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Planering i allmänhet behövs när det 
tar tid att bygga upp eller ställa om 
verksamhet. Om man enkelt och 

snabbt kan ändra till nya förhållanden 
behövs inte så mycket till planering. Det 
militära försvaret karaktäriseras av långa 
tidskonstanter både på personal- och 
materielsidan. Därav behovet av långsik-
tiga studier där större förändringar kan 
övervägas. Även om tidshorisonten för 
planeringen är avlägsen (10-20 år) skall 
fokus ligga på nödvändiga beslut i närtid 
(närmaste året eller åren).

Ett relativt enkelt planeringsfall uppstår 
om man kan förutsäga uppgifterna för 
Försvarsmakten i samma tidsperspektiv 
som omställningstider. Detta var mer 
möjligt under det kalla kriget än idag. 
Planeringen måste ske under osäkerhet 
(mer om detta nedan). För en diskussion 
om tidsförhållanden i planering se artikel 
i SIIS Papers.1

Hur bedriva perspektivstudier 
– organisation och process
Perspektivstudier kan bedrivas på tre prin-
cipiellt skilda sätt:

En självständigt arbetande grupp 
(organisatorisk eller projekt) som 
avrapporterar en färdig studie.
En grupp som har ansvar för studier 
men som utnyttjat ett nätverk inom 
och utom den egna organisationen. 
Successiva orienteringar om arbets-
läget görs för ledningen.
Ett brett deltagande av organisationen 
som berörs av studien.

Kriterier för val av organisation och pro-
cess kan vara:

Nytt tänkande, kreativitet
Förankring
Kostnader

En självständigt arbetande grupp kan 

•

•

•

•
•
•

Perspektivstudier (strategisk planering)  
inom Försvarsmakten – Några ord på vägen

TIDSKRIFT

av överingenjör Jan Foghelin

1 Foghelin Jan: ”Ett dilemma i försvarsplaneringen: Strukturerad osäkerhet - ostrukturerad säkerhet” i 
Derefeldt G och Sjöstedt G (red): Strukturerad osäkerhet, ostrukturerad säkerhet i en globaliserad värld. 
SIIS Papers no 2 UI 2007 s  8-36.
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med rätt människor bli mycket kreativ. 
Problemet rör förankringen. Många goda 
långsiktiga studier har förpassats till pap-
perskorgen p g a brist på förankring.

Att låta stora delar av organisationen 
delta ger god förankring men är kostsamt. 
Det finns också risk att man främst får fram 
konservativa förslag (alla slår vakt om sina 
egna förband/system).

En liten grupp som har ett nätverk är nog 
att rekommendera.

För en diskussion kring bl a dessa frågor 
se FOA Rapport C10215.2

Nyttan av perspektivstudier
En primär uppgift för perspektivstudier är 
att identifiera behovet av strategiska beslut. 
Till detta kommer förslag till handlings-
alternativ och en värdering av dessa, utgå-
ende från olika kriterier. Perspektivstudier 
handlar i grund och botten om behov av 
förändringar.

Förändringar av organisationers inrikt-
ning är känsliga frågor. Helt naturligt finns 
det grupper som förlorar på de föreslagna 
förändringarna och upplever dem som 
ett hot. Det är viktigt att de föreslagna 
förändringarna kan motiveras väl. Det 
måste finnas en röd tråd från omvärldsför-
ändringar/nya uppgifter till förändringar i 
organisation och system.

Perspektivstudier kan användas såväl 
inåt i organisationen som utåt (Regeringen/

Fö). Det är därvid en grannlaga uppgift att 
rättvist beskriva vad man kan åstadkomma 
i olika ekonomiska ramar.

Om analytikerrollen se FOA Rapport 
D10161.3

Moment ingående i en 
perspektivstudie
Ett antal standardmoment ingår i en perspek-
tivstudie, 4 såsom:

• Analys av givna villkor för planeringen 
(ex av politiker givna uppgifter)

• Omvärldsanalys (kan omfatta såväl för-
hållanden utanför Sverige av relevans 
för Försvarsmakten som inre förhållan-
den i Sverige utanför Försvarsmakten)

• Identifiering av viktiga beslut
• Handlingsalternativ
• Värdering av handlingsalternativ
• Rekommendationer

(Därtill kan komma särskilda analyser av 
osäkerheter/handlingsfrihet, avvägning 
över tid etc)

Det är lätt hänt att en fullständig perspek-
tivstudie blir mycket omfattande. Utan en 
övervägd allokering av resurser kan slum-
pen/intressen hos vissa gruppmedlemmar 
avgöra hur fördelningen blir på olika mo-
ment. Att t ex hoppa från omvärldsanalys 
direkt till rekommendationer är i allmänhet 

2 Foghelin, Jan: Förändringar i synen på långsiktsplanering – en litteraturöversikt och synpunkter på 
långsiktsplanering inom det militära försvaret. FOA Rapport C 10215 – M1, oktober 1982.

3 Foghelin, Jan: Analytiker. Några observationer beträffande efterfrågan och tillgång. FOA Rapport. D 
10161, juli 1990.

4 Foghelin Jan: Planeringsprocessen inför försvarsbeslut. FOA Rapport D 10181, november 1990.
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inte bra. Man bör tidigt försöka identifiera 
viktiga beslut som man vill analysera och 
utgående från dessa bestämma volymer 
och inriktning av de olika momenten. En 
aktivitet som ofta får stryka allt för mycket 
på foten är värdering. Detta är i normalfal-
let inte alls bra då särintressen inverkar och 
det saknas bra mothåll mot dessa i form av 
seriösa värderingar.

Räcker tillmätta resurser bara till att 
genomföra ett ”skelett” av alla moment är 
det bättre att göra en partiell analys av några 
valda beslut. Perspektivstudierna kan ges 
olika karaktär såsom en översiktlig ”hela-
havet-stormar”-studie och en studie med ett 
visst tema, såsom personal eller deltagande 
i internationella operationer.

Styrande (främst politiska) 
ingångsvärden
Ytterst är besluten om försvarets uppgifter, 
inriktning och omfattning politiska. I den 
meningen är försvaret alltid (politiskt) vil-
jestyrt. I inledningen av en perspektivstudie 
är det emellertid önskvärt att man tillämpar 
mer målstyrning än medelstyrning. Detta 
ger möjligheter att utnyttja den militära 
kompetensen för att rekommendera sätt att 
gå från mål till medel. Mål kan uttryckas 
som vissa typer av uppgifter som skall 

klaras av (territorialförsvar, deltagande i 
olika internationella operationer) eller i 
form av scenarier som kan exemplifiera 
uppgifter.

Andra viktiga ingångsvärden kan röra 
personal (yrkesofficerare och värnplik-
tiga), ekonomiska ramar, avvägning av 
försvarseffekt över tiden, försvarsindustri-
ellt samarbete etc.

Omvärldsanalys
Det har på senare år kommit ut en rad 
publikationer som analyserar den globala 
utvecklingen från ett säkerhetspolitiskt 
perspektiv t ex: LTV 2006.5 Mapping the 
Global Future 2006.6 Strategic Trends 
2007.7 Till detta kommer årsböcker som 
IISS: Strategic Survey8 och iris: L’Année 
stratégique 2006.9 Även om det kan vara 
befogat att ha en inhemsk second-opinion 
-kapacitet inom några valda områden bör 
våra insatser koncentreras till det geogra-
fiska närområdet och regioner aktuella för 
deltagande i internationella operationer.

Ett användbart sätt att föra över om-
världsanalyser till utgångspunkter för 
värdering är att teckna scenarier.

Såväl för territorialförsvar som för inter-
nationella operationer är civila samarbets-
partner viktiga. Även dessas (t ex polisens) 

5 LTV: Long Term Vision. Strand one. Global Context Study for an Initial ESDP Long Term Vision; EU/ISS, 
June 2006. Also in an extended version; Gnesotto N and Grevi G (Directed by): The New Global Puzzle. 
What World for the EU in 2025? ISS. Paris 2006.

6 Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council 2020 Project. December 2004.
7 The DCDC Global Strategic Trends Programme. 2007-2036. DCDC. Third Edition UK 2007.
8 IISS: Strategic Survey 2006. The IISS Annual Review of World Affairs. Routledge 2006.
9 iris: L’Anné stratégique 2006. Analyse des enjeux internationaux. Sous la direction de Pascal Boniface. 

Dalloz/IRIS, Paris 2005.
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utveckling bör finnas med i omvärldsana-
lysen.

Inom ramen för ett vidgat säkerhetsbe-
grepp finns behov av bedömningar rörande 
t ex terrorism.

Att lämna förslag till prioriteringar av 
hotbilder är en grannlaga uppgift. Det finns 
flera fällor att falla i såsom:

• Att bara trendextrapolera dagens hot-
bilder10

• Att välja det sannolika framför det far-
liga11

• Att välja ett hot som passar det försvar 
man önskar.

• Att inbilla sig att man inte behöver prio-
ritera utan kan försvara sig mot allt.

Det är viktigt att redovisa sina bedöm-
ningar beträffande möjliga hot t ex i 
termer av

• Konsekvenser för Sverige (t ex som 
Beyond 201012 där hot mot Europa klas-
sas som Vital, Essential eller General).

• Sannolikhet på olika sikt för de skilda 
hoten.

Handlingsalternativ
För att konkretisera viktiga strategiska 
val behöver handlingsalternativ tas fram. 
Även om det är populärt att formulera sig i 
förmågor/kapaciteter är detta inte tillfyllest 
när kostnader skall beräknas och förband 

värderas. Man måste vara konkret. Strate-
giska val och därmed handlingsalternativ 
kan finnas i flera dimensioner.
Exempel:

• Olika förband och system.
• Olika personalsystem (värnplikt, åter-

införande av underofficerare etc)
• Olika bidrag till internationella opera-

tioner.
• Olika möjligheter att ta ut försvarseffekt 

över tiden.

Värdering
Värdering är svårt, arbetskrävande och 
känsligt. Tre goda skäl för att undvika 
aktiviteten kan man tycka. Värdering är 
emellertid nödvändig om man på en god 
grund vill välja mellan olika alternativa 
möjligheter.

Det fungerar inte att värdera förmå-
gor/funktioner/kapaciteter, man måste ha 
konkreta alternativ. Man kan inte hänvisa 
till viljestyrning. Politiker måste få hjälp 
med att konkretisera sin vilja. Värdering 
måste ske mot en tydlig hotbild, gärna i 
form av ett scenario. Det fordras en aktiv 
och idérik motståndare inte en passiv el-
ler obefintlig som ofta i Network Centric 
Warfare (NCW)-sammanhang.

Det finns inga genvägar till en värdering 
med god kvalitet. Spel med delvis stöttning 
av modeller är vad som bjuds i metodväg. 
På sikt kan nog – om tillräckliga resurser 
avsätts – simuleringsmodeller utvecklas 

10 Foghelin, Jan: ”Risk för mode i hotbilder” Framsyn 1-2003, s 35-36.
11 Foghelin, Jan: ”Svårt definiera det viktigaste hotet” Framsyn 4-2002, s 42-43.
12 The Venusberg Group: Beyond 2010. European Grand Strategy in a Global Age. Guetersloh, July 2007.
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för fler av de nya typerna av operationer.
Våra bidrag till de internationella ope-

rationerna är speciella i den meningen att 
de ingår i ett större sammanhang. Vi skall 
erbjuda förband som tillsammans med 
förband från övriga länder löser uppgif-
ter. I centrum för val av bidrag måste stå 
uppgifter – att höja vår egen säkerhet och 
att bidra till bättre förhållanden i det land 
där uppgiften genomförs. Att ”visa upp” 
förband, att öva förband, ”rättvisa” mellan 
olika delar av Försvarsmakten måste vara 
av underordnad betydelse. Scenarier, spel 
och analyser behövs för att utforma och 
välja våra bidrag med hänsyn till andra 
länders starka sidor.

Röda trådar (koppling från uppgifter till 
förband) är nog bra för en grovsållning 
men duger inte för en prioritering mellan 
olika förband som kan ge bidrag till en 
förmåga.

Mjuka OA-metoder (viktigt inslag: 
expertbedömningar) fungerar inte så bra 
helt enkelt beroende på bristen på riktiga 
experter inom relevanta områden.

Om behov av ambitiösa värderingar mot 
konkreta motståndare se: Boot 2006,13 Ka-
gan 2006,14 Murray and Knox 2001.15

Kostnadsberäkningar
Studier utan en kostnadssida är föga 
användbara som beslutsunderlag. Även 
om politiker ibland kan ha svårt att riktigt 
begripa försvarseffektens alla möjliga di-
mensioner, är endimensionella kostnader 
lätta att förstå. Även om kostnadssidan 
inte alltid måste vara med inledningsvis i 
en brain-storming-fas, måste den komma 
in förr eller senare. Tyvärr är underskat-
tade kostnader en vanlig anledning till att 
en i övrigt väl genomförd planering inte 
fungerar.

Kostnader behöver alltså vara med. På 
personalsidan kan man åtminstone som en 
första ansats börja i dagsläget. Ett problem 
kan vara att man har en övertro på ratio-
naliseringsmöjligheterna och kanske också 
möjligheterna att snabbt bli av med över-
talig personal. De största problemen rör 
dock tidiga uppskattningar av kostnaderna 
för nya typer av system. Det är naturligt att 
osäkerheterna är tämligen stora, men alla 
uppskattningar behöver väl inte för den 
skull vara för låga (se Forslund, Svahn och 
Foghelin 1981;16 Foghelin 198717).

Tyvärr kan det ibland finnas ett gemen-
samt intresse bland försvarsmakts-personal 

13 Boot, M: War Made New. Technology Warfare, and the Course of History, 1500 to Today. Gotham Books. 
New York 2006.

14 Kagan, F W: Finding the Target: The Transformation of American Military Policy Encounter Books. New 
York 2006.

15 Murray, W och Knox, M: ”The future behind us” i Knox, M och Murray, W (red): The Dynamics of military 
revolution 1300-2050. Cambridge University Press 2001 Ch 10, 99 175-194 

16 Forslund, P; Svahn, I och Foghelin, J: Kostnadsutveckling på försvarsmateriel. Redovisning av fallstudier, 
FOA 1 Rapport CH 10026-M5, December 1981.

17 Foghelin, J: ”FOA-studier kan medföra bättre tidiga kostnadsuppskattningar”, FOA-tidningen, Nr 4, 
december 1987, s 16-17.
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och politiker att svälja för låga kostnads-
uppskattningar (se Foghelin 198918). 
Från militär sida vill man gärna ha större 
system i planerna. Får man bara ett beslut 
om anskaffning ordnar sig nog ekonomin 
sedan (vilket sällan är fallet). Från politisk 
sida innebär ”packade planer” att man på 
kort sikt åtminstone slipper fatta svåra 
prioriteringsbeslut.

Osäkerheter
Osäkerheter är ett naturligt inslag i lång-
siktig planering. Osäkerheter är också ett i 
typiskt inslag i militär verksamhet där man 
har en opponent som medvetet försöker 
dölja sina avsikter många gånger. Man får 
inte blunda för osäkerheterna. De bör redo-
visas och behandlas under sina respektive 
avsnitt i perspektivstudier (hot, värdering, 
ekonomi etc). Osäkerheterna kan handhas 
på olika sätt såsom scenarier, skattningar 
av osäkerhetsintervall etc. Förutom de 
temavisa kommentarerna till osäkerheter 
kan det vara befogat att ha ett särskilt 
avsnitt som anger de viktigaste bedömda 
osäkerheterna i den föreliggande studien 
och hur de kan mötas.

Ett standardproblem i militär planering 
utgörs av osäkerheterna rörande hot/upp-
gifter och medel att möta dessa. Det finns 
tre sätt att möta osäkerheterna:

• Att skaffa förband och system som är i 
stor utsträckning allsidigt användbara.

• Att bygga in en anpassningsförmåga 
i förband och system, så att dessa till 
rimliga kostnader för förändringar kan 
möta förändrade hot/uppgifter. 

• Att korta tiderna för omsättning av för-
band och system, så att anpassning kan 
ske snabbare till eventuella förändringar 
i hot/uppgifter.

Det är i allmänhet ingen lösning att de-
klarera att man skall försvara sig mot allt. 
Resursbegränsningar gör detta omöjligt. 
Särintressen eller slumpen bestämmer i 
stället prioriteringarna. Det är bättre att öp-
pet redovisa hur prioriteringar har gjorts.

Någon sorts modell eller checklista kan 
vara bra vid osäkerhetshantering se André 
och Jeppsson 2006.19

Försäljning – uppföljning
Tyvärr är det inte så ovanligt att en grupp 
som arbetat med en perspektivstudie 
skingras efter fullgjort värv, så snart som 
rapporten har levererats. Det är inte bra. 
Det behövs ofta en aktiv försäljning av 
produkten och några som kan svara på 
frågor.

Dessutom behövs en erfarenhetsredovis-
ning från gruppen själv och en uppföljning. 
Vilket genomslag fick arbetet? Hur står sig 
rekommendationerna efter ett par år?

Varje perspektivstudie har sina speciella 
förutsättningar och problem. Man behöver 
därför göra regelbundna erfarenhetsredo-

18 Foghelin, Jan: ”FPE – en utvärdering,” KKrVAHT, 3. Häftet 1989, s 221-237.
19 André, T och Jeppsson, U: Sammanfattning av Assumption-Based Planning, A Planning Tool for Very 

Uncertain Times, ett planeringsverketyg från RAND med exemplifieringar. FOI-D-0257-SE. Juni 2006.
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visningar. Detta sagt, kan det ändå vara på 
sin plats att redovisa några återkommande 
planeringsproblem.

Robusta planer
 Långsiktig försvarsplanering innebär 

med nödvändighet att det finns osä-
kerheter av allehanda slag. Man kan 
inte göra planer som kan klara alla 
tänkbara osäkerheter. Ibland får man 
tillgripa krishantering och göra om-
planering. Däremot kan man begära 
att planeringen skall vara robust nog 
att klara mindre störningar. Detta har 
tyvärr sällan varit fallet. Två orsaker till 
detta är att planerna redan från början 
har varit överfulla och att det finns en 
ovilja (oförmåga?) att redovisa och 
möta osäkerheter.

Personal och fredsorganisation
 Det har erfarenhetsmässigt varit svårt 

att konstruktivt och rationellt behandla 
frågor som rör personal och fredsorgani-
sation. Detta har inte varit bra. Personal 
och fredsorganisation är frågor som 
behöver lösas på längre sikt. Andelen 
av den sammanlagda försvarsbudgeten 
är betydande. Skälen till svårigheterna 
är förmodligen att man från politiskt 
håll tycker att frågorna är mer politiska 
till sin natur, men också att det lätt blir 
allvarliga konflikter inom Försvars-
makten kring dessa frågor. Ofta har 
personal- och fredsorganisationsfrågor 
lyfts ur planeringen och ägnats sär-
skilda utredningar. Det vore bättre att 

•

•

Försvarsmakten lade förslag som man 
sedan tog politisk ställning till.

Beredskap
 Kortsiktig militär beredskap har tra-

ditionellt varit en akilleshäl i svenskt 
försvar. Det har funnits stora skillnader 
mellan försvarsgrenar och förband, men 
sammantaget har det varit problema-
tiskt med beredskapen. En orsak är vår 
optimism beträffande möjligheterna 
att få förvarning och att under denna 
förvarningstid ställa saker till rätta. 
Det var nog tur att antaganden om 
förvarningstider inte utsattes för test 
av verkligheten. Ett annat skäl till den 
dåliga beredskapen är bristen på robust-
het i planeringen som nämnts ovan. När 
ekonomiska problem uppstod (en vanlig 
situation) var den normala strategin att 
bibehålla personal och anskaffning av 
plattformar. Det som fick stryka på foten 
var övningar och anskaffning av vapen, 
motmedel etc till plattformarna. Dessa 
åtgärder har en direkt negativ effekt på 
beredskapen.

Försvarseffekt över tiden
 Tiden mellan försvarseffekt och penga-

satsningar är mycket varierande. Öv-
ningar kan ge effekt på kort tid medan 
utvecklingssatsningar i större materi-
elobjekt inte ger effekt förrän efter ett 
decennium. Det samlade försvarska-
pitalet innebär också en tröghet i för-
ändringar av effekt. Det behövs många 
års ökningar av försvarsbudgeten för 

•

•
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att strukturellt få ett större försvar. På 
motsvarande sätt kan man bibehålla en 
högre försvarseffekt en viss tid trots 
ramminskningar.

   Mekanismerna är enkla men ändå 

förefaller det inte så sällan att man inte 
beaktar dessa. I en tid av ökad spänning 
görs ibland investeringar som inte ger 
effekt förrän på lång sikt.


