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Abstract
Uppsatsen jämför NATO:s respektive Sveriges operativa planeringsprocess och rekommenderar
ett svenskt vägval för nationell metod. Inledningsvis motiveras den teoretiska analysmodellen
bestående av militärteori, intuitiv beslutsfattning och Försvarsmaktsidé och målbild rapport 4.
Därefter beskrivs och sortförvandlas planeringsprocesserna så att en likvärdig jämförelse kan
genomföras. Analysen belyser skillnader och likheter, och redovisar styrkor och svagheter med
planeringsprocesserna. Avslutningsvis diskuteras det val Sverige bör göra avseende nationell
operativ planeringsprocess. Resultatet visar att planeringsprocessernas strukturella likheter inte
motiverar att de tillämpas parallellt. Vid analysen uppvisar den svenska modellen spårbarhet till
den reflekterande inriktningen inom militärteorin. NATO:s modell har en dragning åt den mer
lagbundna skolan, och med en tydlig fokusering på egen och motståndarens kraftcentrum. Den
svenska planeringsprocessen uppvisar brister inom intuitiv beslutsfattning. Chefens roll är otydlig
och planeringsprocessen fokuserar på alternativgenerering och –värdering i stället för att använda
tiden till spel på en tidigt framtagen lösning. NATO-modellen uppvisar liknande brister men har
en tydligare och mer formaliserad chefsroll. Vår nationella modell möter inte kraven enligt rapport
4 då den bl.a. brister i interoperabilitet. NATO:s modell fyller i allt väsentligt kraven och är
internationell norm. Sammantaget löses operativa problemställningar bäst genom en tillämpning
av NATO:s planeringsprocess, varför den rekommenderas som metod för svensk nationell
operativ planering.
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1 UPPGIFTEN

1.1 Bakgrund

I dag pågår en intensiv utveckling av Sveriges internationella engagemang.

Deltagande i PFP-övningar tillhör normalbilden och Sverige deltar även sedan

tidigare i ”Peace Support Operations” (PSO). EU arbetar med att upprätta en

gemensam militärförmåga i syfte att från ett europeiskt perspektiv kunna ta ett

större ansvar inom ramen för operationer i linje med dem i Kosovo. För att möta

de nya kompetenskraven som denna utveckling medför måste våra staber och

officerare bli interoperabla för att vi aktivt skall kunna agera tillsammans med

andra nationer och i internationella organisationer. Sverige som icke

medlemsland i NATO har inte tidigare haft behovet av att aktivt medverka i

stabsarbetet på operativ nivå. Medlemskapet i EU har på ett påtagligt sätt

förändrat den förutsättningen, och NATO utgör idag den dominerande

organisationen avseende interoperabel ledningsförmåga.1 Därutöver har ett

uppdrag tagits fram där FM skall anpassa sin planering och stabsarbetsmetodik i

enlighet med internationell standard, där NATO:s operativa planeringsprocess

skall ses som normgivande.2

1.2 Uppgift

Jämför, utifrån ett antal relevanta kriterier, Sveriges och NATO:s operativa

planeringsprocess. Belys skillnader och likheter och redovisa respektive process

styrkor och svagheter. Rekommendera vilken metod för planering på operativ nivå

som Sverige bör välja.

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att genom en jämförelse mellan Sveriges och NATO:s

planeringsmetod  ta fram skillnader och likheter, och styrkor och svagheter med

                                                
1 Redovisning av HKV uppdrag. Ny planeringsmetod 1999-10-14 (3 bilagor). Norra Militärområdet, 00-05-
03. Se även perspektivplanering, Försvarsmaktsidé och målbild, FMI 2020, rapport 4, Stockholm 2000. s. 41.
2 NATO:s planeringsmetodik skall utgöra grunden för en anpassad svensk planeringsmetodik. Nuvarande
försvarsplan (FP 2000) ställer således ett tydligt uttalat krav på en anpassad operativ NATO
planeringsmetodik. Sköld, Bo. ”Uppdrag för införande av anpassad NATO stabsarbetsmetodik inom
Försvarsmakten.” Försvarsmakten, Operativa Insatsledningen, OPIL/SAMO. Utkast till uppdrag, 010108. Se
även AG ledningsdoktrin, underbilaga 1:1. Försvarsmakten, HKV 09 100:76664. 001208. Där beslut
föreligger om anpassning till NATO;s lednings- och stabsarbetsmetodik i tillämpliga delar.
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de olika operativa planeringsprocesserna.3 Detta görs för att på ett underbyggt

sätt kunna rekommendera det vägval Sverige bör göra avseende val av nationell

bedömandemetod. Följande frågeställningar kommer att belysas:

q ”Finns det någon spårbarhet av det militärteoretiska tänkandet i

planeringsprocesserna och hur konstitueras i så fall detta?”

q ”Är planeringsprocesserna optimerade för att nå ett rationellt analyserat

och underbyggt beslut, eller finns det någon anpassning till moderna

forskningsresultat inom intuition och erfarenhetsvärdering och i så fall hur

kommer det till uttryck?”

q ”Hur klarar planeringsprocesserna att effektuera de krav som ställs på

operativ planeringsmetodik inom ramen för  FMI 2020 rapport 4; för att vi

effektivt skall kunna interagera i internationella sammanhang?”

1.4 Avgränsningar

Uppsatsen kommer att analysera planeringsprocesserna utifrån deras procedurer

och processer.4 Där så är lämpligt kommer hänsyn att tas till den praktiska

användningen av planeringsprocessen då den alltid färgas av chefens vilja och

individuella tillämpning.

I litteraturen förekommer engelska uttryck i stor omfattning. Dessa är, ur ett

pedagogiskt perspektiv, inte alltid lämpliga att översätta då det kan leda fel och

ge inkorrekta signaler till läsaren. Försvarshögskolan genomför ett arbete med

att utarbeta en svensk utbildningshandbok för operativ planering enligt NATO:s

planeringsprocess. Handboken är inte klar och således inte heller de svenska

översättningarna av NATO:s begrepp. Till exempel har ”Center of Gravity”

(COG) i utkastet översatts med gravitationscentrum. 5 Med hänsyn till detta

                                                
3 Här avses ”gemensamma operationer.” Jämför det internationella ordet ”Joint.” Nomen FM. Remiss, s. 63
4 I uppsatsen kommer följande definition att nyttjas: En process är den kognitiva handling som utförs för att
logiskt analysera varje relevant information, som t. ex. vid ett bedömande. En procedur, å andra sidan,
innehåller de nödvändiga steg som är inkluderade för att göra det möjligt att erhålla ett godkännande på
lämplig nivå. Beslutsföredragningen (Decision Brief) är ett exempel på en sådan procedur. GOP 99, s. 4-1.
5 ”Svårigheten att direkt översätta NATO begrepp till Svenska har medfört att original- begreppet alltid
anges i handboken tillsammans med svensk översättning och förklaring. Förklaringar och definitioner är
inte helt fullt processade utan skall ses som arbetsgruppens uppfattning. HANDBOK ”OPERATIV
PLANERING” Bedömandemall i enlighet med GOP –99, FÖRSÖKSUTGÅVA  -01, FHS. 2001.
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kommer originaluttrycken i så stor utsträckning som möjligt att användas, och

där så är lämpligt kommer innebörden att redovisas.

1.5 Antaganden

Då uppsatsen skrivs med fokus på planeringsprocesser antas att Sverige, vid

operativ verksamhet internationellt, har tillgång till de system vilka krävs ur ett

lednings- och informationsperspektiv. Tekniken kommer således inte att vara

den gränssättande faktorn i denna uppsats. Jag antar vidare att målgruppen för

uppsatsen har utbildning motsvarande Försvarshögskolans chefsutbildning med

därtill hörande engelsk språkkunskap.

1.6 Materialbeskrivning

De källor som nyttjats för uppsatsen är av två principiellt skilda slag, dels tryckta

källor som böcker, utbildningsanvisningar, utredningar och reglementen och

annan aktuell litteratur, dels intervjuer med personal som har erfarenheter av och

aktivt arbetar med operativ planering. Litteraturgenomgången har visat att det

finns gott om litteratur i ämnet ledning och teknik men få studier i ämnet svensk

operativ planeringsmetodik. Det finns dock två utredningar som i sammanhanget

är intressanta och därmed utgjort ett avstamp för mina studier. Den första, ”Joint

Operational Planning Process”, genomfördes vid Försvarshögskolan (FHS) i

Stockholm 1999. Den andra studien genomfördes av Norra Militärområdet på

uppdrag av Högkvarteret (HKV) 2000. Även om frågeställningarna i dessa studier

var något olika så fanns i båda syftet att granska Sveriges och NATO:s  operativa

planeringsprocess. Studien genomförd på FHS konfronterade bland annat

Sveriges, NATO:s och Englands operativa planeringsprocesser mot varandra

varvid för- och nackdelar togs fram. Rekommendationen i studien var att:”

Sverige snarast övergår till operativ planering och ledning som den är beskriven i

AJP-01 (A) och GOP (Guidelines for Operational Planning)”.6 Huvudargumenten

var att Sverige saknar hantering för NATO:s centrala begrepp, NATO:s modell är

den förhärskande, och att elever vid FHS funnit att de nått förvånansvärt bra

resultat under stabsövningar då de tillämpat denna modell.

                                                                                                                                                     

6 Askstedt, Rikard & Grahn, Håkan, m.fl. ”Joint Operational Planning Process”,
Fördjupningsstudie, FHS 1999, s. 53.
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Många relevanta slutsatser framgår av studien. Samtidigt kunde det tillförts

ytterligare djup om det funnits en utgångspunkt för mot vad bedömningen och

analysen skulle genomföras. Med hänsyn till att planeringsprocesserna jämfördes

med varandra, ingen teoretisk anknytning eller några urvalsfaktorer nyttjades,

saknas till del detta djup.

Avseende studien vid Norra Militärområdet finner jag motsvarande

frågeställningar. I samverkan med FHS genomfördes en översättning av GOP

och ett diskussionsspel på ett nationellt operativt exempel. Rekommendationen

var: ”Milostab N rekommenderar att Sverige övergår till en anpassad

planeringsmetod byggande på NATO OPP (Operational Planning Process) för

operativ planering. Denna metod skall vara så lik den NATO metod som

tillämpas och beskrivs i GOP-99 att svensk officer med erfarenhet (FHS ChP?)

kan tjänstgöra i integrerad NATO-ledd stab (CJTF/CC) utan ytterligare

utbildning i stabsmetodik.” 7 Slutsatser från studien var bland annat att metoden

behöver prövas i ett snabbare tidsförlopp och att detta ställer krav på en

förenkling eller anpassning med ”svensk profil”. Vidare att det på sikt är ogörligt

att behålla kompetensen i två olika metoder och att ett införande av GOP medför

att en tydligare indelning behövde klarläggas mellan de olika nivåerna politiskt

strategisk, militärstrategisk, operativ och taktisk nivå. Även i denna studie är

analysen, vilket även Milostab N påpekar, inte tillräcklig. Det finns även en

diskrepans avseende slutsatserna i dessa två studier. Den på FHS genomförda

studien förespråkar en övergång till planeringsprocessen enligt AJP-01 (A) och

GOP, medan utredningen från Milostab N anser att Sverige skall övergå till en

anpassad svensk metod byggd på AJP-01 (A) och GOP. Litteraturstudierna har

därför givit att det kan vara av intresse att försöka se djupare i processerna och

göra en ansats att tillföra kunskap i ämnet. Samtidigt kan denna fördjupade

analys kanske bidra till att fylla ut något av det gap som finns mellan viljan att

anpassa sig och motiven till varför så bör vara fallet. Övrig litteratur har i

huvudsak nyttjats i kunskapsuppbyggande syfte och för att lägga en teoretisk bas

inför analysen. Denna litteratur har i samband med litteraturgenomgången

                                                
7 Redovisning av HKV uppdrag ”Ny planeringsmetod” 1999-10-14, (3 bilagor). Norra Militärområdet, 00-05-
03, s. 5.
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funnits relevant och därmed utgjort en grund till uppsatsen. Mattsons

utbildningsanvisning för svensk operativ planeringsmetodik kan, då den är

framtagen i skolmiljö, ge sken av att chefen har en kraftigt tillbakadragen roll8.

Det bör beaktas att det är chefen som slutligen väljer ledarskap och tillämpning

av metoder. Detta oaktat kommer utbildningsanvisningen att nyttjas då den bäst

fångar den svenska planeringsmetodiken och det inte finns några reglementen

som beskriver tillämpningen av den svenska operativa planeringsprocessen.

Avseende genomförda intervjuer har Vetenskapsrådets etikregler följts.9

1.7 Metod.

Studien inleds med en längre litteraturgenomgång tillsammans med intervjuer i

syfte att höja kunskapsnivån och rama in problemet.10 Den vetenskapliga metod

som kommer att tillämpas i uppsatsen är i huvudsak komparativ, men även

deskriptiv och kommenterande. Strävan är att med stöd av en teoretisk ansats som

analysmodell genomföra en konfrontation mellan beskriven planeringsprocess och

teoriansats.

I det första kapitlet redovisas i huvudsak bakgrunden och uppgiften med dess

syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med den metodologiska beskrivningen

av uppsatsen. Det andra kapitlet är en deskriptiv del. Här kommer fakta avseende

planeringsprocesserna att redovisas. För att få systematik, överskådlighet och

likvärdighet avseende strukturen i beskrivningen av dessa processer kommer de

att delas in efter Lawsons C2 process.11 Planeringsprocesserna är därmed

grupperade i enheter och systematiseringen har till del generaliserat och

sortförvandlat planeringsprocesserna så att en likvärdig jämförelse kan

genomföras. Det tredje kapitlet motiverar de teoretiska ansatserna och den

analysmodell som kommer att nyttjas i uppsatsen. I fjärde till sjätte kapitlet

genomförs sedan den komparativa analysen och här ligger även tyngdpunkten i

                                                
8 Mattson, H. KOMPENDIUM I OPERATIONSKONST. Operativ bedömandemetod O:4, Försvarshögskolan,
STOCKHOLM 1996.
9 http://www.hsfr.se/Kultur%20och%20samhalle/etikregler.htm. 010211
10 Intervjuer har genomförts med C OPL Gen Tony Stigsson, C J3 Öv Mats Wigsselius, Övlt Mats Ström J3
och Övlt Toni Holmberg J5.
11 Coakley, P Thomas. Command and Control for War and Peace, U.S. Gouvernment Printing Office,
Washingon 1992, s. 32. Lawsons C2 process  beskriver den rationella beslutsprocessen.
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uppsatsen. Respektive analys inleds med en beskrivning av nyttjad teoriansats.

Resultatet från analysen kommer i kapitel sju att användas för att diskutera

likheter och skillnader samt redovisa respektive planeringsprocess styrkor och

svagheter.

Med utgångspunkt  från underlaget i kapitel sju kommer kapitel åtta att i en

diskussion rekommendera det vägval som bör genomföras för svensk planering på

operativ nivå. Här kommer även frågeställningar för framtida fortsatta studier att

tas upp.

Figur 1 Modell för metodiskt tillvägagångssätt
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processer
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Likheter

Styrkor
Svagheter

Rekommendation

Bakgrund
Metod

Sammanfattning

Syfte : Motivera de
teoretiska ansatserna och
analysmodellen.

Syfte : Beskriva Sveriges
och NATO:s
planeringsprocesser och få
systematik inför analysen

Syfte : Analysera
planeringsprocesserna
utifrån den teoretiska
ansatsens modell.
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2 Planeringsprocesser

2.1 Inledning
Planeringsprocesser är ofta uppbyggda kring någon form av metodisk procedur i

vilken det, grovt uttryckt, matas in data, densamma analyseras och därefter

extraheras en lösning. En känd modell för detta är John Boyds berömda OODA-

loop, som framför allt har sin tillämpning inom ramen för beslutsfattande där

tidsaspekten är avgörande.12

De metoder som i dag tillämpas på operativ nivå skall mer ses som

problemlösning av komplexa problem där relativt gott om tid står till

förfogande.13 Under krigsförhållanden nyttjas dessa modeller i tillämpliga delar.

En modell vilken på ett teoretisk sätt gör en ansats till att förklara och

strukturerat systematisera planeringsprocesser är Lawson´s C2 process.14

Lawson delar in planeringsmodellen i fem efter varandra följande funktioner.

Figur 2 Lawsons modell för procedurstruktur. Källa: Coakley.

                                                
12 ”Observation-orientation-decision-action”: att agera snabbare än fienden för att komma innanför hans
beslutscykel.  Lind, William S. Maneuvre Warfare Handbook , Westview Press, Colorado 1985, s. 5.
13 Med relativt gott om tid menas framför allt fredstida planering där fienden inte är en aktiv del i skeendet
och därmed direkt och/eller indirekt ses styra när planeringen senast måste vara genomförd.
14 Coakley. P Thomas . Command and Control for War and Peace, Washington 1992, s. 32.
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Det finns möjlighet att nyttja och tolka Lawsons C2 process på många sätt. Det

som avgör är med vilket syfte det görs. Jag har, för att underlätta analysen, valt

att nyttja processen för att sortförvandla den svenska metoden och NATO:s

planeringsprocess till jämförbara delar.

Under rubriken ”sense/varseblivning”15 samlas data in från omgivningen. 16

Under delen ”process/analys” analyseras och korreleras dessa data i syfte att ge

en så relevant bild som möjligt av omgivningen. Den därefter följande

”compare/jämföra” placerar rådande omvärldsläge, de relativa styrkorna och

svagheterna, önskat slutläge och befälhavarens vilja bredvid varandra för att nå

alternativa lösningar på problemet. Denna del tolkar jag i fortsättningen som i

huvudsak en alternativjämförande process.

Därefter följer funktionen ”decide/besluta,” där ett val görs utav en av de

alternativa lösningarna. Den sista delen i Lawsons modell ”act/genomföra,” skall

ses som genomförandet av fattat beslut. För att få en tydlig, likvärdig och

systematiserad beskrivning av NATO:s och Sveriges operativa planerings-

process kommer jag att indela följande deskriptiva kapitel efter Lawsons modell

där steg ett till fyra kommer att nyttjas. Genomförandedelen av planen, ”act”,

kommer inte att belysas då den ligger utanför ramen för denna uppsats.

2.2 Svensk planeringsprocess

Sveriges operativa planering genomförs på nationell basis med gott om tid till

förberedelser, där flera olika operationsplaner tas fram utifrån den av HKV

framtagna försvarsplanen. Denna planering sker rullande och förändras med

hänsyn till bland annat omvärldsläge och egna resurser. Planeringsprocessen

finns uppställd i StabsR1 i form av en bedömandemall. I detta reglemente finns

emellertid ingen beskrivning av mallens tillämpning. Denna viktiga aspekt har

                                                
15 Varseblivning är den översättning jag funnit som bäst fångar Lawsons ansats.
16 Omgivningen kommer i min analys att innefatta hela spektrat rörande både egna och fiendens in- och
påverkan på omgivningen samt övrig data såsom uppdrag från högre chef, väder och allierade styrkor, etc.
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av hävd setts ligga på Försvarshögskolans (FHS) bord.17 Av detta skäl kommer

denna deskriptiva del att utgå från utbildningsanvisningar från FHS.18

Figur 3 Sveriges operativa planeringsprocess. Källa: Mattson.
(Markerad indelning efter Lawsons modell)

                                                
17 Henrik, Friman & Johan, René. DEN OPERATIVA KRIGSKONSTENS GRUNDER, Försvarshögskolan,
Operativa institutionen, Elanders Gotab, Stockholm 2000, s. 103.
18 Mattson, H. KOMPENDIUM I OPERATIONSKONST. Operativ bedömandemetod O:4, Försvarshögskolan,
STOCKHOLM 1996.
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Sense/varseblivning

Denna del ramar in punkten ett ”Uppgiften” och två ”Utgångsvärden” i

proceduren, där bland annat uppgiften, planeringsdirektiv, antaganden och

miljöfaktorer finns redovisade.

I utbildningsanvisningarna framgår det att uppgiften på den operativa nivån är

komplex vilket ställer höga krav på en systematisk analys för problemlösning. 19

Möjligheten att för direkt underställda chefer (DUC) ta del i planeringsprocessen

beskrivs som ett alternativ för främst fredstida planering. Här framgår det även

att uppgiften tillsammans med planeringsdirektiven måste analyseras för att rätt

uppgift löses. En korrekt analys kan även ge svar på vilken metod som ses

lämplig för att lösa problemet.20 Den kan också ge uppslag till handlings-

möjligheter där slutsatser kan formuleras till en preliminär operationsavsikt.21

Operationsavsikten skall ”endast vara en omsättning och/eller en nedbrytning

av högre chefs uppgift och direktiv.”22 Några erfarenhetsmässiga eller intuitiva

tillägg få således inte göras.

Tillvägagångssättet under bedömandet beskrivs som analytiskt där ett antal

nyckelpersoner fokuserar på varom det är fråga. Slutsatserna dokumenteras

vartefter och används senare som urvalsfaktorer. Planeringsprocessen avslutas

med en föredragning för stabschefen varvid dennes beslut skall resultera i en

preliminär operationsavsikt.23 I samband med ”Utgångsvärden” genomförs i

huvudsak en analys av omvärldsfaktorer och kapaciteter för egna, motståndarens

och annan parts resurser. Vidare genomförs en allmän sammanställning av

resurser från vilka slutsatser om operativa, systemmässiga, kvalitativa och

kvantitativa styrkor och sårbarheter (gränssättande faktorer) sedan dras.24 En

                                                
19 Mattson, H. KOMPENDIUM I OPERATIONSKONST. Operativ bedömandemetod O:4, Försvarshögskolan,
STOCKHOLM 1996, s. 3. Med systematisk menas här planmässig.
20 Ibid, s. 3.
21 En operationsavsikt skall innehålla:  Syftet med striden, ambition, idé, tid och rum. Ibid, s. 19. Se även
Friman & René: DEN OPERATIVA KRIGSKONSTENS GRUNDER, Försvarshögskolan, operativa
institutionen, Stockholm, 2000, s. 29. En operationsavsikt är en formulering av mål och metoder för att uppnå
övergripande operativa mål med de samlade stridskrafterna. Exempel Bryta angriparens anfallskraft.
22 Mattson, H. KOMPENDIUM I OPERATIONSKONST. Operativ bedömandemetod O:4, Försvarshögskolan,
STOCKHOLM, 1996, s. 3.
23 Ibid, s. 23.
24 Mattson, H. KOMPENDIUM I OPERATIONSKONST. Operativ bedömandemetod O:4, Försvarshögskolan,
STOCKHOLM 1996, s. 7.
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viktig process i detta sammanhang är att gå igenom kapaciteter till tid och rum

och se på de resurser vilka skall verka mot varandra. ”Dessa jämförelser skall ge

vägledning och underlag för att senare ställa upp handlingsmöjligheter -

alternativ.” 25 Syftet med kapacitetsjämförelsen är att granska operationens

genomförbarhet och kontrollera om det finns orimligheter i förutsättningarna.

Detta görs både analytiskt och intuitivt genom en iterativa process.

Process/analys

Den andra delen i Lawsons modell omfattar punkten tre ”Överväganden”, till

och med val av urvalsfaktorer. Inledningsvis är det främsta syftet är att

”klarlägga motståndarens system- och tidsmässiga sårbarheter.”26 Detta är av

stor vikt då resultatet blir en ”mental samlings- och uppbyggnadsfas,”27 och kan

i sin förlängning leda till att initiativet kan tas. Det är fråga om att sammanfatta

utgångsvärden från underlaget i syfte att finna de tyngsta slutsatserna. Att

därefter ta fram handlingsmöjligheter framställs som en kreativ process, där

framtagandet i sig av flera alternativ är en del av denna kreativitet.28

Under den inledande delen av bedömandet fattar stabschefen beslut om

operationsavsikt. Tillsammans med slutsatserna från analysen ligger detta till

grund för de operativa idéer29 vilka skall vara basen för de olika

handlingsmöjligheterna. Detta blir därmed den metod som svarar på hur

uppgiften skall lösas och hur målet skall nås.30 Då de operativa idéerna är

formulerade kan operativa ambitioner,31 kopplade till tid och rum, nyttjas för att

omfatta handlingsalternativen.

                                                
25 Mattson, H. KOMPENDIUM I OPERATIONSKONST. Operativ bedömandemetod O:4, Försvarshögskolan,
STOCKHOLM 1996,  s. 9.
26 Ibid, s. 9.
27 Ibid, s. 9.
28 Ibid, s. 11.
29 Operativ idé: En uppfattning om vad som skall åstadkommas eller uppnås med operationen. Friman &
René. DEN OPERATIVA KRIGSKONSTENS GRUNDER, Försvarshögskolan, Operativa institutionen,
Stockholm 2000, s. 28.
30 Friman & René, s. 29, menar här att det är frågan om att: ”angripa motståndarens kraftcentra genom att
försöka utnyttja hans sårbarheter”. Detta är intressant då det tydligt klarar ut varom det är fråga.
Utbildningsanvisningarna för den svenska modellen nyttjar dock inte detta begrepp och det finns ingen
process eller procedur där motståndarens kraftcentrum skall definieras.
31 Operativa ambitioner: Kallas även operativa mål. Exempel: Upprätthålla egen operativ frihet (Bestrida
angriparens operationsfrihet). Ibid, s. 31.
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Det framgår även att det i sig inte är något självändamål att generera ett flertal

operativa idéer. Detta ses ändå som viktigt, då det finns rent principiella

skillnader för att nå måluppfyllnad.32 I syfte att kunna ta initiativet och agera

framgår det vidare att det beroende på uppgiftens karaktär och huruvida den är

offensiv eller defensiv kan innebära att motståndarens eller egna

handlingsalternativ analyseras först.33 Här är också avvägningen mellan vår

styrka, fiendens svaghet och dess inbördes förhållande viktig och skall

beskrivas. Vidare genomförs en översiktlig värdering av vad som bedöms vara

mest riskfyllt med hänsyn till lösandet av uppgiften. Sannolikheter för olika

alternativ tas fram och en bedömning genomförs av vad fienden tidigast bedöms

kunna genomföra.

Compare/jämföra

Den tredje delen i Lawsons modell innefattar, under rubriken ”Överväganden,”

punkterna 3.7, ”Alternativjämförelser” och 3.8, ”Alternativvärdering”.

Alternativjämförelsen sker i matrisform där alternativen ställs mot både

urvalsfaktorer och varandra. Detta leder till en mängd konfrontationer vilka

dessutom kan utvecklas med spel på de olika alternativen. 34 Grundligheten och

konfrontationsmodellen styrs av disponerad tid och slutresultatet är en

föredragning för chefen avseende framtagna alternativ.

Decide/besluta

Den fjärde delen i Lawsons modell motsvaras av punkten fyra, ”Beslut”. Chefen

väljer alternativ och fattar därmed  beslut om val av metod och hur uppgiften

skall lösas. Här framgår det att det valda alternativet skall utformas med hänsyn

till ”de olika operativa funktionerna såsom luftförsvar, sjömålsbekämpning,

anfallsförband, o.s.v.” 35 Vidare sägs att det under denna del i processen kan

vara lämpligt att ”kontrollera” det valda alternativet mot krigföringens

                                                
32 Mattson, H. KOMPENDIUM I OPERATIONSKONST. Operativ bedömandemetod O:4, Försvarshögskolan,
STOCKHOLM 1996, s. 10.
33 Ibid, s. 10.
34 Ibid, s. 15.
35 Mattson, H. KOMPENDIUM I OPERATIONSKONST. Operativ bedömandemetod O:4, Försvarshögskolan,
STOCKHOLM 1996, s. 18.
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principer36 för att se hur väl beslutet svarar upp mot dessa.37 Slutresultatet skall

vara ett beslut där operationsavsikt, huvuddrag i operationsplanen, nödvändiga

åtgärder inom operativa stödfunktioner, prioriteringar och restriktioner skall

framgå.

Den svenska planeringsmodellen stämmer väl överens med de faktorer vilka

Lawson ställer upp för en rationell och analytiskt bedömning av komplexa

problem.

2.3 NATO:s  planeringsprocess

NATO:s operativa planeringsprocess finns beskriven i ”Guidelines for Operaional

Planning” (GOP) och AJP-01(A).38 Denna ses av NATO som applicerbar även för

icke NATO medlemmar inom ramen för ”Combined Joint Task Forces” (CJTF)

eller anpassad till medlemmar under ledning av EU. 39 I NATO genomförs den

operativa planeringen utifrån två separata men med varandra relaterade processer:

”Advanced Planning and Implementation Planning”.40

Strävan är att den standardiserade41 metoden genom sin design skall ge ”specific

output” från varje steg i processen där syftet är att skapa den bästa möjliga

planen. 42

                                                
36 Operativa principer: Ett antal aspekter på krigföring. Till exempel kraftsamling och överraskning. Friman
& René. DEN OPERATIVA KRIGSKONSTENS GRUNDER, Försvarshögskolan, operativa institutionen,
Stockholm 2000, s. 59.
37 Mattson, H. KOMPENDIUM I OPERATIONSKONST. Operativ bedömandemetod O:4, Försvarshögskolan,
STOCKHOLM 1996, s. 18.
38 North Atlantic Treaty Organisation. AJP-01(A) – Allied Joint Doctrine. Military Agency for
Standardizations (MAS). NATO Letter of Promulgation.
39 Ibid, s xi.
40 Ibid, s. 3-1 – 3-2. Produkten av Advanced Planning är Contingency Operational plans (COP), planer vilka
är framtagna för möjliga operationer där planeringsförutsättningar har kunnat identifierats eller antagits i
nuläget (GOP, s 2-1). Implementation Planning innefattar utvecklandet av Operational Plans (OPLAN´s) eller
campaign plans. OPLANS´s är befälhavarens medel för att koppla sin vision av sekvenserna i operationen
tillsammans med stödjande funktioner för att nå uppsatta mål. Om en passande COP redan har blivit
utvecklad kan denna nyttjas som grund för utvecklandet av OPLAN eller en campaign plan.
41 Ibid, s. 3A-1.
42 Ibid, s 3-4.
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Figur 4  NATO:s operativa planeringsprocess. Källa: GOP 99.
(Markerad indelning efter Lawsons modell). För en 
mer hetäckande beskrivning se bilaga 1.

Procedurer och processer inom metoden skall ses i ljuset av att de är resultat av

samtliga medlemsländers påverkan och godkännande. Planeringsprocessen är

uppdelad i fem steg enligt figur 4 och skall ses som en ”deduktiv resonemangs-

process, som rör sig från generella fakta till specifika optioner för vilket i

huvudsak planeringslaget i staben ansvarar.” 43

                                                
43 GOP 99, s. 4-2.
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Sense/varseblivning

Denna del i Lawsons modell ramar in steg ett och två, ”Initiating Directive”, och

”Orientation.”

”Initiating Directive” startar med befälhavarens bedömning av vad som krävs för

att lösa tilldelad uppgift.44 Detta som ett resultat av det planeringsdirektiv som

givits för att initiera planeringen. 45 Direktiven är politiska likväl som

militärstrategiska och ger de styrningar vilka avgränsar problemet på denna

övergripande nivå. Här framgår bland annat angriparens bedömda strategiska mål

och ”Centre of Gravity”(COG).46 Avseende egen verksamhet redogör

initieringsdirektivet för det egna strategiska målet och det egna ”COG”. Här

framgår även önskat slutläge ”Desired End State”47 för operationen, både på den

politiska och militärstrategiska nivån. 48

Under steg två, ”Orientation,” genomförs en uppdragsanalys (”Mission Analysis”)

i syfte att orientera planeringen i rätt riktning. Denna skall inte förväxlas med den

stabsanalys som genomförs under senare delen av bedömandet. Uppdragsanalysen

som är en dynamisk process,49 kan bland annat genomföras som ”brainstorming”,

och har två målsättningar. Den första är att rama in problemets natur, och den

andra att lägga fast det önskade ”End State”.50 Befälhavaren är ansvarig för att

genomföra analysen och en specialiserad planeringscell i staben genomför

stabsarbetet.51 Ytterligare delar som övervägs i sammanhanget är bland annat

identifiering av tvingande och begränsande styrningar samt styrkor och svagheter

hos egna och fiendens resurser.

                                                
44 North Atlantic Treaty Organisation. AJP-01(A) – Allied Joint Doctrine. Military Agency for
Standardizations (MAS). NATO Letter of Promulgation, s. 3-2.
45 GOP 99, s. 4-3.
46 Ibid, s. 3-1. COG are described as the hub of all power and movement on which everything depends, or the
point against which all energies should be directed.]-[The essence of operational design lies in being able to
mass joint effects against the opposing force’s COG, which they seek to protect, whilst protecting one’s own
COG
47 Den målbild vilken skall uppnås för att uppgiften skall vara löst.
48 GOP 99, Annex B, s. 4-B-1.
49 North Atlantic Treaty Organisation. AJP-01(A) – Allied Joint Doctrine. Military Agency for
Standardizations (MAS). NATO Letter of Promulgation, s. 3A-1.
50 Ibid, s. 4-4.
51 Ibid, s. 4-4.
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En viktig del under fasen ”Orientation” är att identifiera det operativa ”COG” och

de ”Decisive Points”52 vilka leder till lösandet av uppgiften och därmed

uppnåendet av ”Desired End State”. För att kunna fastställa huruvida uppgiften är

löst är det avgörande att ”Criteria for Success” definieras.53 I och med detta kan

dessa kriterier för framgång bockas av och ge svar på huruvida uppgiften är löst

efter att operationen är genomförd.

Figur 5  Lines of operation över "DP" mot "COG". Källa: GOP 99

Vidare genomför staben en föredragning, ”Mission Analysis brief”, i syfte att få

chefens godkännande av uppdragsanalysen. 54 Planeringsprocessens

orienteringsdel avslutas med att chefen ger riktlinjer för fortsatt planering,

”Commanders Planning guidance”. Dessa riktlinjer är ett formellt dokument som

inte bara styr det fortsatta bedömandet utan dessutom tjänar som initierings-

direktiv till underlydande förband.55 De tre nyckelelement vilka är resultatet av

denna del i processen är: Befälhavarens beslutsavsikt, hans vision av ”Desired

End State” och det formulerade uppdraget.56

                                                
52 GOP 99, s. 3-2. ”Decisive points are the keys to getting at the COGs.]-[Proper action at decisive points
allows commanders to gain the initiative, retain freedom for operational manoeuvre, and maintain
momentum and maintain the initiative.]-[Normally, there will be multiple decisive points in a theatre.
Planners must analyse all potential points and determine which enable the best options for eventual attack of
the opposing force’s COG. Commanders designate the most important decisive points as intermediate
objectives and allocate resources against them.”
53 Ibid, s. 4-7. ”Criteria for Success”  kan ses som händelser/lägen vilka skall vara uppnådda för att
därigenom konstituera att ”Desired End State” är uppnått.
54 Ibid, s. 4-9.
55 Ibid. Annex 4D. Se även bilaga 2.
56 Ibid, s. 4-10. Uppdraget ”Mission” svarar i detalj på frågorna: Vem som skall genomföra operationen, vad
som skall göras, när skall det göras, var kommer det att hända och varför det utförs.
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Process/analys

Detta steg motsvaras av de två inledande delarna av ”Concept Development”:

Stabsanalysen och utveckling av handlingsalternativ, ”Courses of action” (COA).

De resterande delarna med jämförelser och val av alternativ jämte utveckling av

det operativa konceptet faller utanför detta steg i Lawsons C2 process och

återfinns först under ”Compare” och ”Decide”.

Bedömandearbetet genomförs som en omfattande logisk analys där alla under

”Initiating Dirictive” och ”Orientation” insamlade fakta utreds.57 Här genomförs

även utformningen av olika handlingsalternativ. Stabsanalysen genomförs i syfte

att kontrollera att uppdraget är genomförbart och utförs som en iterativ process

där specialfunktionerna bidrar med sina respektive ingångsvärden. Analysen

underlättas genom användningen av mallar vilka listar eventuella faktorer och

slutsatser samt ger vägledning i bedömandet.58 Viktigt är att skapa ett stort antal

alternativ då detta skapar flexibilitet i fråga om hur resurser skall användas för att

lösa uppdraget.59 Chefens roll i processen är inte bara att ta emot information och

att genomföra avdömningar vid föredragningar, utan han hålls också kontinuerligt

underrättad och påverkar personligen processen för att hålla staben koncentrerad

på uppgiften. 60

Compare/jämföra

Denna del motsvaras av alternativjämförelserna i ”Concept Development”. Här

genomförs en individuell prövning av de framtagna alternativen utifrån kriterierna

lämplighet, utförbarhet, godtagbarhet, exklusivitet och fullkomlighet. Därigenom

kontrolleras alternativens livskraft.61 Alternativen jämförs även mot angriparens

alternativ för att därigenom identifiera det egna alternativets styrkor, svagheter

                                                
57 GOP 99, s. 4-11.
58 Ibid, s. 4-11. Annex E till GOP.
59 Ibid, s. 4-12.
60 Ibid, s. 4-12.
61 Ibid, s 4-13. Lämplighet: Om handlingsalternativet genomförs på det vis och i de faser såsom beskrivs,
kommer då alternativet att resultera i att uppdraget slutförs? Utförbarhet: Är Handlingsalternativet möjligt att
utföra inom ramen för tilldelade resurser? Godtagbarhet: Nyttjar Handlingsalternativet militära resurser och
materiel på ett effektivt sätt samt inom ramen för NATO riktlinjer och risknivåer? Är de bedömda förlusterna
acceptabla? Exklusivitet: Skiljer sig Handlingsalternativet i tilläcklig omfattning från övriga och är då
jämförbara för- och nackdelar klart differentierade? Fullkomlighet: Är Handlingsalternativet komplett? Svarar
Handlingsalternativet på när, vem, vad och hur frågorna?
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och genomförbarhet.62 Spel på lösningarna ses om en viktig del i denna process.

Avslutningsvis jämförs alternativen mot varandra i syfte att ta fram det alternativ

som bäst bedöms lösa uppgiften. Det framgår inte i GOP huruvida slutsatserna i

analysdelen nyttjas som urvalsfaktorer i alternativjämförelsen.

Decide/besluta

I NATO:s planeringsprocess genomförs under denna del en beslutsföredragning

”Decision  Brief” för chefen. 63 Här väljs alternativ och chefen fattar därmed beslut

avseende val av metod för att lösa uppgiften. Dessutom framgår det att chefen,

även presenteras tillhörande relevanta fakta och kan komplettera och utveckla valt

alternativ. Han kan även nyttja tillfället för att låta sig rådas av någon av de

underlydande cheferna.64 Efter att chefen valt alternativ ger denne direktiv för

utformandet av  ”Concept of Operation.” 65

NATO:s planeringsmodell följer väl Lawsons uppställda modell för rationell och

analytisk bedömning av komplexa problem.

                                                
62 GOP 99, s. 4-14.
63 Annex på Decision Brief. Se bilaga 3.
64 GOP 99, s. 4-14.
65 Ibid, s. 4-14.
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3 Teorianknytning

3.1 Teoriansats/analysmodell

Att utifrån relevanta påverkansfaktorer analysera operativa planeringsprocesser

avseende validitet och effektivitet är redan i formuleringen en utmaning. Att sedan

finna dessa relevanta analysfilter och på ett väl underbyggt sätt utvärdera en

metodik som inte i sig är vetenskapligt underbyggd, utan till stor del vilar på ett

underlag baserat på fältherrars personliga erfarenheter, bidrar till utmaningen. För

att få en relevant grund till min analys har jag därför valt att utgå från tre områden

vilka kommer att utgöra den teoriansats mot vilka planeringsprocesserna

analyseras.

Det första området har sin bas i militärteorin. Den kommer att nyttjas i syfte att

analysera huruvida det finns spårbarhet av militärt teoretiskt tänkande i

bedömandemetoderna. Militärteorins relevans som bedömningsgrund motiveras

ur perspektivet att den utgörs av ett antal aspekter på och om krigföring, och kan

därmed betraktas som ett analysinstrument för att göra det möjligt att strukturera

verkligheten i relativt avgränsande block.66 ”Strategisk teori faller inom ramen

för det deskriptiva och har därmed till syfte att skapa insikt och förståelse för

problemens karaktär och egenart. Dock utan att formulera lösningar på hur dessa

problem skall lösas, men bidrar genom sitt teoretiska resonemang till en ökad

möjlighet till framgång för dem vilka skall lösa komplexa militära problem.”67

Det kan samtidigt hävdas att analysera operativ planering med hjälp av

militärteori redan som begrepp är motsägelsefullt om man samtidigt hävdar att

krigskonsten är just konst och inte något rationellt analyserande baserat på

vetenskapliga metoder. Å andra sidan skulle det kunna hävdas att konst är

verkligheten tolkad genom ett perspektiv. Perspektivet kan i detta fall utgöras av

just militärteorier.

                                                
66 Friman & René. DEN OPERATIVA KRIGSKONSTENS GRUNDER, Försvarshögskolan, Operativa
institutionen, Stockholm 2000, s. 59.
67 Diesen, Sverre: Militär strategi, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2000, s. 38. Översättning till svenska.
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Slutligen kan teoriansatsen motiveras genom att de båda riktningarna inom

militärteorin, å ena sidan den deterministiska, vilken bygger på lagbundenhet och

regler och å andra sidan den stokastiska som bygger på att vilja och irrationalitet

kompletterar varandra och därmed kan ”belyse ulike sider ved strategisk natur”68

Det andra området tar sitt avstamp i forskningsområdet kring NDM (Naturalistic

Decision Making.69 Att nyttja denna forskningsinriktning kan inledningsvis

ifrågasättas. Främst med hänsyn till att modellerna för operativ planering bygger

på en rationellt uppbyggd process där en iterativ analys skall leda fram till ett

beslutsunderlag för beslutsfattaren.

Med hänsyn till den dynamik70 och därmed de osäkerheter kriget skapar med ett

icke linjärt omvärldsläge kan det dock hävdas att denna teori ges acceptans som

analysinstrument. Därutöver skall inte angriparen, med de möjligheter han har

till vilseledning, förbises i probleminramningen för beslutsfattning. Således är

det av stor vikt för beslutsfattaren att ha en sådan procedur och process att han

snabbt kan möta det oväntade, och dessutom utnyttja det till sin fördel.

”Reduktion av osäkerheter som uppkommer på grund av friktioner är egentligen

per definition ej möjlig [läs kan ej analyseras och planeras för] då friktionen  i

stor utsträckning är grundad i irrationalitet. Denna typ av osäkerheter kan

hanteras genom utveckling av förmågan att agera i oförutsedda situationer”71

Den tredje och sista delen i teoriansatsen utgår från perspektivplanering,

Försvarsmaktsidé och målbild – FMI 2020 rapport 4. Argumenten för detta

analysfilter är att det fokuserar på de ökade krav som ställs på Försvarsmakten i

form av kompetens och förmåga i en dynamisk omvärld, framförallt med

inriktningen på internationalisering och interoperabilitet. Inte minst de mänskliga,

                                                
68 Diesen, Sverre. Militär strategi, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo, 2000, s. 43. ”Strategisk” kan i detta
samanhang ses som militär.
69 Definieras i Sverige som Intuitiv beslutsfattning.
70 Dynamisk. Kraft och rörelse i motsats till statisk. Lund, Ann-Marie e.d: BONNIERS COMPACT
LEXIKON, Lidman Production, Ytterlids Prepppress, Mladinska Knjiga, Ljubljana, 1995. Se även Bremer,
Bengt, som tolkar dynamik inom ramen för beslutsfattning som krav på en serie beslut i realtid. Föreläsning
om beslutsfattning, FHS, 001218.
71 Friman & René. DEN OPERATIVA KRIGSKONSTENS GRUNDER, Försvarshögskolan, Operativa
institutionen, Stockholm 2000, s. 104.
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organisatoriska och administrativa faktorerna talar för att den lämpar sig väl för

att använda som analysfilter och framför allt för den svenska modellen.

Figur 6  Teoretisk ansats för analys av operativa
planeringsproceser

Den teoretiska ansatsen kan genom sin skärskådning av planeringsprocesserna

vara en kompass som kan utvisa var processerna har sina styrkor och svagheter.
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4 Militärteoretisk spårbarhet

Syftet med detta kapitel är att beskriva den militärteoretiska ansatsen för att

därefter analysera den svenska och NATO:s operativa planeringsprocess.

4.1 Teoretisk ansats

Militärteorin kan generellt sett indelas i två stycken riktningar eller skolor. Den

första skolan står för den mer tolkande, reflekterande och skapande ansatsen och

har sin grund i hermeneutiken. 72 Denna skola representeras främst av Carl von

Clausewitz. Den andra skolan står för det mer lagbundna och rationella och har

sin grund i positivismen73 och representeras främst av Henri Jomini. Teorier är

inte det som skiljer skolorna åt, utan framför allt synen på deras tillämpning.

Den mer positivistiska synen menar att det genom studier i militär historia går att

ta fram teorier vilka kan tillämpas. Clausewitz menar att teorierna snarare är till

för att förstå historien.

Jomini ville med sin bok ”Précis de l´art de la guerre” bevisa att det existerade

en grundläggande princip för alla krigsoperationer, en princip som borde

behärska alla kombinationer för att de skall bli framgångsrika.74 Dessa principer

skulle baseras på studier och erfarenheter från krigshistorien. 75 De kan kort

beskrivas som att finna den avgörande punkten, vid rätt tid kraftsamla sin styrka

mot densamma utan att blotta sin egen och då helst mot fiendes flank, vilket jag

ser som likställt med hans sårbarhet. Denna avgörande punkt skall nås genom en

kombination av rörelser och åtgärder.76

                                                
72 Hermeneutik kan översättas med ”tolkningskonst” eller ”tolkningslära”. Nyttjas bland annat för studier av
mänskliga fenomen, både för humanistiska och samhällsvetenskapliga problem. Andersson, Heine, e.d.
Vetenskapsteori och metodlära. Studentlitteratur, Lund 1994, s.187. Se även Hartman, John, Vetenskapligt
tänkande. Studentlitteratur. Lund 1998, s 14 och 162 – 164.
73 Positivismen. Vetenskapsfilosofisk ståndpunkt enligt vilken all verklig kunskap är baserad på observerade
fakta, sinnlig varseblivning och erfarenhet. I ”Discours sur l´esprit positif” formulerade A Comte principerna
för positivismen. Enligt dem rör det sig bland annat om etablerandet av vunnet vetande i trygga teorier.
Delius, Christoph. Filosofins historia, Druckhaus Locher, Köln 2000, s. 115.
74 Johansson, Alf. W: Europas krig, Tiden, Stockholm, 1994, s. 52.
75 ”Jomini expounded his theories in terms of historically explained principles of war”. Hittle, J.D, e.d.
Jomini and his summary of the Art of War, The Telegraph Press, Harrisburg 1965, s. 9.
76 Johansson, Alf. W. Europas krig, Tiden, Stockholm 1994, s. 51-53.
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Liddell Hart, en annan representant för denna inriktning, menade att den

fulländade strategin var:  ”the destruction of the enemy´s armed forces – through

their unarming by surrender – without any fighting.”77  Med sin bok ”Decisive

Wars in History” tog han, baserat på studier av militärhistoria, fram ett antal regler

för krigföring.78  För att uppnå denna ”The indirect approach” är det centralt att

finna fiendens avgörande svaghet, hans kritiska punkt, för att sedan genom en

kombination av tempo, manöver, överraskning och med bibehållen

handlingsfrihet anfalla för att sätta fienden i obalans och nå ett avgörande.79 Sun

Zi, utan att kategorisera honom i någon skola , hävdar även detta då han skriver att

”den skickliges strategi är därför att segra på slagfältet utan strid, intaga städer

utan angrepp och förinta länder utan långdragen kamp”.80

J.F.C Fuller, en tredje representant för den positivistiska skolan, har likt de andra

författarna tagit fram regler för krigföring. Dessa, de kanske mest kända, antogs

av USA och ingick efter första världskriget som en del i fältmanualen. 81 Ur den

positivistiska skolan går det således dra slutsatsen att det är fråga om att ur

kvantifierbara skeenden och utifrån militärhistoriska studier, finna ett antal säkra

principer eller lagar. Detta studie – princip – lagsammanhang skulle därmed

kunna vara den genomgripande tanken med denna militärteoretiska inriktning.

Clausewitz, som beskrev den skapande processen, viljestyrkan och det

dynamiska samspelet mellan styrkerelationer och tidsförhållanden intog en

annan ståndpunkt. Han menade att där skapande och kreativitet är syftet, där hör

                                                
77 Hart, B.H. Liddell. The Decisive Wars of History, London 1929. s. 153.
78 Hart, Liddell, regler för krigföring: Anpassandet av målet efter medlen, att hålla fast vid målet, valet av
minst väntade medel eller metod, val av medel och metod som möter minst motstånd, bibehålla
handlingsfriheten, flexibilitet i planer och genomförande, anfall ej motståndaren när han kan bemöta anfallet
och slutligen att inte anfalla på nytt med samma medel och metoder om detta varit grund för misslyckande.
Svensson, Bengt. STRATEGISKA TEORIER, Strategiska institutionen Försvarshögskolan, STOCKHOLM
1996, s. 14-15.
79 Kritik mot Liddell Hart har bland annat riktat av Dupuy i boken The Evolution Of Weapons and Warfare.
”It was by picking Fuller´s brains that Liddell Hart was able to sell himself as a military theorist. Liddell
Hart the man ”who could describe Scipio Africanus as being greater than Napoleon, can never be considered
a profound student of military genius or theory.” Dupuy, N. Trevor. The evolution of Weapons and Warfare,
Da Capo Press, New York 1984, s. 323.
80 Beng, Kee & Pettersson, Bengt. Sun Zis krigskonst, Operativa institutionen, Försvarshögskolan, Gotab
Elander, Stockholm, 1999.  s. 27.
81 J.F.C. Fuller: Mål, Offensiv, Koncentration, Styrkeekonomi, Rörlighet, Enhetlighet, Överraskning,
Säkerhet och enkelhet. Johansson, Alf. W. Europas krig, Tiden, Stockholm 1994, s. 67. Se även Collins, M
John. Grand Strategy, Principles and Practicies. Naval Institute Press, Annapolis, Maryland 1973, s. 22.
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konsten hemma.82 Kriget, vilket sågs som en skapande process, en konst, fick

inte leda till att befälhavaren förblindades av teorier.83 Clausewitz hävdade att

teorin hade till uppgift att analysera och urskilja det oklara, förfina den militäre

ledarens omdöme och inte sätta upp regler för hans handlande. Det var en fråga

om att träna intellektet, inte att fylla det med föreskrifter.84 Detta kunde uppnås

genom teoretiska studier där dessa tränade upp fältherrens intellekt och hjälpte

honom att sortera sina erfarenheter. Att inte tro för mycket på teorier var även ett

sätt att bibehålla sin intellektuella vakenhet.85

Friktionerna, ”Gesamtbegriff einer allgemeinen Friktion86,” sågs av Clausewitz

som något som sällan kunde styras eller beräknas utan hade sitt ursprung i det

oberäkneliga och irrationella. Endast genom erfarenhet, vilja och intuition kan

planer och bedömningar genomföras vilka sannolikt leder till framgång, och

regler kunde således inte eliminera det irrationella. Clausewitz menade att det

inte ur en strukturanalys går att konstruera en framgångsrik handlingsteori. 87 Det

kan sägas att det således finns ett problem när kunskapen skall omsättas till

handling. Även om Clausewitz står som representant för den mer hermeneutiska

synsättet är hans slutsats i kapitel tre i Krigskonst eller krigsvetenskap i ”Vom

Kriege”, att krig inte hör hemma inom konsten eller vetenskapen, utan är en del

av människans sociala existens och därmed en konflikt mellan intressen. 88

Clausewitz har av många även uttolkats som förespråkaren av ”den direkta

strategin” där uttalanden som att krigets mål är att tillintetgöra fienden anses ha

bidragit till denna tolkning. 89 Det som bör nämnas i sammanhanget är

Clausewitz kommentarer att förintandet inte bara fokuserar på fiendens

stridskrafter utan att hans moral och vilja måste slås. Båda dessa delar är starkt

integrerade och så länge viljan inte är bruten är förintelsen inte fullbordad. Häri

                                                
82 Friman & René. DEN OPERATIVA KRIGSKONSTENS GRUNDER, Försvarshögskolan, operativa
institutionen, Stockholm 2000, s. 10.
83 Johansson, Alf. W. Europas krig, Tiden, Stockholm 1994. s. 253.
84 Mårtensson, Hjalmar. von CLAUSEWITZ OM KRIGET , PROBUS förlag, STOCKHOLM 1995, s. 19.
85 Johansson, Alf. W. Europas krig, Tiden, Stockholm 1994, s 38.
86 Fritt översatt ungefär totalbegreppet för en allmän friktion.
87 Ibid, s. 39.
88 Clausewitz Carl. ”On War”. Howard, Michael & Paret, Peter e.d.  Princeton University Press, New Jersey
1976, s. 149.
89 Mårtensson, Hjalmar. von CLAUSEWITZ OM KRIGET , PROBUS förlag, STOCKHOLM 1995, s. 24.
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finns också Clausewitz kärna om det avgörande slaget. Att definiera och krossa

motståndarens kraftcentrum. Clausewitz menade att riktandet av kraften mot

tyngdpunkten/kraftcentrum gör att helheten träffas och faller, det vill säga där

motståndaren är som mest sårbar.90 ”Det avgörande slaget måste därför

betraktas som det koncentrerade kriget, som tyngdpunkten i hela kriget eller

fälttåget. ” 91

Med hänsyn till militärteorins olika inriktningar kommer båda skolorna att ligga

till grund för utvärderingen av de operativa planeringsprocesserna och den

spårbarhet i militärteorin som där eventuellt kan finnas.

4.1.1 Slutsatser
Dessa slutsatser är resultatet av de olika skolornas inriktning och inte en

värdering av dess relevans. I båda skolorna framgår det tydligt att det är fråga

om att finna fiendens tyngdpunkt, eliminera densamma och uppnå framgång.

Om  vägen dit går via motståndarens stridskrafter eller de svagheter vilka kan

fälla dem är således en del av debatten kring ”hur” detta skall uppnås. Synen på

nyttjandet av regler kontra kreativitet och den fria tanken, konsten, en annan.

q Principer kan nyttjas som ledstänger vid planering för att därigenom leda

befälhavaren och öka sannolikheten för framgång i en komplex miljö.

q Kriget likt annan ”vetenskap” har en lagbundenhet och är därmed hanterbart

och kan beskrivas rationellt. Häri finns nyckeln till framgång.

q Regler som resultat av principer är enkla att konkretisera och kan därför på

ett tydligt sätt ingå som delar i reglementen och doktriner.

q Principer kan vara verktyg för att öka förståelsen, reflektera över stridens

dynamik och skapa insikt i hur jag bör agera för att möta komplexa problem.

q Friktioner kan inte lösas genom ett på förhand applicerat regelsystem. Endast

genom kreativitet, flexibilitet, förståelse och ett innovativt tänkande kan

verkan av dessa friktioner, när de uppstår, minskas.

q Att neutralisera motståndarens kraftcentrum krävs för att nå ett avgörande.

q Teorier kan ses som ett stöd för att uppfatta verkligheten.

                                                
90 Johansson, Alf. W.  Europas krig, Tiden, Stockholm 1994, s. 31.
91 Clausewitz Carl. ”On War”. Howard, Michael & Paret, Peter e.d.  Princeton University Press, New Jersey
1976, s. 234.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  19100:1011
Mj Fredrik Ståhlberg 01-04-12 Sid. 28 (82)

4.2 Analys av svensk planeringsprocess

Sense/varseblivning

En central frågeställning i planeringsprocessen är vad som skall uppnås. För att

svara på denna fråga genomförs en planmässig analys där bland annat högre chefs

uppgift bryts ned och omsätts. Inga erfarenhetsmässiga tillägg görs92 och

kreativiteten och skapandet får stå tillbaka till förmån för sytematiken. Med

hänsyn till framför allt detta systematiska tänkande blir kopplingen till den

Clausewitzska skolan om skapande och konst avlägsen. Förvisso kan det hävdas

att definierandet av vad som skall uppnås i sin förlängning har bäring mot

motståndarens kraftcentrum och skulle därmed ges spårbarhet till de båda

militärteoretiska skolorna. Dock uttrycks inte sökandet efter eller definierandet av

motståndarens kraftcentrum (Clausewitz) konkret i planeringsprocessen, utan

metoden präglas i stället av mekaniskt arbete. Därmed återstår det att finna

beröringspunkter med den mer lagbundna skolan. Även här känns emellertid

militärteorin avlägsen och det som kan ge associationer till den positivistiska

inriktningen är att bedömandet genomförs rationellt och systematisk. Några

principer eller lagar nyttjas dock inte i detta steg, vare sig som ledstänger eller för

att kontrollera framtaget resultat.

I det fortsatta bedömandet analyseras gränssättande faktorer genom att en

översiktlig kapacitetsjämförelse genomförs. Här kan spårbarhet till skolan om

lagbundenhet och regler skönjas. Främst med hänsyn till framtagandet av

motståndarens svagheter och hur dessa skall nyttjas för att nå framgång. Men den

svenska modellen fokuserar inte på svagheterna i detta skede av processen. Här

ställs i stället system mot system för att granska uppgiftens genomförbarhet och

finna eventuella orimligheter i förutsättningarna för uppgiftens lösande. Här fås

intrycket att det är tankar kring utnötningskrig snarare än att nyttja motståndarens

svagheter som är rådande. Vidare söks eller definieras inte operationens

avgörande punkt (Jomini) varför den blir lika avlägsen som Clausewitz syn på

kraftcentrum. Utan denna militärteoretiska grund blir risken uppenbar att den

matematiska uppräkningen av kapaciteter omedvetet låser planeringen till ett

                                                
92 Mattson, H. KOMPENDIUM I OPERATIONSKONST. Operativ bedömandemetod O:4, Försvarshögskolan,
STOCKHOLM 1996,  s. 3.
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tankesätt om utnötning. Här borde istället motståndarens svagheter och

gränssättande faktorer nyttjas för att nå framgång.

Process/analys

Detta stegs inledande analys har som främsta syfte att klarlägga motståndarens

system- och tidsmässiga sårbarheter.93

Den beskrivna kreativa processen att ta fram handlingsalternativ baserat på

operativa idéer visar på det centrala i att finna alternativ som svarar mot

problemets natur. Friman och René menar att det här är fråga om att angripa

motståndarens kraftcentrum genom att försöka utnyttja hans sårbarheter.94 Detta

är intressant och skulle därmed ha en direkt koppling till bland annat Liddell Hart,

”indirect approach”, då vägen till kraftcentrum inte går via konfrontation med

hans styrka utan genom att nyttja svagheterna. Jominis teori om att samordna sin

styrka mot operationens avgörande punkt kan även skymtas i bedömandet och

Clausewitz tankar om att krossa kraftcentrum och där inräknat viljan som en

avgörande del, får även ses vara närvarande. Detta är i så fall positivt. Samtidigt är

det kanske något optimistiskt. Det finns förvisso militärteoretiska tankar mellan

raderna i planeringsprocessen, men det finns ingen tydligt framtagen process eller

procedur som mer systematiskt och lagbundet fokuserar på klarläggandet av

motståndarens kraftcentrum och/eller i vilken ordning hans svagheter skall

utnyttjas för att nå framgång. Därför kan det vara svårt att klart definiera dessa

och således även att utnyttja dem. Att finna dessa sårbarheter och utnyttja dem för

att slå mot motståndarens kraftcentrum är även ett sätt att prioritera sin egna

resurser och välja medel och metoder för framgång. Även detta kan svårligen

genomföras med hänsyn till planeringsprocessens procedurer.

Vad avser skapandet och konsten kan även detta till del urskiljas i processen.

Tillsammans med de operativa idéerna skapas det möjligheter att ta fram och

nyttja motståndarens sårbarheter. Men då dessa inte konkretiseras finns en risk att

                                                
93 Mattson, H. KOMPENDIUM I OPERATIONSKONST. Operativ bedömandemetod O:4, Försvarshögskolan,
STOCKHOLM 1996, s. 9.
94 Friman & René. DEN OPERATIVA KRIGSKONSTENS GRUNDER, Försvarshögskolan, operativa
institutionen, Stockholm 2000, s. 29.
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även motståndarens kraftcentrum inte definieras och målet blir en diffus bild.

Detta kan i sin förlängning menligt påverka planeringen varför det kan bli svårt att

skapa sig en tydligt definierad målbild. Genomförandet kan därmed inte optimeras

och dessa brister kan leda till att osäkerhetsfaktorer och friktioner bedöms få stor

inverkan på genomförandet.

Compare/jämföra

Systematiken och metoderna för alternativjämförelser i detta skede kan knappast

anses skapa för fienden farliga och irrationella lösningar. De slutsatser vilka

dragits efter hand i bedömandet har haft sin grund i fakta och antaganden och

lagts fast efterhand för att möjliggöra fortsatt bedömandearbete. En sådan metod

kan skapa en omedveten trygghet och en falsk verklighetsuppfattning där bristen

på dynamik i alternativen inte visar på stridens komplexitet. Att därefter värdera

alternativa lösningar mot denna analyserade bild gör att metoden inte på ett

relevant sätt tar hänsyn till de friktioner och osäkerheter som uppträder vid

genomförandet. Detta steg i planeringsprocessen bedöms därmed som

systematiskt, där ett metodiskt och rationellt tänkande påstås leda fram till den

bästa lösningen, samtidigt som liten hänsyn tas till skapande och

krigföringsprinciper.

Genom en tyngdpunktsförskjutning av nedlagd kraft i bedömandet, mot spel på

lösningarna, kunde dynamiken påvisats och satt fokus på en del av de friktioner

som striden skulle givit. Detta görs dock endast då det är gott om tid och: ”under

sin mest omfattande form .” 95

Decide/besluta

Planeringsprocessen redovisar att det nu kan vara lämpligt att kontrollera det

valda alternativet mot krigföringens principer. Syftet är att med teorier som stöd

reflektera över den operativa lösningen. Här finns således en beröringspunkt med

Clausewitz, då han hävdade att teorin skall vara ett stöd och ett sätt att urskilja det

oklara. Samtidigt finns det beröringspunkter till den lagbundna skolan då

                                                
95 Detta skall ses som inom ramen för fredstida planläggning. Mattson, H. KOMPENDIUM I
OPERATIONSKONST. Operativ bedömandemetod O:4, Försvarshögskolan, STOCKHOLM 1996, s. 15.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  19100:1011
Mj Fredrik Ståhlberg 01-04-12 Sid. 31 (82)

krigföringens principer är snarlika de ur den positivistiska skolan framtagna

reglerna för att nå framgång. 96 Här kan således en reflektion eller en kontroll av

alternativet ge kreativitet som med stöd i militärteoretiska resonemang kan nyttjas

för att finna styrkor och svagheter med lösningen. Vidare kan ett sådant

resonemang ge svaret på vilken principiell tyngdpunkt det valda alternativet har

och därmed även ge lösningen en själ. Dessvärre sker reflektionen över

alternativet först när planeringsprocessen är genomförd, vilket är väl sent. Att gå

tillbaka i planeringen och ”rätta till” planen renderar därmed en tempoförlust och

risken finns att tron och känslan för vald lösning kan minska.97

4.2.1 Slutsatser
Den bild som vuxit fram av den svenska planeringsprocessen är att den i stort

saknar konkret militärteoretisk spårbarhet. De tydligaste exemplen på detta är

avsaknaden av ett sökande och definierande av motståndarens kraftcentrum. Det

andra, sett ur den mer lagbundna skolans perspektiv, är på vilket sätt och över

vilka delmål och/eller svagheter målet skall nås. Här har den svenska modellen

visat på svårigheter att på ett tydligt sätt fokusera på dessa delar.

De olika skolornas tankar och regler finns i processen men får tolkas fram mellan

raderna. Det märks emellertid att processen, beroende på sin uppbyggnad och

innehåll, har en koppling till militärteorin.  Att som inledningsvis fokusera på

varom det är fråga är ett exempel på detta. Utnyttjandet av fiendens svagheter och

att stämma av valt alternativ genom att kontrollera och reflektera över det med

hjälp av de operativa principerna är andra exempel.

Analysen ger en bild av att det snarare är fråga om att som officer behärska de

militärteoretiska skolorna för att med dessa som kunskap och ”erfarenhet” kunna

ta fram ett genomförbart alternativ. Det är inte en fråga om att med hjälp av en

hårt strukturerad mall och med stöd i tydligt definierade militärteoretiska

                                                
96 Jämför J.F.C. Fuller regler, not 80.
97 Med tempo avses i uppsatsen förmågan att snabbt se sammanhang, agera, förstå, snabbhet i
tanken och att genom detta nå ett avgörande. Tillgänglig tid för beslutsfattning ses även ligga
inom detta område. Zetterling, Nicklas. Föreläsning Uppdragstaktik och tidsfaktorn . FHS
010321.
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kopplingar ledas fram till en lösning. Den svenska modellen bedöms därmed ha

sin tyngdpunkt i den mer tolkande och reflekterande skolan och modellen blir ett

stöd till den välutbildade och erfarne officeren.

De  tyngsta slutsatserna ur analysen är:

q Brist i framtagande av fiendens och eget kraftcentrum eller operationens

avgörande punkt.

q Det framgår inte konkret vad som skall uppnås eller över vilka delmål detta

skall ske. Förklaringen kan vara avsaknaden av en tydlig målbild med ett

definierat slutläge.

q Med hänsyn till att vad som skall uppnås inte tydliggörs blir även frågan om

hur detta skall uppnås svår att besvara.

q Inga militärteoretiska principer nyttjas som ledstänger för att möjliggöra en

genomförbar lösning och/eller ta hänsyn till tidigare erfarenheter.

q Militärteorin ses som ett sätt att för den kunnige officeren reflektera över

problemlösningen snarare än ett regelsystem vilket styr hans planering.

4.3 Analys av NATO:s planeringsprocess

Sense/varseblivning

Fiendens kraftcentrum som av båda skolorna ses vara av central betydelse att

både definiera och omkullkasta söks, identifieras och definieras i NATO

modellen. Detta uppnås genom att bedömandet analyserar fram motståndarens

”COG” och att arbetet fokuseras på att söka de ”DP” vilka leder mot uppgiftens

lösande. Vad avser ”DP” så ses den militärteoretiska kopplingen främst med

hänsyn till att dessa delar är delmål/förutsättningar för att nå ”COG”. Planen

måste således analysera och fastställa vilka ”DP” som är mest lämpade att

påverka för att slutligen kunna anfalla motståndarens kritiska sårbarhet och

därmed eliminera ”COG”.98

Spårbarheten till framför allt den mer positivistiska skolan om lagbundenhet och

regler kan i detta sammanhang uppfattas, vilket framför allt framgår i modellens

                                                
98 GOP 99, s. 3-2.
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uppbyggnad och distinkta presentation av ”End State” och vägen dit via ”DP” och

”COG”. Det finns därmed en påtaglig koppling till Jominis teori att genom en

kombination av rörelser och åtgärder nå operationens avgörande punkt. Figur 5

ger även uttryck för detta. Clausewitz tankar kring kraftcentrum och kritisk

sårbarhet får här sin plats och tydliggörs i ett av planeringsprocessens mål, den att

definiera ”COG”. Genom att tydligt definiera ”COG”, ”DP” och ”End State”

framställs en klar målbild om varom det är fråga. Den fortsatta planeringen kan

därför enklare rikta in sig på hur detta skall uppnås. Den tydliga målbilden

underlättar även för underställda att inom ramen för uppdragstaktik kreativt och

initiativrikt lösa uppgiften.

Förbindelsen mellan ”COG” och vägen till målet via ”DP” kan emellertid

begränsa individen och leda till ett oflexibelt tänkande. Bilden av ”DP” som ett

logiskt flöde av uppgifter vilka skall lösas för att nå en utväg på

problemställningen kan bli ett ”falskt måste” och leda till ett stelt och förutsägbart

agerande. Därmed bedöms risken öka för förutsägbarhet och möjligheten till

innovativa och överraskande lösningar kan i motsvarande grad anses minska.

Genomförandet blir därmed stelt och det finns en fara för att uppkomna lägen inte

utnyttjas. Kreativiteten och den fria tanken står i detta skede av bedömandet

tillbaka för den lagbundna skolan. Clausewitz tankar om kraftcentrum kan skönjas

men modellens syn på ”COG” och vägen till målet via ”DP” och operationens

avgörande punkt ger att bilden av Jomini och Liddell Hart blir mer framträdande.

Process/analys

Avseende hanteringen av insamlat underlag präglas denna del mer av systematik

och rationell analys än av dynamik och innovativt tänkande. Mallar används för

att underlätta processen och öka sannolikheten att få med all information.

Alternativgenereringen beskrivs som en kreativ och öppen process och har

dragningar åt den innovativa och skapande skolan. Framtagandet av olika

handlingsalternativ underlättas också då ”COG”, ”DP” och ”End State” klarats ut

av chefen tidigare i bedömandet. Denna tydliga koppling till bland annat ”DP”

kan bidra till att orientera staben i rätt riktning. Detta underlättar stabsarbetet då
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vad som skall uppnås är tydligt och arbetet kan nu riktas in mot hur detta vad skall

uppnås. Det finns därmed en röd tråd och den militärteoretiska kopplingen

genomsyrar arbetet under detta skede.

Compare/jämföra

Liten hänsyn tas till skapande processer och tillvägagångssättet är metodiskt och

följer en tydlig procedur där ett rationellt tänkande skall leda fram till den bästa

lösningen. Kopplingen till militärteorin blir snarlik den som redovisats under den

svenska modellen, varför jag inte utvecklar detta ytterligare. Jag understryker

emellertid att värderingen av alternativa lösningar mot en på fastlagda

ingångsvärden framanalyserad grund inte på ett relevant sätt tar hänsyn till de

friktioner och osäkerheter som finns i striden.

Under alternativjämförelserna ingår även spel som en del av bedömandet. Dessa

är i första hand till för att utveckla jämförelsen mellan handlingsalternativen men

ses ändock, främst beroende på sin formella plats, ha en viktig betydelse för att

kontrollera alternativens livskraft. Det kan till del hävdas att viss hänsyn därmed

tas till osäkerheter och friktioner. Dock ses detta mer vara en positiv bieffekt av

spel vid den alternativjämförande proceduren snarare än ett medvetet

hänsynstagande till stridens dynamik vid utveckling av alternativ.

I den avslutande delen i NATO:s planeringsprocess ”Plan Review”, vilken utförs

efter att planen skrivits, genomförs ånyo ett spel. Detta spel har till uppgift att

uppdatera planen med hänsyn till händelseutvecklingen och här tas det mer

hänsyn till den dynamiska utvecklingen. Denna del av planeringsprocessen ligger

däremot utanför den jämförande studie som denna uppsats fokuserar emot.

Decide/besluta

Här återfinns ingen konkret spårbarhet till det militärteoretiska skolorna. Förvisso

nämns det att chefen i detta skede kan låta sig rådas av någon av sina

underlydande chefer. Detta kan i sin förlängning ses som ett sätt att en sista gång

reflektera över lösningen, men här finns inga kopplingar till att förutsättningslöst

pröva lösningen eller kontrollera den mot några av krigföringens principer.
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4.3.1 Slutsatser

Den bild som växer fram ur konfrontationen med det militärteoretiska

analysfiltret visar att NATO:s planeringsprocess inledningsvis uppvisar en tydlig

och formellt presenterad spårbarhet till militärteorin. Framtagandet av ”COG”

och ”DP” är de mest framträdande exemplen vilka fokuserar hela den fortsatta

planeringsprocessen mot  ett definierat mål. 99

Det kan tyckas att fokuseringen på kraftcentrum skulle innebära en direkt

koppling till Clausewitz och att han därmed haft det största inflytande på det

militärteoretiska tänkandet. Jomini, vilket framgår sedan tidigare, har även en

teori om den avgörande punkten och skulle således kunna vara den som haft det

största inflytandet.

I en essä skriven av Michael D. Krause i ämnet Jomini och hans inflytande på

den amerikanska försvarsmakten, menar han att den amerikanske officeren är av

uppfattningen att Clausewitz är den militärteoretiker som haft den största

påverkan på den amerikanska militären. 100 Genom bland annat studier i

militärhistoria blir Krauses slutsats däremot att det är Jominis tankar och inte

Clausewitz som har och har haft det största inflytandet. Han avslutar essän med

orden:”Jomini lebt, aber er ist bei uns heute unbekannt!”101

Den tydliga kopplingen till militärteorins mer lagbundna skola har även

framkommit i analysen och visar på att NATO:s operativa planeringsprocess har

sin tyngdpunkt i skolan för lagbundenhet och regler.

                                                
99 Mål: Här enligt de efter första världskriget amerikanska armén krigsprinciper. Johansson, Alf. W. Europas
krig, Tiden, Stockholm 1994, s. 67.
100 Då det anglosaxiska, inte minst det amerikanska, inflytandet på NATO;s planeringsprocess är stort ser jag
att denna amerikanska koppling är relevant. Jomini und sein Einfluss auf das Amerikanische Militär.
Rauchensteiner Manfried, e.d. Clausewitz Jomini Erzhrzog Carl. Österreichischer Bundesverlag Gesellschaft,
Wien 1988, s. 95.
101”Jomini lever men är i dag okänd av oss. Jomini und sein Einfluss auf das Amerikanische Militär,
Rauchensteiner Manfried, e.d. Clausewitz Jomini Erzhrzog Carl. Österreichischer Bundesverlag Gesellschaft,
Wien 1988, s. 125. Se även Hittle, J.D, e.d. Jomini and his summary of the Art of War, The Telegraph Press,
Harrisburg 1965, s. 2. ”Jomini´s writing were the means by which Napoleonoc technique was transfused into
the military thought of the Civil War, which was so important in the development of the basic pattern of
modern battlefields procedure. ”
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De tyngsta slutsatserna ur analysen är:

q Det finns en konkret spårbarhet till den mer lagbundna och deterministiska

militärteorin återgiven i framtagandet av ”COG”  och ”DP” samt  vad som

leder till framgång för att uppnå ”End State”.

q Den standardiserade planeringsprocessen kan göra att skapandet och den fria

tanken begränsas och får stå tillbaka för ett formellt arbete och avbockande

av åtgärder i en mall.

q Den tydliga kopplingen till militärteorin, genom bland annat definierandet av

”COG” och ”DP” kan orientera staben och underställda i rätt riktning och

underlätta samt fokusera fortsatt planering.
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5 Intuition och erfarenhetspåverkan

5.1 Teoretisk ansats

Syftet med detta kapitel är att inledningsvis beskriva innebörden av Naturalistic

Decision Making, för att därefter analysera den svenska respektive NATO:s

operativa planeringsprocesser.

Naturalistic Decision Making (NDM) är en forskningsinriktning vilken frågar hur

erfarna individer, vilka arbetar individuellt eller i grupp, i dynamiska, osäkra och

ofta snabba miljöer, identifierar och värderar sin situation. Hur fattar de beslut och

vidtar åtgärder vars konsekvenser är meningsfulla för dem och för den större

organisation i vilken de verkar? Det vill säga, hur använder individer sina

erfarenheter för att fatta beslut i verkliga situationer.102

Vid krishantering brukar det normalt talas om att betydande värden står på spel,

begränsad tid står till förfogande och att omständigheterna präglas av osäkerhet.103

Dessa faktorer återfinns inom NDM-forskningen och de delas in i åtta

nyckelkaraktärer: ostrukturerade problem, osäker dynamisk omvärld, skiftande

och konkurrerande mål, iterativa loopar, tidspress, avgörande värden står på spel,

flera spelare och organisationens mål och normer.104 Klein, redaktör till boken

NDM, har riktat kritik mot den i dag nyttjade metoden inom operativa planering.

Den ses fungera i teorin men uppfattas inte som tillämpbar i praktiska situationer,

främst med hänsyn till den procedur där det skall tas fram olika

handlingsalternativ.105 Detta ses enligt Klein ogörligt då en sådan process inte

bara är tidskrävande utan dessutom är omgivningen så dynamisk att det inte går

att analysera fram den bästa lösningen utifrån ett antal alternativ baserade på

dynamiska fakta. Han menar vidare att den existerande planeringsprocessen inte

ger en rättvis bild av den ickelinjära komplexiteten i verklig planering, och att den

de factó begränsar möjligheten till en framgångsrik planering. 106

                                                
102 Zsambok, E & Klein, G, e.d. Naturalistic Decision Making, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,
Mahwah, New Jersey 1997. s. 5.
103 Sundelius, Bengt. Krishantering på svenska, Elanders, Göteborg 2000. s. 13.
104 Zsambok, E & Klein, G, e.d. Naturalistic Decision Making, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,
Mahwah, New Jersey 1997, s.76.
105 Se vidare bilaga 4 för Kleins bedömandemodell för huvuddragen i beslutsfattning i praktiken.
106 Schmitt, J & Klein, G. A Recognitional Planning Model. Klein Associates Inc. 1750 Commerce Center
Blvd. North Fairborn, OH 45342, s. 2.
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Det är följaktligen av stor vikt att inte fokusera på mallar och rutinåtgärder för att i

en dynamisk situation lösa komplexa problem, utan att koncentrera sig på chefens

erfarenhet och vilja med dess inverkan på beslutsfattningen. 107 Vid forskning visar

det sig att den erfarne beslutsfattaren oftast inte genererar flera handlingsalternativ

vilka han sedan värderar.108 Vid alternativgenerering åtgår det inte bara generellt

längre tid att nå fram till ett beslut utan tid tas ofta från analysen av

utgångsvärden. Detta får som resultat att oavsett antalet alternativ är risken stor att

bilden om vad som skall göras inte är klar. Den erfarne beslutsfattaren nyttjar

istället tiden till att analysera utgångsvärden för att sedan snabbt forma en lösning

vilken tankemässigt eller spelmässigt kan prövas och förfinas beroende på tid till

förfogande.109 Framför allt att spela på lösningen anses som viktigt inte bara för

att pröva den utan också för att därigenom öka sin förståelse för problemet. Den

erfarne chefen har, baserat på sin erfarenhet, således en förmåga att se runt

hörn.110

Forskningsresultat inom NDM visar att erfarna beslutsfattaren bättre förstår de

förhållanden under vilka besluten skall fattas.111 Erfarenheterna nyttjas för att

rama in problemet och att finna en matchande lösning mellan nuvarande

situation och tidigare erfarenhet. Då detta inträffar framstår handlingsalternativet

tydligt och klart. Det innebär att alternativen inte ställs mot varandra utan att ett

alternativ i taget ställs mot den hos beslutsfattaren inneboende erfarenheten och

intuitionen av en bra lösning. 112 Kvaliteten på matchningen stärker även

beslutsfattaren i tilltron till valt alternativ.113 Metoden skall uppfattas som

stödjande, inte konkurrerande och det kan hävdas att den rationella metoden ses

fungera i de fall där det finns gott om tid och information och det ges möjlighet

att genomarbeta och analysera alternativen innan beslut skall fattas.114 Samtidigt

                                                
107 Zsambok E & Klein, G, e.d. Naturalistic Decision Making, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,
Mahwah, New Jersey 1997,  s. 73.
108 Med erfarenhet menas bland annat att det finns en förmåga att snabbt fatta beslut, hålla ihop komplexa
problem och driva sin vilja. Det skall inte förväxlas med vem som har varit längst i tjänst.
109 Ibid, s. 5.
110 Intervju med Öv Mats Wigsselius, C J3 OPIL. 001114.
111 Zsambok, E & Klein, G, e.d. Naturalistic Decision Making, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,
Mahwah, New Jersey 1997,  s. 75.
112 Ibid, s. 76.
113 Ibid, s. 77.
114 Zsambok, E & Klein, G, e.d. Naturalistic Decision Making, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,
Mahwah, New Jersey 1997, s. 77. Till exempel vid jämförelser av materiel innan beslut om inköp.
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har forskningen visat att besluten inte växer fram i en linjär process utan att

lösningen, oavsett tidsförhållanden, ofta kommer som en ”blixt från klar

himmel” redan då uppgiften tolkas och förstås.115

Kritik som kan riktas mot denna forskning är att den är förhållandevis nyligen

påbörjad och det finns få ”fältstudier” på teorierna. Dock menar flera författare

att det centrala inte är var forskningen sker utan vad som studeras.116 Det finns

studier genomförda både i armén, marinen och i flygvapnet i USA, vilka har

genomförts i syfte att forska kring hur den kognitiva processen ligger till grund

för hur individer de factó fattar beslut och använder sin erfarenhet i

beslutsprocessen. 117 Det bedrivs även forskning vid FHS inom ramen för NDM

och dess tillämpning vid taktisk beslutsfattning.118

5.1.1 Slutsatser

q Chefen, den bedömt mest erfarne, skall tidigt och tydligt ha en aktiv del i

planeringen och där fokusera stabens fortsatta arbeta mot en tydlig målbild.119

q Dynamiken och osäkerheterna begränsar möjligheterna att formulera

alternativa lösningar i tron att en alternativjämförelse sedan skall rendera i den

bästa lösningen.

q Osäkerheten och komplexiteten gör att förmågan att fatta snabba och intuitiva

beslut ger möjlighet att möta eller utnyttja uppkomna lägen.

q Spel är en central del i planeringen för att öka förståelsen för problemet

samtidigt som lösningen förövas och kontrolleras.

q Erfarenheter är avgörande för att kunna fatta relevanta beslut i komplexa

miljöer. Hänsyn bör således tas till tidigare krigserfarenheter vid utformning

av problemlösningar, vilket skulle öka lösningens kvalitet.120

                                                
115 Newell, A & Simon A. H, Human Problem Solving, Prentice-Hall, Inc.,Engelwood Cliffs 1972. s 527.
116 Zsambok, E & Klein, G, e.d. Naturalistic Decision Making, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,
Mahwah, New Jersey 1997. s. 6.
117 Schmitt, J & Klein, G. A Recognitional Planning Model. Klein Associates Inc. 1750 Commerce Center
Blvd. North Fairborn, OH 45342, s. 1.
118 Thunholm, Peter. Ett steg mot en föreskrivande modell för militärt taktiskt beslutsfattande.
Försvarshögskolan 2000, Operativa institutionen och föreläsning i ämnet vid FHS 010426.
119 Se även AR II s. 76 –78 där det bland annat skrivs att:  ”Chefens vilja och syfte skall vara väl känd hos de
underlydande”
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5.2 Analys av svensk planeringsprocess

Sense/varseblivning

Under denna inledande del i den svenska bedömandeprocessen understryks den

systematiska analysen och det framgår att ett analytiskt tillvägagångssätt är

metoden för att lösa problemet. Det är således en fråga om ett rationellt

arbetssätt. Forskningen inom NDM visar att erfarna beslutsfattare lägger stor

vikt vid analysen av ingångsvärden vilket hjälper till att skapa en helhetsbild

över situationen och att reflektera över problemet. En brist som kan ses hos den

svenska modellens mer mekaniska arbetssätt och avsaknad av hänsyn till en

dynamisk omvärld är att den modellen kan leda till att en vrångbild av

verkligheten skapas, vilket begränsar stabens fortsatta arbete. Vi måste således

gå vidare för att finna beröringspunkter med den intuitiva beslutsprocessen.

Som ett resultat av den analys som genomförs av uppgiften i kombination med

planeringsdirektivet tas det tidigt fram en preliminär operationsavsikt. Detta är

intressant ur den aspekten att det tidigt presenteras en bild av vad som skall

uppnås. Inom NDM-forskningen är detta viktigt och därför har chefen här en

avgörande roll för att med sin erfarenhet styra denna process. Forskningen har

visat att det vid all problemlösning är av avgörande betydelse att förstå vilket

som är slutmålet. Innan denna förståelse har infunnit sig är det i regel svårt, eller

till och med omöjligt, att agera rationellt. Här trycker forskningen inom NDM på

att ge chefen en central roll när det gäller att tidigt tolka ett nytt uppdrag och

lägga fast en målbild.121 I den svenska modellen beskrivs denna process mer som

analytisk, där nyckelpersoner fokuserar på varom det är fråga. Den preliminära

operationsavsikten skall endast vara en omsättning och/eller en nedbrytning av

högre chefs uppgift och direktiv och några erfarenhetsmässiga eller intuitiva

tillägg görs således inte. Underlaget föredras därefter för stabschefen varvid

dennes beslut resulterar i den preliminära operationsavsikten. Även om det i

                                                                                                                                                     
120 Thunholm, Peter. Ett steg mot en föreskrivande modell för militärt taktiskt beslutsfattande.
Försvarshögskolan 2000, Operativa institutionen, s. 4.
121 Newell A, & Simon A. H, Human Problem Solving, Prentice-Hall, Inc.,Engelwood Cliffs och 1972,
Zsambok, E and Klein, Garry, e.d. Naturalistic Decision Making, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,
Mahwah, New Jersey 1997 och Schmitt, J & Klein, G. A Recognitional Planning Model. Klein Associates
Inc. 1750 Commerce Center Blvd. North Fairborn, OH 45342.
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mallen framgår att chefen tar fram den operativa idén, vilken tillsammans med

analysen av uppgiften och planeringsdirektivet resulterar i den preliminära

operationsavsikten, ses chefens roll avlägsen och hans erfarenheter tas inte

tillvara i bedömandeprocessen. Det finns därutöver inte något formaliserat

underlag där det framgår vilken ”Out Put” som denna operativa idé skall ge. Att

föredragningen dessutom sker för stabschefen och inte för chefen är

anmärkningsvärt. Även om chefen stått i centrum för föredragningen är hans

kunnande inte tillvarataget i arbetet och planeringsprocessen är stabs- och

metodoptimerad snarare än chefs- och erfarenhetsoptimerad. Kvaliteten på

beslutet blir i och med detta mer beroende av stabsofficerarnas kunskaper,

erfarenheter och informationens grad av exakthet än möjligheten att ta fram en

lösning i en dynamisk och komplex situation med stöd av den förmodat mest

erfarne, chefen.

Under detta steg genomförs även en allmän sammanställning av resurser ur vilka

slutsatser om operativa, systemmässiga, kvalitativa och kvantitativa styrkor och

sårbarheter (gränssättande faktorer) sedan dras. Här ges en relativt tydlig bild av

den kreativa process som är avgörande för att ta fram genomförbara och för

angriparen oväntade lösningar. Tillsammans med den i utbildningsanvisningarna

beskrivna iterativa processen kan beröringspunkter med de tankar som finns

inom NDM-forskningen skönjas.

Process/analys

Här genomförs inledningsvis ett klarläggande av motståndarens system- och

tidsmässiga sårbarheter. Detta sker genom en sammanfattning av de

utgångsvärden vilka tagits fram tidigare i bedömandet. Detta viktiga steg,

tillsammans med framtagandet av handlingsmöjligheter och sedermera

alternativ, beskrivs i utbildningsanvisningarna som en kreativ process. Arbetet

uttrycks som en mental samlings- och uppbyggnadsfas vilket kan leda till att

initiativet tas. Kreativiteten lyfts således fram och ses avgörande för att ta fram

livskraftiga alternativ som kan lösa uppgiften.
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Beröringspunkter med forskningen inom NDM ses i detta fall vara kravet på

kreativitet. Men jämfört med NDM tar den andra former. Den svenska modellen

fokuserar på att ta fram alternativ vilka kan lösa en uppgift som analytiskt tagits

fram under bedömandets gång. Inom den andra skolan fokuseras det på

lösningen och hur den skall effektueras snarare än på att ta fram alternativ, vilka

skall jämföras. Här finns en avgörande skillnad mellan tankesätten i

beslutsfattandet där inte bara tidsaspekten utan även chefens roll, vilken

påpekats tidigare, är viktig.

Då planeringsprocessen i sitt steg-för-steg arbete lägger fast värden och

antaganden i analysen kommer, ju längre processen fortskrider, osäkerheterna i

materialet att öka. Information är färskvara och dess relevans och giltighet står

följaktligen i direkt relation till kvaliteten på valt alternativ.122  Hänsynstagande

till dynamiken i striden kan således gå förlorad och tiden läggs i stället på att ta

fram alternativ snarare än att analysera dynamiken och dess påverkan på

lösningen. Vidare kan mallens analytiska steg-för-steg styrning av

tillvägagångssätt skapa frustration hos individen, då han ofta mer eller mindre

intuitivt bestämmer sig för en lösning. Övrig nedlagd tid för att generera och

jämföra alternativ blir i praktiken meningslös och det finns ingen relevans

kopplat till resultatet av nedlagd tid. Kopplas sedan faktorn tidspress på i

bedömandet blir detta än tydligare och behovet av att snabbt komma fram till en

genomförbar och genomspelad lösning blir än viktigare.

Ett sätt att till del ta hänsyn till osäkerheter är att spela på lösningen. Sveriges

planeringsprocess har förvisso spel som en del av bedömandet, men som tidigare

nämnts används den i mån av tid och alternativgenerering har en högre prioritet.

Spel ger bland annat fördelar såsom förståelse och anpassning, mental

förberedelse, förövning av genomförandet, omfallsplanering och att lösningen

förstås, vilket ökar dess genomförbarhet. Att i stället lägga tiden på

alternativgenerering ger inte bara en tidsförlust i planeringsfasen utan dessutom

                                                
122 ”Every deliberate act in war requires a fixed time for its commencement, and a fixed period, and an
appointed place, and also requires secrecy, definite signals, proper persons through whom and with whom to
act, and the proper means”. Creveld van, Martin. COMMAND IN WAR, Harvard University Press 1985, s.
264.
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minskar förutsättningarna för den praktiska tillämpningen av planen. Därmed

skapas det utrymme för osäkerhetsfaktorer vilket resulterar i extra tanke- och

planeringstid då de uppträder under genomförandet. Risken är stor att

genomförandet hamnar i en efterhandssituation och tiden får läggas på att parera

osäkerheter i stället för att agera utifrån en väl genomspelad och i organisationen

känd plan. I den svenska modellen har vi sett att tiden läggs på att ta fram flera

alternativ i motsats till att utveckla det alternativ som chefen tidigt kunde lagt

som grund för fortsatt planering. Det senare planeringssättet, vilket nämnts

tidigare, går inte bara snabbare att genomföra utan ger dessutom möjlighet att

samordna de funktioner som interagerar i planen. Detta i sig kan öka

möjligheterna till ett bättre genomförande, och funktioner och förband på olika

nivåer inom organisationen kan tidigt påbörja en parallell planering. Tempo och

osäkerheter kan således anses stå i relation till varandra. Med ett högt tempo i

planering och genomförande kan jag komma innanför motståndarens

beslutscykel och därmed få honom till ett pareratänkande. Detta i sig ger att

motståndaren utsätts för en ökning av osäkerhetsfaktorn då han inte själv styr

processen. Det omvända resonemanget påverkar således mig negativt.

Compare/jämföra

Under detta steg nyttjas tiden till att jämföra alternativa lösningar. Processen är

systematisk och analytisk och genomförs som en serie av konfrontationer mellan

alternativen och mot urvalsfaktorer. Inom ramen för NDM-forskningen är

uppfattningen att det i en dynamisk och osäker omvärld, där ingångsvärdena inte

är konstanta, inte går att ta fram ett antal alternativ vilka sedan kan ställas mot

låsta fakta och antaganden. Dessa alternativjämförelser kan därför inte svara på

vilket alternativ som bäst löser uppgiften när det sedan möter verkligheten.

Alternativjämförelserna blir därutöver aldrig mer precisa än de faktorer vilka

legat till grund för dem. I och med att dessa faktorer dessutom är dynamiska

förändras omvärldsbilden och därmed osäkerheterna kontinuerligt, inom vilket

alternativet skall verka. Osäkerhetsfaktorerna är därmed för stora och det

rationella synsättet ses inte svara upp mot de krav som ställs på bland annat

tidsfaktorn mellan uppgift, beslut och genomförande.
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Den svenska modellen beskriver även att dessa alternativjämförelser kan

utvecklas med spel på alternativen. Även här finns en avgörande skillnad i

synsätt mellan den rationella och den mer intuitiva skolan. Schmitt och Klein,

vilket tidigare nämnts, är av uppfattningen att spel är en central del för att

utveckla lösningen på problemet. Att spela på en möjlighet mot flera av

angriparens alternativ ses ge en mer genomarbetad och konkretiserad lösning

jämfört med en sytematisk alternativjämförelse mot fastlagda ingångsvärden.

Spelet som i den svenska modellen ses som ett komplement anser forskningen

inom NDM vara en central del av bedömandet.

Decide/besluta

Först i detta steg blir chefens roll konkret i den svenska modellen. Här föredrar

staben de utarbetade alternativen och förordar även ett av dem. Chefen fattar

sedan beslut och väljer alternativ. Han beslutar även om eventuella förändringar

för att alternativet skall kunna utvecklas vidare och slutligen bli en order. Chefen

har både för litet tid och underlag för att fatta ett bra beslut och är i praktiken

styrd till att välja mellan ett antal på förhand givna problemlösningar.

Bedömandet har mer varit en systematisk steg-för-steg lösning där ett antal

alternativ fallit ut som en logisk följd av fastlagda ingångsvärden. En chef skall i

stället delge konstruktiva och kreativa styrningar och ingångsvärden snarare än

att välja eller välja bort lösningar producerade av andra.123 Vidare bör inte

chefens påverkan på lösningen komma som en dom i slutet av bedömandet. Här

finns en otillräcklighet med den svenska modellen då chefens erfarenhet och

känsla under bedömandet endast används begränsat. Beslutsfattaren skall i stället

tidigt och tydlig presentera en målbild av vad som skall uppnås och om möjlig

även hur. I detta sammanhang ses chefens operativa idé som tunn, då det inte

finns något formaliserat avseende vad denna idé skall presentera.

Chefens roll har dock tydliggjorts under de senaste åren. Hans uppgift att tidigt

presentera en preliminär målbild där vad som skall uppnås, har setts centralt för

att nå framgång. Detta, tillsammans med det önskade slutläget på egna och

                                                
123 Schmitt, J & Klein, G. A Recognitional Planning Model. Klein Associates Inc. 1750 Commerce Center
Blvd. North Fairborn, OH 45342.
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motståndarens förband och funktioner, ses vara en utveckling av den

pedagogiska framställningen snarare än en utveckling av planeringsmetoden. 124

5.2.1 Slutsatser

Bilden som växer fram av den svenska planeringsprocessen är  att den i sin

procedur ger möjlighet till ett kreativt tänkande. Chefens roll är otydlig och ger

därmed inte den effekt som forskningen inom NDM menar är viktig i nyttjandet

av den mest erfarne för att styra planeringsprocessen mot ett tydligt mål. Detta är

dock en tolkningsfråga. Utbildningsanvisningar och modellens struktur visar inte

på chefens roll och ansvar utan mera på staben och stabschefens. Samtidigt är det

till sist en fråga om chefens val att utöva sitt ledarskap. Oaktat detta presenterar

inte modellen en tydlig roll för chefen. Vidare ger modellen med sin fokusering på

alternativgenerering och alternativjämförelser i stället för på spel på lösningen en

bild av en planeringsoptimerad metod där ett steg-för-steg tänkande inte ger ett

bättre utfall. Avsaknaden av ett tydligt spelmoment gör att planens

genomförbarhet blir osäker och det finns en brist i de mentala förberedelserna att

hantera dessa osäkerheter och de konsekvenser de kan få på striden.

De tyngsta slutsatserna ur analysen är:

q Chefens erfarenheter tas inte tillvara och hans roll är otydlig.

q Som ett resultat av en systematisk och fastlagd planeringsprocess där

kunskapen och kreativiteten hos de mest erfarna inte tas till vara är risken för

förutsägbara och för fienden ej överraskande alternativ hög.

q Sen reflektion och utantillkunskap kan ge en automatisering av bedömandet.

Dessa invanda mönster och tolkningar kan även de leda till förutsägbara

lösningar då arbetet genomförs med ”tummen i spåret”

q Planeringsprocessen är stabs- och planeringsoptimerad snarare än chefs- och

genomförandeoptimerad.

q En tidigt genomspelad lösning ger i relation till den svenska alternativ-

genererande lösningen en tidsvinst och blir dessutom en kapacitetsförstärkare

då förståelsen för planen och den mentala beredskapen höjs.

                                                
124 Utbildningen på FHS ChP 99-01. MarkOP har tryckt på  vikten av en tydlig målbildspresentation.
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q Om en rationell och analytisk modell följs slaviskt blir resultatet detsamma

oavsett om den genomförs av erfarna eller oerfarna officerare.  Sju gånger tre

blir alltid tjuguett, vilket gör att planen tenderar att bli förutsägbar. 125

5.3 Analys av NATO:s planeringsprocess

Sense/varseblivning

Denna del i NATO:s modell börjar med att chefen gör en bedömning av vad som

krävs för att lösa tilldelad uppgift. Vidare beskrivs arbetet som en dynamisk

process syftande till att orientera planeringen i rätt riktning. I linje med NDM

forskningens rekommendationer fokuserar den tidigt på chefen som styrande och

hans erfarenhet nyttjas.126 Processen skall mynna ut i två mål: Vad är problemet

och vilket är det önskade ”End State”.

Vidare genomförs en standardiserad föredragning för chefen för att få dennes

godkännande av analysen av uppdraget. Chefen ger därefter order, vilket i

NATO modellen är formaliserad till ett ”Commander´s Planning Guidance”127

för den fortsatta planeringen i staben, men kan även nyttjas som ett initierings-

direktiv till underlydande för att därmed påbörja en parallell planering. Även här

har chefen en formaliserad och aktiv del i processen och hans beslutsavsikt,

vision av ”End State” och formulering av uppdrag blir en grund till en operativ

design av planen. Detta steg i bedömandet har inte bara fokuserat på

befälhavaren som en aktiv och viktig del i processen, utan dessutom styrt hans

medverkan genom sina formuleringar om ansvar. Hans vilja präglar därmed

processen och hans erfarenhet tas tillvara i linje med den forskning inom NDM

som menar att den mest erfarne skall styra framtagandet av en konceptuell

lösning på ett komplext och dynamiskt problem. Men även om chefen har en

framträdande roll ses NATO:s planeringsprocess, främst genom sitt systematiska

arbete, som metodoptimerad och rationellt analytisk.

                                                
125 Ödegården, Svein, Norsk militär tidskrift. Red: Gen. Gullow, Gjeseth, Media Bergen, 1998, s. 22.
126 Schmitt, J & Klein, G. A Recognitional Planning Model. Klein Associates Inc. 1750 Commerce Center
Blvd. North Fairborn, OH 45342.
127 GOP 99, Annex 4D,. Här framgår bland annat, COG, End State, DP, Chefens inriktning och styrning till
staben för det fortsatta arbetet. Detta är även grunden till en operativ design av planen.
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En brist som ses med modellen är att ”DP” och ”COG” kan påverka individen

mentalt och omedvetet tvinga denne till ett steg-för-steg tänkande där kreativiteten

blir lidande. Vid en tempohöjning innebär detta att det krävs förändringar av

detaljplanen vilket inte bara tar tid utan dessutom ställer krav på att chefen och

andra måste omvärdera delar av planen. Risken för låsningar bedöms då vara

uppenbar och möjligheten att agera kan under tiden gå förlorad. Denna brist i

uppdragstaktik kan leda till tidsförluster och stereotypa beteenden vilket begränsar

möjligheterna att förstå och applicera stridens dynamik vid planering och

genomförande. Samtidigt kan framtagandet av ”DP” och ”COG” tillsammans med

en tydlig målbild och kriterier vilka leder till framgång, ge möjligheter att vid

behov snabbt kunna ta fram ett handlingsalternativ. Tillsammans med den

parallella planeringen kan tempot i planeringen, sett till hela organisationen, öka.

Slutligen blir det således en fråga om tillämpning.

Process/analys

Denna del genomförs som en logisk analys där genomförbarheten av uppdraget

kontrolleras. Färdiga mallar används för att lista de faktorer som bedöms

nödvändiga att analysera. Detta systematiska arbete genomförs i syfte att ta fram

underlag till generering av alternativ. Denna alternativgenerering ses i sig som

en kreativ process vilket motiveras med att den skapar flexibilitet i nyttjandet av

resurser för att lösa uppdraget.

Beröringspunkter med forskningen inom NDM är i första hand kravet på

kreativitet. Det vore fel att hävda att kreativitet står i direkt motsats till

sytematiskt och analytiskt tänkande, men det får nog samtidigt sägas att

tvingande systematik är hämmande på den skapande processen. Vad avser

kreativiteten tar den ett annat uttryck än vad som beskrivs av vissa NDM-

forskare. NATO:s planeringsprocess inriktar sig främst på att analysera fram ett

antal rationella alternativa lösningar på problemet. I RPD-modellen128 inom

NDM-forskningen är det snarare frågan om att utarbeta den av chefen redan

                                                
128 RPD. ”A Recognitional Planning Model” and applies the concept of recognitial decision making. The
RPM is intended as a prescriptive model to increase the speed of planning, but it is also a descriptive model
capturing the strategies of experienced planning teams.” Schmitt, J & Klein, G. A Recognitional Planning
Model. Klein Associates Inc. 1750 Commerce Center Blvd. North Fairborn, OH 45342. s. 1-3. Modellen är
till del ett resultat baserat på forskningen inom NDM.
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tidigt preliminärt formulerade lösningen. Den avgörande skillnaden ses således

vara synen på hur kreativiteten skall nyttjas. För att utveckla en av chefen tidigt

framtagen lösning baserad på erfarenhet eller för att ta fram handlingsalternativ?

I NATO-modellen är det mer en fråga om att lösningar skapas genom en

systematisk analys baserad på oklara förutsättningar och på dynamiska fakta.

Lösningen på problemet blir därmed inte mer exakt än analysen på vilken den

baseras. Även synen på tidsfaktorn torde således vara av stor betydelse när det

gäller hur kreativiteten skall nyttjas i dessa processer.

Vid analysen av den svenska modellen påpekades ett antal otillräckligheter

under Process/analys. NATO:s modell visar till stor del upp motsvarande brister.

Men synen på spel är däremot annorlunda och är en viktigare del i

bedömandeprocessen. Spelen genomförs både som ett sätt att alternativjämföra

men även för att se över planen ”Plan Review.”129 Syftet är att ta hänsyn till

förändringar inom det läge där planen skall verka. Härmed ges en ökad

möjlighet att i förtid förutse några av de eventuella osäkerhetsfaktorer som kan

påverka stridsförloppet. Vidare ger detta fördelar i genomförandet kopplat till

tempot då tiden kan läggas på att genomföra en genomspelad lösning i stället för

att parera osäkerheter i operationsområdet. Så bra är dock inte NATO modellen

att den fullt ut tar konsekvenserna av ett sådant tankesätt. Oaktat spelets fördelar

läggs relativt mycket tid på att alternativgenerera. Att med ”Commander´s

Planning Guidance”130 som grund fokusera på spel och där använda tiden som

nu läggs på alternativgenerering leder sannolikt snabbare till en livskraftig

lösning. Detta skulle bland annat resultera i att hänsyn tas till det dynamiska i

striden och att osäkerhetsfaktorerna minskar. Framför allt ökar den mentala

beredskapen att handskas med dem när de uppstår. Även om spel ses som en

viktig del i NATO:s planeringsprocess når de således inte upp till den centrala

roll spelen har inom NDM-forskningen. Denna brist i NATO modellen gör att

den ses vara mer planerings- än genomförandeoptimerad.

                                                
129 Se GOP-mall  bilaga 1.
130 Se GOP-mall bilaga 1..
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Comapare/jämföra

Här beskrivs arbetssättet  som analytiskt och systematiserat. Konfrontationer

genomförs mellan framtagna alternativ mot analyskriterier och alternativen

testas huruvida de svarar upp mot lösandet av uppdraget. Som tidigare nämnts är

man inom NDM-forskningen av den uppfattningen att det i en dynamisk

omvärld inte går att genomföra denna form av alternativjämförelser och

samtidigt tro att den bästa lösningen kommit fram tack vare en logisk analys.

Alternativ baserade på systematiserad fakta och antaganden jämförda mot

varandra i tron att den bästa lösningen skall visa sig, kan omedvetet ge en falsk

bild av verkligheten och leda till mentala låsningar. Dessutom är sannolikheten

att ett metodiskt tillvägagångssätt resulterar i för fienden oförutsägbara alternativ

relativt sett lägre då systematiseringen kan kväva den kreativa och fria tanken.

Resultatet kan bli att en lysande stridsplan aldrig når fram då den inte ”klarar av”

den rationella analysen. NATO modellen har här en brist främst därför att

nedlagt tid och arbete inte ger något mervärde.

Här precis som i konfrontationen med den svenska planeringsprocessen

framkommer samma skillnad i synsätt mellan den rationella synen på

bedömande och den inom NDM-forskningen. Där forskningen inom NDM  ser

spelet som en central del för att utveckla, konkretisera och föröva planen och

därmed genomförandet, ser NATO-modellen spelen mer som ett sätt att jämföra

alternativ. Dock ges bilden i NATO:s planeringsprocess att spel är en del i

planeringen för att få fram livskraftiga alternativ, men möjligheten att genom

spel utveckla och föröva en lösning går till del förlorad i den systematiska

analysen i alternativjämförelsen och bedömandeprocessen likväl som chefens

beslutsprocess blir reducerad till en frågeställning om ”multiple choice.”

Decide/besluta

I denna del av bedömandet, där den formella föredragningen genomförs,

”Decision Brief” är det dags för chefen att fatta beslut om vilket alternativ som

skall väljas för att lösa uppdraget. Chefens, om sett till hela planeringsprocessen,

tydliga roll gav inledningsvis en bra grund till utformning av lösningar på

problemet. Dock nyttjas inte denna förtjänst fullt ut, utan arbetet går vidare i en
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sytematisk analys där mycket tid läggs på alternativjämförelser snarare än att

utveckla och samordna ett unikt alternativ. NDM-forskningen menar att chefen

inte bara skall välja mellan av andra framtagna alternativ utan styra

verksamheten. Till den nivån har inte NATO modellen nått. Den beröringspunkt

som, kopplat till NDM-forskningen, kan ses i detta skede är att chefen de factó

har haft en aktiv del i planeringen och därmed, om inte bäst så åtminstone en

bra, situationsförståelse i detta steg.

5.3.1 Slutsatser

Den bild som växer fram av NATO:s planeringsprocess är en tydlig fokusering på

chefen och hans sätt att driva sin vilja i planeringen. Modellen uppfattas som hårt

formaliserad vilket kan begränsa kreativiteten och möjligheten till att fatta

intuitiva beslut och att ta fram innovativa lösningar. Även om modellen ser spel

som en viktig del i bedömandet, har alternativgenerering och -jämförelser en

framträdande roll. Detta gör att hänsyn inte tas fullt ut till de konsekvenser som

rör osäkerheterna i planens genomförbarhet. De mentala förberedelserna att

hantera dessa osäkerheter går därför till del förlorad. Som ett resultat av detta kan

tempot i genomförandet nedgå och den nedlagda planeringstiden under

bedömandet motsvarar inte kvaliteten på planerad lösning.

De tyngsta slutsatserna av analysen är:

q Chefens roll och ansvar är tydligt och med en konkretiserad ”out put”.

q Den formaliserat tydliga målbilden riktar in staben mot vad som skall uppnås.

Kraften kan därmed läggas på att ta fram alternativ som svarar på frågan hur

detta skall uppnås.

q ”Commander´s planning guidance” gör att en parallell planering tidigt kan

påbörjas.

q Målbilden tillsammans med ”DP” och ”COG” blir en operativdesign som kan

underlätta och tydliggöra planeringen och genomförandet.

q Kreativiteten kan till del gå förlorad i en allt för formaliserad och styrd

process.
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q Risken finns att lösningarna blir förutsägbara och att genomförandet inte kan

utnyttja uppkomna situationer då de är hårt knutna till ”DP” och ”COG”. 131

q Nedlagd tid på alternativgenerering och -jämförelse står inte i paritet med

kvaliteten på valt alternativ. Risken är stor att den feldisponerade tiden leder

till att tempot i genomförandet nedgår och att kraft i staber och på förband får

läggas på att parera osäkerhetsfaktorer.

q En  tidigt framtagen lösning som sedan spelas igenom ger i relation till den

klassiska alternativgenererande lösningen inte bara en tidsvinst utan blir

dessutom en kapacitetsförstärkare då förståelsen för planen och den mentala

beredskapen höjs.

q Även om modellen är chefscentrerad tolkas den som planeringsoptimerad

mer än genomförandeoptimerad.

q En stark chef i en systematisk modell kan undertrycka kreativiteten hos

stabsofficeren och leda till ”Group Think”. 132

                                                
131 Min personlig erfarenhet från flera övningar på FHS har visat på att olika staber vid merparten av
övningarna kommit fram till liknande lösningar efter att metodiskt följt NATO;s planeringsprocess. Vid
INTOPEX vecka 07-08 2001 kom två parallellt planerande staber fram till i praktiken tre liknande
handlingsalternativ. Det finns ingen vetenskaplighet i dessa få tillfällen men de är ändå intressanta att nämna i
sammanget.
132 Group Think. ”Decisions are often made in in small group, often of six to twelve people, in wich there is a
high degree of cohesion. This cohesion produces a psycological drive for concensus, which tends to suppress
both dissent and the consideration of alternatives. Janis in: Allison & Zelikow. Essence of Decision,
Longman, New York 1999, s. 283 – 287.
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6 Kravutfall Försvarsmaktsidé 2020

6.1 Teoretisk ansats

Perspektivplanering, Rapport 4 utgörs i stort av en analys av utvecklingstendenser

vilka har inverkan på utformningen av vår framtida FM. Analysen ligger till grund

för överväganden avseende följder av olika grader av internationellt samarbete

samt konsekvenser för vår kompetens, anpassningsförmåga, personal- och

materielförsörjning.133 Förmåga, internationalisering och kompetens är således

nyckelområden inom FMI 2020.134 Det som särskilt lyfts fram inom

internationaliseringen är bland annat att: ”kunna delta i internationella insatser]-

[inbegripet internationella operationer tillsammans med andra nationer.” 135

Detta är intressant då rapporten samtidigt skriver att NATO i dagsläget framstår

som den dominerande säkerhetspolitiska och militärstrategiska organisationen i

Europa.136 CJTF konceptet ses som gällande och det är inom ramen för en sådan

konstellation som Sverige skall verka. Det framgår även då rapporten drar

slutsatsen att: ”Detta kräver även interoperabilitet avseende främst terminologi

samt taktiska och funktionsvisa doktriner samt utrustningsstandarder.” 137

Här är således individens förmåga att verka inom ramen för organisationer och

funktioner avgörande. Rapporten menar att hänsyn till globalisering och

internationalisering begränsar möjligheten för enskilda stater att agera

självständigt. Vidare sägs att: ”Även säkerhetspolitiska  lösningar och militära

insatser kommer i framtiden att vara multinationella, vilket ökar kraven på såväl

politisk som militär internationell samverkansförmåga.”138

Detta skall ses i sammanhanget av att  Sverige i sin nationella tillämpning av vår

operativa planeringsprocess inte tidigare haft det behovet och att vi inte likt

                                                
133 Perspektivplanering, Försvarsmaktsidé och målbild, FMI 2020, rapport 4, Stockholm 2000. s. 1.
134 Ibid, s. 72. Förmåga till: Väpnad insats, leda, inhämta och analysera information. Internationalisering där:
Insatser, övningar och interoperabiliteten är central. Kompetens rörande: Produktion, utbildning och
personalförsörjning.
135 Ibid, s. 61.
136 Ibid, s. 41.
137 Ibid, s. 81.
138 Ibid, s. 83.
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NATO behövt samordna flera nationer med de krav detta ställer på den politiska

nivån. Detta är inte ett spörsmål enbart kopplat till den operativa

planeringsprocessen utan även ett stabsarbetsmetodisk problem, vilket belyser

problematiken och komplexiteten i planeringsprocessernas tillämpning.

Figur 7 Försvarsmaktens vision. Källa: Försvarsmaktsidé och målbild,
perspektivplanering rapport 4.

Den tyngsta slutsatsen som dras vid analysen av bland annat riksdagsbeslutet

1999 är att: ”Våra förband skall ha en hög interoperabilitet med samverkande

parter avseende bland annat operativt och taktiskt tänkande, stabsrutiner,

underrättelser, ledning, samband och logistik.” 139 Här ges en preciserad bild av

den kunskap och de färdigheter officerare måste behärska för att vi på ett

professionellt sätt skall kunna fungera internationellt.

Även om det redovisade underlaget fokuserat på den internationella verksamheten

och att ”ambitionen att deltaga i fredsfrämjande internationella insatser skall

prioriteras i framtiden,” 140 skall det inte förbises att hävdandet av den

territoriella integriteten, nationellt försvar och de nationella intressena utgör de

mest grundläggande kraven och ”för detta skall vår försvarsmakt dimensioneras.”
141

                                                
139 Perspektivplanering, Försvarsmaktsidé och målbild, FMI 2020, rapport 4, Stockholm 2000, s. 111.
140 Ibid, s. 115.
141 Ibid, s. 114.
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6.1.1 Slutsatser

q FM måste hålla jämna steg med den internationella utvecklingen för att

kunna samverka med andra nationer.

q FM personal måste ha god kunskap och hög färdighet i internationella

stabsarbetsprocesser och procedurer.

q Internationell samverkan kräver en tydlig koppling mellan den politiska

nivån och den operativa planen då politisk koncensus kommer att krävas för

att möjliggöra att planen kan genomföras.

q Sverige måste ha förmåga till operativ planering för att lösa nationell likväl

som internationell planering.

q Nationell likväl som internationell planering ställer krav på utbildning och

anpassning av våra nationella metoder för att hela organisationen skall kunna

verka internationellt och inte bara vara föremål för en exklusiv krets.

6.2 Analys av svensk planeringsprocess

Den svenska planeringsprocessen visar av uppenbara skäl upp flera

otillräckligheter vid konfrontationen med krav på internationella procedurer och

processer. Bland annat med hänsyn till den avsaknad av formalisering i dokument,

kultur, rapporter och standardisering som där nyttjas.142  Det är inte bara en fråga

om att lära sig en internationell stabsarbetsmetod. Det är en fråga om att behärska

allt från orderuttryck via ifyllande av annex till rutiner och ansvarsfördelning vid

olika typer av föredragningar och samordningsmöten. 143 Här tillkommer den inom

NATO nyttjade terminologin och olika begrepp som inte har en motsvarighet

inom den svenska planeringsprocessen eller genomförandet. Resultatet blir att en

svensk officer och eller stab utbildad endast i den svenska modellen inte har

någon möjlighet att aktivt deltaga i ett stabsarbete under internationella former där

                                                
142 Inom ramen för hela NATO-konceptet kan bland annat BI-SC Reporting Directive Volume V, Logistic
Reports nämnas. Här regleras i detalj de logistiska rapporter som skall nyttjas i såväl fred som kris och krig.
BI-SC Reporting Directive Volume V, Logistic Reports. Supreme Allied Commander, Europé, B-7010
SHAPE, Belgium, BI-SCD 80-3, 01 January 2000.
143 Jämför NATO;s Joint Co-Ordination Board Meeting. Här genomförs en föredragning och en samordning
av stridens förlopp för kommande dygn kopplat till en dygnslinjal. Ett formaliserat möte med en klar och
tydligt ”Out Put”
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NATO modellen tillämpas. Det är således inte bara en språkfråga utan en fråga

om ett helt koncept som skall implementeras.

Med hänsyn till kravet på konsensus var en av slutsatserna från FMI 2020 att den

internationella samverkan krävde en tydlig politisk koppling till den operativa

planen. Detta skapar en intressant utmaning. Den svenska traditionen med ÖB och

Högkvarteret, den så kallade militärstrategiska nivån, bildar en nivå mellan den

politiska och operativa planeringen. I dag går den politiska styrningen via ÖB och

Högkvarterets strategiavdelning vidare till den operativa nivån. I vår nationella

operativa planeringsprocess framgår inte denna politiska vilja och styrning på ett

lika formaliserat sätt som inom NATO.

Detta beror nog inte bara på svensk författning, utan även på det faktum att vi till

relativt nyligen haft en statisk hotbild med fokus på Ryssland. Innebörden var att

den svenska operativa planeringen genomfördes mot en tydlig och definierad

hotbild och motståndare. Detta i sig gav att vår nationella metod och dess

tillämpning efterhand anpassades mot att lösa denna specifika uppgift. Således

kan det sägas att den svenska modellen var optimerad för att möta en

styrkeöverlägsen motståndare på svenskt territorium. I dag är hotbilden och även

resurserna i FM förändrade och vår nationella planeringsprocess står inför nya

utmaningar. Dessa måste vi ta hänsyn till! Vår nationella modell har inte, likt

NATO, en formaliserad del med en tydlig politisk spårbarhet och formaliserad

dialog mellan den operativa chefen och den politiska nivån. Detta visar på

ytterligare krav och utmaningar. En tydlig röd tråd från den politiska ledningen

ner till den operativa planeringen blir således viktig inom ramen för den

internationalisering som genomförs inom FM. Vid en internationell operation med

svenskt deltagande finns annars risken att den militärstrategiska nivå blir ett

hinder mellan den operativa och politiska dialogen, vilket inte ses gynna vare sig

planering eller genomförande.

Vidare drogs slutsatsen under FMI 2020 att Sverige måste ha kunskap och

förmåga att planera för både internationella såväl som för nationella insatser.

Nationella krav ställs således på planeringsprocessen i form av framtagande av
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planer för strid om det svenska kärnlandet. Den svenska militära alliansfriheten

ligger förvisso fast, men med hänsyn till vår ökade internationalisering vore det

ologiskt att tro att Sverige, annat en inledningsvis, skulle stå ensamt vid en

konflikt.144 Denna slutsats är politiskt känslig men samtidigt kan en

internationalisering av planeringsprocessen ur ett nationellt perspektiv ses

underlätta både planering och genomförande. Därmed måste den svenska

planeringsprocessen ta hänsyn till hela perspektivet av uppgifter och inte

suboptimera sig i någon viss riktning. Detta tillsammans med tidigare analys

ställer därvidlag krav på förmåga till samverkan och samordning på alla nivåer

såväl politiskt som operativt och individuellt och skulle därmed begränsa

möjligheterna av fristående nationella lösningar.

6.2.1 Slutsatser

q Den svenska planeringsprocessen saknar i princip hela den begreppsvärld

som brukas internationellt.

q Vår nationella operativa modell har inte en tydlig spårbarhet och dialog

mellan den politiska och operativa nivån. Denna spårbarhet måste

återspeglas och formaliseras för att sedan i ett initieringsdirektiv styra den

operativa planeringen.

q Kraven på förmåga till samordning i internationella sammanhang gör att vi

oavsett val av nationell metod måste behärska den internationella

planeringskulturen. Vi kan således inte göra en blandning av den svenska

och NATO:s  metod och sedan vara nöjda.

q Sveriges ökade internationalisering och EU medlemskap gör att vi sannolikt

kommer att genomföra operationer i samverkan med andra nationer. Även

detta begränsar nyttjandet av helt fristående nationella lösningar.

q Detta holistiska perspektiv med internationella likväl som nationella krav

ligger således till grund för valet av den planeringsprocess vi inom FM skall

verka med i framtiden.

                                                
144 Se även perspektivplanering, Försvarsmakts idé och målbild. ”Det kan antas bli alltmer sällsynt med
konflikter som enbart drabbar Sverige i framtiden. Det ökade internationella engagemanget bygger till del på
att detta är ömsesidigt, varför olika former av stöd bör kunna påräknas även vid konflikter i vår del av
världen”. Perspektivplanering 2000-01, s. 11.
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6.3 Analys av NATO:s planeringsprocess

Att konfrontera NATO:s planeringsprocess mot kraven ställda i FMI 2020 är i

vissa avseenden irrelevant. NATO:s process ses som normgivande och därmed

uppfylls kraven från Rapport 4. Oaktat detta kan det vara av intresse att identifiera

de mest framträdande delarna för att därmed medvetandegöra vad det är som

NATO-modellen kan, alternativt inte kan, ge oss i detta fall.

Avseende den politiska nivån och dess koppling till den operativa planen har

NATO-modellen en väl utvecklad process. Redan i initieringsdirektivet återfinns

information från den politiska nivån. De mest framträdande är det strategiska

”End State” och det strategiska ”COG”. Dessa delar ramar in och pekar ut vägen

för den operativa planeringen. Därmed ges styrningar vilka är avgörande för att

uppnå det politiska koncensus som fodras för att flera länder i samverkan med

varandra skall kunna acceptera den operativa planen. Vidare genomförs en dialog

mellan den operative chefen och den politiska nivån, där slutligen planen skall

godkännas för genomförande.

Denna tydliga politiska styrning kan dock leda till att den politiska nivån,

medvetet eller omedvetet, styr detaljer i planering och genomförande. Framför allt

beroende på svängningar i opinionen. Risken är då uppenbar att politikerna

slutligen ”leder” detaljer i genomförandet av den operativa planen. Detta skall

emellertid  inte ställas i motsats till att den politiska nivån inte skall uppnå de

politiska målen med i detta fall militära maktmedel. Oaktat detta finns det i

NATO:s planeringsmodell en tydlig och formaliserad process och procedur för

politisk styrning och godkännande av den operativa planen. Allt i syfte att

möjliggöra för samtliga i alliansen att medverka i genomförandet.

Den avslutande slutsatsen var riktad mot kravet på internationell likväl som

nationell operativ planering. I detta fall är det den nationella planeringen som ses

intressant och kan resa en del frågetecken. Att använda NATO:s

planeringsprocess även i den nationella planeringen kan ge fördelar som att vi då

använder en och samma modell för all operativ planering. På detta sätt blir
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verksamheten tydlig och vi riskerar inte att fokusera på olika metoder, principer,

processer och lösningar.

NATO:s procedur att identifiera såväl egen som motståndarens ”COG”

tillsammans med ett tydligt presenterande av önskat slutläge, ger en möjlighet att

tydligt styra den militära planeringen mot vad som skall uppnås för att nå

framgång. Detta gäller för internationell likväl som för nationell verksamhet. I sin

förlängning kan det därmed hävdas att samordningen mellan svenska förband och

förband från andra nationer underlättas av att vi nyttjar likvärdiga

planeringsmetoder och stabsarbetsrutiner. Samma fördelar uppnås om vi väljer att

till exempel stödja en operation i ett annat EU land.

6.3.1 Slutsatser

q NATO:s planeringsprocess har en tydlig koppling till den politiska nivån.

Både avseende styrning av planen till ”COG” och önskat slutläge men även

det formella politiska godkännandet av operationen.

q NATO:s planeringsprocess tillämpad även på nationell nivå ger fördelar med

sin tydliga fokusering på vad som skall uppnås. Samordningen med nationer

vilka skulle kunna understödja vår nationella operation underlättas om vi

nyttjar samma planeringsprocesser.

q NATO:s begreppsapparat måste behärskas om vi aktivt skall kunna verka

internationellt. NATO:s planeringsprocess ses som internationell norm och

uppfyller därmed de krav som FMI 2020 ställer på svensk

internationalisering avseende planering på operativ nivå. Det är i praktiken

NATO:s modell som avses.
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7 RESULTATVÄRDERING

7.1 Skillnader och likheter

Är det då så att det finns stora avgörande skillnader mellan NATO:s och Sveriges

operativa planeringsprocess? Bland annat hörs uttalanden som att GOP är en

planeringsprocess som har en direkt koppling till de militärteoretiska tankarna,

emedan den svenska modellen saknar detta och är mer baserad på vår gamla

doktrin om ett defensivt nationellt försvar. Den ses därmed både förlegad och

förutsägbar. Eller är en övergång till NATO:s planeringsprocess mer en fråga om

anpassning till internationella förhållanden och därmed interoperabiliteten i

begreppsvärlden och stabsarbetet som är de tunga argumenten för att lämna den

svenska planeringsprocessen till förmån för NATO:s GOP?

Analysen av svensk respektive NATO:s planeringsprocess har visat på såväl

likvärdiga som skiljande resultat vid konfrontationen med de olika

teoriansatserna. En tydlig samstämmighet ses bland annat i den strukturella

uppbyggnaden av de båda rationalistiska modellerna. Detta framgår tydligt med

hänsyn till hur lika de båda planeringsprocesserna placerar sig i sin indelning efter

Lawsons C2 process.

Från den militärteoretiska analysen kan flera skillnader ses. I NATO:s

planeringsprocess framgår spårbarheten till militärteorin klart i de inledande

stegen under ”Sense/varsebli”. Här återfinns även militärteoretiska begrepp, ofta

kopplat till principer från den mer lagbundna skolan som tydliga delar. Den

svenska modellen har förvisso även den en koppling till militärteorin, framför allt

med hänsyn till chefens operativa idé, men den är inte lika påtaglig. Främst med

hänsyn till att de centrala begreppen från Clausewitz (kraftcentrum) och Jomini

(operationens avgörande punkt) inte söks och presenteras på ett tydligt sätt. I

NATO:s modell definieras fiendens sårbarheter och planen designas för att genom

ett tydligt agerande neutralisera motståndarens ”CoG”, skydda sitt eget och nå

”End State.” Spårbarheten till militärteorin framgår därmed tydligt. Genom sitt

steg-för-steg agerande mot stridens avgörande punkt, tillsammans med kopplingen

till lagbundenhet och krigföringsprinciper, framgår en klar koppling till Jomini
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och skolan om lagbundenhet och regler. I detta avseende uppvisar den svenska

modellen avgörande avvikelser och skiljer sig därmed från NATO:s modell.

Även om vår nationella modell visar på det centrala i att klara ut vad som skall

uppnås tas inte konsekvenserna av detta i planeringsmetoden. Fiendens

sårbarheter söks förvisso men det finns ingen tydlighet i hur de skall användas för

att nå ett avgörande. Vad avser motståndarens ”CoG” definieras eller söks den

inte över huvud taget. Även här uppvisar följaktligen den svenska modellen

avgörande skillnader gentemot NATO:s GOP. Sverige har förvisso haft en

målbild av vad vi skulle uppnå och hur detta skulle genomföras. Med sjö och

flygstridskrafter tidigt möta angriparen för att i en gemensam operation, sedan

hejda och slutligen slå honom. Problemet är att denna bild etsat sig fast i den

svenska medvetandet och blivit en ”sanning” och en lag i all militär utbildning.  145

Detta kan, utan att kunna belägga påståendet, var en orsak till att vi i Sverige

under framför allt 70- och 80-talet inte studerat militärteori, inte sett över våra

doktriner eller utvecklat det operativa tänkande. Det behövdes inte?

Där NATO:s modell är hårt formaliserad och styr bedömandet med i modellen

inbyggd militärteori, uppvisar den svenska modellen en avsaknad av

militärteoretisk guidning. Först på slutet genomförs, med stöd av krigföringens

principer, en reflektion över valt alternativ. Det kan påstås att detta skulle

innebära att Clausewitz, med sin mer reflekterande och tolkande ansats till

militärteorin, haft den största inverkan på den svenska modellen. Huruvida så är

fallet har inte analysen med säkerhet kunnat vare sig bekräfta eller dementera.

Dock kan den tendensen skönjas just med hänsyn till avsaknaden av

militärteoretiska styrningar intill den slutliga reflektionen.

Vad avser förmågan att handskas med friktioner och osäkerheter gav modellerna

olika förutsättningar. Vår nationella metod med sin mer reflekterande karaktär kan

förvisso finna  en del av de friktioner som kan uppstå. Reflektionerna kan även ge

en mental samling och uppbyggnad för vad som komma skall, och friktioner och

                                                
145 Samtal med C OPL, Gen Tony Stigsson i samband med remissyttrande på uppsatsen. OPIL 010409.
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osäkerheter kan bemötas då de uppstår. Samtidigt måste det hävdas att

avsaknaden av en tydlig målbild tillsammans med bristen i fokusering på

motståndarens ”CoG” och det otydliga sökandet efter gränssättande faktorer ökar

risken för att mål, delmål och syften flyter samman. Resultatet kan blir att

organisationen har svårt att agera mot samma mål.

Den svenska traditionen av uppdragstaktik är en del i att snabbt kunna agera, ta

initiativet och handskas med friktioner och osäkerheter. Men utan en tydlig

målbild och med ett svårtolkat underlag kan uppdragstaktiken få motsatt effekt.146

Här visar NATO:s planeringsprocess upp andra förutsättningar. Det som talar för

denna modell är att målbilden och vägen dit på ett tydligt sätt klaras ut genom den

operativa designen. 147 Designen ger bilden av ett initiativtagande där

genomförandet blir ett direkt resultat av en väl genomarbetad plan. Genom de

delmål som systematiskt nås skede för skede, med elimineringen av

motståndarens ”CoG” och vidare mot ”End State”, kan friktionerna och

osäkerheterna minskas med bibehållet tempo. En sådan slutsats är emellertid att

överdriva fördelarna med NATO:s modell. Antitesen för detta är att den tydliga

operativa designen kan ge en vrångbild av verkligheten och på det sätt slutmålet

skall nås. Planen kan därmed leda till att en falsk trygghet skapas. Det kan minska

den mentala beredskapen för snabbt uppkomna händelser och leda till att

osäkerheter och friktioner får stora konsekvenser på genomförandet.

Vid planering och genomförande av en renodlat svensk operation bedöms vi sakna

betydande reserver. Oväntade händelser måste därmed mötas genom

omdisponering av resurser. Möjligheterna att under dessa omständigheter driva

upp tempot och möta osäkerheter och friktioner blir då avhängigt de underställdas

förmåga. Detta kräver att ansvar, befogenheter och resurser delegeras, vilket i sin

förlängning innebär krav på initiativförmåga, kreativitet, och flexibilitet hos alla

inblandade.148 Även då uppdragstaktik nyttjas är det nödvändigt att övergripande

                                                
146 Som exempel kan nämnas LSÖ 2001 där 1. Divisionen planerade för en annan uppgift än den de fått order
om av OPL. Här fanns det flera orsaker vilka var grund till missförståndet. Egna initiativ i väntan på order.
Vilken del  eller vilken av OPL olika operationsordrar gällde?
147 Se exempel i bilaga 5.
148 Zetterling, Niklas. Uppdragstaktik och tidsfaktorn. Kungliga krigsvetenskapsakademiens handlingar och
tidskrift, nr. 2, Stockholm 2000, s. 111.
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beslut tas av chefen. I detta fall kan chefen rikta in verksamheten och sedan

kraftsamla till att uppmärksamma de övergripande problemen och inte låta sig

skymmas av detaljfrågor. Här har NATO-metoden en fördel med sin tydligare

chefsroll och sitt formaliserade ”Commander´s Planning Guidance” som tidigt

genom starten på en parallell planeringsprocess kan involvera underlydande i

planeringen. Samtidigt kan den starka chefsrollen hämma underställda och

resultera i en centraliserad beslutsprocess

Det kan vara så att NATO-modellen, vid en första anblick, i sin grundform och

med ett formellt metodiskt tillvägagångssätt, bäst lämpar sig vid planering för den

överlägsne som själv kan styra skeendet tidsmässigt. Samtidigt har analysen visat

att modellen ger fördelar och därmed möjliggör att beslutsprocessen kan

påskyndas.

Vid en jämförelse mellan modellerna visar vår nationella modell således upp ett

mönster som inte är lika formaliserat eller konkret. Här ges istället bilden av

militärteorin som ett verktyg som i huvudsak används mot slutet, för att

därigenom reflektera över framtagen lösning. Den svenska modellen uttrycker

militärteorin som en i officeren inneboende kunskap. Det är nog att förhasta sig att

hävda att NATO-modellen låter sig styras av militärteorin och följer den likt en

ledstång genom bedömandet i tron om att det skall ge den bästa lösningen.

Detsamma gäller den svenska modellen om det hävdas att militärteorin mer skall

finnas som en inneboende kunskap i officeren och teorier och lagar endast nyttjas

som en slutlig kontroll och reflektion av den operativa lösningen. Det får nog ändå

påstås att analysen visat på att tendenser till detta kan ses.

Militärteorin, som under många år tyvärr suttit på undantag i Sverige, får sin

återspegling i beskrivningen av den svenska metoden med sina brister i tydlig

spårbarhet till militär teori. För att på ett bra sätt kunna använda vår nationella

planeringsprocess krävs därför en tydlig utbildning och insikt i formell

bedömandemetodik och stabstjänst men framför allt i militärteori och

militärhistoria för att tillämpningen av vår nationella, eller annan, metod skall

resultera i livskraftiga och innovativa lösningar. Här har NATO-modellen i stället



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  19100:1011
Mj Fredrik Ståhlberg 01-04-12 Sid. 63 (82)

visat på en annan lösning. Med sin inbyggda militärteori, vilket framför allt märks

tydligt genom den operativa designen, läggs kursen på ett klart sätt ut mot

slutmålet och stimulerar även intellektet att definiera svagheter hos motståndaren.

Dessa kopplingar till militärteorin och dess inverkan på planeringen leder till att

planen får en röd tråd. Denna kopplar samman uppgiften, analysen och valt

alternativ till en operativ design av planen. 149 Designen utgör därmed planens själ

och ger en helhet och ett sammanhang i framtagen lösning.

Vad avser skillnader vid konfrontationen med forskningen inom NDM-området är

det framför allt befälhavarens roll som står i centrum. NATO-modellen har i

analysen uppvisat en tydligare chefsroll, vilket framgår under ”Sense/varsebli”.

Hans formella delgivning av ”Commander´s Planning Guidance”, vilken

dessutom blev starten för den parallella planeringen på underliggande nivå, är en

framträdande del, vilken även förstärker kopplingen till NDM-forskningen. Här

skiljer sig den svenska modellen främst med hänsyn till sin mer stabsorienterade

process. Stabschefen och staben är modellens nyckelpersoner och chefen beskrivs

inte som den drivande kraften som pekar ut målet och riktar in staben. Det som

bland annat gör att chefsrollen inte uppfattas lika framträdande är att hans

presentation av operativ idé inte är lika formaliserad och tydlig som NATO:s

”Commander´s Planning Guidance”.

Vidare tar inte den svenska modellen på ett lika framträdande sätt tillvara på

chefens erfarenheter och förmåga att lösa komplexa problem i en dynamisk

omvärld. Här uppvisar vår nationella modell en brist inom ramen för de krav som

NDM-forskningen ställer för att uppnå bra beslutskvalitet. Inte bara

erfarenheterna går till del förlorade i denna stabsorienterade process. Det visar sig

även att tempot i planeringen kan nedgå då bedömandeprocessen fokuserar på att

ta fram alternativ till föredragning för en dömande chef i stället för att utveckla

chefens intentioner och tidigt framlagda operativa design. Denna skillnad är

intressant ur flera perspektiv. Det ena, vilket diskuterats ovan, är NDM-

forskningens syn på nyttjandet av den mest erfarne i bedömandeprocessen. Det

andra är chefens roll som ledare och förtroendeskapare i planering och

                                                
149 Exempel på operativ design. Se bilaga 5.
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genomförande. Det senare påverkar den svenska modellen med sin

tyngdpunktsförskjutning på stabschefen. Chefen agerade i princip inte förrän i

slutet av processen och då som ”väljare” av stabsberedda alternativ. Vid en

jämförelse med NATO:s modell får denna ledarskapsvinkling sin tydlighet.

Chefen i NATO:s modell med sin formaliserat tydligare roll med bland annat

avdömningar, föredragningar och planeringsstyrningar till staben kan tillsammans

med den operativa designen bli ett sätt att som chef utöva ett operativt ledarskap.

Vikten av detta behöver knappast motiveras men det kan vara av intresse att lyfta

fram den del inom NDM-forskningen som menar att känslan för att vi gör rätt och

att vi tror på lösningen är viktigt. Avsaknaden av en framträdande chefsroll

tillsammans med bristerna i den operativa designen ses därmed vara ytterligare

delar i den svenska modellen som skiljer sig från NATO:s planeringsprocess.

En likhet som kommit fram under analysen är att alternativgenerering och

alternativvärdering tar upp en stor del av tiden i bedömandearbetet. Den skillnad

som i detta sammanhang kan ses är NATO-modellens förarbete innan

alternativgenereringen.  NATO:s GOP använder mer tid på att analysera vad som

skall uppnås jämfört med den svenska modellen, men tappar ändå fokus då

planeringen går in i det alternativgenererande skedet.

Som tidigare nämnts menar forskningen inom NDM att ett alternativ baserat på

intuition, med hänsyn till känslan av tidspress och individens erfarenheter, tas

fram relativt snabbt. Resterande tid för alternativgenerering och -värdering är

således inte relevant kopplat till resultatet av framtagen lösning. Här nyttjar båda

modellerna i stället tiden för att tillfredställa en rationell och analytisk modell i

motsats till att utveckla det på erfarenheter baserade intuitiva alternativet.

Feldisponering av tid gör bland annat att planeringen förlorar tid. En sådan

tempoförlust kan få olika konsekvenser beroende på det sammanhang inom vilken

planeringen genomförs. Den kanske viktigaste nackdelen är nog ändå att

framtagna alternativ inte kan svara mot verkligheten och dess osäkerhetsfaktorer.

Fakta som läggs till grund för alternativen baseras på information och antaganden,

vilkas relevans och exakthet avsevärt varierar över tiden. Därmed blir inte

alternativen svaret på en logisk exakt analys utan mer ett osäkert resultat baserat
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på bristande hänsyn till dynamiska fakta. Således är det mycket svårt, för att inte

säga omöjligt, att ur detta sammanhang välja det alternativ som bäst skulle lösa

uppgiften. Avseende underlagets validitet spelar även här tidsfaktorn en

avgörande roll, främst då den menligt påverkar informationens exakthet och

giltighet på vilka alternativen vilar.

Forskningen inom NDM menar att spel på en tidigt framtagen lösning är den väg

som bör tas för att belysa operationens dynamik. På detta sätt kan den mentala

beredskapen höjas och en förändrad omvärldsbild kan mötas alternativt redan ha

förutsetts. Även om det finns stora likheter mellan de båda operativa

planeringsprocessernas metodologiska sätt att angripa denna alternativgenerering

–och värdering, så skiljer sig dock synen på spel åt något. NATO-modellen

genomför spel som en planerad och viktig del i alternativjämförelsen. Den

svenska modellen nyttjar spel i mån av tid. Båda modellerna uppvisar, trots denna

skillnad, en avgörande brist kopplat till de krav som NDM-forskningen ställer för

att ta fram en livskraftig lösning.

Inom ramen för FMI 2020 kan det kännas egalt att diskutera skillnader och

likheter mellan NATO:s och Sveriges metod. Främst med hänsyn till att NATO:s

planeringsprocess är den internationellt normgivande och därmed ses uppfylla

kraven från FMI 2020, Rapport 4. Men en sådan jämförelse blir ändå intressant då

den sätter fokus på de brister som den svenska modellen uppvisar och de

konsekvenser som därmed kan ses. Den kanske mest framträdande skillnaden är

den nyttjade begreppsvärlden och dess konsekvenser för interoperabiliteten. Den

svenska planeringsprocessen använder inte den begreppsapparat som

internationellt ses som allmängods.150  Ett annat ”problem” är att den inte

använder alla de delsteg, procedurer, annex och formella föredragningar, etc. som

finns i NATO:s modell. Även om NATO:s begrepp, definitioner och

militärteoretiska kopplingar direktöversätts till svenska skulle det inte innebära att

vi får en ökad kunskap om NATO:s operativa planeringsprocess. Att lära sig

NATO:s metod på engelska skulle vid en snabb anblick kunna lösa denna

                                                
150 Med internationellt menas här NATO och/eller FN där någon ”Lead Nation” inom NATO leder FN
operationen.
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utmaning. Vid en något djupare analys löser inte heller detta problemet.

Begreppsapparaten har, vilket bland annat den militärteoretiska analysen visat, en

direkt koppling till militärteorin. Detta medför att det således krävs en djupare

militärteoretisk kunskap för att begreppen, oavsett på vilket språk de nyttjas, skall

kunna förstås i sitt sammanhang.

Vidare sågs en skillnad i förbindelsen mellan den politiska nivån och den

operativa planeringen. NATO:s operativa planeringssystem är ett system av

system och dess tydliga politiska styrning betraktad i sitt sammanhang blir

naturlig med hänsyn till kravet på politiskt godkännande och konsensus mellan

alla medlemmar inom alliansen. Metodens fokus på ”End State”, ”CoG” och

”DP”, strategiskt likväl som operativt, ställer därmed krav på och förutsätter

entydighet från den politiska och militärstrategiska nivån. Den svenska traditionen

med ÖB och HKV som nivån mot den politiska ledningen har andra rutiner.

Internationellt är det en fråga om anpassning till NATO:s system i de fall vi skall

verka internationellt och inom ramen för en CJTF. Nationellt kan det dock ses ur

ett annat perspektiv.

Det som för Sverige slutligen sätter fokus på en sådan anpassning kan vara ett

medlemskap i NATO eller en ökad militär delaktighet inom ramen för EU. Det är

visserligen en intressant fråga men ligger utanför denna uppsats. Detta oaktat har

analysen visat på att kopplingen mellan den politiska nivån och den operativa

planen är viktig att ta hänsyn till efterhand som den svenska internationaliseringen

ökar. Kravet i FMI 2020, Rapport 4, att kunna samordnas internationellt, ställer

således långtgående krav på FM. Att behärska NATO:s operativa planeringsmetod

är bara ett steg på vägen. För att få en total bild krävs fördjupade studier i hela

NATO:s koncept för att få en uppfattning om konsekvenserna för svenskt

vidkommande.
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7.1.1 Slutsatser
Den bild som kan ses avseende de två planeringsprocesserna och hur deras

resultat kommit ut i konfrontation med analysmodellen sammanfattas bäst nedan.

Figur 8  Schematisk bild av de teoretiska ansatsernas
spårbarhet i planeringsmetoderna

Den svenska planeringsprocessen placerar sig med tyngdpunkten i den av

Clausewitz representerade skolan och med vissa kopplingar till forskningen inom

NDM. Det som bland annat drar ned vår nationella modells spårbarhet till denna

forskning är planeringsprocessens bristande fokus på chefen. NATO:s metod

placerar sig med tyngdpunkten i den mer lagbundna skolan representerad av

Jomini och Liddell Hart. Planeringsprocessens koppling till FMI 2020 ses som

självklar. Dragningen mot NDM-forskningen beror främst på planerings-

processens formaliserade fokus på befälhavaren och dennes roll i utarbetandet av

den operativa designen. Den dras samtidigt ned något med hänsyn till modellens

detaljerade procedurer och den begränsning detta kan ge på individens kreativitet.

Båda modellerna brister inom ramen för NDM-forskningen avseende

tillvägagångssättet att ta fram en livskraftig plan för lösande av uppgiften, främst

med hänsyn till feldisponering av tid och metod kopplat till alternativgenerering

och -värdering i relation till spel på en tidigt formulerad lösning.

Metod

Lagbundenhet
Regler

Skapande
KreativitetMilitärteori

Teoretisk ansats för analys av
operativa planeringsprocesser

planeringsprocess

Planprocess FMI 2020NDM
Intuitiva beslut

Mål/Önskat slutläge

Metod
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7.2 Styrkor och svagheter

7.2.1 Sveriges planeringsprocess

Planeringsprocessen är i huvudsak analytisk men har även spår av kreativitet och

fritt tänkande. Ändå nyttjas inte kreativiteten fullt ut, utan modellen fastnar i ett

analytiskt och tidskrävande arbete med att generera och värdera alternativ i stället

för att genom spel konceptualisera och synkronisera ett livskraftigt alternativ.

Någon militärteoretisk koppling under själva bedömandet genomförs inte.

Metoden tar dock hänsyn till de operativa principerna, vilka på slutet och genom

sitt reflekterande syfte ses som viktiga för framtagandet av den operativa planen.

Chefens roll uppfattas som tillbakadragen och bedömandet ses i huvudsak som en

planerings- och stabsoptimerad process. Metoden uppvisar stora brister för

förmågan att samordnas internationellt.

Sverige

Militärteori
+ Militärteoretiska principer nyttjas i slutet av bedömandet för att reflektera över lösningen
- Kraftcentra söks eller definieras inte
- Militärteoretiska principer nyttjas inte i bedömandet, vare sig som ledstänger eller
 som delar för att tydligt fokusera på vad som skall uppnås

- Den militärteoretiska reflektionen kommer för sent i bedömandet
- Vad som skall uppnås har inte någon klar ” Out Put ” målbilden definieras inte och det
kan bli svårt att rikta in bedömandet

NDM
+ Ej hårt formaliserad vilket kan ge möjlighet till kretivitet
- Otydlig chefsroll där staben har en för framträdande roll
- Den mest erfarne, chefen, har inte någon tydlig påverkan på processen
- Tiden för alternativgenerering och värdering motsvarar inte kvaliteten på valt

 alternativ
- Dynamiken i striden förbises då framtagande av alternativ stjäl tid från spel på en
   intuitivt framtagen lösning
- Individen tenderar att oavsett mall mentalt ta fram en intuitiv lösning vilket inte
  motiverar avsatt tid för alternativgenerering och -värdering
- Tempoförlust med hänsyn till framför allt nedlagd tid på alternativgenerering- och värdering
- En plan är aldrig mer exakt än på de grunder på vilken den vilar. Dynamiken i striden går till
 del förlorad då spel inte nyttjas för att mer grundligt se på lösningens livskraft.

FMI 2020
+ Löser den nationella planeringen mot en gammal hotbild
- Har visat på uppenbara brister under den militärteoretiska och NDM analysen och ses
därmed ha svårt att klara de nya hotbilderna.
- Problem vid tillämpningen i fred och kris.
- Är inte interoperabel med internationell norm och saknar den internationella begreppsapparaten
- Otydlig politisk koppling
- Uppfyller inte kraven på operativ planering vare sig internationellt eller nationellt
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7.2.2 NATO:s planeringsprocess

Militärteoretisk tydlig spårbarhet, där vad som skall uppnås för att nå framgång

klaras ut tidigt i bedömandet och ligger till grund för den fortsatta analysen. Den

tydliga målbilden skapar förutsättningar för det fortsatta bedömandet och

underlydande chefer kan påbörja en parallell planering. Chefens direkta på- och

medverkan i processen ses både direkt och indirekt styra bedömandearbetet.

Kreativitet uppmuntras samtidigt som modellen ses som analytisk och tvingande,

framför allt i sin formaliserade planering och ”Out Put”. Den fastnar i

tidskrävande arbete med att generera och värdera alternativ i stället för att genom

spel utveckla och synkronisera ett livskraftigt alternativ. Modellen uppfyller

kraven på internationell samordning.

                NATO

Militärteori
+ Operationens avgörande punkts söks och definieras
+ Militärteoretiska principer används som ledstänger i bedömandet
+ Formaliserat tillvägagångssätt för att ta fram vad som leder till framgång
+ Militärteorin en inbyggd del av bedömandet
- Militärteoretiska principer nyttjas som ”sanningar” vilket kan hämma reflektionen
  och kreativiteten
- Hård formalisering vilket kan ge en vrångbild av att lösningen kommer att kunna
  genomföras enligt plan. Kan leda till att friktioner och osäkerheter får stor inverkan
  på genomförandet

NDM
+ Tydlig chefsroll
+ Den mest erfarne, chefen, har en avgörande påverkan på processen
+ Chefens formaliserade uppbyggnad av den operativa designen skapar förståelse och
   förtroende för planen och blir ett operativt ledarskap
- En stark chef i en sytematisk modell kan minska kreativiteten
- Tiden för alternativgenerering och -värdering motsvarar inte kvaliteten på valt alternativ
- Dynamiken i striden förbises då framtagande av alternativ tar tid från spel på en
   intuitivt framtagen lösning
- Individen tenderar att, oavsett mall, mentalt ta fram en intuitiv lösning vilket inte
  motiverar avsatt tid för alternativgenerering
- Tempoförlust med hänsyn till framför allt nedlagd tid på alternativgenerering och -
värdering
- En plan är aldrig mer exakt än på de grunder på vilken den vilar. Dynamiken i striden går
till del förlorad då spel inte nyttjas för att mer grundligt se på lösningens livskraft.

FMI 2020
+ Internationell norm
+ Tydlig politisk koppling
+ Uppfyller kraven på operativ planering såväl internationellt som nationellt
- NATO´s GOP är bara en del. Behov av att anpassa sig till ett helt koncept
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8 Ny svensk operativ planeringsmetod? En diskussion.

8.1 Svenskt vägval

Internationaliseringen och Sveriges allt mer aktiva roll har satt fokus på de krav

som ställs på en nation under internationellt inflytande. Önskan att aktivt påverka

och medverka i en allt snabbare utveckling där nationalstatens gränser blir

otydligare är viktig och påverkan från omvärlden går inte alltid att styra.

Uppsatsens syfte är att jämföra Sveriges och NATO:s operativa planeringsprocess

och utifrån analysresultatet slutligen rekommendera det vägval som vår nation bör

ta avseende val av operativ planeringsmetod. Rubriken för uppsatsen var i sin

formulering ett påstående och en fråga och ligger som grund för det

rekommenderade vägvalet.

Utifrån analysen ses NATO:s planeringsprocess vara det vägval Sverige bör välja

för nationell operativ planering. Vilka är då motiven för denna rekommendation

och framför allt: finns det några aspekter som bör beaktas om vi väljer denna väg?

Ett av motiven är de krav som FMI 2020 ställer på FM att kunna samordnas i

internationella sammanhang. Då måste frågan ställas vad detta har med ett

nationellt metodval och försvar att göra? Här har analysen bland annat visat att

den svenska modellen saknade NATO:s begreppsbas, och oaktat om NATO:s

metod endast skall brukas internationellt eller även vid nationell operativ

planering, måste vi således behärska NATO-metodens begrepp och metoder. En

nationell tillämpning kan i detta sammanhang ge en gemensam och

sammanhängande planeringsfilosofi. Vidare har NATO:s planeringsprocess visat

sin militärteoretiska spårbarhet och att bara  lära sig begrepp och metoder utan att

behärska den teoretiska basen, ses därmed inte vara en tillfredställande lösning.

Däremot kan NATO:s metod och begrepp använda i ett nationellt perspektiv och

förankrade i militärteorin emellertid vara det. Det är i det sammanhanget viktigt

att inte fastna i den av Jomini mer lagbundna och deterministiska skolan och

därmed riskera att bli slav under teorierna.151

                                                
151 Detta har berörts under analysen, men det kan vara intressant att i sammanhanget nämna William S. Lind
synpunkt i detta avseende. Han hävdar att den amerikanska militära kulturen, vilken har stor påverkan på
NATO, är färgad av det stela Franska VK 1 och VK II tänkandet, vilket resulterat i ett automatiserat och stelt
planerande och genomförande. Föreläsning Lind, William. S. FHS, 010322.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  19100:1011
Mj Fredrik Ståhlberg 01-04-12 Sid. 71 (82)

Avseende nyttjandet av NATO:s begrepp finns det i princip två vägar att gå. Den

första är att använda de engelska begreppen i det svenska språket och den andra

att genomföra en svensk översättning. En översättning har emellertid flera

fördelar. Bland annat tvingar den oss till att definiera begreppen och därmed

studera det militärteoretiska ämnet. Det ger en ökad inblick och förståelse och vi

riskerar inte att  fastna i ett kontinuerligt tolkande och missförstående av den

engelska betydelsen. Samtidigt kan vi lägga en beskrivning bakom vad vi menar

med begreppen och därmed öka vår operativa förmåga, och stimulera vårt

reflekterande till militärteorin enligt den mer tolkande skolan hos Clausewitz.

Vidare ger en svensk översättning den fördelen att den lättare kan accepteras och

bli en naturlig del av vårt militära språkbruk. Vi kan därmed kommunicera utifrån

samma utgångspunkt. Det är framför allt viktigt att översättningarna känns rätt

och får en, ur svensk tradition, tydlig mening. Det går inte att bara förlita sig på en

direktöversättning då risken är stor att innebörden ger fel associationer. En

översättning ger även fördelen att begreppen inte blir modeord och går samma öde

tillmötes som många misshandlade engelska uttryck inom företagsvärlden. Vidare

kan vi inte, vid nationell tillämpning och strid om vårt kärnland, riskera liv för att

vi valt att inte använda vårt modersmål.152 Den sämsta lösningen  torde således

vara en språkblandning.

Med hänsyn till förd diskussion och för att på ett professionellt sätt kunna verka i

planeringsprocesserna krävs därmed att vi fullt ut behärskar metoder och begrepp,

liksom den grund på vilken de vilar. Om vi inte kan uppfylla dessa krav står vi

hopplöst utanför hela processen och det finns en risk att vi får se oss själva som

åskådare. En snabbkurs före utlandstjänsten är alltså inte lösningen på denna

utmaning, utan det är i stället en fråga om att i grunden ta tag i hela den

metodologiska utbildningen, vilket ställer krav på hela FM. Det vore mycket

olyckligt om endast en separat grupp av FM personal behärskade NATO:s

planeringsprocess för internationell tillämpning, vilket i sin förlängning kan leda

till en informell uppdelning av FM personal. Det är därför viktigt att vi lär oss att

                                                
152 Intervju med C OPL Gen Tony Stigsson, 010409.
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tillämpa NATO-metoden från grunden för att, baserat på kunskap och en inom

FM framtagen doktrin, anpassa den efter svenska krav och förhållanden.

Det vore således ett misstag att redan i dag påbörja en omarbetning av NATO:s

operativa planeringsmetod innan den behärskas och/eller en doktrin finns i

grunden, bland annat då en förenkling och för tidigt modellerande med processen

innebär en förlust avseende interoperabilitet. Ett genande i kurvan skulle även

innebära en anpassning mot ett otydligt mål, vilket sannolikt skulle resultera i

otydlighet i planering, orderverk och genomförande. Detta kan i sin förlängning

leda till att förtroendet för modellen kan minska. Det är därför viktigt att

förändringsmotståndet reduceras genom att grunda metoden i organisationen.

Lösningen torde således vara att övergå till NATO:s GOP för att efterhand som vi

höjer kunskapsnivån utveckla en levande planeringsprocess. Här kan det vara av

intresse att i sammanhanget nämna att Frankrike i praktiken inte har någon

nationell operativ planeringsprocess utan med positivt resultat assimilerat sig till

NATO:s metod.153 Motivet var framför allt interoperabiliteten och möjligheten att

kunna agera som ”Lead Nation”, inte minst inom ramen för EU och dess

medlemmar.

Vidare ställer de slutsatser som dragits i samband med den militärteoretiska

ansatsen och NDM upp ett antal aspekter vilka måste beaktas då NATO modellen

slutligen skall assimileras i FM. Den militärteoretiska analysen visade på den

svenska modellens brister i militärteoretisk spårbarhet. Som tidigare framhållits

finns det i detta sammanhang således ett stort utbildningsbehov, ett behov som

bland annat kan tillfredställas genom utbildning vid våra militära skolor, varför

den skolgående generationen inte är problemet. Utmaningen ligger i den del av

FM personal, inte minst de i ledande befattningar, som inte kommer att genomföra

eller redan har genomfört sin operativa utbildning. Hur detta slutligen skall lösas

kan avhandlas i fortsatta studier men analysen har däremot satt fokus på en av de

                                                
153 Besök vid franska OPL, J5, 001213. En fransk vinkling, med namnet MARS ”Methode d´appreciation et
de raisonnemant sur une Situation militaire”  har gjorts på modellen som i allt väsentligt överensstämmer
med AJP-01 och GOP. Se även Askstedt, Rikard & Grahn Håkan, m.fl.”Joint Operational Planning
Process”, Fördjupningsstudie, FHS 1999. s. 33-38.
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frågor som måste besvaras inom ramen för hur anpassningen till NATO:s

planeringsprocess skall genomföras.

Det finns ytterligare aspekter på analysresultatet där bland annat forskningen inom

NDM har påvisat flera perspektiv på de operativa planeringsmetoderna. NATO-

modellens tydliga fokusering på chefen är bland annat en del som vi nog måste

lära oss att acceptera i internationella sammanhang. Vad denna forskning framför

allt påvisat är bristerna med båda modellernas planeringsfilosofi, framför allt

kopplat till sättet att ta fram en livskraftig lösning baserat på bra beslutskvalitet.

Här finns således en stor utmaning när vår nationella metod skall anpassas efter

NATO standard enligt GOP.  Vi kommer att gå från en brist till en motsvarande

dito i NATO:s modell. Här har analysen mot NDM-forskningen resulterat i ett

antal slutsatser, vilka kan ligga till grund för att vidareutveckla den operativa

planeringsprocessen.

Även om vi i ett internationellt perspektiv måste anpassa oss till NATO:s

planeringsprocess kan vi inte utan reflektion anamma en planeringsmetod för vår

nationella nivå. Att tro att vi som liten nation, dessutom utanför NATO, har någon

större påverkan på modellens utveckling internationellt får dock ses som naivt.

Däremot måste alla planeringsprocesser, även NATO:s, utvecklas efterhand för att

ligga i fas med omvärldsutvecklingen. Då har vi, baserat på vår kunskap och

erfarenhet, möjlighet att medverka i modellens utveckling. Det är därför viktigt

för kvaliteten och medvetandet i planeringen att vi väl känner processens styrkor

och svagheter. Om så inte är fallet finns risken att vi hänförs till ett automatiserat

planeringssystem baserat på regler och principer utan grundat innehåll. Detta

kommer inte bara leda till platta och förutsägbara lösningar utan förmågan att

nyttja uppdragstaktik och möta osäkerheter kommer att minska.

En annan konsekvens vid en övergång till GOP är kravet på styrning från den

politiska nivån. Med hänsyn till den tydliga målformuleringen och den politiska

dialogen bör krav ställas att den politiska nivån mer inbegrips i den operativa

processen.
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Sammantaget kan det sägas att konfrontationerna något har nyanserat bilden av

planeringsprocesserna. De likheter och skillnader som finns mellan modellerna

gör även att motiv för att parallellt bibehålla den svenska modellen synes

överspelade. Det som däremot är viktigt är att den svenska traditionen med

förtroende och uppdragstaktik inte går förlorad i och med en övergång till

NATO:s  planeringsprocess.154 Min uppfattning är att det här är mer en fråga om

tillämpning och nivån på ledarskap som avgör detta än utformningen av

planeringsmodeller.

Vid tillämpning i ett internationellt sammanhang måste vi även här se till

ledarskapet snarare än modellen. Det vore olyckligt om vi påstod att vi inte kunnat

tillämpa uppdragstaktik inom den svenska kontingenten vid Sveriges genom åren

många internationella uppdrag i FN och andra organisationer. Redan i dag

anpassar vi oss på taktisk och stridsteknisk nivå vid våra internationella

operationer utan att där göra avkall på vårt sätt att utöva ledarskap. NATO:s

planeringsprocess är i grunden ingen ny och revolutionerande planeringsmetod.

Den är mer en fråga om en till omfånget mer detaljerad, tydlig och formaliserad

process. Förutom formell utbildning är det således en fråga om en mental

acceptans.

Ur den förda diskussionens perspektiv ses därför inte NATO:s operativa

planeringsprocess i sig som ett paradigmskifte för svensk operativ planering utan

mer som en naturlig utveckling av att planera i olika konfliktskalor. Oaktat om

detta sker nationellt likväl som internationellt och med eller utan operativ

samverkan med andra nationer.

Militärteoretisk utbildning, ett bibehållet och utvecklat svenskt ledarskap,

medvetenhet om brister utifrån militärteori och NDM, att lära sig grunder och

fördjupade studier blir således några av de centrala delar vi måste gå vidare med

inom ramen för NATO:s planeringsprocess som vägval för svensk operativ

planeringsmetodik.

                                                
154 Detta togs även upp vid intervju med C OPL Gen Tony Stigsson, Övlt Mats Ström vid J3 och Övlt Toni
Holmberg vid J5
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Analysen har givit viktiga slutsatser vilka åskådliggjort komplexiteten i processen.

Detta gör att uppsatsen inte gör anspråk på att, utöver svar på frågeställningar och

syfte, besvara alla frågor kring detta ämne. Men analysen har emellertid visat på

att frågan i huvudsak inte är om vi skall välja NATO:s modell eller ej, utan

framför allt en fråga om hur vi skall välja den. Med hänsyn till genomförd

diskussion kan det hävdas att vi borde se övergången till NATO:s GOP som en

naturlig utveckling av den operativa planeringsprocessen. Analysen och

resultatvärderingen har även visat på tendenser att NATO:s planeringsprocess är

den som ses bäst lämpad för att lösa operativa problemställningar. Med detta

avslutande påstående ser jag därför att NATO:s planeringsprocess sammantaget är

bäst lämpad även för nationella behov och rekommenderas därför som vägval.

”Planens finurlighet uppfattas lätt men för ett kraftfullt utförande

måste ytterligare omständigheter tillåtas inverka eftersom

finurligheten och anpassning tillsammans utgör makten”155

                                                                                               Sun Zi

                                                
155 Beng, Kee & Pettersson, Bengt. Sun Zis krigskonst, Operativa institutionen, Försvarshögskolan,
Stockholm 1999, s. 7.
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8.2 Reflektion

Svårigheter med studien är framför allt att försöka värdera och förhålla sig till

planeringsprocesserna såsom metoder och inte utifrån hur olika chefer väljer att

tillämpa dem. Att även ta hänsyn till chefens val av ledarskap och personliga sätt

att driva planeringsprocessen skulle göra analysen svår och risken är uppenbar

att uppsatsen fastnat i ledarskapsfrågor och inte kunnat fokusera på

planeringsmodellernas förutsättningar. Samtidigt är detta till del en svaghet med

uppsatsen då ett ledarskapsperspektiv hade berikat framställningen. Det får ändå

sägas att ledarskapsaspekten får ses som förslag till fortsatta studier i ämnet.

Styrkan med uppsatsen är att planeringsprocesserna har analyserats såsom

modeller utifrån underbyggda kriterier. Detta gör att en viss vetenskaplig grund

har lagts till debatten om en anpassning till NATO:s planeringsprocess.

Ett annat förslag till studier är en jämförande analys mellan olika operationer,

där NATO:s planeringsprocess nyttjats respektive inte nyttjats, för att se på den

praktiska tillämpningen. Detta kan förvisso vara svårt, bland annat med hänsyn

till att allt strategiskt och operativt planeringsunderlag för till exempel

Gulfkriget och Kosovo inte finns tillgängligt. Vidare ger närheten till dessa

konflikter att eventuellt underlag kan vara tendensiöst och ha politiska förtecken.

Vid en reflektion över forskningen inom NDM bedöms den ha beröringspunkter

med Clausewitz och den reflekterande och skapande skolan. Detta är intressant

ur flera aspekter. Den första är att forskningen är relativt ny samtidigt som den

fått stort genomslag, vilket märks på studier i USA, Sverige och Norge.

Resultatet är bland annat att taktiskt tänkande och planering revideras. Den

andra är militärteorins ”renässans” inom den svenska officersutbildningen.

Tillsammans med NDM-forskningen kan det leda till en utveckling av operativa

planeringsprocesser som går utöver en anpassning till NATO:s

bedömandemetod. Därför kan en fördjupad forskning inom ramen för intuitiv

beslutsfattning och dess tillämpning på operativ nivå vara ett steg att gå vidare

med. Inte bara för att fördjupa forskningen inom NDM, utan framför allt för att

utveckla den operativa planeringsmetoden i kombination med de

militärteoretiska verktygen för att  med ökat tempo ta bättre beslut.
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9 Sammanfattning

Uppsatsen har sin bakgrund i Sveriges internationella engagemang och det

uppdrag där FM skall anpassa sin planering och stabsarbetsmetodik i enlighet med

internationell standard.

Syftet med uppsatsen är att jämföra Sveriges och NATO:s planeringsmetoder och

ta fram skillnader och likheter, och styrkor och svagheter hos de olika

planeringsprocesserna. Ett vägval skall rekommenderas avseende metodval för

nationell tillämpning. Frågeställningar som kommer att belysas är: spårbarhet av

militärteoretiskt tänkande, anpassning till moderna forskningsresultat inom

intuition och erfarenhetsvärdering (NDM) och de krav som ställs inom ramen för

perspektivplanering, FMI 2020, Rapport 4.

Den vetenskapliga metoden är i huvudsak komparativ, men även deskriptiv och

kommenterande. Teoriansatsen i uppsatsens analysmodell baseras på tre

analysfilter. Det första i militärteorins två skolor representerade av Jomini med en

lagbunden och positivistisk inriktning, och Clausewitz med den reflekterande och

tolkande inriktningen. Det andra analysfiltret utgår från forskningen inom

Naturalistic Decision Making och avhandlar den intuitiva beslutsprocessen och

hur den snabbare och med ett bättre resultat  kan producera en genomförbar

lösning. Slutligen används krav från perspektivplanering, FMI 2020 som ställs på

FM för att denna skall kunna samordnas internationellt. NATO:s och Sveriges

operativa planeringsprocesser beskrivs och sortförvandlas genom en indelning

efter Lawsons C2 modell för att möjliggöra en relevant och likvärdig jämförelse

under den komparativa analysen.

Analysresultatet visar bland annat att den svenska metoden föga använder sig av

militärteoretiska principer som ledstänger för att möjliggöra en genomförbar

lösning. Vidare klarlägger inte metoden konkret vad som skall uppnås eller över

vilka delmål detta skall ske. Analysen visar även på svagheter i chefens roll och

tillvaratagandet av hans erfarenheter i bedömandeprocessen är bristfälligt.

Dessutom saknar den svenska planeringsprocessen den begreppsvärld som brukas
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internationellt. Kraven på förmåga till samordning i internationella sammanhang

gör att vi oavsett val av nationell metod måste behärska den internationella

planeringskulturen.

I NATO:s fall visar analysen upp en konkret spårbarhet till Jomini och den mer

lagbundna militärteorin, vilket återges i framtagandet av ”COG”, ”DP” och vad

som leder till framgång för att uppnå ”End State”. Chefens roll och ansvar är

tydligt och med en konkretiserad ”out put” i ”Commanders planning guidance”.

Den formaliserat tydliga målbilden riktar in staben mot vad som skall uppnås och

en parallell planering på underliggande nivå kan tidigt påbörjas. Vidare kan en

hårt formaliserad och chefsstyrd process hämma kreativiteten i planeringen och

genomförandet. Koppling till den politiska nivån är tydlig både avseende styrning

av planen till ”COG”, önskat slutläge och det formella politiska godkännandet av

operationen. Båda modellerna brister inom ramen för NDM-forskningen avseende

tillvägagångssättet att ta fram en livskraftig lösning främst beroende på

feldisponering av tid.

Resultatvärderingen visar att den svenska planeringsprocessen placerar sig med

tyngdpunkten i den av Clausewitz representerade skolan. Modellen uppvisar även

vissa kopplingar till forskningen inom NDM,  men har brister avseende chefens

roll. NATO-modellen grupperar sig med tyngdpunkt i den mer lagbundna skolan

representerad av Jomini, och kopplingen till kraven enligt FMI 2020 ses

självklara. Planeringsprocessens formaliserade fokus på befälhavaren med

utarbetandet av den operativa designen ger kopplingar till forskningen inom

NDM. Samtidigt brister den med hänsyn till sin detaljerade procedur och den

begränsning detta kan ge på individens kreativitet. I båda modellerna ses inte

nedlagd tid stå i relation till uppnått planeringsresultat, främst med hänsyn till att

tiden läggs på alternativgenerering och –värdering i stället för på spel på en tidigt

framtagen lösning. Feldisponering av tiden kan leda till att tempot i

genomförandet nedgår och att kraft får läggas på att parera friktioner och

osäkerhetsfaktorer.
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De styrkor som ses i NATO:s metod är: operationens avgörande punkt söks och

definieras, militärteoretiska principer nyttjas som ledstänger i bedömandet, tydlig

chefsroll där chefens operativa design skapar förståelse och förtroende för planen

och blir ett operativt ledarskap samt att metoden är internationell norm med en

tydlig politisk koppling. Modellen ses uppfylla kraven enligt FMI 2020. Svagheter

är att: teoretiska principer nyttjas som ”sanningar” vilket i en formaliserad

planering kan hämma kreativiteten och en stark chef i en sytematisk modell kan

undertrycka staben och DUC. Styrkorna i den svenska modellen är:

militärteoretiska principer nyttjas i slutet av bedömandet för att reflektera över

lösningen, modellen är inte är hårt formaliserad och kan ge möjlighet till

kreativitet och fritt tänkande. Svagheter är att: kraftcentrum vare sig söks eller

definieras, någon tydlig målbild inte tas fram, chefsrollen är otydlig och chefens

erfarenhet och kompetens inte tas till vara fullt ut, utan står tillbaka till förmån för

staben. Dessutom ses inte modellen interoperabel med internationell norm och

saknar den internationella begreppsapparaten. Båda modellerna uppvisade en

tempoförlust med hänsyn till framför allt nedlagd tid på alternativgenerering och –

värdering. Detta gör att även dynamiken i striden till del förbises och att tid tas

från att spela på en tidigt framtagen lösning. Tiden för arbete med alternativ står

således inte i relation till kvaliteten på vald lösning.

Den avslutande diskussionen visar att frågan i huvudsak inte är om vi skall välja

NATO:s modell eller ej, utan framför allt en fråga om hur vi skall välja den.

Militärteoretisk utbildning, ett bibehållet och utvecklat svenskt ledarskap,

medvetenhet om brister utifrån militärteori och forskning inom NDM, att lära sig

grunder och fördjupade studier är några av de centrala delar vi måste gå vidare

med inom ramen för NATO:s planeringsprocess. Med hänsyn till genomförd

diskussion blir övergången till NATO:s GOP inte ett paradigmskifte för svensk

operativ planeringsmetodik, utan en naturlig utveckling av den operativa

planeringsprocessen. Analysen och resultatvärderingen visar på tendenser att

NATO:s planeringsprocess är bäst lämpad för att lösa operativa

problemställningar. Detta avslutande påstående gör därmed att NATO:s

planeringsprocess sammantaget är bäst lämpad även för nationella behov och

rekommenderas därför som vägval.
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f.f sammanställning av NATO´s operativa planeringsprocess enligt GOP 99 och AJP-01 (A)

PLAN
DEVELOPMENT

PLAN
REVIEW

TASKS
1. Further refine Commander’s

Intent and Concept as required
2. Complete synchronisation of plan
3. Confirm and identify forces

trough the Force Activation
Process

4. Co-ordinate (Joint) and write
OPLAN(7E)

5. Write SUPLAN
6. Write Branch Plans
7. Seek OPLAN approval
8. Issue OPLAN and SUPLAN

OUTPUT
- Family of plans. ADL

TASKS
1. Conduct:
-Progress Review for on-going op
-Periodic Review
-Exercises an/or war games
-Revised Decision Briefing
2. Update and Issue amendments
3. Prepare and Issue plans

OUTPUT
- Updated Plan

STEPS
- Develop the Plan
- Co-ordinate
- Seek approval
- Issue plan

STEPS
-Plan Review
-Plan evaluation
-Revised Decision
Briefing if required

CONCEPT
DEVELOPMENT

TASKS
1. Analyse Situation/Make

Deductions (Theatre Situations,
OPFOR, Time and Space,
Assessment of Tasks, C2 CIS)

2. Develop COAs. Own and
OPFOR (a COA must focus on
prosecuting the opposing force
COGs while protecting ones own
COGs)

3. Analyse COAs (Test, war Game,
Compare)

4. Prepare/deliver Decision Brief
5. Select Preferred COA
6. Develop CONOPS and forward

for approval
7. Develop Statement of

Requirements (SOR)

OUTPUT
- Concept of Operations (CON-

OPS) based on a single COA,
chosen by the Commander.

- Statement of Requirements
(SOR)(3H)

STEPS
- Staff Analysis
- Develop COAs
- Deliver Decision
  Brief
- Develop a
  CONOPS

TASKS
1. Review the Situation

(background and OPFOR
Intent/Cap)

2. Review Superior’s Mission,
Intent, Obj & End-state

3. Identify/review Constrains &
Restrains and Preconditions

4. Identify the Strength and
Weaknesses (OPFOR & Own)

5. Identify/Determine the COGs
(Strat & Op)

6. Determine DP
7. Identify/determine Tasks

(Assigned and Implied)
8. Determine Own Objectives,

Desired End-state and Criteria for
Success

9. Develop Mission Statement
10. Conduct Initial Force Structure

Analysis
11. Prepare/deliver the Mission

Analysis Briefing
12. Develop the Commander’s

Planning Guidance

OUTPUT
- Commander’s Planning Guidance

which may serve as an Initiating
Directive to subordinates

- Commander’s Statement of Intent

ORIENTATION

STEPS
- Mission Analysis
- Mission Analysis
  Briefing
- Commander´s
  Planning Gui-
  Dance

INITIATING Content of Initiating Directive

1. Review of the Situation
2. COG (if known)
3. Assumptions
4. Political and military Restraints

and Constraints
5. Strategic Objectives
6. Desired End-state(s)

a) Political
b) Military

7. Strategic Mission
8. Tasks
9. ROE (Rules of Engagement
10. Logistics and Key Support

Aspects
11. Other Co-ordination

- Receive Initiating
  Directive
- OPG is formed
- Info. is  gathered
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ANNEX D TO
CHAPTER 4 OF THE GOP

COMMANDER’S PLANNING GUIDANCE - OUTLINE FORMAT

1. Review Of Situation.

a. General.

(1) Political, military and historical background

(2) Current Situation

b. Opposing Force Situation.

(1) Intent

(2) Capabilities

(3) Assessment (brief description of likely actions – not COAs)

c. Higher Commander’s Direction and Guidance.

(1) Mission

(2) Intent

(3) Objectives

(4) End State and Criteria for Success

(5) Assumptions

(6) Limitations

(7) Assigned Tasks to Your Command

(8) Implied Tasks to Your Command

2. Operations Design.

a. Key Factors and Deductions  (only those with impact on mission analysis).

b. Planning Assumptions.

c. Key Strengths and Weaknesses.

(1) Opposing Force

(2) Own Force

(3) Relevant Other Forces, as necessary

d. Centres of Gravity.

(1) Strategic

(2) Operational

e. Decisive Points (own level)

f. Objectives

g. End State and Criteria for Success
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3. Mission.

4. Initial Force Estimate.

a. Forces Available for Planning Purposes (if given)

b. Estimate of Forces Required

5. Planning Guidance.

a. Commander’s Initial Intent

b. Direction to Planning Staff

c. Direction to Subordinate Commands

6. Co-ordination.

a. Critical Timings for Operation

b. Planning Milestones

c. Other sub-paragraphs as required

7. Command and Control.

a. Preliminary C2 Arrangements

b. Areas of Operation
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ANNEX F TO
CHAPTER 4 OF THE GOP

DECISION BRIEF - OUTLINE FORMAT

1.   Introduction.

a.   Aim

b.   Outline

c.   General Introductory Comments

2.   Situation Review.

a.   Higher Commander’s Direction.

(1)   Intent

(2)   Objectives

(3)   End State

(4)   Key Imposed Limitations

b.   Own Op Design.

(1)   Centres of Gravity

(2)   Decisive Point

(3)   Objectives

(4)   End State and Criteria for Success

(5)   Mission

(6)   Key Assumptions

3.   Situation Analysis.  Highlight key factors and deductions that have direct effect on
potential COAs (OPFOR and Own).

4.   Opposing Force COAs.

a.   General Description

b.   Potential Operational Timeline

c.   Analysis (Advantages and Disadvantages)

d.   Assessment of “Most Likely” and “Most Dangerous” COAs

5.   Own Forces COAs.

a.   Common Points Applicable to all COAs

b.   Specifics for each COA.

(1)   Intent

(2)   General CONOPS, including Sequencing/Phasing Description

(3)   CONOPS by Phase, including
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(a)   Start and End Points

(b)   Key Task of each Subordinate Command

(4)   General Task Organisation

(5)   Operational Timeline

(6)   Logistic Support Concept (if not a common point)

(7)   Command and Control Arrangements including Areas of Operations

6.   COMPARISON OF COAs.

a.   War Game Results

b.   Advantages and Disadvantages

c.   Comparison to Commander’s Selection Criteria

d.   Additional Matrices Showing Comparative Evaluation, including an estimate
of casualties

e.   Recommended COA

7.   Unresolved Critical Issues.

8.   Way Ahead.

9.   Commander’s Guidance Required.
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Analys
Ta fram koncept

Chef och
bedgrp

Spel/Wargame COA

Chef,  bedgrp
Och DUC

Stabs analys
Ta fram COA

Staben

Skriva och
ge ut  oporder
Staben

Initierings-
Direktiv
Eller HC
order

Kontroll
Genom-
förande
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En deskriptiv modell av militär planering i praktiken enligt Klein

Modellen är resultatet av sex olika studier inom NDM-forkningen och ligger till 
grund för framtagandet av en beslutsmodell som mer tar hänsyn till bland annat
chefens erfarenheter och med syftet att öka beslutstempot.



Attack

End State by Phase:
1. WOODLAND 2. nd echelon is not to deploy on
SNOWLAND territory. Freedom of action over DANU
river. INTFOR have Air Superiority & LCC re-supplied.
2. In control of ALVASO, PITA, SELO & JARVASO.
WOODLAND have no ability to co-ordinate or conduct
any attack & their will to fight is broken
3. In control of former boarders

End State:
No WOODLAND threat or forces on SNOWLAND
territory.Our Military forces have control of own territory
Criteria for success:
-WOODLAND respects INTFOR NFZ & former boarders
-No WOODLAND forces on SNOWLAND territory
-UNMIW in ZOS
-Favourable air situation over SNOWLAND
-Secured SLOC between SNOWLAND - NORTHERN SEA

Strategic COG:
Own forces:
Int. Society commitment to
restore stabilisation
Op Forces:
The confidence for the Pol.
leadership & the ability for
WOODLAND to co-ordinate
continued aggression against
SNOWLAND
Operational COG:
Own Forces:
Our ability to co-ordinate our
effort with INTFOR
Op Forces:
LLOC in order to transport land
forces & log. from the southern
part of WOODLAND

•C2

•Fire Power

•Movement & 
Manoeuvre

•Protection

•Intelligence

•Support

Exempel på operativ design
co-ordination & 
re-supply

Decisive Points
1. Establish Air Superiority (INTFOR)
2. Freedom of manoeuvre over DANU RIVER between DANU-KARU.
3. Liase & secure C2 capability & interoperability with INTFOR
4. LLOC between DANU-RUNA-RIKSO.
5. Secure LLOC DANU RIVER
6. Ability to re-supply 1. st Mech Div, ACC & MCC
7. Force protection during co-ordination & re-supply phase
8. 1 Mech Div re-supplied
9. Intelligence on WOODLAND 2. nd Echelon advance
10. Co-ordination with LCC & MCC ASuW/TASMO & ground attack
11. Secure oilfields
12. Secure LLOC between PITA-ALVASO-SELO-ALVASO
13. Information on WOODLAND military & political response to INTFOR attack.
14. 1. st Mech Div recaptured the terrain up to SNOWLAND south  boarder
15. WOODLAND forces under INTFOR/UN control (INTFOR)
16. Established Air & Sea surveillance
17. Support to refugees & internally displaced persons (IDP)

Consolidation

3

2 4 5

7

6 8

1

9

4

10

10

11

12

12

13

14

14

Own
Op

End State

OPFOR
Op

COG
15
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16

16

17

17

17

1
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