras med OPIL-nivån.
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2.5 Metod

Som kunskapsuppbyggnad, inför studier av JIPB-processen, har jag studerat

Arméns, Flygvapnets, Marinens och Marinkårens underrättelsepublikationer

inom området.

Inledningsvis avser jag att genom deskriptiv metod redovisa struktur och inne-

håll av JIPB-processen och den svenska operativa underrättelsebedömandepro-

cessen. Härvid har jag valt att i kapitel tre relativt ingående beskriva den ame-

rikanska processen, eftersom jag bedömer att kunskapen om denna inte är så

stor bland svenska officerare. Mig veterligen finns det idag inga svenska offi-

cerare som genomgått kurser inom området, vilket gör att jag måste förlita mig

på underlag redovisat i litteraturförteckningen och hur jag tolkat den engelska

texten. 9  Vad avser den svenska processen redovisat i kapitel fyra kommer jag

att beskriva den på ett sådant sätt som den görs i den litteratur och de kompen-

dier jag utnyttjat.

Därefter kommer jag att i kapitel fem genom en kvalitativ analys jämföra de

två processerna utifrån rubrikerna uppgiften, utgångsvärden och överväganden,

det vill säga de rubriker som utnyttjas i den svenska bedömandemodellen. Jäm-

förelsen sker i form av litteraturstudier där kraftsamling sker till skillnader

mellan de två processerna. En svaghet med litteraturstudier är att materialet är

styrt, d.v.s. är fastlagt från början. Med hänsyn till ämnets karaktär har jag inte

har kunnat intervjua personer med kunskap om JIPB-processen. De två proces-

serna är inte direkt jämförbara eftersom de innehåller dels olika rubriker och

dels olika underrubriker. Härvid har jag istället, enligt min tolkning av sakin-

nehållet inom respektive rubrik, valt att jämföra den svenska rubriken uppgif-

ten med JIPB:s del ”Definiering av stridsrummets förhållanden”, rubriken ut-

gångsvärden med ”Beskrivning av stridsrummets effekter” och ”Utvärdering

av motståndaren” samt överväganden med ”Fastställande av motståndarens

                                                                
9 Enligt uppgift från avddir Fredrik Konnander vid FHS har han själv och mj Stefan Olsson vid
UndSäkC genomgått kurs i USA om ”Arméns Intelligence Preparation of the Battlefield.”
Denna kurs berör som högst arménivån.
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handlingsmöjligheter. Som avslutning på denna del kommer jag att kontrollera,

i form av en fri diskussion, om min ställda hypotes är giltig eller ej, utifrån

valda rubriker.

Med stöd av dragna slutsatser i kapitel fem och om min hypotes är giltig,

kommer jag att i det följande kapitlet ge förslag till ny svensk operativ under-

rättelsebedömandemetodik. Avslutningsvis kommer jag att i kapitel sju ge för-

slag till hur utveckling av operativt underrättelsebedömandemetodik bör drivas

vidare.

Figur 1 Metodbeskrivning

2.6 Material

Som grund för uppsatsen kommer jag att utnyttja Försvarsmaktens Underrättel-

sehandbok del 1 (1998), Joint Tactics, Techniques, and Procedures for Joint

Kunskapsuppbyggnad
Studier av amerikanska arméns,
flygvapnets, marinens och ma-
rinkårens underrättelsepublika-

tioner

Beskrivning av JIPB-
processen

Beskrivning av den
svenska operativa under-

rättelsebedömande-
metodiken

Jämförelse mellan de två
processerna

Förslag till ny svensk ope-
rativ underrättelse-
bedömandemetodik

Förslag till fortsatt ut-
veckling
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Intelligence Preparation of the Battlespace (Joint Publication 2-01.3) och För-

svarshögskolans (FHS) kompendium i underrättelsetjänst U/S 1 (1999) avseen-

de de delar som berör operativt underrättelsebedömande.

Vad avser de två förstnämnda publikationerna måste dessa anses vara både

tillförlitliga och lämpliga för denna uppsats. Avseende den sistnämnda torde

denna publikations tillhöra kategorin beprövad erfarenhet och därmed kunna

utgöra ett bra underlag. Vad avser JIPB bör man känna till att USA lägger ut

sina doktriner och öppna publikationer på Internet, bl.a. för att kunna påverka

vårt synsätt och att man då kritiskt bör granska JIPB, då den är en form av

marknadsföring av det amerikanska militära tänkandet.

Som bakgrundsmaterial har jag bl.a. utnyttjat mig av US Field Manual (FM)

34-130 Army Intelligence Preparation of the Battlefield, US Naval Doctrine-

publikationen Naval Intelligence, US Air Force Doctrine Document 2-5.2 In-

telligence, Surveillance, and Reconnaissance Operations och US Marins Corps-

publikationen Intelligence (MCDP 2). Även dessa publikationer, officiella och

inhämtade från US Joint Chief of Staff´s Joint Doctrine, anser jag vara tillför-

litliga och lämpliga.
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3 BESKRIVNING AV JOINT INTELLIGENCE PREPARATION OF

THE BATTLESPACE10

3.1 Allmän introduktion

JIPB:s är den doktrinära grunden som används av ”joint” underrättelseorgani-

sationer i USA. Fokus inom JIPB-processen är åskådliggörandet och analyser

av samtliga dimensioner (redovisas under punkt 3.5) inom stridsrummets miljö

och motståndarens kapaciteter kombinerat med identifiering och analyser av

möjliga motståndarhandlingsmöjligheter, i syfte att understödja Joint Force

Commander (JFC)11 i hans beslutsprocess.

Fokus finns även på inhämtning av information till rätt tid, rätt plats och att

bedöma effekterna av stridsrummets miljö på militära operationer. JIPB är så-

ledes USA:s doktrinära grundhandling för ”joint”-operationen, men även för

multinationella och integrerade operationer. JIPB tillämpas inom hela USA:s

försvarsmakt. All tillgänglig information avseende motståndaren och strids-

rummet integreras kontinuerligt i JIPB-processen.  12

JIPB försöker skapa en analytisk synergieffekt genom att integrera component

commands´ IPB analyser. På detta sätt ansvarar JIPB för framtagandet av mot-

ståndarens mest sannolika och mest farliga handlingsmöjligheter för joint-

nivån och multinationella uppdrag. 13

JIPB-processen består av fyra steg:14

• Definiering av stridsrummets miljö.

• Beskrivning av stridsrummets effekter.

• Utvärdering av motståndaren.

                                                                
10 JIPB (JP 2-01.3) kap 1 s 1-14.
11 Joint Force Commander (JFC) kan jämföras med C OPIL.
12 JIPB (JP 2-01.3) i förordet och kap 1 s 1-2, hämtat från internet adressen
http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new_pubs/jp2_01_3.pdf, 2000-11-22.
13 Ibid. Kap 1 s 3.
14 Fria översättningar av ”define the battlespace enviroment”, ”describe the battlespace´s ef-
fects”, ”evaluate the adversary” och ”determine adversary potential courses of action (COA)”.
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• Fastställa motståndarens handlingsmöjligheter, med betoning på mest san-

nolika och farligaste för egna styrkor och uppdragets genomförande.

Processen används för att bl.a. analysera läget i luften, till sjöss, på marken och

informationsläget, i syfte att fastställa motståndarens kapaciteter inom respek-

tive del.15

Det primära syftet med JIPB är att understödja JFC och Component Comman-

ders i deras planering och beslutsfattning genom att identifiera, värdera och

bedöma motståndarens ”center of gravity”16, kritiska sårbarheter, kapaciteter,

begränsningar, intentioner, mest sannolika och mest farliga handlingsmöjlig-

heter. Enkelt uttryckt hjälper JIPB Joint Force Commander att stanna kvar in-

nanför motståndarens beslutscykel. 17

JIPB produkter har till uppgift att förenkla den operativa planeringen (campa-

ign planning)18 genom att fastställa bl.a. följande:19

• karakterisera motståndarens strategiska ledarskaps- och fältförbandens che-

fers beslutsmönster,

• motståndarens strategiska intentioner, vilket bör innehålla hans önskade

slutmål (end state),

• motståndarens sammansättning, dispositioner, rörelser, styrka, doktriner,

taktik, övningar och stridseffekt vid ”större” (major) förband som kan på-

verka egen verksamhet inom  krigsskådeplats (theater) och operationsom-

rådet,

• motståndarens strategiska och operativa mål samt lines of operation20,

• motståndarens strategiska och operativa understödskapacitet,

                                                                
15 JIPB (JP 2-01.3) kap 1 s 1-2.
16 Center of Gravity kan jämföras med kraftcentra.
17 JIPB (JP 2-01.3) kap  ”Executive Summary”, s viii.
18 Campaign Planning kan jämföras med fälttågsplanering och då för ÖB/HKV-nivån.
19 JIPB (JP 2-01.3) kap 1 s 5.
20 Lines of operation definieras enligt USA department of Defence som : Lines which define
the directional orientation of the force in time and space in relation to the enemy. They connect
the force with its base of operations and its objectives”. Hämtat 2001-05-09 från USA Joint
Doctrinal, Joint Electronis, DOD Dictionary; www.dtic.mil/doctrine/jel/dodict.
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• avgörande punkter (decisive points) över motståndarens operativa och

strategiska djup,

• motståndarens möjlighet att genomföra informationsoperationen,

• motståndarens regionala strategiska sårbarheter,

• motståndarens kapacitet att genomföra asymmetriska anfall mot kritiska

globala knutpunkter, exempelvis mot elnät, olje- och gasledningar m.m.,

• motståndarens relationer till allierade och möjliga sådana och deras möjlig-

het till att understödja,

• motståndarens defensiva och offensiva sårbarheter på djupet,

• motståndarens möjligheter att verka med smarta vapen, sensorer m.m.,

• identifiera och värdera strategiska och operativa center of gravity.

Med hänsyn till vilseledning och överraskning måste JFC och hans stab förstå

att JIPB-analyser bedömer motståndarens mest sannolika handlingsmöjlighet

baserat på faktorer enligt ovan. Således en hypotes om vad fienden kan tänkas

göra och inte hur han kommer att göra. Planering som endast tar hänsyn till den

mest sannolika  motståndarhandlingsmöjligheten kommer att vara sårbar om

motståndaren väljer att genomföra någon annan handlingsmöjlighet i syfte att

uppnå maximal överraskning.21

3.2 Förhållandet strategisk, operativ och taktisk IPB

JIPB och IPB (Intelligence Preparation of the Battlefield) skiljer sig mellan de

tre nivåerna på grund av skiljaktigheter i uppdrag, tillgängliga resurser, storlek

på operationsområdet och intresseområdet. På strategisk nivå måste JIPB un-

dersöka faktorer som avgör en nations styrka såsom politik, ekonomi och mili-

tära styrkor för att nämna några. Andra är industriell- och teknologisk kapaci-

tet, civila och militära relationer, en nations vilja och moral, förmågan att mo-

bilisera strategiska reserver m.fl.

                                                                                                                                                                          

21 JIPB (JP 2-01.3) kap 1 s 6-7.
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Viktigt, sett med militära ögon, är framtagandet av nationella och militära mål,

utveckla globala planer och krigsskådeplatsplaner. Strategisk JIPB understödjer

den operativa nivån främst genom analyser av operationsområdet, tilltransport

av egna enheter och understöd av dessa samt  integrering av taktiska kapacite-

ter vid avgörande tidpunkter och platser.22

Storleken och plats för den  operativa nivåns område bestäms av ett antal fakto-

rer. Exempel är motståndarens politiska och ekonomiska understödsstruktur, de

militära understödsförbandens gruppering, tredje parts inblandning, infra-

struktur avseende logistik, massmedias omfattning och täckning, motstånda-

rens propaganda och möjligheter till informationsoperationer. Områdets storlek

kan också variera med hänsyn till motståndarens kapacitet att genomföra

rymdbaserad informationsinhämtning och datanätverksintrång. Dessa två sis t-

nämnda faktorer täcker ett betydligt större geografisk område än de mer tradi-

tionellt militära. På operativ nivå skall analyser mera koncentrera sig på att

karakterisera faktorer såsom, land-, järnväg-, sjö- och lufttransportsvägar för att

understödja rörelse av och logistikunderstöd av större militära förband, men

även zones of entry till och genom operations- och intresseområdet. Terräng-

och klimatologiska förhållanden är också viktiga att beakta och dess påverkan

på egen och motståndarens verksamhet.

Analysen skall också omfatta motståndarens doktriner för ledning, logistikun-

derstöd, massförstörelsevapen, ballistiska missiler, special operationer och pa-

ramilitära styrkor. Motståndarens handlingsmöjligheter beskrivs i termer av

operativa mål, fasindelning av operationen, storskaliga rörelser och lines of

communications. De kan innehålla politiska, sociala, religiösa och ekonomiska

aspekter.23

Taktisk JIPB är mera detaljerad till sin utformning än de övriga. Den är mera

knuten till det geografiska området där motståndarens land-, sjö-, flyg- och

andra styrkor finns som direkt kan utgöra ett hot avseende säkerheten av egna

                                                                
22 JIPB (JP 2-01.3) kap 1 s 8.
23 JIPB (JP 2-01.3) kap 1 s 7-8.
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förband och genomförandet av uppdraget. Som minimum skall taktiska analy-

ser innehålla militära mål, mark-, luft- och sjöstridskrafters möjligheter, terräng

och väder påverkan, vapensystem och förmågan att förflytta förband. Värde-

ring av motståndarens militära förband skall kraftsamlas till sammansättning,

indelning, styrka, moral, taktik och dess status. Avseende motståndarens hand-

lingsmöjligheter skall dessa utformas än mera detaljerade än på högre nivåer.24

3.3 Relationer mellan JIPB-processen och underrättelsecykeln

Figur 2 Underrättelsecykeln

I planläggnings- och inriktningsfasen analyseras motståndarens kapaciteter och

hans handlingsmöjligheter tas fram. På dessa genomförs krigsspel (wargaming)

internt inom staben i syfte att identifiera de underrättelser som kan bekräfta

eller förneka en given handlingsmöjlighet. Dessa behov av underrättelser sam-

manställs till JFC prioriterade underrättelsebehov25 eller informationsbehov.
26,27

                                                                
24 JIPB (JP 2-01.3) kap 1 s 8.
25 Priority intelligence requirements (PIR).
26 Information requirements (IR).
27 JIPB (JP 2-01.3) kap 1 s 8.
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JIPB är grunden för att i inhämtningsfasen utveckla en optimal inhämtnings-

strategi, genom att via analysen identifiera tid och plats för förväntad fientlig

aktivitet, som man finner  i varje handlingsmöjlighet.

I bearbetningsfasen ombesörjer JIPB-processen att en stor mängd information

kan bearbetas. JIPB-processen möjliggör att bibehålla fokus på de mest kritiska

aspekterna i stridsrummet och hos motståndaren. Inkommande information

integreras snabbt med redan existerande. JIPB är också en process som ansva-

rar för aktuell lägesuppfattning och eventuella informationsluckor i befintligt

underlag. 28 I analysfasen ges grunden för underrättelsebedömandet. Hur JIPB-

processen och underrättelsebedömandet, vilket i sig är två parallella spår, vävs

samman framgår av nedanstående bild.29

JIPB-processen Underrättelsebedömandet

1. Define the battlespace enviroment 1. Mission

1. Describe the battlespace´s effects
• Analyze the battlespace
• Describe the battlespace´s effects on

adversary and friendly capabilities and
broard courses of action

2. Adversary situation
• Characterisitics of the operational area
• Adversary military situation
• Adversary unconventional and

psychlogical warfare situation

2. Evaluate the adversary
• Update or create adversary models
• Determine current adversary situation
• Identify adversary capabilities

3. Adversary capabilities

3. Determine adversary COAs
• Identify the adversary´s objectives
• Identify hte COAs available to the

adversary
• Evaluate and prioritize each COA
• Develop each COA
• Identify initial collection requirments

4. Analysis of adversary capabilities

5. Conclusions
• Adversary capabilities in relative
• Probability of adoption vulnerabilities

Figur 3 JIPB-processens stöd till underrättelsebedömandet

                                                                
28 JIPB (JP 2-01.3) kap 1 s 9.
29 JIPB (JP 2-01.3) kap 1 s 10.
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Delgivning är en vital del för JFC och hans stab för att slutföra bedömandet,

men även för underlydande. Kontinuerliga delgivningar är därför av största

vikt vid operativ planering. Om tiden inte medger förberedelser och delgivning

av underrättelsebedömandet kan man istället delge JIPB mallar (templates),

matriser och andra grafiska produkter.30

Underrättelsecykeln är en ständigt pågående process. Därför är det av största

vikt att kontinuerlig utvärdering av befintligt JIPB-material sker i syfte att vär-

dera om det motsvarar JFC behov och att underlaget är riktigt, användbart,

komplett, sakligt, relevant och inte minst delges i rätt tid.

3.4 Definiering av stridsrummets förhållanden31 (Steg 1 i JIPB-

processen)

3.4.1 Allmän indelning

Att definiera stridsrummets förhållanden är det första steget i JIPB-processen.

Övergripande gäller det att definiera viktiga karakteristiska drag i stridsrummet

och att inhämta information relaterat till detta samt information om motstånda-

ren.

Processen innebär att man inte enbart ser på den geografiska dimensionen (av-

ser mark-, sjö- och luftstridskrafter samt rymden) utan även på den så kallade

”non-geographcial dimension” såsom det elektromagnetiska spektrat, informa-

tionssystem och den allmänna opinionen, för att ta några exempel.

                                                                
30 JIPB (JP 2-01.3) kap 1 s 11.
31 JIPB (JP 2-01.3) kap 2 s 1 – 8.
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Steg ett i JIPB består av åtta frågeställningar, nämligen:32

• Identifiera gränserna på operationsområdet (se p 3.4.2).

• Analysera uppdraget och chefens avsikt (se p 3.4.3).

• Att fastställa betydelsefulla karakteristiska drag inom operationsområdet

(se p 3.4.4).

• Med hänsyn till dimensionerna geografiskt ange gränser för intresseområ-

det (se p 3.4.5).

• Att fastställa hela spektrat av stridsrummets geografiska och icke-

geografiska faktorer (se p 3.4.6).

• Att identifiera behovet av detaljinformation och realiserbarheten inom dis-

ponibel tid (se p 3.4.7).

• Att utvärdera tillgängligt underlag33 och att identifiera brister i underrättel-

seunderlaget samt prioriteringar (se p 3.4.8).

• Att inhämta underlag och underrättelser för att stödja den fortsatta JIPB-

analysen (se p 3.4.8).

Nedan följer en redovisning av respektive punkt.

3.4.2 Identifiera gränserna för operationsområdet

Gränserna för operationsområdet delges normalt i överordnad chefs opera-

tionsplan.

                                                                
32 Dessa åtta underrubriker är min fria översättning av 1. ”Identify the limits of the joint force´s
operational area, 2. Analyze the joint force´s mission and joint force commander´s intent, 3.
Determine the significant characteristics of the joint force´s operational area, 4. Establish the
limits of the joint force´s areas of interest for each geographical battlespace dimension, 5. De-
termine the full, multi.dimensional, geographic and non-geographic specrum of the joint for-
ce´s battlespace, 6. Identify the amount of battlespace detail requried and feasible within the
time available, 7. Evaluate existing data bases and identify intelligence gaps and priorities och
8. Collect the material and intelligence required to support further JIPB analysis.
33 Exempel på databaser som redovisas JIPB (JP 2-01.3) kap 2 s 7-8 är Modernized Intregrated
Data Base (MIDB - innehåller nuvarande världsomfattande ”order of battle”, förband, utrust-
ning), National Exploitation System (NES – innehåller bilder bl.a. över mål), Signal Intelligen-
ce On-line Information System (SOLIS – innehåller sigint-produkter), Intelligence Report
Index Summary File (IRISA – texter om nuvrande och historiska underrättelserapporter), In-
telligence Collection Requirements (ICR – godkända och bekräftade human intelligence behov
och uppgifter), Modernized Defense Intelligence Threat data System (MDITDS – analytiska
verktyg relaterat till kontraspionage, indikatorer, terroristbekämpning).
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3.4.3 Analysera uppdraget och chefens avsikt

Här framhålls det som betydelsefullt att beakta alla de faktorer som kan påve r-

ka chefens beslutsfattning och egna handlingsmöjligheter. Dessa påverkans-

faktorer kommer med stor sannolikhet att utvidga stridsrummet, det vill säga,

även utanför gränserna för det egna operationsområdet. Som exempel nämns

kryssningsrobotar och ballistiska missiler som innehas av till motståndaren

vänligt sinnade aktörer, eventuella allierade. Även tidsförhållande för planering

och operationens varaktighet skall beaktas.

3.4.4 Fastställ betydelsefulla karakteristiska drag inom operationsområ-

det

Detta är endast en ytlig undersökning i syfte att identifiera betydelsefulla

och/eller relevanta karakteristiska faktorer för uppdragets genomförande. Här-

vid ingår bland annat motståndarens styrkor, gruppering och lokalisering, gene-

rella kapaciteter och räckvidder för olika vapen samt motståndarens strategiska

avsikt. Andra faktorer kan vara lokalisering av viktiga tillgångar, som till ex-

empel vatten, underhåll och logistik, handel mellan motståndaren och annan

part. Beroende på situationen beaktas översiktligt geografiska och meteorolo-

giska förhållanden, demografiska förhållanden, politiska och socioekonomiska

förhållanden, internationella lagar och avtal (ex ROE), allierade och motstån-

darens konventionella, okonventionella och paramilitära styrkor och deras ge-

nerella kapaciteter och strategiska mål, miljöbetingade förhållanden, platser där

ambassader, civila- och frivilligorganisationer finns.

3.4.5 Med hänsyn till dimensionerna geografiskt ange gränser för intres-

seområdet

Detta innebär att  faktorerna området och tiden beaktas. Vad avser intresseom-

rådet skall detta vara så stort att det täcker alla påverkansfaktorer. Som exem-
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pel kan nämnas till motståndaren vänligt sinnade länder varifrån terroristgrup-

per utgår ifrån och områden varifrån ballistiska missiler kan avfyras. Med fak-

torn tiden menas under vilken tidsrymd uppdraget skall genomföras. Generellt

kan sägas att ju kortare tid för uppdragets utförande desto mindre intresseom-

råde och vice versa.

3.4.6 Fastställa hela spektrumet av stridsrummets geografiska och icke-

geografiska faktorer

Härvid beaktas faktorer som det elektromagnetiska spektrat, möjligheterna att

använda satelliter för kommunikation och informationsinhämtning, informa-

tionssystem (kapaciteter och sårbarheter) och ledarskap.

3.4.7 Identifiera behovet av detaljinformation och realiserbarheten inom

disponibel tid

Med detta menas att om tidsfaktorn inte medger genomförandet av en komplett

JIPB-process måste underrättelse- och säkerhetsfunktionen34 tillsammans med

övriga delar av staben identifiera mängden av faktorer som skall beaktas och

till vilken detaljeringsgrad analysen skall ske, för att kunna svara på chefens

prioriterade underrättelsebehov.

3.4.8 Utvärdering av tillgängligt underlag och att identifiera brister i

underrättelseunderlaget samt prioriteringar

Under denna punkt skall tillgängliga databaser utnyttjas i syfte att fastställa om

nödvändig information finns tillgänglig i den omfattning, som gör det möjligt

att fortsätta JIPB-processen. Brister i underlaget måste tydligt identifieras. Så

länge dessa brister kvarstår måste rimliga antaganden göras, vilka tydliggörs

under hela JIPB-processen.

                                                                
34 I JIPB (JP 2-01.3) publikationen beskriven som J 2.
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Vad avser inhämtning prioriteras detta till chefens prioriterade underrättelsebe-

hov, s.k. PIR (priority intelligence requirement).

3.4.9 Inhämta underlag och underrättelser för att stödja den fortsatta

JIPB-processen

Som en del av J 2-arbetet nedtecknas RFI (request for information – anhållan

om information) till över- och sidoordnade i syfte att få svar på de brister man

funnit i underlaget som redovisats ovan och till den detaljeringsgrad som er-

fordras.

3.4.10 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att ovanstående åtta punkter är ett arbete inom J

2-funktionen i samverkan med övriga delar av staben. Således skall resultatet

ses som en intern arbetshandling.35

3.5 Beskrivning av stridsrummets effekter36 (Steg 2 i JIPB-processen)

3.5.1 Allmän inledning

Det andra steget i JIPB-processen är att bedöma och beskriva effekterna av

stridsrummets förhållanden på militära operationer på motståndarens och  vän-

ligt sinnad(-e) nation (-er). Detta görs i två steg: 1. Analysera de militära

aspekterna på varje dimension, vilka är: land-, marin-, flyg-, rymd-, elektro-

magnetiska-, cyberspace-, mänskliga-, väder- och andra dimensioner. Därefter

skall man bedöma effekterna av varje dimension på militära operationer. Steg 2

innebär att man skall beskriva hur dessa dimensioner påverkar motståndaren

och vänligt sinnad(-e) nation(-er) kapaciteter och att utforma grova handlings-

möjligheter.

                                                                
35 Enligt information av Fredrik Konnander 2001-03-12.
36 JIPB (JP 2-01.3) kap 2 s 9 - 44.
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3.5.2 Landdimensionen

Första delen består i att analysera terrängen sett ur ett militärt perspektiv. Del 2

är att bedöma hur terrängen påverkar militära operationer. Resultatet syftar till

att bedöma vilka egna handlingsmöjligheter terrängen medger samt hur den

påverkar motståndarens handlingsmöjligheter.

Faktorer som beaktas inom landdimensionen är :

• Möjligheter till observation, visuellt eller med hjälp av sensorer för öve r-

vakning (se bil 1). Om tiden medger produceras även ett oleat (s.k. overlay)

där siktmöjligheterna framgår (se bil 1).

• Var dold och skyddad terräng finns (ex. skog, snårskog, tunnlar, diken

m.m.).

• Förekomsten av hinder (ex på oleat se bil 2). Denna punkt syftar till att

identifiera korridorer för rörlighet. Om tiden medger produceras olika oleat

för olika faktorer, vilka slutligen kan sammanföras till ett gemensamt. Detta

gemensamma oleat utnyttjas till att identifiera områden med begränsad rör-

lighet respektive områden utan begränsningar.

• Nyckelterräng för stridens genomförande.

• ”Avenues of approach”. Här identifieras hur stora förband som kan fram-

rycka inom respektive stråk. Detta utgör en viktig parameter vid utarbetan-

det av egna och motståndarens handlingsmöjligheter. Inledningsvis identi-

fieras korridorer för rörlighet (Mobility Corridors). Dessa korridorer är re-

lativt fria från hinder, i vilka militära förband kan nyttja sin mängd och

tempo, men som är kanaliserade. I konventionell krigföring nyttjas overlay

(ex. se bil 3) för att identifiera korridorer som medger taktisk manövrering.

Normalt identifieras korridorer två nivåer lägre än den egna. Två eller flera

korridorer bildar ”avenues of approach”. Avslutningsvis utvärderas och be-

döms dessa ”avenues of approach” i syfte att identifiera de som bäst stödjer

manövrerande förband. Varje korridor bedöms mot bakgrund av möjlighe-

terna att nå nyckelterräng, graden av kanalisering, möjligheter att manövre-

ra, möjligheter att nyttja skydd och skyl samt möjligheter till observation.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:1012
Mj Christer Pehrsson 2001-05-11 Sida 22(67)

Till sist prioriteras ”avenues of approach” mot bakgrund av deras möjlighet

att stödja manövrering av förband.

Efter detta första steg skall man bedöma hur terrängen påverkar militära opera-

tioner. Detta görs genom att väga samman det man hittills kommit fram till,

genom att skapa ett overlay utvisande i olika handlingsmöjligheter för egna och

motståndarens markförband. Overlayet begränsas till att visa i möjligheterna

till offensivt och defensivt uppträdande samt förstärknings- (tillförsel av ytter-

ligare förband) och tillbakaryckningsvägar.

Om möjligt identifieras möjliga och lämpliga områden för strid (försvar och

anfall), anfallsmål och mellanliggande mål. Den handlingsmöjlighet som anses

vara den dominerande och mest lämpliga i förhållande till de andra, skall iden-

tifieras och beskrivas grafiskt (se ex bil 4). Denna produkt delges staben i un-

derrättelsebedömandet och under punkten ”adversary situation”.

3.5.3 Den marina dimensionen

Den marina dimensionen av stridsrummet utgörs av sjö- och kustförhållanden

samt angränsande landområden. Det öppna havet är tredimensionellt med i

huvudsak obegränsade möjligheter till manövrering i luften, på och under

havsytan. Dock måste landbaserade vapensystem med räckvidd mot marina

enheter beaktas. Precis som analysen av landdimensionen sker den marina i två

steg. I del 1 analyseras den marina miljön för att i del 2 bedöma hur den marina

miljön påverkar militära operationer.
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De huvudsakliga faktorer som beaktas inom den marina dimensionen är:

• Manöverutrymme och flask-halsar.37 Härvid beaktas att man har tillräckligt

med manöverutrymme för sina enheter, eftersom dess överlevnad bygger

på rörlighet. Identifiering av sund, trånga passager, påverkan från vapensy-

stem från luften, på och under ytan samt från land måste också tas med i

sammanvägningen.

• Hamnar och ankringsplatser inom operationsområdet och intresseområdet

skall identifieras och analyseras, så även exempelvis fjordar. Dessa kan

nyttjas för skydd och döljande åtgärder.

• Infrastruktur skapad av människan. I denna kategori tas hänsyn till hela

intresseområdet avseende faktorer som civila hamnresurser och kapaciteter,

mot bakgrund av att kunna analysera motståndarens möjligheter till logis-

tik. Flygfält och flygbaser som kan påverka måste analyseras, så även ma-

rina baser. Faktorerna analyseras utifrån huruvida de marina enheterna kan

utöva sjökontroll och genomföra amfibieoperationer. En viktig faktor att

analysera är förekomsten av och gruppering av motståndarens sjömålsro-

botar.

• Sjötransportvägar. Dessa skall identifieras och analyseras med hänsyn till

deras betydelse för egna, vänligt sinnade, motståndaren och neutrala länder

inom intresseområdet.

• Karakteristik av havsytan. Om möjligt utnyttjas historiska databaser för att

sammanställa hur vädret påverkar havsytan över tiden inom intresseområ-

det. Viktigt att beakta är effekterna av vind och temperatur, i syfte att be-

döma huruvida det är möjligt att genomföra marina operationer och att va-

penplattformarna är funktionsdugliga. Även isförhållanden beaktas.

• Karakteristik av förhållanden under havsytan. Viktigt att analysera är va t-

tentemperaturen på olika djup och salthalten med hänsyn till sonarproble-

matiken. Vidare beaktas ström- och isförhållanden. Bottenförhållanden stu-

deras också, som kan liknas vid landdimensionens produkt ”avenues of ap-

proach”. Detta i syfte att kunna genomföra ubåts- och antiubåtsoperationer

samt mineringsföretag på olika djup.

                                                                
37 Direkt översättning av ordet chokepoint enligt det datorbaserade lexikonet Wordfinder.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:1012
Mj Christer Pehrsson 2001-05-11 Sida 24(67)

• Karakteristik av kust- och strandförhållanden. Här analyseras kust- och

strandområdets botten- och markbeskaffenhet, dess lutning, tidvattnets på-

verkan, vägnät och vattenströmmar, möjliga platser för amfibieoperationer

samt historiska väderförhållande i samband med detta.

Det sista steget inom den marina dimensionen är att bedöma hur detta påverkar

militära operationer. De marina förhållandena skall utvärderas i syfte att bedö-

ma vilken påverkan de kan ha på motståndarens handlingsmöjligheter och vad

som utgör nyckelområden.  Alla betydelsefulla karakteristika av ovanstående

faktorer skall beskrivas grafiskt (se ex. bil 5).

Slutresultatet skall vara en bedömning om hur de marina förhållandena, enligt

ovan, understödjer eller förhindrar sjöherravälde, sjökontroll, amfibieoperatio-

ner i och kring de nyckelområden, som är identifierade som kritiska eller är av

avgörande betydelse för motståndaren.

3.5.4 Flygdimensionen

Precis som i de två tidigare redovisade dimensionerna analyseras flyg-

dimensionen i två steg. I del 1 analyseras militära aspekter och i del 2 hur dessa

påverkar miltära operationer.

Den teknik som redovisas i JIPB-publikationen, avseende analys av militära

aspekter, tar upp följande faktorer:

• Karakteristik av mål. Härvid identifieras och analyseras möjliga mål hos

motståndaren. Sannolika mål är flygfält och flygbaser, luftförsvarsgruppe-

ringar, grupperingsplatser för kryssningsrobotar och ballistiska missiler,

ledningssystem och ledningsplatser för detta, transportknutpunkter, under-

hållsbaser och depåer, marina baser, NBC-stridsmedelsproduktion och lag-

ring av samt infrastruktur i vidd bemärkelse.

Dessa mål sammanställs i två huvudgrupper beroende på om de är av of-

fensiv eller defensiv karaktär.
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Målen analyseras: Hur kan de anfallas?, Från vilken eller vilka riktningar?,

Är målet hårt eller mjuk?, Finns målet på ytan eller under jorden?, Närvaro

av luftförsvar? Karakteristik av omgivande terräng.

Det yttersta syftet är att finna en optimal anfallsriktning och företagsprofil.

• Alla flygfält och flygbaser som kan påverka den militära operationen skall

identifieras och analyseras, inte enbart de idag existerande utan även de

som är stängda och övergivna. De faktorer som analyseras är banlängd,

bredd, bärighet och lutning, navigationshjälpmedel, möjligheter till under-

håll och transporter, utrymme för marktjänsten och reservdelshantering,

uppställningsplatser för flygplan, möjligheter till ledning samt tillgång och

kapacitet att lagerhålla flygbränsle m.m.

• Avskjutningsplatser för missiler och robotar. Här görs cirklar, utvisande

räckvidden, runt alla kända platser varifrån dylika system kan verka, både

för fasta och rörliga system. Även sannolika grupperingsplatser skall analy-

seras för att kunna bedöma möjligheten att utnyttja dessa.

Allierade och vänligt sinnades högprioriterade mål (High-value target, s.k.

HVT) inom räckvidd för motståndarens vapensystem skall identifieras.

Detta för att underlätta bedömningen av sannolika banprofiler.

• Hangarfartyg, ubåtar och övriga sjöbaserade vapenplattformar. Om mot-

ståndaren disponerar dylika resurser skall deras baserings- och gruppe-

ringsplatser identifieras.

• ”Avenues of approach”. Punkten skiljer sig från markförbandens motsva-

righet i den meningen att andra faktorer beaktas. De som redovisas är över-

flygningsrestriktioner, flygplansuppträdande, motståndarens motåtgärder i

luftrummet, radartäckning och förvarning samt gruppering av luftförsvars-

enheter, flyg och luftvärnsrobotar. Även terrängen påverkar, såsom ström-

förande ledningar, höga byggnader och radio- och TV-master m.m.

Det sista steget i processen inom flygdimensionen är att bedöma effekterna på

motståndarens förmåga att agera offensivt och defensivt. Alla betydelsefulla

karakteristika av ovanstående faktorer skall beskrivas grafiskt (se ex. bil 6).

Analysen skall fokuseras på effekterna av ovan nämnda faktorer, men även på
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effekterna av NBC-utnyttjande, flygoperationers uthållighet över tiden, flyg-

höjder och räckvidder samt uppdragens utförande.

3.5.5 Rymddimensionen

Enligt USA:s JIPB-publikation är rymden definierad till en höjd av 15 – 350

mil från jordytan. Alla länder kan ha tillgång till denna förmåga, antingen via

egna satelliter eller att köpa tjänster. Därför är det väsentligt att JIPB-analytiker

förstår detta medium, bl.a. för att kunna formulera lämpliga ”Hemställan om

information” s.k. RFI (Request for Information). Dock måste analytiker vara

införstådda med satelliters stora svaghet. När en satellit väl är spårad och iden-

tifierad samt dess omloppsbana med tidsförhållanden är fastställd, är det vanli-

gen enkelt att förutse dess funktion och användningsområde. Faktorer som be-

aktas är antalet satelliter, omloppsbanor och tidsförhållanden samt rymdrelate-

rad infrastruktur, såsom avskjutningsplatser och markkontroll. Dessa redovisas

i grafisk form (se ex. bil 7).

3.5.6 Cyberspacedimensionen

Användandet av informationssystem vid militära operationer har ökat betydel-

sen av att analysera cyberrymden. Cyberrymden har även ökat möjligheterna

till informationsoperationer såsom ”Computer Network Attack” (CNA) och

”Computer Network Defense”. CNA kan rikta sig mot nätverk, hård- och

mjukvara, dataoperatörer, databaser samt metoder och procedurer. Varje del är

relativt sårbart i relation till en motståndares förmåga och kapacitet att genom-

föra sofistiska CNA.

Följande faktorer beaktas:

• Hårdvara. På grund av sin sårbarhet måste två typer av CNA beaktas, direkt

(direkt mot hårdvaran) och indirekt (mot exempelvis strömförsörjning).

Detta kräver kunskap om nätverk, nätverksknutpunkter och om övriga typer

av sårbarheter.
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• Mjukvara. Här framhålls problematiken med virus och hur de kan spridas

samt möjliga sätt att skydda sig (ex. med anti-virusprogram)

• Nätverk. Överföring av information är beroende av fungerande telekom-

munikationer, vilka i sig är sårbara för störning, fysisk påverkan och in-

trång. Som exempel nämns intrång via eller genom tredje part.

• Människan. Här framhålls problemet av rekrytering av viktig personal, som

kan delge information av väsentlig art. Systemen är idag så komplexa att

det kan vara svårt att urskilja huruvida ett fel uppstått avsiktligt eller oav-

siktligt. Härvid måste faktorer beaktas som organisationens säkerhetsåtgä r-

der, säkerhet för personal och personalens skicklighet att hantera systemen.

Avslutningsvis skall analys och bedömning ske huruvida vilka effekter cyber-

spacedimensionen har på militära operationer. Härvid bör identifiering och

prioritering av informationssystem ske som anses vara mest känsliga för plane-

ring och genomförande av militära operationer.

Vidare skall effekterna av databortfall eller tillfälliga avbrott samt sårbarheten

hos varje enskilt system analyseras. De system som anses vara viktigast och

mest sårbara skall identifieras som sannolika mål för ”Computer Network At-

tack”.  Analysen kan beskrivas i form av en grafisk matris (se ex. bil 8).

3.5.7 Den mänskliga dimensionen

Denna består av sociologiska förhållanden, kultur, demografi och psykologisk

karakteristik av vänligt sinnade och av motståndarens befolkning samt ledar-

skap. Det är i denna miljö som psykologisk krigföring (s.k. PSYOPS) och mi-

litär vilseledning genomförs. Analysen genomförs i två steg. För det första, att

identifiera och analysera alla karakteristiker av viktiga personer. För det andra

att bedöma hur den mänskliga dimensionen påverkar militära operationer.

Steg 1 indelas i två underdelar, befolkning och ledarskap.

• Vad avser befolkningen analyseras både de civila och militära delarna. Sär-

skilt viktigt är när det militära etablissemanget inte är i samklang med ci-
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vila delar, d.v.s. när den militära attityden inte överensstämmer med den

civila delen och/eller ledarskapet.

Andra viktiga faktorer att analysera är befolkningsmönster, levnadsförhå l-

landen, eventuella etniska konflikter, språk och dialekter, kulturella- och

klasskillnader, politiska strömningar, religion, utbildningsnivå och eventu-

ell förekomst av politiska flyktingar.

• Ledarskap. Biografier på motståndarens högre civila och miltära ledare

utarbetas. Utöver familjeförhållanden, civil utbildning och militär skolning

samt militär erfarenhet, framhåller JIPB att den även skall innehålla ledar-

stil, förmåga att fatta beslut kombinerat med historiska exempel. Detta i

syfte att skapa psykologiska profiler som kan hjälpa till att förutse hur en

ledare kommer att agera i en given situation.

Hur påverkar den mänskliga dimensionen militära operationer? De faktorer

som analyseras är:

• Hur moralen är bland den civila respektive den militära delen?

• Hur befolkningen stödjer en total mobilisering?

• Graden av lojalitet mot regimen?

• Utifrån psykologiska profiler förstå motståndarens beteenden.

• Bedöma hur vilseledning kan påverka motståndaren.

• Slutligen bedöma sannolikheten om huruvida ovanstående faktorer påver-

kar motståndarens handlingsmöjligheter.

3.5.8 Analys av vädrets inverkan

De militära aspekterna på väder är sikt, vind, nederbörd, moln, temperatur och

fukt. Precis som i tidigare redovisade dimensioner indelas analysen i två steg.

Ett, varje faktor analyseras för sig. Två, hur vädret påverkar miltära operatio-

ner. Vad avser steg 1 i processen skall man analysera varje väderfaktor för sig,

vilken inverkan den har på olika system, vapen, övrig krigsmateriel och perso-

nal. Avslutningsvis skall man bedöma vilken påverkan vädret har på militära

operationer. Ovanstående faktorer kommer att påverka militära operationer,
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mer eller mindre, till det bättre och till det sämre. De förutspådda väderbeting-

elsernas påverkan kan summeras i en vädermatris (se ex. bil 9).

3.5.9 Övriga dimensioner

Här identifieras alla andra faktorer som tidigare inte redovisats och som påve-

kar motståndarens handlingsmöjligheter. Eftersom relevanta faktorer beror på

situationen för varje uppdrag, kan ingen exakt lista göras. Nedan följer dock ett

antal exempel som kan behöva analyseras och bedömas.

• Politiska och militära begränsningar som ROE (Rules Of Engagement) och

olika typer av förbudszoner (ex. no-fly-zon).

• Miljö- och hälsorisker. Exempel är närvaro av smittsamma sjukdomar och

eventuell förekomst av epidemier.

• Infrastruktur. Här tas bl.a. upp vattenförsörjning, transportsystem och knut-

punkter, tele- och kommunikationsknutpunkter och kraft- och strömförsörj-

ning.

• Politik såsom  lokala och regionala myndigheter, inofficiella maktstrukturer

(ex. karteller, milisenheter), internationella relationer och allianser.

• Historia, att dra erfarenheter från tidigare genomförda krig och/eller kon-

flikter.

Andra övergripande faktorer som kan tänkas komma ifråga är industri, jord-

bruk och ekonomi. Att analysera ett lands karakteristiska drag kan ge betydel-

sefulla indikationer om deras övergripande strategiska och operativa mål, civilt

som militärt. Avslutningsvis skall dessa faktorer vägas in i bedömningen av

motståndarens möjliga handlingsmöjligheter.

3.5.10 Beskriva hur stridsrummets förhållanden påverkar motståndarens

kapaciteter och att utforma grova handlingsmöjligheter.

Punkten görs i form av en sammanvägd produkt av alla dimensioner. Detta kan

göras i form av en briefing, en uppsättning av overlays, en nedtecknad analys,
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ett underrättelsebedömande eller som chefen finner det lämpligt. Produkten

skall också stödja J 3 och J 5 funktionerna (operations- och plannings) i sin

verksamhet. På samma sätt möjliggör produkten utvärdering av hela strid s-

rummet sett från motståndarens perspektiv, uttryckt i form av grova hand-

lingsmöjligheter. Härvid måste motståndarens generella kapaciteter, disponibla

styrkors grupperingar och baseringar beaktas. Med denna bakgrund skall be-

dömas huruvida motståndarens intar en offensiv eller defensiv hållning.

Det slutliga resultatet av steg 2 i JIPB-processen är att utforma grova hand-

lingsmöjligheter för motståndaren, vilka inbördes skall prioriteras. Dessa möj-

ligheter kommer att förfinas och anpassas under steg 4 i processen, fastställan-

de av motståndarens handlingsmöjligheter.

3.6 Utvärdering av motståndaren38 (Steg 3 i JIPB-processen)

3.6.1 Allmän inledning

I det tredje steget i JIPB-processen  skall identifiering och bedömning av mot-

ståndarens militära och civila kraftcentra (center of gravity)39 ske. Vidare skall

modeller utarbetas som visar hur motståndaren normalt genomför operationer.

                                                                
38 JIPB (JP 2-01.3) kap 2 s 44-53.
39 Center of gravity definieras enligt USA Department of Defence som: ”Those characteristics,
capabilities, or localities from which a military force derives its freedom of action, physical
strength, or will to fight”. Hämtat 2001-03-15 från USA Joint Doctrinal, Joint Electronic, DOD
Dictionary; www.dtic.mil/doctrine/jel/doddict.
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Vid utvärdering av motståndaren tar JIPB-processen avstamp i följande rubri-

ker: identifiering av motståndarens COG, uppdatera eller skapa nya motstån-

darmodeller, bedöma nuvarande situation hos motståndaren och identifiera

motståndarens förmågor och möjligheter. Ett misslyckande i denna bedömning

av motståndaren kan orsaka att staben blir överraskad eller resultera i att egna

styrkor utnyttjas felaktigt.

3.6.2 Identifiering av center of gravity

Analys av COG görs efter det att man fått kännedom om stridsrummets för-

hållanden och innan man detaljstuderar fienden. Mot bakgrund av vad som

framkommit under steg 2 i processen (beskrivning av stridsrummets effekter)

skall man bedöma på vilka grunder motståndaren erhåller sin rörelsefrihet, fy-

siska styrka eller viljan att strida. Detta utgör grunden för att bedöma hur kri-

tiska aktuella COG är och hur de påverkar motståndarens strategi och hand-

lingsmöjligheter. När COG är identifierade har de betydande inverkan på ut-

veckling av operationsplanen och målval.

3.6.3 Uppdatera eller skapa nya motståndarmodeller

Motståndarmodeller är en avbildning om hur han föredrar att genomföra ope-

rationer under idealiska förhållanden och utan påverkan av terrängen eller

andra effekter.

Modellerna består av tre delar:

• Geografisk avbildning av motståndarens doktrin (doctrinal templates) vid

operationer. Mallarna utvisar motståndarens uppträdande utan inverkan av

stridsrummets förhållanden och effekter. För att undvika sammanblandning

produceras separata mallar för varje del av fiendens styrkor (se ex. bil 10

sid 1 - 3).

Mallarna konstrueras mot bakgrund av tillgängliga underrättelser och ge-

nom att bedöma tidigare operationer och övningar.
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• Beskrivning av motståndarens taktik och möjligheter. Som komplement till

doktrinära mallar skall motståndarens modeller även omfatta en beskriv-

ning av den taktik fienden föredrar i en given situation. Av beskrivningen

skall det framgå typer av aktiviteter som fiendens olika komponenter för-

väntas genomföra.

Vidare bör det framgå en beskrivning handlingsmöjligheter om fienden lyckas

eller misslyckas med sin avsikt (ex. om fienden lyckas fullföljer han anfallet

eller om han misslyckas tillförs ytterligare förband alternativt övergår till fö r-

svar).  I JIPB-publikationen redovisas olika tekniker att formulera en beskriv-

ning av motståndarens taktik och möjligheter.

# Hur olika delar passar in och kan understödja exempelvis en amfibieopera-

tion.

# Att kommentera de doktrinära mallarna med notförteckningar.

# Identifiera motståndarens beslutskriterier som gör att fienden väljer en möj-

lighet framför en annan.

# Använder sig av en tids-händelse-matris (en s.k. time-event-matrix; se ex. bil

11).

• Identifiering av hög-värdiga-mål (s.k. High-Value-Target, HVTs 40). HVTs

är de förmågor som motståndarens befälhavare behöver för att framgångs-

rikt slutföra sin operation och som är nedtecknade i de doktrinära mallarna.

Följande tekniker kan utnyttjas för att identifiera och bedöma HVTs:

# Att för sig själv krigsspela och tänka igenom hela fiendens operation.

# Att bedöma hur fienden kommer att reagera vid förlust av HVTs.

# Att bedöma och rangordna HVTs avseende dess betydelse för fiendens ope-

ration.

                                                                
40 High-Value-Target definieras enligt USA Department of Defence som: ” A target the enemy
commander requires for the successful completion of the mission. The loss of high-value tar-
gets would be expected to seriously degrade important enemy functions throughout the friendly
commander's area of interest. ”. Hämtat 2001-03-15 från USA Joint Doctrinal, Joint Electronic,
DOD Dictionary; www.dtic.mi/doctrine/jel/doddict.
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# Att producera en mål-värdes-matris (en s.k. target-value-matrix; se ex- bil

12).

3.6.4 Bedöm nuvarande situation hos motståndaren

Tillgängliga resurser skall kontinuerligt utnyttjas för att kunna analysera och

bedöma motståndarens nuvarande situation. Fokus skall vara på styrkesam-

mansättning (Order of Battle, OB) avseende fienden mark-, sjö- och flygstrids-

krafter samt Special Förband (Special Operations Forces, SOF), som finns

inom och kan förflyttas till intresseområdet. Följande faktorer ligger till grund

för OB: sammansättning, gruppering, storlek, status, logistik och beredskap.

3.6.5 Identifiera motståndarens förmågor och möjligheter

Motståndarens förmågor och möjligheter uttrycks i form av grova handlings-

möjligheter. I konventionell krigföring identifieras dessa som offensivt, defen-

sivt, förstärkning  och tillbakaryckande. Dessa i sin tur kan utarbetas mera pre-

cist.

De, under denna punkt utarbetade handlingsmöjligheterna, jämförs med den

doktrinära modellerna (doctrinal templates) som producerats tidigare i syfte att

komma fram till styrka och svagheter hos fienden. De faktorer som bedöms

vara av sådan betydelse och har sådan påverkan på fiendens handlingsmöjlig-

heter, skall tydliggöras. Så snart som möjligt skall J 2 delge information avse-

ende motståndarens förmågor och möjligheter samt styrka och svagheter till

övriga delar av staben.
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3.7 Fastställande av motståndarens handlingsmöjligheter41 (Steg 4 i

JIPB-processen)

3.7.1 Allmän inledning

De tre första stegen i JIPB-processen tillgodoser chefens och underlydandes

behov, genom att analysera effekterna av stridsrummets förhållanden, bedöma

fiendens doktriner, förmågor och möjligheter samt identifiering av center of

gravity. I det fjärde steget skall J 2 funktionen försöka nå längre än sina tidiga-

re kunskaper, d.v.s. att uppnå en djupare kunskap om motståndarens sannolika

avsikter och framtida militärstrategiska syften och målsättningar. Vid faststäl-

lande av motståndarens handlingsmöjligheter tar JIPB-processen avstamp i

följande rubriker: identifiering av fiendens sannolika mål och önskade end sta-

te,42 identifiera ett stort antal fientliga handlingsmöjligheter, utvärdera och

analysera varje handlingsmöjlighet och prioritera dem, utveckla varje hand-

lingsmöjlighet så detaljerat som disponibel tid medger och slutligen att identi-

fiera inledande inhämtningsbehov.

3.7.2 Identifiering av fiendens sannolika mål och önskade end state

Genom att analysera nuvarande militära och politiska situation, strategiska och

operativa förmågor samt landets karakteristiska drag, kan motståndarens san-

nolika anfallsmål och önskade end state identifieras. Utöver detta skall J 2

identifiera sannolika mål för alla större militära styrkor som verkar inom in-

tresseområdet. Vanligtvis finns inte tillräckligt med information, därför måste J

2 göra antaganden om sannolika anfallsmål. Dessa antaganden skall dock ko-

ordineras med chefen.

                                                                
41 JIPB (JP 2-01.3) kap 2 s 53-65.
42 End state definieras enligt USA Department of Defence som: ” What the National Command
Authorities want the situation to be when operations conclude--both military operations, as
well as those where the military is in support of other instruments of national power”. Hämtat
2001-03-15 från USA Joint Doctrinal, Joint Electronic, DOD Dictionary;
www.dtic.mil/doctrine/jel/doddict.
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3.7.3 Identifiering av ett stort antal fientliga handlingsmöjligheter

Med detta menas att samtliga handlingsmöjligheter som betraktats som lämpli-

ga i en viss given situation, enligt motståndarens doktriner och som leder mot

anfallsmålen skall tas fram och hållas aktuella. Varje handlingsmöjlighet skall

kunna svara upp mot följande kriterier:

# Lämplighet (d.v.s. möjligheten att nå anfallsmålen och önskat end state).

# Genomförbarhet (att fienden har tillräckligt med tid, utrymme och styrkor).

# Godtagbarhet (risker fienden är beredda att ta).

# Unikhet (handlingsmöjligheten skall inte vara en variant på andra utan skall

klart särskilja sig).

# Konsekvent mot gällande doktriner (dock beakta avsiktlig överraskning och

vilseledning).

Som grund för arbetet utnyttjas de tidigare framtagna grova handlingsmöjlig-

heterna. Därefter jämförs handlingsmöjligheterna med fiendens förmågor och

möjligheter man kommit fram till under steg 3 (utvärdering av motståndaren).

Efter detta steg jämförs och analyseras de doktrinära mallarna (doctrinal temp-

lates) med handlingsmöjligheterna. Härvid framkommer eventuella begräns-

ningar eller modifieringar som måste göras. Under arbetets gång har kanske ett

antal handlingsmöjligheter eliminerats. De kvarvarande skall nu förfinas och

preciseras, genom att lägga till detaljer som tid och faser i operationen.

3.7.4 Utvärdera och analysera varje handlingsmöjlighet och prioritera

dem

Samtliga kvarvarande handlingsmöjligheter rangordnas mot bakgrund av san-

nolikheten  att de kan genomföras. Syftet är att övriga delar av staben kan börja

arbetet med att utveckla den egna operationsplanen, vilken utgår både från fi-

endens mest sannolika och den farligaste handlingsmöjligheten. Dock skall J2

kontinuerligt analysera läget avseende fientliga förband. En omgruppering av

förband kan medföra att en ny handlingsmöjlighet är giltig och den äldre där-

med är inaktuell.
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Följande faktorer ligger till grund för prioritering av handlingsmöjligheterna:

# Analysera styrka och svagheter samt kraftcentra (center of gravity).

# Bedöma hur varje handlingsmöjlighet svarar upp mot kriterierna redovisade i

punkt 3.7.3 ovan.

# Bedöma hur handlingsmöjligheterna utnyttjar stridsrummets förhållanden.

# Jämföra och bedöma vilken möjlighet som erbjuder störst fördelar, sett med

fiendens ögon.

# Analysera fiendens dispositioner och senaste aktiviteter.

3.7.5 Utveckla varje handlingsmöjlighet så detaljerat som disponibel tid

medger

Samtliga kvarvarande handlingsmöjligheter utvecklas  mer detaljerat. Härvid

skall framgå när de som tidigast kan påbörjas, anfallsområden och avenues of

approach. Till varje möjlighet skall utvecklas en situationsmall (situation

template), en beskrivning av fienden handlingsmöjligheter och en lista med

hög-värdiga-mål (s.k. HVTs)

• Situationsmall är en avbild av förväntade fientliga dispositioner preciserad

till tid och plats. Mallen är även till för att underlätta krigsspel (s.k. warga-

ming). Följande tekniker nyttjas vid framtagandet av situationsmallar:

# Anpassa doktrinära mallar (doctrinal templates, redovisade under punkt

3.6.3 och i bilagorna 10 sid 1-3) med modified combined obstacle overlay

(redovisade under punkt 3.5.2 – 3.5.5 och bilagorna 4 till 7), vilka  tillsam-

mans bildar situationsmallar (se ex bil 13). Mot bakgrund av fiendens taktik

skall justering av fiendens dispositioner ske på de doktrinära mallarna.

# Identifiera och analysera hur understödjande enheter passar in situa-

tionsmallarna (se ex. bil 14).

# En annan variant än ovan nämnda situationsmall är att utarbeta en situa-

tionsmatris (se ex. bil 15).

• Beskrivning av fiendens handlingsmöjligheter. Varje möjlighet skall inne-

hålla en beskrivning, av vilken det skall framgå: när tidigast påbörja fram-



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:1012
Mj Christer Pehrsson 2001-05-11 Sida 37(67)

ryckning, kraftsamlingsriktning, understödjande delar, tids- och fasindel-

ning och fiendens kritiska beslutstillfällen definierade till tid och plats.

• Lista med hög-värdiga-mål (s.k. HVTs, High-vlaue target)). Med hänsyn

till tidigare utförda arbeten skall HVTs-listan förfinas. Varje handlings-

möjlighet skall krigsspelas i syfte att bedöma möjliga grupperingsplatser

för varje aktuell HVTs kombinerat med tidsförhållanden. Dessa områden,

där det är mest sannolikt att fienden grupperar sina HVTs skall identifieras,

och benämnas som Target Area of Interest (TAI).43

3.7.6 Identifiering av inledande inhämtningsbehov

Identifiering av inledande inhämtningsbehov beror på förutsägelser om att spe-

ciella aktiviteter och områden där dessa förväntas inträffa, vilket kommer att

avslöja vilken handlingsmöjlighet motståndaren väljer. Områdena benämns,

som tidigare redovisats NAI (Named Area of Interest). NAI visas i form av

händelsemallar (event templates) och händelsematriser (event matrix).

• Händelsemallar utvecklas vid en jämförelse med situationsmallarna (situa-

tion template) för varje handlingsmöjlighet (se ex. bil 16). Syftet är att

identifiera NAI som är unika för varje möjlighet. Gemensamma NAI för

alla handlingsmöjligheter redovisas på en separat mall, kallad händelsemall

utformning (se ex. bil 17).

• Händelsematriser stödjer händelsemallarna med detaljer om förväntade

aktiviteter i varje namned area of interest, s.k. NAI. Det primära syftet är

dock att underlätta planläggning av inhämtningen, men också att vara ett

stöd vid utveckling av krigsspel. Exempel på händelsematris se bilaga 18.

                                                                
43 Target area of Interest definieras som: The gepgraphical area where high-value targets can be
acquired and engaged by friendly forces. Not all targets areas of interest will form part of the
friendly courses of action, only targets areas of interest associated with high priority target.
These are idnetified during staff planning and wargaming.” (JIPB 2-01.3, Glossary, sid 181-
182)
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3.8 Hur JIPB understödjer beslutsprocessen44,45

3.8.1 Allmän inledning

Det övergripande syftet med JIPB-processen är att lämna beslutsunderlag till

JFC´s och Component Commanders beslutsfattning, genom att identifiera och

bedöma motståndarens COG, hans kritiska sårbarheter, kapaciteter, begräns-

ningar, intentioner samt fiendens mest sannolika handlingsmöjlighet i en viss

given situation. JIPB-produkterna är viktiga ramverk för att utveckla egna

handlingsmöjligheter. JIPB-processen måste slutföras i tid så att dess produkter

kommer att beaktas i en befälhavares beslutsfattning. Hur sammanhanget mel-

lan JIPB-processen och decision-making-processen hänger samman framgår av

nedanstående bild.

Figur 4 JIPB-processens understöd till beslutsfattningsprocessen

3.8.2 Uppdragsanalys

JIPB-processen understödjer uppdragsanalysen (mission analysis) med att be-

skriva och visualisera olika dimensionernas effekter på stridsrummet (jmf p 3.5

                                                                
44 Fri översättning av ”JIPB support to decision-making.”
45 JIPB (JP 2-01.3) kap 3 s 1 - 8.
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ovan) samt att utvärdera motståndaren (jmf p 3.6 ovan). Det behöver inte vara

ett fullödigt underlag, utan det räcker med att ett initialt underlag lämnas.

3.8.3 Utveckling av handlingsmöjligheter

I denna fas ansvarar J 2 för att motståndarens handlingsmöjligheter är identifie-

rade, utvärderade och inte minst prioriterade, så att de kan integreras med egna

handlingsmöjligheter. Vidare har HVTs stor betydelse för processen.

3.8.4 Analys och jämförelse av handlingsmöjligheter

Det övergripande syftet med denna punkt är att identifiera faktorer som gör

egna handlingsmöjligheterna omöjliga att genomföra och att fastställa vilken

som bäst kan åstadkomma JFC´s uppdrag. Den bästa metoden för detta är

krigsspel (wargaming). Genom krigsspel försöker man att förutsäga dynamiken

mellan agera, parera och motåtgärder mellan egna och motståndarens hand-

lingsmöjligheter. Om man inte disponerar tillräckligt med tid för krigsspel skall

egna handlingsmöjligheter som minimum krigsspelas mot den mest sannolika

och den farligaste fientliga handlingsmöjligheten. J 2 svarar för att tidigare

framtaget material, främst de doktrinära mallarna, är gällande. Krigsspelet syf-

tar till att identifiera samtliga beslutstillfällen i aktuell möjlighet.  Dessa ned-

tecknas på en besluts-understödsmall (decisison support template).
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Denna mall är en kombination av händelsemallarna (event template) och nyss

nämnda krigsspel. Sektionerna J 2 till J 6 samarbetar i produktionen av deci-

sion support template. Mallen utvisar Target Area of Interest (TAI)46,  be-

slutstillfällen (decision point)47, avenues of approach, anfallsmål och tidsfö r-

hållanden (se ex. bil 19)

Efter krigsspel jämförs egna handlingsmöjligheter i syfte att identifiera den

möjlighet som har störst sannolikhet att lyckas, jämfört med samtliga motstån-

darens möjligheter. Varje sektion inom staben väljer sina urvalsfaktorer. Här-

vid nämns för J 2:s del möjligheter till underrättelseinhämtning samt hur bäst

understödja egna möjligheter.

3.8.5 Beslut och verkställande

Efter JFC´s beslut vilken egen handlingsmöjlighet som skall ligga till grund för

operationen, utnyttjar J 2 resultatet från krigsspelet av vald möjlighet, för att

prioritera underrättelsebehoven och att samordna underrättelseinhämtningen.

Härvid beaktas särskilt de händelser som kan påverka valda decision points. I

detta sammanhang upprättas en underrättelsebehovslista, där J 2 ger ett förslag

på chefens prioriterade underrättelsebehov. Denna lista presenteras för JFC för

godkännande. Chefen anger härvid sina prioriterade underrättelsebehov, övriga

benämns underrättelsebehov48. Till sist produceras en samordningsmatris för

underrättelseinhämtningen, en s.k. Intelligence Synzhronization Matrix (se ex.

bil 20). Av denna framgår bl.a. när svar senast skall insändas till J 2.

                                                                
46 Enligt JIPB (JP 2-01.3) kap 3 s 6 är TAI: Till varje TAI, identifierade från steg 4 i JIPB-
processen kopplas ett beslutstillfälle (decision point), som kommer att bekräfta om fiendens
avsikter är att framrycka mot aktuell TAI.
47 Enligt JIPB (JP 2-01.3) kap 3 s 6 är decision point: Identifierar en händelse, tid och plats där
ett chefsbeslut fordras för att uppta strid med fienden till associerad TAI. Punktens belägenhet
avgörs av när egna och fiendens styrkor kan påverka aktuell TAI.
48 Så kallade PIR, Prioritized Intelligence Requirements och IR, Intelligence Requirements,
JIPB (JP 2-01.3) kap 3 s 7.
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4 BESKRIVNING AV DEN SVENSKA UNDERRÄTTELSE-

BEDÖMANDEPROCESSEN

4.1 Övergripande presentation av den svenska operativa planeringsmo-

dellen49

Det operativa bedömandet

1. Uppgiften
• Uppgift
• Planeringsdirektiv
• Uppgiftens och direktivens innebörd
• Antaganden

2. Utgångsvärden
• Läget i stort
• Miljöfaktorer
• Läget inom civila försvaret
• Vår kapacitet
• Motpartens kapacitet
• Andra parters kapacitet
• Översiktlig kapacitetsjämförelse

3. Överväganden
• Analys
• Våra handlingsmöjligheter
• Motparts handlingsmöjligheter
• Andra parters handlingsmöjligheter
• Detaljerade styrkejämförelser
• Val av urvalsfaktorer
• Alternativjämförelse
• Val av Alternativ

4. Beslut i stort

Figur 5 Den svenska operativa bedömandemallen

4.2       Uppgiften50

Härvid klarläggs vilka delar underrättelsefunktionen skall utarbeta planerings-

underlag för. Vidare klaras ut tids- och rumsförhållanden, disponibla resurser

för funktionen samt behovet av omedelbara åtgärder.

                                                                
49 Försvarsmaktens Underrättelsehandbok del 1, 1998, bilaga 4.
50 FHS kompendium i underrättelsetjänst U/S 1, 1999, Underrättelsetjänstens grunder, sid 25.
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I planeringsdirektiven klarläggs det säkerhetspolitiska läget i stort, angriparens

angreppsform, bedömda mål och anfallsriktningar i stort. Men även bered-

skaps- och förberedelseläget skall klarläggas. Faktorer som tids- och årstid s-

förhållanden är också väsentliga att beakta. Avseende antaganden skall dessa

komplettera planeringsdirektiven. Faktorer som kan behöva beaktas är: angri-

parens agerande mot tredje part och tredje parts agerande, utnyttjande av B-

och C-stridsmedel och eventuella förstärkningar.

4.3 Utgångsvärden51

4.3.1 Läget i stort

Klara ut läget i stort, d.v.s. interaktionen mellan angriparen, oss och tredje part

till tid och rum, i syfte att skaffa sig en översiktlig uppfattning (hur, när och

var?) om vilka resurser i stort som kan påverka oss och vår uppgift. Konkreti-

sering av disponibla styrkor görs under punkten motståndarens kapaciteter (läs

p.4.3.3)

4.3.2 Miljöfaktorer

Övergripande menas att analysera angriparens och tredje parts operativa möj-

ligheter och begränsningar med hänsyn till miljöfaktorerna. Analysens detalje-

ringsgrad och omfattning anpassas efter behovet.

Miljöfaktorer analyseras i två steg. Med steg 1 avses att ge en totalbild av möj-

liga invasionsområden inom ett område och mottagningskapacitet inom re-

spektive område.52 Vidare skall angriparens möjligheter att ta sig till området

och att ur landstigningsområdet kunna ta sig till slutmålet analyseras.

                                                                
51 FHS kompendium i underrättelsetjänst U/S 1, 1999, Underrättelsetjänstens grunder, sid 26-
37.

52 Viktigt att poängtera att med motståndarens kapacitet menas den förbandsmängd som under
ostörda förhållanden kan luftlandsätta och lossa fartyg per dygn samt att transportresurserna
inte är begränsade. Tagit ur det FHS-producerade kompendiet i underrättelsetjänst U/S 1 1999,
Underrättelsetjänstens grunder.
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Andra mera preciserade faktorer av ovanstående är: Tilltransportmöjligheter till

ilastningsområde, lastningskapacitet, transportresurser och teknik, lastningstid,

distans, årstid, väder och sikt, lossningstid, tid för rangering, omloppstid, min-

röjningsteknik och kapacitet, styrketillväxt m.m. analyseras. Resultatet åskåd-

liggörs lämpligast på kartor och/eller skisser. Följande bild kan vara ett exem-

pel på möjliga invasionsområden och mottagningskapacitet inom respektive

område.

Figur 6 Exempel på mottagningskapacitet

Steg 2, beräkna styrketillväxten, genomförs i samband med överväganden un-

der punkten motståndarens handlingsmöjligheter (jmf p 4.4.2) tillsammans med

de i punkt 4.3.3 konkretiserade motståndarens kapaciteter.

4.3.3 Motståndarens kapacitet

Syftet med punkten är att dra övergripande slutsatser om motståndarens möj-

ligheter och begränsningar att genomföra den operation vi planerar mot. Be-

dömningen görs i tre steg i den omfattning som tiden medger eller vad behovet

kräver.
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I steg 1 klarläggs kvantitativt samtliga de resurser som angriparen bedöms

disponera över tiden för sin operation och som kan påverka vår uppgift. Detta

steg genomförs med hänsyn till slutsatserna i läget i stort (p 4.3.1.)

Exempel på faktorer är:

# Resurser för ledning och ledningsstrukturer.

# Flyg-, marin- och arméstridskrafter.

# Transportresurser (flyg, helikopter, special- och handelstonnage).

I punkterna inkluderas förband för understöd, underhåll, telekrig m.m.

# Strategisk underrättelsetjänst.

# Sabotage.

# Subversion.

Resurserna redovisas lämpligast i tabeller varvid aktuellt läge, stridsvärde och

hur de kan insättas över tiden skall framgå.

I steg 2 beräknas eller bedöms de enskilda resursernas kapacitet. Exempel: hur

många företag per dygn som attackflyget kan genomföra, vilket kan omräknas i

antal mål som kan bekämpas per dygn eller transportflygets fällningskapacitet

per dygn. Följande tabell avseende flygtransportresurser är ett exempel på ka-

pacitet:
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MTF53 Antal IL 76 Företag/dygn Fällningskapacitet per dygn

Närområdet

Förstärkning

Figur 7 Flygtransportresursers kapacitet

I steg 3 analyseras och identifieras de resurser som är

# gränssättande för angriparens operativa handlingsmöjligheter,

# begränsar och kan begränsa angriparens operativa handlingsmöjligheter och

# det som utgör angriparens styrka.

Detta presenteras lämpligast på karta eller skiss (se ex. bil 21). De slutsatser

som dras och resursbeskrivningen i steg 1 utnyttjas i punkt 4.4.2, motstånda-

rens handlingsmöjligheter och i punkten våra handlingsmöjligheter. Hur analy-

sen av motståndarens kapacitet skall ske finns ej beskrivit. Ett sätt är att i kro-

nologisk ordning värdera olika funktioner i angriparens operation.

4.3.4 Annan parts kapacitet

Analysen och bedömningen sker precis som i föregående punkt, men kan göras

mindre omfattande. Dock skall de resurser behandlas som kan påverka angripa-

ren och vår operation.

4.3.5 Översiktlig kapacitetsjämförelse

Underlag från tidigare genomgångna punkter utnyttjas. Det väsentliga med

jämförelsen är att få en grov uppfattning om  angriparens möjligheter och ope-

rativa ”svackor”54 jämfört med planeringsdirektiven och gjorda antaganden,

d.v.s graden av måluppfyllelse med hänsyn till disponibla resurser. Härvid kan

en grov beräkning av styrketillväxt över tiden behöva göras. Dock görs detta

mera detaljerat under punkten överväganden.

                                                                
53 MFT är förkortning för det ”Militära Transport Flyget” i Ryssland.
54 Enligt lektion av Övlt Anders Lodérus, OPL/J 2 med undsäkprofilörerna den 22 mars 2001.
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4.4 Överväganden55

4.4.1 Analys

Syftet med analysen är att klarlägga angriparens svagheter och tidsmässiga

begränsningar. Detta görs genom att summera tidigare dragna slutsatser.

4.4.2 Motståndarens handlingsmöjligheter

Detta är den viktigaste delen i underrättelsebedömandet. Stor omsorg skall äg-

nas åt att generera realistiska handlingsmöjligheter och att utveckla handlings-

alternativ. Handlingsmöjligheterna skall beskriva en övergripande operativ idé

och hur resurserna utnyttjas med hänsyn till angriparens operation. Möjlighe-

terna utformas relativt översiktligt, men skillnader skall klart framgå.

Handlingsmöjligheterna koncentreras till att klara ut:

# Tids- , rums- och styrkeförhållanden på kort sikt.

# Översiktliga bedömningar på lång sikt.

# Angriparens viktigaste svagheter och styrka.

När handlingsmöjligheterna har klarlagts väljs ett antal ut för den senare jämfö-

relsen. De utvalda möjligheterna kallas fortsättningsvis i bedömandet för hand-

lingsalternativ och behandlas närmare i punkt 4.4.4, detaljjämförelser. För

handlingsalternativen klarläggs och redovisas vilket alternativ som är farligast

för oss, sannolikheten för de olika alternativen och slutligen vilket angriparens

tidigast kan genomföra. Dessa slutsatser redovisas även under punkten 4.4.6,

alternativjämförelse. Den arbetsmetodik som kompendiet56 rekommenderar vid

framtagandet av handlingsmöjligheter är:

a) Mål. Klarlägg operativ avsikt (vad skall uppnås?), vilket redovisas i plane-

ringsdirektiven och antaganden.

                                                                
55 FHS kompendium i underrättelsetjänst U/S 1, 1999, Underrättelsetjänstens grunder, sid 38-
61.

56 FHS kompendium i underrättelsetjänst U/S 1, 1999, Underrättelsetjänstens grunder.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:1012
Mj Christer Pehrsson 2001-05-11 Sida 47(67)

b) Medel. Klarlägg kapaciteter (med vad?) som redovisas i motståndarens och

annan parts kapacitet.

c) Metoder. Klarlägg operativa idéer (hur och var?) och som redovisas i

punkterna motståndarens och annan parts handlingsmöjligheter.

Bedömande av handlingsmöjligheterna på taktisk nivå 57 skall grundas på när-

mast högre chefs bedömande. Eftersom chef på närmast lägre nivå får uppgifter

som utgör dellösningar, till tid och rum, av helheten, måste överordnads bedö-

mande brytas ned till nästa lägre nivå, till skeden och faser där de taktiska upp-

gifterna skall lösas.

4.4.3 Annan parts handlingsmöjligheter

Denna punkt skall beskriva hur en annan part kan påverka angriparens möjlig-

heter att genomföra operationen mot oss och hur annan part kan påverka oss

och våra möjligheter att genomföra vår operation. I övrigt är arbetsmetodiken

densamma som vid framtagandet av angriparens handlingsmöjligheter. (jmf

4.4.2)

Viktigt att klarlägga avseende slutsatser är:

# Annan parts sannolika reaktion i den beskrivna situationen?

# Vad kan annan part göra som tidigast?

# Vilken av annan parts handlingsmöjligheter påverkar mest angriparens och

våra möjligheter?

4.4.4 Detaljjämförelse

Handlingsalternativen från punkt 4.4.2 konkretiseras och utvecklas så att de-

taljerade jämförelser till tid och rum kan göras. Konkretiseringen sker i två

steg. Först görs styrketillväxtberäkningar, angivna till typ av förband och stor-

lek. Därefter omsätts dessa till kartan enligt respektive alterntivs idé. Dessa

konkretiserade alternativ utnyttjas sedan i alternativjämförelsen (p 4.4.6). Att
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observera är att beräkningarna visar inte vad som kommer att hända utan vad

som kan hända med hänsyn till gjorda antaganden.

4.4.5 Val av urvalsfaktorer

Härvid klarläggs främst angriparens svagheter och styrka. Dessa faktorer finner

man i tidigare dragna slutsatser.

4.4.6 Alternativjämförelse

Följande modell rekommenderas att utnyttjas.58

Motståndarens handlingsmöjligheter

A B C

1 Urvalsfaktor 1

                     2

                     3

Våra

handlings-

alternativ

2 Urvalsfaktor 1

                     2

                     3

3 Urvalsfaktor 1

                     2

                     3

Figur 8 Alternativjämförelsetabell (konfrontation)

Metoden är till för att ta fram beslutsunderlag, som gör det möjligt att göra ett

val av alternativ. Chefen skall vara införstådd med sitt val (styrka och svaghe-

ter). Metoden kräver dock god tid till förfogande, eftersom konfrontationen är

tidskrävande och bygger på hypotetiska krigsförloppsbeskrivningar.

                                                                                                                                                                          
57 Definieras av författaren som underställda chefer till OPIL/OPL.
58 FHS kompendium i Operationskonst, 1996, Operativt bedömande, sid 15.
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5 JÄMFÖRELSE JIPB OCH DEN SVENSKA OPERATIVA UNDER-

RÄTTELSEBEDÖMANDEPROCESSEN

5.1 Allmän inledning

För att kunna jämföra de två modellerna (JIPB-processen och den svenska ope-

rativa underrättelsebedömandet) har jag valt att utgå från rubrikerna uppgiften,

utgångsvärden och överväganden, hämtade från den svenska operativa bedö-

mandemodellen. Härvid har jag valt att analysera och jämföra JIPB:s del

”Definiering av stridsrummets förhållanden” med rubriken uppgiften,

”Beskrivning av stridsrummets effekter” och ”Utvärdering av motståndaren”

med rubriken utgångsvärden samt ”Fastställande av motståndarens handlings-

möjligheter” med överväganden. Detta val har sin grund i den tolkning jag

gjort av JIPB-processen.

5.2 Jämförelse

5.2.1 Rubriken Uppgiften

På den operativa nivån måste omfattande förberedelser och planering ske för

att på sikt kunna lyckas. Detta medför att processen med automatik är tidskrä-

vande.59 Vidare gäller för ett operativt bedömande att reducera antalet osäker-

hetsfaktorer i så stor utsträckning som möjligt.60 Reduktion av osäkerheter kan

göras dels genom att samla in mer information, vilket i sig tar tid, samtidigt

som man måste beakta att information är en färskvara och tid som regel är en

bristvara. Den andra delen består i att göra relevanta antaganden. Dessa i sig

reducerar inte osäkerheterna, utan definierar istället den informationsinhämt-

ning som måste ske.

                                                                
59 Enligt ”Strategisk läsebok” av Torbjörn Rimstrand, 1997, sida 142.
60 Enligt ”Den Operativa  krigskonstens grunder” av Henrik Friman och Johan René, 2000, sida
104.
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Vid en jämförelse mellan de två modellernas rubrik uppgiften (motsvarande),

kan konstateras att den amerikanska modellen är betydligt mera omfångsrik än

den svenska.

De avgörande skillnaderna är följande:

# I den amerikanska modellen identifieras karakteristiska drag och samtliga

påverkansfaktorer, geografiska som icke-geografiska, inom och utanför det av

överordnad definierade operationsområdet.

# Mot denna bakgrund anges gränserna för intresseområdet.

# De utvärderar tillgängligt underlag (databaser m.m.), identifierar brister och

behov av ytterligare detaljinformation samt vilken detaljeringsnivå man vill

uppnå, med hänsyn till disponibel tid. Detta görs i samverkan med övriga delar

av staben.

I övrigt överensstämmer modellerna väl med varandra.

Avseende rubriken uppgiften bedömer jag att den svenska modellen är snabba-

re än den amerikanska. Däremot går JIPB grundligare tillväga och penetrerar

djupare ett antal ämnesområden. JIPB identifierar brister i befintligt underlag

och vilket informationsinhämtningsbehov man har, tidigare än den svenska

modellen. Avseende databaser är JIPB i större behov av detta än den svenska

modellen. Om man utan allt för stor tempoförlust, jämfört med motståndaren,

skall genomföra en komplett JIPB-process, torde behovet av strukturerade och

tillgängliga databaser vara stort. Dessa databaser måste kontinuerligt uppdate-

ras, för att kunna vara det stöd som eftersträvas. Detta skall ses mot bakgrund

av USA:s globala roll jämfört med Sveriges. USA:s totala inhämtningsbehov

torde vara betydligt mera omfångsrikt än vårt.

5.2.2 Rubriken Utgångsvärden

JIPB-processen är i sin grundstruktur betydligt mera komplex än den svenska. I

denna jämförelse kan konstateras att ett antal skillnader mellan de två model-

lerna föreligger.
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I den svenska modellen redovisas läget i stort, annan parts kapacitet och över-

siktlig kapacitetsjämförelse på ett tydligt och väl genomtänkt sätt jämfört med

JIPB-processen. Dessa tre svenska rubriker förekommer inte i motsvarande

omfattning i den amerikanska modellen. Detta anser jag är en svaghet. Det fö-

refaller mig vara anmärkningsvärt att inte beakta dessa faktorer i en bedöman-

deprocess, i varje fall när det gäller annan parts kapacitet och  översiktliga ka-

pacitetsjämförelsen. Detta kan vara föranlett av USA:s totala kapaciteter, var-

vid man anser att dessa faktorer inte behöver bedömas. För svenskt vidkom-

mande måste de vara kvar, mot bakgrund av de få stridskrafter vi disponerar

för väpnad strid.

Vad avser motståndarens kapacitet i den svenska modellen finns ytterligare en

skillnad jämfört med JIPB-processen. När vi i den svenska modellen skall ta

fram motståndarens gränssättande faktorer, begränsningar och hans styrkor

utnyttjar vi tidigare dragna slutsatser och/eller tänker fritt. I JIPB utnyttjar man

sig av doktrinära schabloner (doctrinal templates) kombinerat med de grova

fientliga handlingsmöjligheter man tagit fram, för att därigenom systematiskt

komma fram till motståndarens styrkor och svagheter. Härvid är den ameri-

kanska modellen bättre, under förutsättning att de doktrinära modellerna är

tillräckligt kvalificerade i utgångsläget. Om inte, kan man dra felaktiga slutsat-

ser, vilka i sig kan få förödande konsekvenser i det fortsatta bedömandearbetet.

I den svenska modellen med fritt tänkande riskerar man också att dra felaktiga

slutsatser, med samma resultat som nyss beskrivits.

De faktorer som beaktas i den amerikanska modellen och som inte finns i den

svenska motsvarigheten är följande:

# Beskrivning av stridsrummets samtliga effekter inom en mängd olika dimen-

sioner (land, marin, flyg, rymd, cyberrymden, den mänskliga och övriga samt

vädrets påverkan). I sin grund görs detta mycket detaljerat i en trestegsraket.

Inledningsvis analyseras militära aspekter av varje dimension, därefter beskrivs

hur varje dimension påverkar motståndarens kapaciteter, för att avslutningsvis

utforma grova handlingsmöjligheter, vilket är en sammanvägd produkt av
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samtliga dimensioner. Till sin hjälp utnyttjar man inom varje dimension s.k.

modified combined obstacle overlay.

Speciellt intressant är den vikt man lägger vid terrängens, havets, luftrummets

och rymdens betydelse för genomförandet av operationer. Detta är en av de

punkter där JIPB-processen är till sin stora fördel. Terrängbeskrivning i vår

svenska modell har blivit alltmer eftersatt, vi håller på att förlora kunskaper.

Som ett exempel kan nämnas att det Militärgeografiska verket (MGV) som

tidigare bl.a. Försvarsområdena ansvarade för, idag inte har någon utpekad

huvudman. 61

# Utvärdering av motståndaren skiljer sig markant från vår svenska modell.

Inledningsvis skall motståndarens kraftcentra (center of gravity) identifieras,

därefter skall motståndarmodeller (doctrinal templates)62 uppdateras alternativt

nyskapas. Därefter skall s.k. HVTs (High-Value-Target; hög-värdiga-mål)

identifieras. Till sin hjälp använder man sig av doktrinära schabloner. JIPB

påtalar tydligare än i den svenska modellen behovet av att identifiera motstån-

darens förband inom intresseområdet och de resurser som kan tillföras. Vad

avser framtagandet av styrkor och svagheter använder sig JIPB av en annan

modell, vilken jag beskrivit ovan.

Överhuvudtaget är denna del av JIPB mycket detaljerad, man bryter ned till en

nivå två steg lägre än den man själv befinner sig på. Detta torde kräva stor tids-

åtgång och databaser med mycket information, för att inte förlora tid. Med ett

så pass detaljerat underlag torde beslutsfattning ske på bättre grund. Antingen

genom att osäkerhetsfaktorerna är reducerade via inhämtning av information

eller genom att tidigt identifiera dessa och därmed kunna göra relevanta anta-

ganden. Antaganden är i sig osäkerheter men genom att ha identifierat brister i

befintligt underlag, underlättas arbetet med att utforma inhämtningsplan och att

samordna och koordinera denna del av J 2:s arbete.

                                                                
61 Enligt intervju genomförd 2001-03-28med C OPL, Genlt Tony Stigsson. Intervjun finns
inspelad på kassettband hos författaren.
62 Dessa kan likställas med de schabloner som redovisas i Handbok Sovjetunionen, delen tak-
tik.
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Svagheten är behovet av kvalificerade och väldimensionerade ledningssystem,

databaser, och strömförsörjning. Hur reservförfarande är uppbyggt har jag inte

lyckats utröna och har ingen egen kunskap om. Det systematiska tillvägagångs-

sättet kan i sig begränsa kreativiteten hos den enskilde stabsmedlemmen. Å

andra sidan torde sannolikheten för att missa någon avgörande faktor, när deras

system fungerar, vara mindre än i den svenska modellen.

5.2.3 Rubriken Överväganden

Även i denna del anser jag att JIPB-processen är mer grundlig och komplex än

den svenska. Dock finns det även här ett antal skillnader mellan de två.

I den svenska underrättelsebedömandemodellen görs inledningsvis en analys i

vilken man klarlägger angriparens svagheter och tidsmässiga begränsningar.

Härvid nyttjar man sig av tidigare dragna slutsatser i utgångsvärdena, åskådlig-

gör dessa för att därmed kunna generera nya slutsatser eller vidareutveckla dem

i de fortsatta övervägandena. Detta görs inte på samma tydliga sätt i JIPB-

modellen.

Vad gäller motståndarens handlingsmöjligheter bryts dessa i den svenska mo-

dellen ned till nästa lägre nivå. Detta för att taktisk chef löser deluppgifter inom

ramen för helheten. Av handlingsmöjligheterna skall även tidsförhållanden och

skedesindelning framgå. Efter denna del reduceras de svenska handlingsmöj-

ligheterna till ett hanterbart antal. Min erfarenhet från ett tämligen stort antal

stabstjänstövningar, visar att tre handlingsmöjligheter är ”normalbilden” som

en svensk stab arbetar med. Även genomgångna officersskolor visar denna

bild.

Dessa kvarvarande, nu kallade för handlingsalternativ, detaljjämförs. Härvid

görs exakta styrketillväxtberäkningar vilka omsätts till karta eller skisser. Jäm-

förelserna konkretiseras till tid och rum. Dessa utgör senare underlag i kon-

frontationen. Vad avser dessa två delar, reducering och styrketillväxtberäk-

ningar skiljer sig de två modellerna åt.
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JIPB-processen framhåller tydligt att samtliga handlingsmöjligheter som leder

mot anfallsmål(-en) och end state skall hållas aktuella. Således sker här ingen

reducering jämfört med den svenska modellen. Förbanden bryts ned till en nivå

som är två steg lägre än den man själv befinner sig på. Vidare görs en jämförel-

se med motståndarens förmågor och doktrinära mallar. Med dessa underlag

förfinas motståndarens handlingsmöjligheter, varvid tidsförhållanden och fas-

indelning skall framgå. Efter detta steg skall samtliga möjligheter utvärderas

och analyseras, varvid center of gravity betonas som särskilt betydelsefullt.

Därefter rangordnas möjligheterna. Hur denna går till framgår inte av JIPB-

publikationen, men rimligtvis sker någon form av bedömning. Syftet med

rangordningen är att ge underlaget till övriga delar av staben för utveckling av

den egna operationen.

I det slutliga steget skall handlingsmöjligheterna utvecklas. Detta redovisas i

form av situationsmallar (s.k. situational templates) och en förfinad HVTs-lista

(hög-värdiga-mål-lista). Av mallarna skall bl.a. framgå chefens kritiska be-

slutstillfällen, s.k. DP (Decision point).63 Dessa utvecklade handlingsmöjlig-

heter utgör senare underlag för krigsspel (wargaming).

JIPB-modellen går mer systematiskt tillväga än den svenska modellen, genom

att nyttja i processen tidigare framtaget underlag. Processen har redan under

punkten ”Beskrivning av stridsrummets förhållanden” (i min jämförelse under

rubriken utgångsvärden) skisserat grova handlingsmöjligheter, som under be-

dömandets fortskridande vidareutvecklas. I den svenska modellen startar arbe-

tet med handlingsmöjligheter först under rubriken överväganden. En svaghet

med JIPB-modellen är risken för detaljstyrning från överordnad, mot bakgrund

av att de bryter ned förbandsstorlekarna två steg lägre än vad man själv befin-

ner sig på. Med ett dylikt förhållningssätt i Sverige kommer med stor sannolik-

                                                                
63 Decision Piont defineras som: The point in space and time where commander or staff antic i-
pates making a decision concerning a specific friendly courses of action. A decision point is
usually associated with a specific target area of interest and is located in time and space to
permit the commander sufficient lead time to engage the adversary in the target area of interest.
(JIPB 2-01.3, Glossary, sid 176)
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het den svenska uppdragstaktiken inte att fungera. Denna är framtagen mot

bakgrund av vår svenska mentalitet. Vidare svagheter är tidsåtgången och det

systematiska tillvägagångssättet, vilket kan leda till att det kreativa tänkandet

hämmas.

Två delar i den svenska modellen finns inte med i JIPB-processen. Det är tredje

parts handlingsmöjligheter och val av urvalsfaktorer. Den förstnämnda skall

definitivt vara med. Detta mot bakgrund av de internationella förhållanden som

råder i vårt närområde. Länder är medlemmar och söker medlemskap i olika

typer av internationella organisationer, allianser m.m. Sista decenniet visar

tydligt på detta fenomen. Omvärldsbilden har förändrats sedan Berlinmurens

fall 1989 och Sovjetunionens upplösning 1991.

Härvid kan andra länder än angriparen agera. För vår svenska del anser jag det

vara nödvändigt att ta med punkten tredje part, dock torde rubriken tvådelas

och preciseras. Förslag till ny formulering framgår i kapitel 6. Vår äldre svens-

ka modell var anpassad till en annan omvärldsstruktur.

Vad avser val av urvalsfaktorer kan detta genomförs med krigsspel, s.k. war-

gaming,  i JIPB-processen. Detta är ett ömsesidigt spel vars syfte är att komma

fram till vilken av egna möjligheter som har störst sannolikhet att lyckas. I

krigsspelet nyttjas de framtagna situationsmallarna. Egna handlingsmöjligheter

krigsspelas, som minst, mot motståndarens mest sannolika och farligaste hand-

lingsmöjlighet. Om tiden medger skall flera motståndarmöjligheter spelas ige-

nom. Motsvarande JIPBs krigsspel är i den svenska modellen konfrontationen.

Eftersom de båda modellerna i stort genomför konfrontation respektive krigs-

spel byggda på hypotetiska krigsförlopp, anser jag att val av modell är en

smaksak, principen är i stort densamma. Dock, för att hålla en röd tråd torde

den amerikanska modellen passa bättre in, mot bakgrund av tidigare framtagit

underlag.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:1012
Mj Christer Pehrsson 2001-05-11 Sida 56(67)

I den amerikanska modellen inleder man övervägandena med att identifiera

fiendens sannolika anfallsmål och önskade end state. Härvid ligger ett antal

faktorer till grund. Dock torde det i slutändan ändå behöva göras antaganden,

eftersom det vanligtvis torde finnas brister i befintligt underlag.

Genom den utbildning vi genomgått vid Försvarshögskolan där begreppen

center of gravity, end state med flera diskuterats, är jag av den åsikten att det är

önskvärt att det finns en röd tråd från högsta ledningen, genom hela kedjan ned

till lägsta nivå. Spårbarheten är tydlig i den amerikanska modellen. Detta borde

även gälla vår svenska modell med hänsyn till de få stridskrafter vi kommer att

disponera i framtiden.

En annan del som inte finns i den svenska modellen är identifiering av inhämt-

ningsbehov. Denna del har följt med i bedömandearbete sedan tidigare genom-

gångna punkter. Nu preciseras arbetet genom att exempelvis hög värdiga mål

tas fram, identifierade till target area of interest (s.k. TAI).

I Sverige har vi ingen erfarenhet inom detta område på den operativa nivån.

Operativa insatsledningen gjorde ett första försök att ta fram en operativ be-

kämpningsplan under LSÖ 2001 i Boden. Resultatet blev inte helt tillfredsstäl-

lande, varför arbetet med en dylik produkt måste vidareutvecklas i framtiden. 64

5.3 Hypotesprövning

Den hypotes jag utgår ifrån är att den amerikanska JIPB-processen är betydligt

mer detaljerad och penetrerar olika områden och faktorer djupare än den

svenska operativa underrättelsebedömandemallen. Detta torde ge chefer bättre

beslutsunderlag och att eventuella kunskaps- och informationsbrister i befint-

ligt underlag lättare identifieras, och utgör därmed ett värdefullt underlag för

samordning och koordinering av inhämtningen.

                                                                
64 Jag själv deltog delvis i arbetet med framtagandet av operativ bekämpningsplan under LSÖ
2001. Avseende framtidsarbetet med bekämpningsplan var detta stabschefens (Öv 1 Sten Ed-
holm) slutkommentar i denna fråga.
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Den amerikanska JIPB-processen går betydligt grundligare tillväga och pene-

trerar djupare olika faktorer och ämnesområden. Exempel på detta är att man

tidigt identifierar de faktorer som kan påverka en militär operation, tidigt iden-

tifierar brister i befintligt underlag, tidigt tar fram grova handlingsmöjligheter.

Under de olika JIPB-stegen tas olika schabloner (s.k. templates) fram vilket

möjliggör ett systematiskt tillvägagångssätt. I och för sig är den svenska mo-

dellen också systematisk, men den beaktar i sitt grundupplägg färre faktorer än

den amerikanska. Andra väsentliga faktorer som beaktas är identifieringen av

center of gravity, end state och high-valute-target. Den förstnämnda görs inte i

Sverige. I USA bibehålls samtliga handlingsmöjligheter som bär mot end state,

hur utopisk de än tycks vara. Detta minimerar risken för överraskning.

Avslutningsvis identifieras kontinuerligt under processen kunskaps- och infor-

mationsbrister i befintligt underlag. Detta ligger senare till grund för samord-

ning och koordinering av inhämtningen.

Däremot saknar JIPB-processen delar, som jag anser vara väsentliga, från den

svenska modellen. De är under rubriken utgångsvärden, faktorerna annan parts

kapacitet och översiktlig kapacitetsjämförelse, i överväganden punkterna ana-

lys av tidigare framtagit underlag och tredje parts handlingsmöjligheter.

5.4 Slutsatser

Utifrån ovanstående analys har jag kommit till slutsatsen att vi i Sverige skall

anamma JIPB-processen, dock med vissa kompletteringar från den svenska

operativa underrättelsebedömandemallen. Vissa av tilläggen har omformule-

rats, vilket framgår av mitt förslag (se kap 6).

Mina motiv till denna förändring är utöver tidigare redovisade är följande. I

Sverige har vi valt att övergå till en annan operativ planeringsmetod,  vi har

således redan gjort ett val. Det är inte frågan om vilken metod vi skall använda

med hänsyn till vårt engagemang på Balkan, inom Partnerskap För Fred och

vår delaktighet inom Europeiska Unionen och EU:s krishanteringsförmåga.

Utan snarare handlar det om när vi skall anamma NATO-modellen, med hän-
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syn till vårt internationella engagemang. I Perspektivplaneringen 98-99 skriver

Högkvarteret att våra insatsstyrkor skall kunna agera nationellt som internatio-

nellt, vara organiserade och övade för multinationella operationer.

Att skapa sig informationsöverläge torde vara en förutsättning för att komma

innanför motpartens beslutscykel. Även om bedömandemallar är s.k. ledstäng-

er att hålla sig till i bedömandet är USA:s JIPB-process mera systematiskt och

går betydligt grundligare tillväga än vår svenska motsvarighet. Detta torde

medföra att processen är mer tidsödande än den svenska. Dock måste beaktas,

att i det amerikanska systemet kan man distribuera sina gjorde produkter efter-

hand som de är klara. Detta medför att underlydande chefer med sina staber

tidigare kan starta sin bedömandeprocess. Mot denna bakgrund kan jag inte

entydigt uttala huruvida den amerikanska modellen är snabbare än den svens-

ka.
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6 FÖRSLAG TILL NYTT SVENSKT OPERATIVT UNDERRÄT-

TELSEBEDÖMANDE

Mitt förslag till ny underrättelsebedömandeprocess framgår av nedanstående

tabell. Eftersom JIPB-processen är grunden, är de tillägg jag gjort markerade

med fet stil och kursiverade.

Definiering av stridsrummets förhållanden

# Identifiera gränserna för operationsområdet.
# Analysera uppdraget och chefens avsikt.
# Fastställa betydelsefulla karakteristiska drag inom operationsområdet.
# Ange gränser för intresseområdet geografiskt med hänsyn till dimensionerna.
# Fastställa hela spektrumet av stridsrummets geografiska och icke-geografiska
faktorer.
# Identifiera behovet av detaljinformation och realiserbarheten inom disponibel
tid.
# Utvärdering av tillgängligt underlag och att identifiera brister i underrättelse-
underlaget samt prioriteringar.
# Inhämta underlag och underrättelser för att stödja den fortsatta JIPB-
processen.

Beskrivning av stridsrummets effekter

# Landdimensionen.
# Den marina dimensionen.
# Flygdimensionen.
# Rymddimensionen.
# Cyberspacedimensionen.
# Den mänskliga dimensionen.
# Analys av vädrets inverkan.
# Övriga dimensioner.
# Beskriva hur stridsrummets förhållanden påverkar motståndarens kapaciteter
och att utforma grova handlingsmöjligheter.

Utvärdering av motståndaren

# Identifiering av center of gravity.
# Uppdatera eller skapa nya motståndarmodeller.
# Bedöm nuvarande situation hos motståndaren.
# Bedöm nuvarande situation hos vänligt sinnad(-e) aktör(-er) till motstån-
daren.
# Bedöm nuvarande situation hos vänligt sinnad(-e) aktör(-er) till Sverige
# Översiktlig kapacitetsjämförelse.
# Identifiera motståndarens förmågor och möjligheter.
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Fastställande av handlingsmöjligheter

# Analys av tidigare dragna slutsatser.
# Identifiering av fiendens sannolika mål och önskade end state.
# Identifiering av ett stort antal möjliga fientliga handlingsmöjligheter.
# Utvärdera och analysera varje handlingsmöjlighet och prioritera dem.
# Utveckla varje handlingsmöjlighet så detaljerat som disponibel tid medger.
# Handlingsmöjligheter till motståndaren vänligt sinnad(-e) aktör(-er) utvär-
deras och analyseras samt utvecklas så detaljerat som tiden medger.
# Handlingsmöjligheter till Sverige vänligt sinnad(-e) aktör(-er) utvärderas
och analyseras samt utvecklas så detaljerat som tiden medger.
# Identifiering av inledande inhämtningsbehov.
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7 FÖRSLAG TILL FORTSATT VERKSAMHET INOM OMRDÅET

UNDERRÄTTELSEBEDÖMANDEMETODIK

Enligt mina intervjuer gjorda hos Operationsledningen (OPL) framkom två

skiljaktiga svar vilken väg Sverige skall ta. Enligt Genlt Tony Stigsson, C

OPL,  skall Försvarsmakten ha en anpassad svensk modell.65  I samma intervju

framkom det att OPL inte har någon bortre tidshorisont när arbetet för deras del

skall vara klart avseende bedömandemallen. OPL/C J 3, öv Mats Wigselius

anser däremot att vi fullt ut skall anamma planering enligt GOP-modellen. 66,67

Mot bakgrund av de två olika ståndpunkterna enligt ovan föreslår jag att man

vid Försvarshögskolans Chefsprogramskurser, årgångar 00-02 och 01-03, vid

delkurser i Operationer och taktik under huvudprogrammet samt vid profilering

i Operationer och taktik, genomför försök med förslag, beskrivet i kapitel 6

ovan. En förutsättning för detta är att eleverna utbildas på JIPB-processen och

därefter tillämpar den. Parallellt med FHS-elevernas kurser skall en kvalifice-

rad referensgrupp verka med samma problemställningar, förslagsvis med re-

presentanter från OPL/J 2 och UndSäkC.68 Med kvalificerad avses underrättel-

seutbildad personal.

Vidare skall den modifierade JIPB-modellen användas vid Försvarsmaktens

Underrättelse- och Säkerhetscentrums operativa underrättelsekurs.

Avsikten med dessa tre åtgärder är att skapa ett bredare beslutsunderlag inför

val av framtida operativ bedömandemall. Härvid bör en projektledare tillsättas,

med målsättning att när Operationsledningen slutligen bestämt hur deras be-

dömandemall skall utformas, så skall även projektgrupp operativ underrättelse-

bedömandemetodik vara klar med sitt förslag.

                                                                
65 Intervju genomförd 2001-03-28. Intervjun finns inspelad på kassettband hos författaren.
66 Intervju genomförd 2001-03-23. Intervjun finns inspelad på kassettband hos författaren.
67 GOP är en förkortning för Guidelines for Operational Planning, utgiven av NATO högkvate-
ret.
68 UndSäkC är förkortning för Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum.
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En förändrad operativ underrättelsebedömandemetodik kan få konsekvenser

för inhämtnings-, bearbetnings-, analys- och delgivningsprocesserna. Detta

gäller även frågeställningar som underrättelseorganisation inom staber, per-

sonalmängd, ledningssystem och disponibla underrättelseförband. Dessa fråge-

ställningar måste också utredas innan beslut tas vilken metodik Sverige skall

anamma i framtiden.
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8 SAMMANFATTNING

I regeringens proposition 1999/2000:30 sägs bl.a. att grunden för att kunna

genomföra internationella insatser är att Försvarsmakten har sådana kunskaper

och färdigheter att landets militära medel blir lämpade för och att i samverkan

med andra bidra till fred och säkerhet i vår omvärld. Samtliga operativa insats-

förband bör ges förmåga att genomföra internationell verksamhet. Detta inne-

bär bl.a. militär samarbets- och samverkansförmåga vari bl .a. planeringspro-

cesser ingår. Vidare har HKV klargjort att Försvarsmakten skall anpassa sin

nationella metod för planering till en mer internationell standard, och som skall

kunna användas i hela spektrat fred, kris och krig från taktisk till strategisk

nivå. Detta är bakgrunden till uppsatsens tillkomst.

Mera övergripande avser uppsatsen belysa huruvida den svenska operativa

underrättelsebedömandemetodiken kan bibehållas i nuvarande omfattning al-

ternativt förädlas. Detta mot bakgrund av hypotesen att den amerikanska JIPB-

processen är betydligt mer detaljerad och penetrerar olika områden och faktorer

djupare än den svenska motsvarigheten. För hypotesprövning har jag valt att

utnyttja rubrikerna uppgiften, utgångsvärden och överväganden, hämtade från

den svenska bedömandemetodiken.

Det övergripande resultat jag kommit fram till är att JIPB-processen är en mera

systematisk process än den svenska och går djupare i olika avsnitt. I utgångslä-

get tar den upp flera påverkansfaktorer än den svenska. Allt man producerar i

processen redovisas i grafisk form, vilket resulterar i diverse olika produkter,

kallade schabloner, matriser m.m. De tydliga fördelar jag funnit med JIPB-

processen är dess beskrivning av stridsrummets effekter på militära operationer

som tidigt utmynnar i grova handlingsmöjligheter. Vidare finns en tydlig spår-

barhet i bedömandet genom identifiering av end state, center of gravity och

decision points. Mallens sätt att ta fram hög värdiga mål, beskriva terrängen

(även luft och sjö), tidigt identifiera eventuella brister i underrättelseunderlaget

och därmed tidigt kunna samordna och koordinera inhämtningen samt bibe-
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hållandet av samtliga motståndarens handlingsmöjligheter, hur utopiska de än

tycks vara, är andra fördelar.

Jag har också funnit fördelar i den svenska operativa underrättelsebedömande-

metodiken. Exempel är den översiktliga styrkejämförelsen samt tredje parts

nuvarande läge och handlingsmöjligheter som inte finns i den amerikanska

modellen. Jag har valt att döpa om annan part till, till Sverige respektive mot-

ståndaren vänligt sinnade aktörer.

Uppsatsen ger ett jakande svar på ställd hypotes, varför förslaget som presente-

ras går ut på att Sverige skall övergå till JIPB-modellen, kompletterat med de-

lar ur den svenska motsvarigheten (förslaget redovisas i kap 6). Avslutningsvis

ges ett förslag på fortsatt verksamhet inom området, utveckling av ett svenska

operativt underrättelsebedömande (se kap 7).
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Matris: Bedömning av cyberrymdens sårbarhet
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Exemplet visar att Syst B är ett mera sonnolikt mål för CNA på grund av sin sårbarhet och brist på
back-up-system jämfört med Syst A.
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Marin doktrinär mall

Marin bas Tillfällig
marin bas3/4 av flottan omgrupperar

Minor

A - Sjön

3 ub
patrollerar 3 ub

patrullerar

Patrollering
på ytan

Patrollering
på ytan



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Bilaga 10 till
Mj Christer Pehrsson 2001-05-11 19 100:1012

Sida 3 (3)

Flyg doktrinära mall

Stridsflyg-
flottilj

Stridsflyg-
flottilj

Bombflyg-
flottilj
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Informations-
operationer

Rymden

NBC

Mark

Marin

Flyg

Typ
operation

Tid

Special-
operationer

ASAT =
BW =
C2 =

CNA =
IO =

Antisatellit
Biologisk krigföring
Command and control

Computer Network Attack
Informationsoperationer

Tids-händelse-matris (Time Event Matrix)

Luftöverlägsen-
hetsoperation

Understödja
markoffensiven

Frambasering
flottan

Markoffensiv

ASAT Operationer

Införsel av BC-agenter

Vilseledningsoperation
CNA Operation

C2 Operationer

Bestrida herravälde till sjöss

Mot mål på djupet
Förstärkningar
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Mål-värdes-matris (Target-Value-Matrix)

Mål
Relativt
värde

Effekt på
motståndaren

Ledning och
kommunikationer

1.Arméns huvudstabsplats

Flygstridskrafternas
huvudstabsplats

Försvarsdepartement

Bro vid motorväg 102

Järnvägsknutpunkt

Bränslelager

Raffinaderi

Av-

bryta

För-

sena

Be-

gränsa

X X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X X

Kommunikationer  (LOC)

Mest viktigt
under

inlednignsskedet;
ingen backup

finns

Försenar
förstärkningar och

underhålls-
transporter
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Konstruktion av situationsmall (Situation Templates)

Integrering av olika Modified Combined Obstacles Overlay och Doktrinära
mallar (doctrinal templates) bildar situationsmallar

(Marin)
(Flyg)
(Land)
(Andra)

Modified Combined
Obstacle Overlays

Doktrinära mallar

Situationsmallar
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Situationsmall (Situation Templates)

RÖDA LANDET

BLÅA LANDET

GRÅ LANDET
(neutrala)

SJÖN
Gräns

ANFALLSMÅL

= begränsad
framkomlighet

= mycket begränsad
framkomlighet

= flygfält

= flyg ombasering

= amfibieföretag

= markanfall

= tidslinjer

D-6

D-3

D-5

D-4

D-2

D

D+2

D+4

D+6
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Situationsmatris (Situation Matrix)

Anfall i Väster

Tid
Typ

operation

Flyg

Computer
Attack

Network
(CNA)

Telekrig

Rymd

Land

Marin

D-6 D-5 D-4 D-3 D-2 D-1 D D+1

Flygflottiljer omgrupperar till gränsbaserna

Markrbbrig om-
grupperar till alt plats

2/3 av flottan
omgrupperar till

tillfällig bas

Skyddsskärm
kring tillfällig bas

och
gränsområdet

Bestrida
sjöherravälde i

västra sjön

Omgruppering av tre
AK mot gränsområdet

An-
fall

Beredd att skjuta upp anti-satelliter från
rymdcentrat

Anti-satellit
avfyring

Störning av radiosystem
Kraftsamlar

radiostörning mot
gränsområdet

Virusattacker mot bl.a. logistiksysten

Röd implementering av nya
säkerhetsmetoder
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Händelsemall (event template) baserat på jämförelse med
stituationsmallarna (situation template)

Motståndarintegration

Situationsmall 1

Situationsmall 2

Situationsmall 3

Sammanvägd
situatinsmall

HÄNDELSEMALL
(event template)
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Sammanvägd händelsemall Event template)

BLÅA LANDET

GRÅ LANDET
(neutrala)

SJÖN

Gräns

ANFALLSMÅL

= begränsad
framkomlighet

= mycket begränsad
framkomlighet = lvg, jvg

1

2

3

4

5 6

5

7
8

9 10
11

RÖDA LANDET

12

13

14

15

16

= Named Area of
Interest (NAI) = markrörelser

= marina rörelser

= flygrörelser
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Händelse matris (Event Matrix)

NAI HÄNDELSE
INDIKERAR
HANDLING-
MÖJLIGHET

TID

Tidigast Senast

1

9

8

5

10

11

4

3

13

12

7

6

15

14

16

2

Utläggning av minor

Förbättring av transportvägar

Närvaro av minutläggare o.sold

Frambasering av flyg

Röd - nordlig framryckning

Röd - framryckning av två AK

Försvar vid strat.bältet

Frambasering av flyg strat.bältet

Rbförband omgrupperar

Koncentrering av flyg i bakre omr

Närvaro av rb-förband

Avfärd av amf.styrkor m.m.

Koncentrering av flyg

Nordlig riktning amf.styrkor

Östlig riktning amf.styrkor

Nordlig riktning amf.styrkor

D-10

D-10

D-7

D-7

D-3

D-3

D-2

D-7

D-3

D-2

D-3

D-6

D-2

D-6

D-6

D-5

D

D-1

D-3

D-1

D-1

D-1

D-1

D-1

D-1

D-1

D-1

D-4

D-1

D-3

D-4

D-3

Försvar

Försvar

Försvar

Anfall Väst

Anfall Väst

Anfall Väst

Förstärkning

Förstärkning

Tillbakaryckn

Tillbakaryckn

Anfall

Anfall

Anfall

Anfall Cent

Anfall Öst

Anfall Öst
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Besluts-understödsmall (Decision Support Template)

RÖDA LANDET

BLÅA LANDET

GRÅ LANDET
(neutrala)

SJÖN

Gräns

ANFALLSMÅL

N= begränsad
framkomlighet

= mycket begränsad
framkomlighet

= avenues of
approach

= tidslinjer

D-3

D-2

D

D+2

D+4

D+6 TAI

TAI
TAI TAI

TAI
= target area of
interest

= decision points

D D

D+2 D+2

D+1

D+1

D+3 D+3
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Underrättelseamordningsmatris
(Intelligence Synchronization Matrix)

Tidsgräns
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Exempel på Angriparens gränssätttande faktorer

Fällning fsk medger ett FR/dygn,
effektivt endast understödja i en
riktning.

Minröjningsresurser medger endast
röjning i en riktning samtidigt.

Specialtonnage lastkapacitet högst
en MIB/omgång.

Tpflyg och spec.tonnagetillgång gör
att handelstonnage måste utnyttjas
för en effektiv styrketillväxt.

Exempel på resirser som begränsar angriparens operativa
handlingsmöjligheter

Disponibelt bomb- och attackflyg
kan vara otillräckligt för den
inledande förbekämpningen.
Resurser kan nedgå om behöver
nyttjas mot tredje part.

Om ej behärskar Gotland och
Bornholm, begränsat utnyttjande av
hkp för luftlandsättning, p.g.a
räckviddsbegränsning över svenskt
territorium.

Jaktflygresurser begränsar
möjligheterna till jaktskydd av
överskeppning och
luftlandsättningar.
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Exempel på Angriparens styrka med hänsyn till disponibla resurser

Bomb och attackflyg kan verka
dygnet runt mot hela vårt
operationsområde.

Offensiv jakt ger möjlighet att skapa
temporärt lokalt luftherravälde

Beredskapen vid  tpflyget och
luftlandsättningsförbanden är hög:
Kan tidigt sättas in på hela det
operativa djupet.

Stora TEM-resurser disponeras.

Behärskar mångs lst.tekniker. Ex.
rorofartyg kan ge relativ snabb
styrketillväxt
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Abstract

Tradition or Future?

A Change in the Swedish Method of Operational Intelligence Assessment

The background that gave rise to this paper is the change in the world around us during the
last decade and Sweden’s ever increasing involvement internationally by sending units and
officers to multi-national staffs. This paper discusses how the Swedish Method of Operational
Intelligence Assessment will change in comparison to the Joint Intelligence Preparation of the
Battlespace of the US (JIPB).
The paper begins with the hypothesis that the JIPB is more detailed and penetrates deeper into
more areas than the Swedish equivalent. The paper continues with a description of the two
models. In this connection, the American model is described fairly exhaustively. After this
part, the two models are analysed and compared with the purpose of answering the overall
question of whether or not the Swedish Method of Operational Intelligence Assessment
should be retained, changed or if a transition to the JIPB should take place. The result
indicates that a change to the American model will occur, though with certain additions from
the Swedish equivalent. Finally, a suggestion is made for the continued development within
the area of Operational Intelligence Assessment at an operational level.

Key words:
Joint Intelligence, JIPB, Intelligence Praparation of the Battlespace, Operational, assessment,
Operational assessment, military intelligence
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Slutligt yttrande inför seminarium 2001-05-03 över major Christer Perssons C-uppsats,
”Arvet eller Framtiden ?”

1. Allmänt

Uppsatsen har en bra övergripande logisk struktur och slutsatserna hänger väl ihop med de
konkreta frågeställningarna och det presenterade materialet. Den är lättläst och språkbehand-
lingen är mestadels av god standard. Uppsatsen ger ett prydligt förstahandsintryck. Försöket
att skapa en större tydlighet genom ett omfattande skissmaterial i bilageform är förtjänstfullt.

Uppsatsen har tidigare haft ett antal skönhetsfläckar, som nu i huvudsak arbetats bort. Ett an-
tal kvarvarande korrekturfel bör dock hanteras.

2. Disposition

Uppsatsen har en lätt morotslösningskaraktär. Bakgrundsbeskrivningen är föredömligt kort.
Beskrivningen av JIPB-processen är mycket omfattande, vartill skall läggas huvuddelen av
bilagorna. Författaren motiverar denna snedbelastning med att metoden är okänd för de flesta
läsarna av uppsatsen, detaljbeskrivningen har ett värde för både uppsatsläsaren och för fortsatt
arbete inom ämnesområdet. Det måste enligt vårt förmenande därför anses vara motiverat att
vara detaljrik i just detta avseende. Beskrivningen av den svenska underrättelsemetodiken är
av lagom omfattning (9 s). Slutsatserna är tillräckligt väl beskrivna men ett ideal är att uppsat-
sens ”clou” är dominerande i uppsatsen.

3. Metod

CP är tillräckligt tydlig, när metoden beskrivs. Under arbetets gång hade både handledare och
respondent svårt att formulera metodansatsen, även om sådan fanns. Detta fick därför anstå,
medan en ganska fyllig arbetsbeskrivning angavs. Metoden är nu på ett kortfattat sätt med-
vetandegjord.

4. Språk

Språket i uppsatsen är mestadels av god standard. Översättningen av de amerikanska manua-
ler, som använts, hade på några ställen vunnit på att inte vara helt ordagrann.

5. Sakgranskning

Beskrivningen av JIPB och den svenska motsvarande processen är riktig. Därmed är de slut-
satser som dras logiska och rekommendationerna väl värda att ta fasta på. Ett fortsatt arbete
bör sättas igång på FHS och/eller UndSäkC för att fortsätta det arbete, som nu CP har börjat
bryta väg för.
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6. Sammanfattning

Uppsatsen har förtjänster. Den är logisk och dess slutsatser är riktiga samt visar på de krav
som framtiden ställer på underrättelsebedömanden. Den har haft brister i ett antal detaljavse-
enden, vilka nu i huvudsak arbetats bort. Uppsatsen är godkänd och bör ligga till grund för
fortsatt försöksverksamhet, bl a under profileringsutbildning med ChP 00-02 under vinter-vår
2002. Uppsatsen bör även kunna användas som underlag för fortsatt forskningsarbete kring
komparativa studier av underrättelsemetodologi.

Johan René Fredrik Konnander
Överste Avdelningsdirektör, lärare i undtj


