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Hermed en kopi af den samling af analysevejledninger, der blev udviklet i begyndelsen af 
1990’erne for at støtte og danne rammen om den danske videregående uddannelse af 
officerer. 

Rammen skulle sikre, at de efter uddannelsen havde mulighed for at gøre det, som er det 
centrale element i en centralt placeret officers ekspertise (”kompetence”), nemlig:  

At kunne identificere problemer og risici ved forskellige strategiske- eller operative 
handlemuligheder og give professionel velfunderet rådgivning med hensyn til udvikling af 
militære styrkestrukturer og aktiviteter. 

Vejledningerne dannede grundlaget for den integrerede stabsofficersuddannelse, der blev 
gennemført fra 1993 til 2002, hvorefter den integrerede uddannelse blev bragt til 
afslutning… 
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FORSVARSAKADEMIETS VEJLEDNINGSSAMLING 
DEL I: DEN STRATEGISKE STABSSTUDIE 
AFSNIT A 

GENERELT 

SEP 1993 

1. Den strategiske stabsstudie er en skriftlig sagsfremstilling , 
der tjener til at give chefen eller andre en klar og gennemarbej
det redeg0relse for en sag af strategisk natur, der normalt er af 
betydeligt omfang og r~kkevidde. Den strategiske stabsstudie er en 
del af de strategiske overvejelser og planl~ning, hvis grundlag 
kan v~re: 

a . Et direktiv fra den h0jere myndighed, der heri normalt 
fasts~tter opgave, hensigt, de radige midler, eventuelle begr~ns
ninger og s~rlige instruktioner. 

b. En ide eller tanke om, at en bestemt situation kan opsta. 

Is~r denne side af planl~ningen kr~ver initiativ og fantasi og 

evne til at forudse de mulige resultater af en virksomhed, der 
endnu ikke er pabegyndt eller fuldendt. 

2. Den strategiske stabsstudie resulterer normalt ikke direkte i 
en f~rdig plan , men er en del af den proces, der - faseinddelt -
leder frem til formulering og revision af strategiske planer og dok
triner, idet stabsstudien savel tjener som et instrument til frem
skaffelse af foruds~tningerne for udf~rdigelsen af planer sam til 
l0bende at vurdere og klarl~ge de problemer, der er forbundet med 
planernes gennemf0relse, herunder i sj~ldnere tilf~lde at strukturere 

argumenterne for, at en bestemt fremgangsmade blev foretrukket. 

3. Stabsstudiens metode skal sikre, at hensyn tages til alle de 
( forhold, der 0Ver indflydelse pa l0sning af problemet og saledes 

f0re til, at den fremgangsmade mellem bestaende handlingsmulighe
der v~lges, som sk0nnes at kunne f0re til problemets l0sning. Sel-

• 



- 2 -

ve udf~rdigel sen skal v~re klar, entydig og holde sig til det be 

handlede problem, sorn b0r f rernstilles (udvi kles) i en logisk r~kke

f0lge - de l s fo r at sikre, at alle betydende faktorer tages i be- ( 

tragtning, dels for at lette den rnetodiske ordning af tankevirksorn
heden has udf~rdigeren . Den rna g i ve udtryk for udf~rdigerens ~rlige 

opfattelse, idet hans forudfattede rneninger bevidst skal undertryk

kes . Sproget skal v~re pr~cist og nuanceret rned korte og enkelt kon( 
s t ruerede s~tninger, brugen af frernrnedord er kun berettiget i s~rlige 

tilf~lde , hvor ordene enten ikke kan overs~ttes til et tilfredsstil
lende nuanceret dansk eller endnu ikke har faet borgerret i det 
danske sprag . 

Teksten s0ges altid afkortet for uoverskuelige passager og de

taljer, der - hvis de beh0ves - kan vedl~ges sorn bilag . Vedlagte 

kronologier og resume efter l~ngere redeg0relser hj~lper til at 

s i kre overblikket . Endelig forsynes a lle strategis ke studier rned 

i ndholdsfortegnelse, stikordsregister , fortegnelse over anvendte 
udenlandske forkortelser sarnt bibliografi (kildefortegnelse rned 

bed0rnrnelse af de enkelte kilder) . 

Sorn afslutning pa stabsstudien underkastes denne en kritisk 

r evision og efterpr¢ves eksernpelvis saledes : 

a. Er tankegangen generelt fornuftig? 
b . Er studien frernsat (udviklet) pa en kortfattet og logisk 

made? 
c. Er den f r i for usikkerhed og tvetydighed? 

d. Er den v~sentlig og holdende s i g t i l problernet? 

e . Er den n0j agtig hvad angar tid, s ted, navne, s tatistik og 

lignende de t a ljer? 

f. Kan den foreslaede f remgangsmade (konkl usion ) f0re t i l den 

rette ogjeller en fornuftig l 0sning pa problernet? 

4. Den strategiske s t absst udie kan ofte rned fo rde l dispone res 

eft er en af f0 l gende tre grene : 

a . Den strategiske landestudie (se afsnit B) 

Denne s tabsstudie rnedtager generelt alle de strategiske 

faktorer i situationsanalysen , saledes sorn de er til stede 

og eksisterer i virkeligheden og i indbyrdes r elation . 
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Det drejer sig om udefra at give et pr~cist billede af en 

international akt0rs potentiale og handlefrihed. 

b . Den s t rategiske akt¢ranal yse (se afs~it C) 
s~tter sig i en international akt0rs sted - pa sarnrne made s orn 

den operative analyse s~tter sig i en operativ akt0rs sted -

og s0ger at afveje handlernuligheder i en given s i tuation. 

c. Den strategiske problernanalyse (se afsnit D) 
Giver rarnrnerne for analysen af et strategisk probl em, eks ernpe l
vis en potentiel eller aktuel konflikt for, at fastl~ge dens 

sandsynlige udvikling . 

Analyserne kan rneget vel indeholde elernenter af fle r e a f model-· 

lerne, hvis dette giver det rnest fuldst~ndige billede, og alle kan 

indeholde operative delanalyser . 

5 . Pa Forsvarsakaderniet skal den enkelte kursusdeltager pa VUT

II/L-STK udf~rdige en strategisk landestudie. Hvert syndika t ti ldeles 

et hovedornrade, der er opdelt i enkeltomrader , der svarer til anta l 

rnedlernrner af syndikatet. Landestudien, der udf~rdiges sorn l ed i un

dervisningen, skal holde sig indenfor f0lgende rammer : 15- 20 sider a 
2400 enheder (svarende til 40 linier a 60 ans l ag). Hertil rnaksirnalt 
10 sider s t0ttende kort, diagr arnrner rn . v. Afvigelser vil fa indflydel

se pa bed0rnrnel s en . 
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FORSVARSAKADEMIETS VEJLEDNINGSSAMLI NG 
DEL I: DEN STRATEGISKE STABSSTUDI E 
AFSNIT B 

DEN STRATEGISKE LANDESTUDIE 

SEP 199 3 

1. I den strategiske landedestudie indgar f0lgende faktorer, der 
medtages i analysen: 

- den fysisk-geografiske faktor, 
-den 0konomisk-videnskabelige faktor, 
-den kommunikations~ssige faktor, 
- den politiske faktor, 
- den sociologiske faktor og 
- den milit~re faktor. 
Efterf0lgende er der listet punkter under de enkelte fakto

rer, der med fordel kan indga i landestudien. Relevansen af de en-
kelte punkter vil v~re forskellig fra land t il land, og punkterne 
b0r betragtes som et idekatalog. 

2. Den fysisk-geografiske faktor. 
a. Beliggenhed. 

(1) Hvorledes er omradets beliggenhed i forhold til stor
magterne? 

(2) Hvilke stater gr~nser til? Er disse svage eller st~r

ke? 
(3) Er omradets beliggenhed strategisk betydningsfuldt for 

en anden stat? 

(4) Hvilken indflydelse har beliggenheden pa politiske og 
milit~re alliancer? 

(5) Hvilken virkning har de moderne transportmidler og va
benteknologien? 

b. st0rrelse og form 
(1) Hvorledes er forholdet mellem omradets st0rrelse og 

befolkning, ressourcer og klimavariationer? 

(2) Er omradet tilstr~kkeligt stort til at muligg0re for 

svar i dybden ved at muligg0re en tidsgevinst pa be
kostning af tab af omrade? 

(3) Er der tilstr~kkelig dybde til etablering af et effek

tivt kontrol- og varslingssystem og luftforsvar mod 

fly- og missilangreb? Indbyder omradet til angreb? 
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( 4 ) Hvorledes e r f orholdet mellem omradets f o rm og dybde 

og dets politiske og 0konomiske sammenknytning? 
(5) Hvorledes influerer dybden pa fordelingen af industri

elle, politiske og kultur-centre ? 
(6) Forhindre r s t0rrelse, form og dybde en effekt iv for

valtning? 

c . Land-, s 0- oq luftadqangsveje. 

(1) Hvorledes e r omradets beliggenhed i f orhold til alle
rede eksisterende samf~rdselsarer {ruter)? Hvilke er 

s~rl igt egnede s om strategiske opmarchvejejindfalds

vej e? 

(2 ) Hvilken i ndflydelse har fly- og mi s silteknologien pa 

omradets strategiske opmarchvejejindfaldsveje? 

( 3 ) Hvilke abninge r findes i de naturlige hindringer langs 
s0- og landegr~nser ? 

d . N0gl eomrader . 
(1) Hvor findes omradets vigtigste befolknings-, forvalt

nings- og 0konomi s ke koncentr ationer? Er der andre 

mindre betyde nde omrader? 
( 2) Giver interne ruter forbundet med de strategiske 

adgangsvej e adgang til n0gleomraderne? 

(3) Hvilke n0gleomrader er mulige pri~re geografiske ma l ? 

(4 ) Hvilke knudepunkter er de vigtigste? 

(5) Hvilken virkning har n0gleomradernes beliggenhed pa de 

v~bnede styrkers strategiske anvendelse? 

e. Klima og vejr. 

(1) I hvilken klimatisk region er omradet beliggende? Er 

der klimatypevariationer? Kan det milit~re personels 

akklimatisering udg0re et problem? 
(2) Hvilken indvirkning har klimaet pa befolkningens 

helbred og energi? Tillader klimaet store fysiske og 
andelige anstrengelser? Er der tilstr~kkelig f0de

vareproduktion? 

(3) Hvilken indflydelse har lys og vejret pa operationer 

til lands, til s0s og i luften? 

(4) Hvilken indflydelse har vejret pa de internationale 

ruter og pa passabiliteten pa de forskellige arstider? 

( ( 
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(5) Hvilken indflydelse ha r vejret pa land-, s 0- og luft
adgangsvejene? 

(6) Er f e rskvandsforsyningen et probl em pa grund af klima
et? 

f. Fremtr~dende terr~ne l ementer. 

{1) Overfladeforhold - f orme r . 

(a) Hvilke t err~nformer er s~rligt fremtr~ende? 
(b ) Sektorinddeler terr~nformerne omradet? 

(c) Er der betydende terr~nvariationer? Ensformighed? 

(d) Er n0gleomraderne tilg~ngelige eller beskyttet af 
terr~net s former? 

(e) H~mmer eller f r ernmer terr~net i almi ndelighed de 
mi lit~re operat ioner? 

(f) Er terr~nets form gunstig for bygning af flyve
pladser? Udbygning af veje og jernbaner? 

(g ) Terr~nets indflydelse pa dr~ning og afvanding? 
(2 ) Vande. 

(a) Findes der i omradet str~der og andre indsn~vrede 
og lukkede farvande? 

(b) Findes der indre vandforekomster (floder, s0er, 

sumpe , i nd l andshave, fjorde), sam har st0rre mili
t~r betydning? 

(c ) Er der ti lstr~kkelige vandr essour cer? 

(d) Hvilke dr~nings - og a fvandingskarakteristika kan 
fa indflydelse pa milit~re operationer? 

( 3) Kyster. 

(a) Findes der tilstr~kkelig havnekapacitet til er
hvervs - og mil it~rt brug? 

(b) Er str andbredder og bagland egnet til amfibieope
rationer? Hvor findes de bedst egnede lands~t
ningsomrader? 

(c ) Er der egnede t ilsejl i ngsforhold til disse land
s~tningsomrader? 

( 4 ) Overf ladefor hold - ma t erialer. 

(a) Hvi lke overfl adebes tanddele er dominerende? 

(b) Hvor l edes er terr~nets pa ssabi litet under de fo r 
ventede klimatiske betingel s e r ? Hvil ke passabi li-

. 
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tets~ndringer h~mmer de milit~re operationer pa 

forskellige arstider? 

(c) Begunstiger jordbundens bestanddele bygning af 

flyvepladser, veje og jernbaner? 

(d) Findes der i omradet v~rdifulde ressourcer i form 

af strategiske rastoffer og godt agerland m.v.? 

(5) Vegetation. 

(a) Vil vegetationen s karakter pavirke milit~re opera

tioner? 

(b) Hvilken menneskeskabt eller arstidsbetinget vek

sel i vegetationen er fremtr~dende? 

(6) Kultur (det menneskeskabte). 

(a) Hvorledes er bos~tningens og bebyggelsens alminde-

lige karakter? 

(b) Hvad er generelt ved den urbane udvikling? 

(c) Hvad er generelt ved den rural e udvikling? 

(d) Omradets samlede anl~gsvirksomhed med hensyn til 

- produktion, 

- udvinding og 

- transport. 

Hvilke har strategisk betydning? 

(e) Findes der vitale kulturskabte anl~g, f .eks. d~m

ninger, storre broer, kanalsystemer m.v.? 

(7) S~rlige f~nomener. 

(a ) Udgor permafrost et problem? 

(b) Hvilke andre f~nomener kan t~nkes at pavirke mili

t~re operationer sasom elektromagnetisk udstra

ling, magnetiske paler, jordsk~lv og vulkansk 

virksomhed? 

(c) Dagens l~ngde? 

g. Geografiske regioner. 

(1) Betragtet i forhold til hinanden og i indbyrdes rela

tion, hvorledes er da de geografiske elementers natur

lige fordeling? Hvilken indflydelse har denne pa mili

t~re operationer? 

(2) Hvilke dele af omradet h~nger sammen og udskiller sig 

set ud fra et milit~rgeografisk synspunkt? 

( ( 

( 

3. 

( 

( 

5 -

(3) Hvilke regioner lader sig klart afgr~nse pa grund af 

de problemer, de skaber for en strategisk anvendelse 

af milit~re magtmidler i omradet? 

(4) Hvilke betydende forskelle er der mellem regionerne? 

Hvorledes pavirker disse forskelle strategien? De mi

lit~re operationer? 

(5) Findes der regioner inden for det betragtede omrade, 

som strategisk h~nger sammen med lignende regioner 

uden for omradet? 

Den Okonomisk-videnskabelige faktor . 

a. Fodevareproduktion, produktionsmidler og ressourcer. 

(1) Hvorledes er landbrugets stade? Kan produktiviteten 

foroges gennem anvendelse af krydsning, kunstgodning, 

kunstig vanding eller bedre dyrkningsmetoder? 

(2) Begunstiger topografien, jordbunden og klima dyrkning 

af flere forskellige slags f0demidler? 

(3) Findes der tilskud fra andre ressourcer, f.eks . fiske

ri, jagt og kv~avl? 

(4) Er omradet selvforsynende med fodemidler? 

(5) Er de radige ressourcer tilstr~kkelige til at kunne 

brodfode en forven tet befolkningstilv~kst? Kompensere 

for virkningen af naturkatastrofer eller andre nodsi

tuationer? 

b. Energiproduktion og ressourcer. 

(1) Hvilke energikilder er til radighed i omradet? 

(2) Er energikilderne blevet udbygget? Hvor meget? Hvad 

begr~nser udbygningen? 

(3) Kan mangel pa br~ndstof indd~kkes hos venligtsindede 

eller neutrale stater? 

(4) Er eksisterende br~ndstoflagre og -kilder hensigts

m~ssigt placeret? 

c. Ramaterialer til industrien. 

(1) Hvilke mineralske ramaterialer forefindes? Er m~ng

derne tilstr~kkelige til at d~kke behovet? 

(2) Er ramaterialerne til stede i en sadan m~ngde og bred

de, at de kan b~re 

. 
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(a ) en stalindustri? 

(b) en kemisk i ndustri? 

( 3 ) Findes der andre mineraler, som kunne muligg0re en 

avanceret teknologisk udvikling? 

(4 ) Kan de n0dvendige industrielle ramaterialer fremskaf

fes hos venligtsindede eller neutrale stater? 

(5) Hvilke ramaterialer produceres og udvindes i omradet? 

d. Industriproduktion. 

(1) Findes der i omradet en sv~rindustri, som kan opfylde 

et moderne forsvars krav? 

(2) Hvilken 0jeblikkelig og forventet frerntidig status har 

den lette industri? 

(3) Er der tilstr~kkeligt rned olieraffinaderier? 

(4) Er industrien saledes opbygget, at den kan larnmes ved 

et enkelt leds bortfald? I bekr~ftende fald, hvad er 

det svage led? 

(5) Hvor er de industrielle kornplekser og krigsn0gleindu

strier? Er de spredte e ller sarnlede? 

(6 ) Er virksornhedsledelsen afh~ngig af udenlandske radgi

vere eller tilsynsf0 r ende? 

e. Handel. 

(l) I hvilken udstr~kning er industrien afh~ngig af eks

port? 

(2) Er den eksisterende handelsstruktur stabil eller 

svingende? 

(3) Er handelsbalancen gunstig? 

f. Arbejdskraft. 

(1) Arbejdskraftens kvantitet og kvalitet? Er den til

str~kkelig 

(2) Hvorledes er arbejdskraftens sarnmens~tning (landbrugs

besk~ftigede, industribesk~ftigede, arbejdsl0se , an

dre)? Besidder arbejdskraften den tilstr~kkelige hand

v~rksrn~ssige, tekniske og videnskabelige dygtighed? 

(3) Hvad er den krigspotentielle civile og rnilit~re total

kapacitet? 

(4) Er arbejdskraften bev~gelig , organiseret, kontrolle

ret? 

( 
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g . 0konornisk struktur . 

(1) Er den industrielle udvikling afbalanceret? Er den 

varieret? 

(2) Er en v~sentlig for0gelse af krigsproduktionen mulig 

uden at skade 0vrige dele af 0konornien? 

(3) Er oplagring n0dvendig? I bekr~ftende fald , eksisterer 

der beredskabslagre? 

h . Finanser. 

Hvorledes er omradets status med hensyn ti l 

(1) Det finansielle grundlags karakter og stabilitet? 

(2) Afh~ngighed af udenlandsk kapital? 

(3) Skattesystem? 

(4) M0ntfod? 

i . Videnskab og teknologi. 

Hvorledes er ornradets status rned hensyn til 

(1) Videnskabens og teknologiens alrnindelige stade? 

(2) Igangv~rende forsknings- og produktudviklingsprojek-

ter? 

(3) Evne 

sive 

tion 

(a) 

(b ) 

(c) 

til at st0tte og oprnuntre h0jtudviklede progres

forsknings- og produktudviklingsprojekter i rela

til 

Materielle ressourcer og radighed over rarnateria

ler? 

Radighed over videnskabsrn~nd og andet uddannet 

personel? 

Eksisterende faciliteter? 

(4) Er alle instanser , der er besk~ftiget rned videnskabe

ligt og teknologisk udviklingsarbejde, effektivt koor

dinerede? 

Den kornmunikationsrn~ssige faktor . 

a. Hvilket transport- og telekomrnunikationssystern fo refindes, 

og hvorledes er dets tilslutninger til omverdenen? 

b. Systernets geografiske og 0konorniske karakteristika. 

(1) Udviklingsm0nster og geografiske fordeling? 

(2) Krav til investering kvantitativt og kvalitativt? 

(3) Samrnenknytning og samrnenh~ng? 
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c. Syste mets poli t i ske og administrative aspekter . 

(1) Kontrol og styrelse? 

(2) Evnen ti l at kunne f orva lte systemet? 

(3) Evt. konflikter og problemer i relation til a ndre sta 

ter? 

d. Hvilke betydende faktorer influerer pa systemets udbygning 

0jeblikkel i g t og pa l~ngere sigt? 

e. Hvilken milit~r betydning har systemet? 

(l) Anvendelighed til opfyldelse af operative krav? 

(2) Evnen til bade at klare civi l og milit~r belastning? 

(3) N0g leomrader, karakteristika eller "flaskehalse"? 

Den politiske faktor. 

a. Gr~nser. 

(1) Hvilke typer forefindes? Er nogen gr~nse arsag til po

litiske og 0konomiske uoverensstemmelser? 

(2) Frembyder de eksisterende gr~nser nogen umiddelbar mi

lit~r fordel eller ulempe vis a vis nabostater? 

b . Nationale interesser og mals~tning. 

(1) Hvad er den tilsyneladende prim~re mals~tning? 

(2) Er der almindelig folkelig tilslutning til denne mal

s~tning? Politisk opposition? Nationale mindretal? 

(3) Er nogen national interesse eller mals~tning i strid 

med allieredes ditto ? Med nabostaters? Med mulige ag

gressive modstanderes? 

c . Regering og administration~ 

(1) Hvor og hvorledes tr~ffes de politiske beslutninger? 

(2) Formar regeringen m.v. at formulere og gennemfwre 

langsigtede projekter og politik? 

(3) Formar regeringen pa effektiv made at allokere midler 

til civilt eller milit~rt behov? 

Hvo rlede s er art og omf ang af regeringens kont rol med 

0 konomi e n? 

( 4) Hvor led e s tages s t rateg i ske og jeller mi lit~re beslut

n inger inden for r eger i ngen? Hvilken r o ll e s pil l er de 

milit~re ? 

(5) Hvorledes er landets styrelse organiseret? Kan orga-
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nisationen fungere i krigstid? Graden af beredskabs

planl~gning og -lovgivning? 

d. Politiske partier . 

(l) Hvorledes deltager den enkelte borger i politik? Spil

ler de politiske partier en betydende rolle ved for

mulering og gennemfwrelse af landets politik? 

(2) Hvorledes kommer de politiske partier til magten, op

nar og bevarer deres indflydelse? Spiller de en of

ficiel rolle i regeringsmaskineriet? 

(3) Findes der mere end et politisk parti? 

Er partim~ssig klikedannelse af betydning? 

e . stabilitet . 

(1) Er det sandsynligt , at den nuv~rende styreform, d et 

politiske mwnster og den fwrte politik vil forts~tte? 

(2) Hvilke betydende politiske ~ndringer kan forudses? 

Hvilken betydning kan disse ~ndringer fa for totalpo

tentiellet? 

f. Udenrigspolitik. 

(1) Hvilken indvirkning har alliancer ogden lokale og 

regionale politiske gruppering? Art og omfang af FN ' s 

indflydelse i omradet? 

(2) Hvilken milit~r betydning har alliancer og anden poli 

tisk forbindelse med fremmede magter? 

Den sociologiske faktor . 

a . Befolkning 

(1) omradets befolkningsantal, -fordeling og -t~thed? 

(2) Befolkningstilv~kst og aldersfordeling? Antal egnede 

til milit~rtjeneste? Hvor mange er til radighed for 

industri, landbrug og tjenesteydelser? 

(3) Har befolkningen udnyttet og udviklet de eksisterende 

ressourcer proportionalt med sin stwrrelse? Hvorledes 

er forholdet mellem omradets industrialisering og be

folkningstilv~kst? 

(4) Hvilken indvirkning har evt. indvandrings- og udvan

dringsrestriktioner pa befolkningen? 

(5) Hvorledes er fordelingen efter race? Eksisterer der 

. 
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betydende sociale skel? 

(6) Hvilken indvirkning har evt . klasse- og racemods~tnin

ger? 

(7) Rekrutteres administrationen, de v~bnede styrker og 

politiet is~r og uforholdsm~ssigt fra bestemte race

og sociale grupper? 

(8 ) Er en stor del af velstanden kontrollere t og ejet af 

en lille del af befolkningen? Findes der en st~rk mid

delklasse? 

(9) Eksisterer der betydende religi0se skel? 

(10 ) Er der forskelle pa loyalitet og lydighed over for re

geringen? 

(11) Vigtige sprogproblemer? 

(12) Hvorledes er befolkningsudviklingstendensen? V~kstmu

ligheder? 

(13) Evt. kontrol med befolkningstilv~kst? 

( 14) I relation til den arbejdende del af befolkningen , 

hvorledes vil befolkningstilv~ksten indvirke pa krigs 

potentiellet? 

b . sundhed. 

(1) Hvorledes er befolkningens almindelige sundhedstil-

stand? 

( 2) Hvor sarbart er omradet for epidemier? 

(3) Er parasitiske infektioner udbredte i omradet? 

(4) Far befolkningen tilstr~kkelig mad? 

(5) Er sundhedsv~senet tilstr~kkeligt? 

c. Meninger, vurderinger, standpunkter. 

(1) Hvilke meninger, vurderinger og standpunkter 0ver ind

flydelse pa den 0konomiske ogjeller politiske aktivi

tet, indadtil og udadtil? 

(2) Er s kikke og tabu'er hindring for 0nskv~rdige foran

dringer? 

(3) Hvorledes 0ver religionen indflydelse pa den nationale 

politik? 

(4) Hvorledes er graden af kendskab til og anerkendelse af 

ideologier, f.eks. kommunisme eller demokrati? 

(5) Er befolkningen modtagelig for et evt. mal for revolu-

( 
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tion~r krigsf0re l se? 

d. Nationa l holdning. 

(1) Eksisterer der en nationalf0lelse? 

Er denne i samklang med regeringens politik? 

(2) Er der politisk enighed? Hvordan kommer denne til 

orde? 

(3) Hvorledes er befolkni ngens moral? Modstandskraft? 

e. Ledere. 

(1) Hvorledes star det til kvanti tativt og kvalitativt med 

ledere (opinionsdannere/f0rere) inden for regering og 

administration, l~reanstalter og skoler og lignende 

omrader? 

(2) Findes der i 0jeblikket tilstr~kkelige og kompetente 

ledere? I fremtiden? 

f. Levestandard. 

(1) Hvorledes er levestandarden? Hvor stor en befolkning 

kan fa et tilstr~kkeligt udkomme inden for omradet? 

(2) Kan de stedlige levnedsmiddelressourcer for0ges? 

(3) Er forbrugsgoder en mangelvare, henset til regeringens 

v~gt pa produktion af kapitalgoder? 

(4) Er der overflod af luksusvarer? 

(5) Hvilken indflydelse vil en begr~nset krig have pa 

levestandarden? En totalkrig? 

g . Oplysning og uddannelse. 

(1) Hvilket uddannelsessystem eksisterer? Hvor effektivt 

er det? 

(2) Hvad er gennemsnitsuddannelsesniveauet? Procenten af 

analfabeter? 

(3) Eksisterer der et h0jtudviklet uddannelsessystem, 

eller er det under opbygning? Udvikles tekniske f~r

digheder? 

(4) Hvorledes opmuntres eller h~mmes videnskabelig forsk

ning og udvikling gennem det eksisterende uddannelses

system? 

Den milit~re faktor. 

a. Styrke? 
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b. Organisation og opbygning? 

c. Kommandoforhold? 

d. Mobiliseringsevne? 

I ( e. Uddannelsesforhold? ( 
f. Mobilitet? 

g. Logistiske forhold? 

h. Materiel? 

( ( 

( ( 

( ( 

FORSVARSAKADEMIETS VEJLEDNINGSSAMLING 
DEL I: DEN STRATEGISKE STABSSTUDIE 
AFSNIT C 

DEN STRATEGISKE AKT0RANALYSE 

1. INDLEDENDE ANALYSE 
Dette kan behandles under fwlgende underpunkter: 

a. Selvst~ndig analyse af problemet 

NOV 1992 

Hvad er den helt overordnede trusseljrisiko, og for hvilke 
prim~re interesser? 
Prioriteringer, begr~nsninger i handlefrihed, relevans, 
tidsrammer, m.m . . . ? 

b. Analyse af direktivgrundlag e.l. 
Kan komme fra den nationale regeringsleder, kabinettet 
ogjeller internationale myndigheder. 
Prioriteringer, forpligtelser og begr~nsninger i handle
frihed, mods~tninger, tidsrammer m.m ... ? 

c. Problemet og situationen i store tr~k 
Klare og dominerende forskelle i parternes situation pa 
v~sentlige omrader? 

2. ANALYSE AF SITUATIONEN 
Denne kan evt. deles op i fwlgende underpunkter: 

a. Analyse af problemrelevante geostrategiske og andre gene
relle fysiske forhold i regionen 

b. Analyse af relevante, generelle politiske, historiske, et
niske o.a. forhold i regionen 

c. Analyse af aktwr ALPHA's situation 
Der kan efter behov inddrages forhold som indenrigspoli
tisk stabilitet og handlefrihed (herunder virkninger af 
etniske, sociale, religiwse o.a. mods~tningsforhold) wko
nomisk styrke og svaghed (herunder ravare- og uddannelses
m~ssige forhold), milit~r styrke og svaghed, trov~rdighed 
af allianceforhold m.m. 

d. Analyse af akt0r BRAVO's situation 
Jf. pkt. c. 

Senest under denne gennemgang af hver enkelt prim~r aktwr 
(normalt stat, evt. nation eller international organisa
tion) frasorteres aktwrer, der umiddelbart, d.v.s. pa 
grundlag af den foregaende analyse, ikke vurderes at fa 
v~sentlig indflydelse pa egen situation. 

e. Analyse af egen situation 
Jf. pkt. c. 

• 
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f. F~rste analyse af de relative fordelejsvagheders betydning 
De ovenfor gennemf0rte begrundede vurderinger sammenholdes 
i analyser . 

ANDRE AKT0RES MULIGHEDER 
Denne fase kan deles op i f~lgende underpunkter : 

a. Akt~r ALPHA 
(1) Identifikation af hovedmuligheder med hensyn til mal 

og fremgangsmader (ALPHA- er) . 
Alliancepolitisk , milit~rt, 0konomisk, indenrigspoli
tisk, nedrustningspolitisk, m.m. 

(2) Detailbeskrivelse af disse hovedmuligheders enkelte 
elementer samt af evt . undermuligheder, hvor dette 
vurderes relevant. 

For flere akt~rer vil det g~lde, at deres handlernulighe
der er begr~nset til en . Der kan v~re tale om, at akt0ren 
f0lger en entydig politik eller at ressourcerne kun til
lader en bestemt optr~en. Denne vil sa allerede v~re 
klarlagt i 2. fases analyse. 

b. Akt(l)r BRAVO 
Jf. pkt. a . 

4. EGNE MULIGHEDER 

5. 

Denne fase kan opdeles i f0lgende underpunkter : 

a . Identifikation af v~sensforskellige handlemuligheder (M
er) omfattende - i relevant ornfang alliancepolitiske, 
milit~re, 0konomiske, indenrigs- og nedrustningspolitiske, 
rn.rn . elernenter. 

b. Detailbeskrivelse af disse hovedmuligheders enkelte ele
menter samt af evt. undermuligheder. 

AFSLUTTENDE ANALYSE OG KONKLUSION 
Denne fase kan deles op i f0lgende underpunkter: 

a. Modstilling af M-er mod hvert pri~rt ALPHA-XRAY 
Her s0ges den kornbination af handlemuligheder, der bedst 
afvejer fordele mod risiko . 

b. Valg af M og udvikling af denne mulighed for at kompensere 
for erkendte svagheder. Formulering som konklusion. 

( ( 

( ( 

( 
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FORSVARSAKADEMIETS VEJLEDNINGSSAMLING 
DEL I: DEN STRATEGISKE STABSSTUDIE 
AFSNIT D 

NOV 1992 

TRIN 1 

TRIN 2 

TRIN 3 

TRIN 4 

TRIN 5 

STRATEGISK PROBLEMANAL YSE 

I PROBLEMFASTLJEGGELSE I ,.. 
I INDLEDENDE REDEG0RELSE I 

- analyse af problemrelevante geostrategiske 
forhold i regionen 

- analyse af den geografiske faktor 
- behandling af evt. generelle historiske 

forhold i regionen 
- evt. behandling af generelle etniske forhold 

i regionen (sociologiske faktor) ,.. 
ANALYSE AF DET 

INTERNATIONALE MILJ0 

......... ,... 

ANALYSE AF BILATERALE FORHOLD 
TIL SUPERMAGT/STORMAGT 

+ 
ANALYSE AF REG!ONALE FORHOLD .. 

T 

ANALYSE AF AKT0RLANDENES 
STRATEGISKE FORHOLD 

VURDERING AF 
ANALYSEREDEFORHOLD 

- fastlreggelse af strategiske vurderings-
grundlag 

- interne forholds indflydelse 
- internationale relationer 
- regionale forholds indflydelse 

[ KONKWSION I Rettelse nr. 3 
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FORSVARSAKADEMIETS VEJLEDNINGSSAMLING 
DEL II 

AUG 1993 

DEN OPERATIVE ANALYSEMODEL 

ANALYSENS FASER 

1. ANALYSE AF OPGAVEN 

a. Identifikation og analyse af opgaven 

b. Supplerende analyse af opgaven 

c. Opgaven modstil let situationen i store tr~k 

* * * 
2. ANALYSE AF SITUATIONSDANNENDE FAKTORER 

a. Analyse af tredieparts forhold 

b. Analyse af modstanderens situation 

c. Analyse af egen parts situation 

d . Analyse af fysiske forholds betydning 

e. Analyse af international rets betydning . 

f . F0rste analyse af de relative styrkeforholds betydni ng 

* * * 

3. OPSTILLING OG ANALYSE AF MODSTANDERENS (OG EVT. 

4. 

TREDIEPARTS) HANDLEMULIGHEDER 

a. Identifikation af modstanderens handlemuligeheder med 
hensyn til mal og fremgangsmader (H- er) 

b. Detailbeskrivelse af disse handlemuligheders enkelte 
elementer 

c. Identifikation og beskrivelse af evt. tredieparts 
muligheder (N-er) 

* * * 

OPSTILLING OG ANALYSE AF EGNE HANDLEMULIGHEDER 

a. Identifikation af v~sensforskellige handlemuligheder 
(M-er) 

b. Detajlbeskrivelse af disse handlemuligheders enkelte 
elementer samt af evt. undermuligheder 

* * * 

5. AFSLUTTENDE ANALYSE 

Rcttelsc nr. 4 

• 



a . M- er mods tillet hvert evt. N 

b. M-er modstil l et hv ert H 

c . Valg og udvikling af M 

* * * ( ( 
6 . BESLUTNING OG DIREKTIVGIVNING 

( ( 

( ( 

( ( 

Rettelse nr. 4 

FORSVARSAKADEMIETS VEJLEDNINGSSAMLING 
DEL II 

TIL TJENESTEBRUG 

SE~ 

VEJLEDNING I ANALYSE PA OPERATIVT NIVEAU 

Bilag: 1. Eksempelvis tidsskema . 
2. Eksempelvis afstands-/transporttidsskitse . 

1. GENERELT 

Den individuelle gennemf0relse af en analyse pa operativt 
niveau vil normalt kun finde sted i undervisningssammenhffing. Den 
vil her blive tilnffirmet forberedelsen til deltagelse i et opcrativt 
stabsm0de . 

Den vil naturligt tage karakter af den person, der gennemf0rer 
den . Den vil Vffire en tankeproces, der ganske vist tager udgangspunk
tet i og st0tter sig til vejledningens hovedpunkter, men som b0r og 
vil Vffire prffiget af associationer og "kortslutninger" frem og tilba
ge og pa kryds og tvffirs af analysens emneomrader. 

Det er som nffivnt Vffisentligt, at denne frie tankeproces finder 
sted, men det er samt i dig afg0rende for resultatet, at det finder 
sted under selvdisciplinering i en sadan grad , at der ikke tidligt 
kortsluttes ti l beslutningen, saledes at den efterf0lgende analyse 
derefter blot er en sminket efterargumentation . 

Den skriftlige prffisentation af tankeprocessen skal Vffire kortest 
mulig. Den skal give sa meget, at processen kan f0lges, men ikke 
mere . Den kan hensigtsm~ssigt struktureres som delkonklusion med de 
a r gumenter, som denne bygger pa . Det letter normalt, hvis argum e n
tationen st0ttes med skemaer , skitser og anden dokumentation . Hvert 
af de behandlede omrader ska l munde ud i en delkonklusion . 

2 . UNDERVISNINGSSITUATION OG VIRKELIGHED 

Gennemf0relsen af en analyse af et operativt planlffigningspro
blem i en undervisningssituation vil i mange henseeender afvige fra 
virkelighedens analyse-/beslutningssituation . 

Den analyserende chef henholdsvis stabsofficer vil i virkelig
heden Vffire pavirket af , at han selv igennem lffingere tid har fulgt 
med i/har dannet sig en mening om den situation og de muligheder, 
der er relevante for den pag~ldende myndighed. 

Situationsbilledet vil ligeledes l0bende blive ajourf0rt , 
saledes at mange forhold Vil Vffire kendte og gennemtffinkte/gennem
dr0ftede. I undervisningssituationen skal/sadanne forhold identifi
ceres, placeres i sammenh~ng og analyseres . 

Flere operationer vil i virkeligheden ofte Vffire under analyse, 
forberedelse og evt. gennemf0relse. Udfaldet af de igangv~rende 
operationer pavirker l0bende vilkarerne for de efterf0lgende. 
Dette er Sffirlig udprffiget for styrker med stor fleksibilitet/for
holdsvis kort reaktionstid, sasom fly . Der vil ogsa ofte blive 
gennemf0rt parallelle analyser af flere mulige operationer, 
saledes at man afventer et mere entydigt situationsbillede, f0r 
man beslutter, hvilken der skal forberedes og gennemf0res. I under
visningssituationen koncentrerer man sig om en operation, og man 
er tvunget til at beslutte pa det givne grundlag . 

• 
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Flere niveauer vil gennemfore parallel planlregning i lobende 
kontakt. Interaktionen mellem niveauerne vil forbedre beslutnings
grundlaget og minimere reaktionstiden, nar den endelige beslut
ning/det endelige direktiv foreligger. Foresatte og undergivne 
spiller ikke med i undervisningssituationen. 

3. ANAL YSENS FASER 

Analysen opdeles i folgende faser: 

I. ANALYSE AF OPGAVEN 

Formalet med opgaveanalysen er at fastlregge grundlag og rammer 
for den efterfolgende analyse og beslutning. Den skal indeholde to 
elementer. 

For det forste analyseres direktivgrundlaget fra foresatte 
myndigheder (pkt . 3.I . a). For det andet suppleres med et selvstren
digt overblik over de elementer, der vil blive behandlet i analyse
forlobet (pkt . 3.I.b og c). 

I opgaveanalysen skal problemomrader og opgaver analyseres pa 
baggrund af ens eget og ofte ogsa foresattes kommandoniveau. 

a. Identifikation og analyse af opgaven som formuleret af 

foresatte 

Herunder soges bl.a. folgende sporgsmal belyst : 

* Hvad onskes opnaet hvor og hvornar? Herunder bl . a. en iden
tifikation af geografiske omrader, der er indlysende vitale 
for udfaldet af kampen . 

* 

Er der modstrid mellem forskellige foresatte myndigheders 
onsker eller mellem onsker udtrykt tidligere, sam stadig er 
greldende, og det seneste grundlag? 

Er der uklarheder i grundlaget? 

Kan der pa grundlag af direktiver uddrages forskellige del
opgaver. Er det muligt at placere dem i prioriteringsorden 
og/eller i et tidsforlob? 

b. Supplerende analyse af de ovenfor identificerede opgaver 

* 

Herunder soges bl.a. folgende sporgsmal besvaret: 

Er der begr~nsninger i handlefriheden i tid og rum, eksem
pelvis af hensyn til nabomyndigheders og andres vitale in
teresser eller pa grund af folkeretslige/politiske forhold? 

Er opgaven relevant under alle forhold/under hvilke forhold 
mister den sin relevans? 

Kan der uddrages forskellige delopgaver - og det muligt at 
placere dem i prioriteringsorden og/eller i et tidsforlob? 

( ( 

( 

( 
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* Hvilken periode skal drekkes af analys en {dogn-uger)? 
Denne fastlregges bl.a. ved at identificere de forhold, der 
vil vrere bestemmende for ti dshorisonten, herunder forud 
seelige, afgorende rendringer i opgavestillingen. 

* Kan man allerede forudse det tidspunkt eller den situation, 
hvor man rna tage opgave og situation op til en fornyet 
analyse? 

c. Opgaven og situationen i store tr~k 

Herunder soges eksempelvis fo lge nde sporgsmal besvaret: 

* Hvem arbejder tiden for? Hvilken part har fordel af, at 
tiden tr~kkes ud? (for og under operationerne) 

Er der er en af parterne, der er i en indlysende knibe? 
(mobiliseringsmressigt, operativt, logistisk) 

* Er der klare og karakteristiske forskelle i styrkeforhold, 
f.eks. i et bestemt geografisk omrade eller i et tidsforlob? 

Det er her vresentligt, at man ikke gar ind pa en egent
lig analyse af situationen allerede pa dette trin, da 
dette meget ofte vil lede til en kortslutning af analysen 
og dermed et "Jump-to-conclusion" . 

*** 

Samlet leder opgaveanalysen til delkonklusioner, der bl.a. 
indeholder folgende elementer: 

Minimumskrav sam losningen under alle omstrendigheder skal 
leve op til, eller rammer, sam den skal holde sig indenfor. 

* Forhold, sam ikke kan afgores uden en n~rmere analyse, 
d.v.s., sam skal undersoges i dybden senere. 

*** 

De emmer til videre analyse, sam uddrages under opgaveana
lysen eller et efterfolgende punkt, skal tages op senere og 
resultatet fremdrages i en delkonklusion. 

De krav, sam her eller senere uddrages sam styrende for 
analysen, skal tages op under den afsluttende analyse sam en 
del af grundlaget for vurderingen af handlemuligheder. 

*** 

II. ANALYSE AF SITUATIONSDANNENDE FAKTORER 
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Analyse af tredieparts forhold 

Analy sen har to faser: 

(1) Frasortering 

Kun stater, der vurderes at ville kunne optrffide som selv- ( 
strendige akt0rer behandles sam egentlige tredielande. 
D.v . s. at det ikke pa forhand er givet, hvorvidt de vil 
optrffide sam neutrale eller pa den ene parts side. Stater, 
sam egen parts kamphandlinger med star sandsynlighed vil 
g0re til modstandere, behandles under analysen af modpar-
tens situation (jf. pkt . b.) . Pa samme made behandles sta
ter , der med star sikkerhed vil blive inddraget pa egen 
side, sam nabom yndi gheder under analysen af egen situ-
ation (jf. pkt . c.). 
F0rste fase er saledes at fastlffigge, hvorledes tredieparts
lande mest hens igtmffis sigt behandles i analysen. 

(2) Analyse af egentlige trediepartlandes situation 

Sta ter, der forventes at optrffide sam neutrale/selvstffindig e 
ak t0rer , analyseres jf. vejle dning i pkt. 3.II.b. Den 
skal normalt st0ttes af tidsskema jf. bilag 1. 

b. Analyse af modstanderens situation 

Hvilket organisatorisk niveau denne del af analysen skal 
koncentreres om, kan ikke angives generelt. Sam hovedregel b0r man 
koncentrere sig om modstanderens for hold pa samme niveau sam ens 
eget, men alle rele vante forhold, der kan fa Vffisentlig indflyde lse 
p a operationerne, skal inddrages. 

I denne forbindelse skal man Vffi re opmrerksom pa eventuelle 
"flaskehalsproblemer", typisk forhold pa relativt lavt taktisk 
niveau, sam har vresentlig betydning for operationernes gennemf0r
else . Eksempelvis kan de n til radighed vrerende S0/luft/transport
kapacitet ofte vrere bestemmende for mulighederne for at gennemf0re 
en given operation, og man skal derfor n0je analysere dette aspekt 
af modstanderens forhold. 

Der skal ikke prresenteres en afskrivning af alt, hvad man har 
faet oplyst om modstanderen. Man skal na til en eller flere delkon
klusioner baseret pa oplysninger fra modstanderen samt fra bereg
ninger gennemf0rt pa grundlag af denne viden. Man skal endvidere 
forholdesig kritisk til E-vffirdien af de givne oplysninger, herun
der om disse er up-to-date, tilstrrekkelig detaljerede,trovrerdige 
osv . 

Beregninger kan normalt opstilles hensigtsmressigt pa skemaer, 
i tabeller eller pa kortskitser (med afstand, transportveje, 
-kapacitet, -tider m.m. angivet). Tidsskema jf . bilag 1 skal nor
malt altid laves . Skitse jf. bilag 2 er ofte hensigtsmressig. 

(1) Modstanderens styrke og svagheder 

Den f0rste del af analysen skal identificere hans styrke og 
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svagheder. Alle de forhold, sam i den pagreldende opgave og 
situation er relevante, skal inddrages. Herunder de forskel
lige forsvarsgrenes sammensretning, uddannelse, beredskab, 
baser og anden infrastruktur samt hans muligheder for at er
kende vore handlinger . Oplysninger, sam ikke f0rer til en an
vendelig og relevant delkonklusion om modstanderens forhold, 
skal ikke anf0res. 

(2) Modstanderens handlefrihed i tid og rum 

Under den anden del af analysen s0ges fastslaet rammerne for, 
hvornar modstanderen kan optrrede med relevante styrker i 
givne, betydningsfulde terrffin- henholdsvis farvan ds - og luft
omrader. Hvis det er egen part, der har de t operative initi
ativ, vurderes hvornar han realistisk set vil vrere i stand 
til at reagere. Herigennem forb eredes den senere behandling 
af den sa ndsynlige udvikling i det relative styrkeforhold i 
den behandlede periode. 

Analyse af egen parts situation 

Sam under analysen af modstanderens situation er niveauet i 
denne del af analysen ikke givet . Alle relevante forhold, ogsa 
fra lave taktiske niveauer, inddrages hvis de er vresentlige for 
opgavens l0sning jf. bem ffirkn ing erne under forrige pkt. 

Som ved analysen af modstander en skal der ikke gennemf0res en 
afskrift, men beregninger og en analyse af , hvad vi ved om egne og 
allierede styrker . Dette skal munde ud i klare og relevante delkon
klusioner. Ogsa her er det ofte hensigtsmressigt som st0tte for ana
lyse og delkonklusioner at udarbejde ske mae r, tabeller og kortskit
ser. Tidsskema jf. bilag 1 skal normalt altid laves. Skitse jf. 
bilag 2 er ofte hensigtsmressig. 

(1) Egen styrke og svagheder 

Den f0rste del af analysen skal identificere styrke, 
svaghed og usikkerhed ved egen situat i on, herunder mulig 
forst rerk ning og st0tte af eget omrade. Alle forhold, der 
i den pagreldende opgave og situation er relevante, skal 
inddrages, sasom de forskellige forsvarsgrenes sammensret
ning, uddannelse, beredskab, baser m.v. Der gennemf0res 
ogsa en analyse af totalforsvarsmressige forhold af rele
vans for opgavel0sningen. Endvidere analyseres forholdene 
ved nabomyndigheder for at erkende styrke og svaghed i 
dere s situation. 

(2) Ressourcebetinget begrrensning i handlefrihed i tid og rum 

Den anden del skal fastlregge rammerne og mulighederne for 
udviklingen af egne styrker, gennem forstrerkninger, pa to
talforsvarsomradet og hos naboer indenfor den analyserede 
periode. Herigennem fas et f0rste indtryk af den ressour
cebetingede handlefrihed, og den efterf0lgende analyse af 
den mulige udvikling i det relevante styrkeforhold forbe
redes. Hvor handlefriheden i relation til pa hvilken made 

I 
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opgaven l0ses er ana l yseret under pkt. 3.I.b, analyseres 
altsa her den handlefrihed, som de radige midler giver. 

d. Analyse af fysiske forholds betydning 

Dette afsnits delkonklusioner er et v~sentliqt bidrag til den 
efterf0lgende analyse af de relative styrkeforhold (pkt. 3.II.e) , 
og de behandlede forhold skal derfor udv~lges og analyseres med 
henblik herpa. 

Analysen skal inddrage alle fysi ske forhold (f.eks. klima- og 
vejrforhold , milit~rgeografi, civil infrastru ktur, terr~nfor
hold, farvandsforhold, lysforhold og operationsafstande. der i 
den pag~ldende opga ve og situation pavirker operationsvilkarene 
v~sentligt. 

Det skal klart konkluderes, hvilken part der har fordel/u le mpe 
af et givent forhold. 

Som eksempel pa for ho ld, der kan have betydning kan n~vnes : 

* 

* 

* 

* 

* 

M0rke-/lysperioders l~ngder og deres indflydelse pa mulig
heden for offensive flyoperationer henholdsvis pa mulig he
derne for at flytte overfladee nheder skjult. 

Vejrligets betydning for sigtb arhed (flyoperationer, over
raskelse). 

Vindens (og s0ens) betydning for luftlands~tninger (hastig
hed), s0lands~tninger (hastighed og retninger), mineryd 
ningsope r ationer og andre en heders operationer . 

Tidevandsforholds betydning fo r s0lands~tninger. 

Isforholds betydning for maritime operationer og for passa
bilitet. 

Vejt~theden, der sammen med terr~nforhold (sumpe, skove, 
bjerge) eller geografiske forhold (dybt indskarne kyster) 
samt vejrforhold kan kanalisere landop era ti oner sa meget, 
at rent landmilit~re styrkefor hold betyder mindre end styr
kernes operative mobilitet for mulighederne for at opna 
handlefrihed og sikre et h0jt bev~gelsestempo. D.v.s . er
kendelse af landmilit~re flaskehalse og deres virkning. 

T v~rgae nde hi ndringers (vandhindringer, bjerge) betydning 
for landoperationers tempo og for mulighederne for afsk~ 
ring af kamppladsen med fly. 

Dperationsafstandenes betydning for sammenh~ngen mellem 
overflade- og fly/helikopteroperationer (indflydelse pa 
bev~bning, tid i inds~ttelsesomradet). 

Kystforholdenes betydning for s0lands~tninger , for mindre 
kampenheders effektivitet og overlevelse samt for kystn~r 
s0transport henholdsvis for mulighederne for at afsk~re 
denne. 

Farvandssn~vringers betydning for maritime operationer. 

( ( 

( 

( ( 

( ( 
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e. F0rste analyse af de relative styrkeforholds betydning 

Niveauet i denne del af analysen bestemmes af niveauet i de 
forudgaende dele af situationsanalysen. 

Denne f0rste analyse af de relative styrkeforhold skal med
virke til, at man identif icere r tidspunkter og situationer, hvor 
der vil opsta kriser henholdsvis muligheder for at tilk~mpe sig 
eller bevare initiativet gennem offensiv optr~den. Dette sker ved 
en analyse af igangv~rende, sandsynligvis umiddelbart forestaende 
eller sikre kampe og slag. Denne analyse foretages normalt mest 
hensigtsm~ssigt i f0lgende r~kkef0lge/ med f0lgende underpunkter: 

Kamp~n om luftoverlegenhed 

Kampen om s0herred0mmet 

Kampen pa landjorden 

Evt . behov for eller sandsynlighed for en foruds~tningskamp 
- en "forbekrempelse". 

Herunder gennemf0res den samlende analyse af de situationsdan
nende faktorer, der er fremdraget under de forudgaende dele af 
denne analysefase. Hermed indledes det fors0g pa at fastl~gge 
udfaldet af igangv~rende og potent ie lle inds~ttelser og slag, som 
er det centrale element i den operative analyse. Formalet er at 
skaffe en v~sentlig del af grundlaget fo r valget af de mest rel e 
vante handlemuligheder i analysens senere faser. Dette har til 
formal at muligg0re opstillingen af realistiske H-er og H-er. 

Den endelige analyse af de relative styrkeforholds betydning 
er en central del af femte fase, den afsluttende analyse. Den har 
til formal at vurdere udfaldet ved modstillingen af H-er og H-er. 

Udgangspunktet for en analyse af kampforl0bet er en forstael se 
for, hvilke forhold der er kampafg0rende for givne enhedstyper , 
samt hvilke forhold der, nar alt andet er lige , er kampafg0rende . I 
det efterf0lgende er givet nogle tommelfingerregler til st0tte for 
analysen. 

(1) Kampen om luftoverlegenhed 

Savel pa operativt som pa taktisk nive au er det de luftmi 
lit~re styrkers opgave at skabe foruds~tningerne for egne 

(SEP 92) 
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og 0vrige styrkers operationer. Derigennem sikres bl.a. 
flade- og h~rstyrker den st0rst mulige handlefrihed, hvil
ket st0tter deres operationer indirekte. Dette sker ved 
offensive og defensive luftforsvarsoperationer med det 
formal at skabe den h0jest mulige grad af luftoverlegen
hed over operationsomradet. 
Derudover st0ttes egne flade- og h~rstyrker indirekte ved 
AI og direkte ved BAI, CAS, TASMD samt ved at etablere en 
d~kning med omradeluftforsvar. De ressourcer, der er til 
radighed for indirekte og direkte st0tte til overfladeope
rationerne, afh~nger af situationen i luften. Udviklingen 
i denne afh~nger af styrkeforholdet i alsidige jagerbombe
flystyrker med en sad a n r~kkevidde, at de kan ramme mod
partens base- og 0Vrige luftforsvarsstruktur, og med sa
danne sigtesystemer og ammunitionstyper, at virkningen af 
angrebene star mal med indsatsen . Endvidere afh~nger ud
viklingen af styrken af egne fly- og missilluftforsvars
styrker med tilstr~kkelig m~ngde moderne ammunition, af 
varsling s - og kontrolorgani s ationens effektivitet og 
overlevelsesevne og af basestrukturens st0rrelse, punkt
luftforsvaret af dem og af retableringsevnen her. 

Sam tommelfingerregel g~lder, at hvis der er tale om en 
kvalitetslighed pa alle omrader, men om en kvantitativ over
legenhed pa 2:1 eller mere, vil det v~re muligt at etablere 
en klar luftoverlegenhed operationsomradet pa 2-3 d0gn. 
Herefter vil der v~re v~sentlige flystyrker til st0tte af 
overfladeoperationerne. Det samme g~lder, hvis der e r kvan
titativ lighed, men en markant overlegenhed pa alle andre 
omrader (ECM, ECCM, ammunitionskvalitet, kontrolorganisation 
og basekapacit e tens sarbarhed). 

Hvis der ikke er en sadan klar ov e rlegenhed enten kvalita
tivt eller kvantitati vt , vil det tage f r a en til mange 
uger at etablere en klar luftoverlegenhed over operations
omradet. 

*** 

(2) Kampen om s0herred0mmet 

Det er vanskeligt at forudse udfaldet af en ka mp eller et 
slag mellem s0stridskr ~ fter. Dette skyldes at marginale 
forskelle i midlernes samvirke eller i teknisk kvalitet 
med et slag kan give den ene part sa store tab, at styrke
forholdet og dermed den taktiske afg0relse i det pag~l
dende farvand kun kan ~ndres igen ved, at han tilf0rer 
nye fladestyrker eller giver nye flystyrker en maritim 
rolle. 

For vurdering af muligheden for opnaelse af/bestridelse af 
sea control (s0herred0mme) analyseres parternes offensive 
og defensive evne: 

Den offensive evne: 

Antallet af parternes offensive anti-skibsmissilsystemer 
og disses r~kning (fra overfladefart0jer, fly og landbat-

( ( 

( ( 

( 
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teri er ), t or pedo s yste mer og a rti lle r i s yst eme r ov er ( 100 
mm ). Sam to mmel finge r r egel kan a nven des , a t der ska l v~re 
mere e nd 50% forskel i antal a f SSM/A SM og i di ss e s r~kning 
for at di sse f orhold i s ig selv rna s iges at have s andsyn 
lig kampafg 0rende betyd nin g . 
Depl oy e ri ng s muli gheder ne fo r dis se vabe n s pl atf orm e, her 
under om disse begunst i g es e l l e r h ~ mme s af kyst- og dyb de 
f orh ol d samt modp a rt e ns e vt . min e fel te r. 
Muligh ed ern e for ma l erke nde l se og ma l udp e gnin g p a de rele 
va nt e en ga geme nt safs t ande . 
Muligh e dern e fo r at ko ordi ne re i nd s~t t e l s e n a f de r adi ge 
of fen siv e va ben. 

Den defensive evne : 

De n passive beskyttelsesvir kni ng af dep l oyeringsmulighed
erne . 
Varsl i ngsmuligh e de rn e pa e nh ede rne (radar, ESM) samt 
eks t erne sensorer (kystra darer, AEW , EKK MP o .a .). 
Ak ti ve selvfor s varsmidler (missiler, kan on er under 100 mm 
og ECM) pa enhederne, og hvilke ekste rn e midler der vil 
v~re ti l ra di ghed (SAM og CAP) . 

Ved e n sa mme nst i lling af de n offensive evne over for den 
sa mm en h0rende defe nsive kan man g i ve et hoved s ageligt 
kv ant ita ti vt und er bygget s k0n o ver udfa l det a f en a ben 
kam p om s0herred0mme t i et givent farvand. 

Med afg0r el se n af denne kam p vil der kunne v~ r e kom met en 
delvis a fg 0relse af, hvorvidt den part, der 0nsker a t an
vende det pag~lde n de farvand til kan g0 r e de t med overskue 
li ge tab. Mulighederne for at kunne anvende farvandet uden 
v~ s e nt lig e tab af h ~ nge r dog sa mt i dig a f s t a tus i luftkrigen, 
ubadskrig e n og minekr i gen . 
For alle disse tre omraders vedkommende er det karak t eri
sti sk , a t der kun ske r en gr advis ~ n dring af s it uationen , 
og at d enn e ~ nd ri n g sk er o ve r en f or ho ld svis lan g per iode . 
Muli gheder ne fo r at ku nn e r ed uce re tabene fra mod parte ns 
under va nds vabe n af h ~ ng e r i f0rste omgang af, om man har 
tilk ~mpet si g en tilstr~kkeli g grad af lu f toverl eg enh e d og 
s0 he rr e d0mm e s al edes a t e n effekt i v MCM/ ASW i de t he le ta 
ge t ka n p a be g ynd es. F0rs t dere f t er a fh ~ n ge r udf a l de t og 
den n0dvendi g e tid, der skal a nven des til at mi nds ke tr us
len, af egne MCM- og ASW-ressourcer. 
Det s a nds ynlige forl0b a f kamp en mell em de n ene par t s mi
nevaben og den anden parts MCM-st yrke r henholds vis ub a de og 
ASW-styrker s ker ve d at sammenholde disse midlers st0r r else 
og kvalitet . 

(3) Kampen pa landjorden 

Uanset, om der e r tale om offensiv eller defensiv kamp, er 
det foruds~tninger for fuld effektivitet, at enhederne er 
udrustet til og uddannet i det relevante terr~n og klima 
samt uddannet i den taktiske og de samvirkeprocedurer, sam 
den pag~ldende inds~ttelse kr~ver. 

• 
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Landstyrker i defensiv kamp: 

Sam hovedregel rna man sige, at fra det ejeblik kampen mel
lem deployerede landstyrker er indledt, ma den part, der pa 
grund af situationen eller den stillede opgave k~mper de
fensivt, kunne etablere et sammenh~ngende forsvar, der d~k
ker alt angrebsegnet terr~n. 
Dette sidste kan v~re begr~nset mere eller mindre absolut ( 
af fysiske forhold (bjerge, skove, floder, sumpe, vanskeligt 
passable kyster). 

For rimeligt abent terrren svarende til eksempelvis det dan
ske vil en brigade/kampgruppe/regiment v~re i stand til at 
etablere et sammenhrengende forsvar pa 5 km. for hver front- ( 
bataljon (eller fra 2,5 km. i meget lukket terrren (by, skov ) 
uden stette af hindring til 7,5 km. i abent terrren med stet · 
te af god hindring). Idet det her foruds~ttes, at der skal 
udspares en troppeenhedsreserve pa bataljonssterrelse, vil 
en troppeenhed med tre kampbataljoner (eks. en dansk briga
de) saledes kunne forsvare ca. 10 km . front og en troppe
enhed med fire kampbataljoner (eks. et sovjetisk regiment) 
ca. 15 km. 
Det er her forudsat, at de pag~ldende enheder har haft en 
tilstr~kkelig forberedelsestid. Denne varierer fra ca. 12 
timer for en fuldt pansret enhed (eks. en tysk pansret bri
gade eller et sovjetisk BMP-regiment) til over to degn for 
helt ubeskyttede enheder. Hvis enhederne af en eller anden 
grund ikke far denne forberedelsestid, vil deres effektivi
tet - herunder udholdenhed - vrere vresentligt forringet. 
I det her forudsatte, abne terr~n kan kun pansrede troppe
enheder gennemfere en mobil defensiv kamp, d .v .s. henhold
ende kamp. Den vil kunne gennemferes med 50-100% sterre 
frontbredder end forsvarskamp, afhrengigt af krav til sejhed 
og terr~nets hindrev~rdi. 
Vilkarerne for se- og luftlandsatte enheders forsvar af et 
brohoved i abent terr~n svarer til forsvarskamp. Det bety
der, at en marineinfanteribrigade kan forsvare en brohoved
perimeter pa ca. 15 km. (svarende til en brohovedbredde pa 
ca . 9 km.). Et luftlandsat regiments brohoveddiameter er 
saledes ikke v~sentligt over 4,5 km. (for en bataljon 
1,5 km) . 

I bjergterrren, sumpterrren eller vanskeligt passabelt skov
terrren er det ikke relevant at tage udgangspunkt i front
bredder. Kampen vil her koncentrere sig sn~vert om de bedstE 
adgangsveje med brigadesterrels e senhed indsat med tyngde om 
hver af disse. Kampen vil de l s bl i ve fert sam stedbundent 
forsvar om selve vejen og sam en bev~gelig offensiv/defensil ( 
kamp med det formal at hi ndre, at enheden bliver omgaet. 

Luft - og sela n ds~tni n ge r ha r t i l f ormal at afsk~r e e lle r 
omga for s vare t . 

Landstyrker i off e nsiv kamp 

1\bent terrren: 

( 

( 

( 

( 

- 11 -

Sa m hovedregel kan siges, at angreb pa et forberedt. alar
meret og sammenh~ngende forsvar i abent terr~n i dagslys kun 
kan gennemferes af pansrede troppeenheder, der sam minimum 
rader over artilleristette svarende til mindst en artille
riafdeling pr. kampbataljon. Frontbredderne for en brigade 
henholdsvis et regiment er 3-6 km., d.v.s. at en divisions 
angreb rammer en eller to brigaders (eller tilsvarende) 
front. 
Hvis disse forhold for angriberen ikke er opfyldt, er der 
kun en mulighed for taktisk succes, hvis angrebet iv~rks~t
tes mod et overrasket, et uforberedt eller ikke sammenh~n
gende forsvar, i merke eller usigtbart vejr, gennem lukket 
terr~n eller evt. med dobbelt sa st~rk artilleristette sam 
n~vnt ovenfor. 

Strerkt kanaliserende terrren: 

I bjergterr~n eller tilsvarende, hvor det ikke er muligt for 
angriberen at deployere sine lokalt overlegne styrker, vil 
en taktisk succes i form af et gennembrud (eksempelvis di
vision gennem brigade) kr~ve en ildforberedelse pa to-tre 
afdelinger pr. angrebsbataljon. Selv da vil succes kunne 
kr~ve flere dages hard og st~rkt tabsgivende kamp. Kun hvis 
den forsvarende brigade er blevet omgaet og afskaret, vil en 
lettere taktisk succes v~re sandsynlig. 

Beregning af sandsynligt udfald (kun abent terrren) 

Sam hovedregel medtages pa defensiv side kun summen af de 
af forsvarets brigader/regimenter/kampgrupper, der rammes 
direkte af angriberens enheder og troppeenheder fra divi
sions- eller korps-/armereserver i pagreldende. korps/ar
me. De troppeenheder hos den defensive side, der er i 
front, men ikke rammes, eller som er uegnede til pag~ld
ende reserve- inds~ttelse, medregnes ikke . Pa offensiv 
side medregnes summen af alle troppeenheder, der kan ind
srettes i angreb mod den betragtede forsvarssektor i den 
pagreldende del af analysen betragtede periode. 

Hvis forholdet mellem summen af betragtede styrker has for
svareren og angriberen er gunstigere end 1:2, kan forsvaret 
forventes af holde. Hvis det ligger mellem 1:2 og 1:3 vil 
der sandsynligvis opsta en krise. Hvis det er mere ugunstigt 
end 1:3 rna der forventes et gennembrud. 

(4) Behov for forudsretningskamp -en Rforbekrempelse". 

Undervejs i analysen af styrkeforholdet og dettes udvik
l i ng i tid og rum kan der v~re identifi ce ret behov for en 
el l er flere op e rationer, sam er afge r e nd e foruds~tninger 
for hovedoperationen. Sadanne nedven dige operationer skal 
a nferes og holdes f or ej e under ops t i l l in g af handlem ulig
he derne i de t f e lg e nd e . 

III . OPSTILLI NG OG ANALYSE AF HODSTANO ERE NS (OG EVT. TR EDI EPARTS ) 
HANDLEHULIGHEDER 

• 
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Niveauet i denne del af analysen l~gges sam hovedregel pa det 
niveau, der kontrollerer operationerne i hele det behandlede amra
de (MNC, PSC, Front, Flade, TVD). 

a. Identifikation af modstanderens hovedmuligheder med hensyn 
ti l mal og fremgangsmader (H-er) 

Modstanderens handlemuligheder skal ses i sammenh~ng med en 
analyse af hans mulige hensigter. Hensigtsvurderinger er vanskelige 
at anl~gge, og specielt under fors0g pa at fasts~tte mulige hen
sigter/mal pa grundlag af hans hidtidige handlem0nster, skal der 
konkluderes med star forsigtighed . 

Specielt i en krisesituation, hvor egentlige kamphandlinger 
ikke har fundet sted, er modstanderens hensigter overordentlig 
vanskelige at vurdere og vil ofte kun kunne sandsynligg0res ved 
iagttagelse og vurdering af handlinger og tilkendegivelser af mere 
politisk end egentlig milit~r karakter. Det er dermed i sadanne 
situationer n0dvendigt at inddrage overvejelser pa det politisk
strategiske niveau. 

For at kunne opstille realistiske handlemuligheder for mod
s tanderen er det imidlertid n0dvendigt at vurdere savel hensigt 
sam kapacitet og der b0r derfor anl~gges en realistisk "worst 
case"-vurdering af hans hensigter . 

Efter en hensigtsvurdering opsummeres relevante delkonklusio
ne r fra den hidtidige analyse. Der identificeres pa dette grundlag 
v~ sensforskellige, overordnede handlemuligheder knyttet til mal 
for/ formal med operationerne . Ved formulering af H'er skal det 
tilstr~bes, at disse giver udtryk for en sammenh~ngende ide - be
skrevet f.eks. sam : " .... koncentreret indsats i den sydlige ude
lukkende del af operationsomradet . . . . " Det frarades at formulere 
H'er ved udelukkende at beskrive separat anvendelse af h~rstyrker, 
fladestyrker o . s.v . .... 

Normalt vil handlemulighedernes antal ligge fra to til fire. 
De overordnede handlemuligheder (H-er) vil ofte kunne beskrives 

ved f0lgende parametre: 

* 

* 

Offensiv henholdsvis defensiv hovedoptr~den (i begge til
f~lde vil den detaljerede beskrivelse kunne have bade 
offensiv/defensiv optr~den af underlagte myndigheder/ 
en heder). 

Tidlig eller sene re iv~rks~ttelse af hovedoperatio nen. 

Varierende geografisk prioritering (der bl.a. kan med f 0re 
varierende has t ighed i styrket il v~ksten til forskell ig e 
omra de r/akser). 

Optrap ning hen hol dsvis ikke- optr apn i ng geografisk og/e l l er 
i konfliktniv ea u. 

Man skal under a nal yse n i dentificere mulig e hand l inger has 
modst a nd e ren, der anf~gt er foruds~tningerne for opg a vens relevans, 
e ll er s am vil ~ndre s itu at ion e n sa drastisk , at grundl a get for ana
ly se n ~ ndres afg 0rende . 

Meget ofte vil det v~re muligt og hensigt s m~ssigt at illustre
re hvert H grafisk med en lille skitse . 

( 

( 

( 

( 

( 

( 
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Detailbeskrivelse af disse hovedmuligheders enkelte elementer 
samt af evt. undermuligheder 

Hovedmulighederne danner derefter strukturen - "overskrifter
ne" - for den mere detaljerede beskrivelse af handlemulighederne. 
Detailbeskrivelsen vil indeholde forskellige kombinationer - logisk 
styret af "overskriften" - af underlagte myndigheders/enheders op
tr~ d e n . 

Undtagelsesvis identificeres og opstilles v~sentlige undermu
ligheder for modstanderens optr~den. 

c. Identifikation og beskrivelse af evt. tredieparts muligheder 
(N-er) 

Tilsvarende identificeres neutral tredieparts handlemuligheder 
(N-er). Dette skal dog, for at undga at g0re analysen un0dvendig 
kompleks, kun ske, hvor dette er ubetinget relevant og hvor disse 
ikke naturligt opstilles og behandles sam en int e greret del af mod
standerens eller egne handlemuligheder . 

IV. OPSTILLING OG ANALYSE AF EGNE HANDLEMULIGHEDER 

Niveauet i denne del af analysen l~gges sam hovedregel pa det 
niveau, der kontrollerer operationerne i hele det behandlede amra
de (MNC, PSC, Front, Flade, TVD). 

a. Identifikation af v~sensforskellige handlemuligheder M-er) 

De releva nte delkonklusioner opsummeres. Man identificerer pa 
dette grundlag v~sensforskellige, overordnede handlemuligheder knyt
tet til mal for/ formal me d operationerne, sal ed e s sam disse er 
uddraget af opgavea nalysen i afsnit I . Ved formulering af M'er 
skal det tilstr~bes , a t d isse giver udtryk for en sammenh~ngende 
ide- besk r evet f.eks . sam: " . . .. koncentrere t indsats i den 
sydlige del af opera t ion s omradet .. . . " . Det fra r ades at formulere 
M' er ve d ude luk kende a t besk r ive separat a n ve ndelse af h ~rstyrker, 
fl a destyrker o.s . v . .. . . 

No rmalt vil deres a nt al ligge f r a to t il f i re . De opst il les pa 
ba gg r und af de iden t if i ce r ede s t yrende krav s a mt an a l yse n af de re
lat ive styrkeforho l d m.v . 

De ove r ordn e de handlemuli ghed e r (M - e r) vi l ofte ku nne beskr i 
ves ve d f0lge nd e par ametre : 

* 

* 

Offensiv henholdsvis defensiv hov e doptr~den (i be gg e t i l
f~lde vil den detaljerede be s krivelse kunne have bade of
f e n s iv og defensiv optr~den a f underlagte myndigheder/ 
enheder). 

Tidlig eller senere iv~rks~ttelse af hovedoperationen. 

I 
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* Varierende geografisk prioritering (der bl.a. kan medf0re 
varierende hastighed i styrketilvreksten til fors kell ig e 
omra der/a kser) . 

Optrapning henholdsvis ikke-optrapning geografisk og/eller 
i konf li ktnive au. 

Handlemulighederne skal ligge indenfor de opgave- og ressour
cebetingede rammer for handlefrihed, som er fastlagt tidligere i 
analysen. De skal normalt vrelges saledes, at de helt eller delvis 
er modstillede modstanderens handlemuligheder. 

Man skal under analysen identificere mulige handlinger hos na
boer, der a nfregter forudsretningerne for opgavens relevans, eller 
som vil rendre situationen sa drastisk, at grundlaget for analysen 
rendres afg0rende. 

Meget ofte vil det vrere muligt og hensigtsmressigt at illustre
re hvert M grafisk med en lille skitse . 

b. Detailbeskrivelse af disse hovedmuligheders enkelte elementer 
samt af evt. undermuligheder 

Hovedmulighederne danner derefter strukturen - "overskriften" 
- for den mere detaljerede beskrivelse af handlemulighederne . De
tailbeskrivelsen vil indeholde forskellige kombinationer - logisk 
styret af "overskriften" - af underlagte myndigheders/enheders op
trreden. 

Undtagelsesvis identificeres og beskrives vresentlige undermu
ligheder. 

v. AFSLUTTENDE ANALYSE 

Under hele den afsluttende analyse er det afg0rende, at for
dele og ulemper ident ific eres. De sty rende krav til beslutningen, 
der erkendtes i opgaveanalysen eller senere, skal vrere krumtapp en 
i den afslut te nde analyse, saledes at man til stadighed holder sig 
for 0je om opgaven l0 ses (Malopfyldelse). Afhrengigt af, om en 
neutral tredieparts ha ndlinger vil kunne fa vresentlig betydning pa 
egen beslutning, opdeles den afsluttende analyse i tre eller to 
dele. 

M-er modstilles hvert evt . N 

Hvi s en ne utral t r ediepar t s ha nd l i nger vil have en indlyse nde 
star betydning, gennem f 0res indledningsvis en analyse, hvor egne 
handlemuligheder (M-er) holdes op mod den neutrale parts hand l emu
ligheder (N-er). Herve d reduc e res evt. anta l let af fuldt anvendeli
ge M- e r , der beh a ndl es i de n e ft erf0l ge nde ana ly se. 

M-er modstilles hvert H 

Herefter samm en hol des eg ne ha n d l e mu lighed er (M -er ) me d mod 
s t a nder e ns ha ndlemul i ghed er (H - er). Det s ker ved , at et M a d gangen 
"pr0ves" mod hvert H. Her er det cent rale element den ende l ig e ana
lyse af de relative styrkeforholds bet ydning i disse hypot e t i ske 

( 

( 

( 

( 

( 

( 
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kampe/slag. Sam i den indledende analyse af de relative styrkefor 
holds betydning startes her med en analyse af de luftmilitrere for
hold, der fortsrettes med de s0 militrer e og landmilitrere, hvorefter 
det bl.a . s0ges afklaret, om en forudsretningskamp er sandsynlig/ 
n0dvendig f0r den afg0rende kamp . For at fa et overblik over denne 
analyse er det ofte hensigtsmressigt at st0tte den til/illustrere 
den med skitser og skemaer. 

Va lg og udvikling af M 

Den afsluttende del er en sammenlignende analyse af de reste
rende anvendelige M- er for at identificere det bedste udfra graden 
af malopfyldelse, sikkerheden af handlingsgrundlaget, fleksibilite 
ten f0r og under indsrettelsen samt minimering af risikoen. Det vil 
ofte lede til en udvikling af det M, der danner grundlag for beslut
ningen, for herved at mindske erkendte ulemper. 

Denne udvikling inddrager de forhold fra lavere niveauer, sam 
ikke har vreret styrende for H' er og M'er, men sam i 0vrigt er ble 
vet erkendt sam vresentlige for opgavernes l0sning. 

VI. BE SLUTNING OG DIREKTIVGIVNING 

Sam minimum omfatter beslutningen i undervisningssituationen 
en samlet plan, en "CONCEPT OF OPERATIONS" . 

Enten fordi FAK-opgaven krrever dette eller fordi der er behov 
for supplerende detaljer for at belyse indholdet i beslutningen, 
med t ages alle eller et antal af f0lgende e lem enter: 

* Generel Plan (Co ncep t of Operations). 

* Opgave (direktiv) for underlagte myndigheder (Mission) 

Tildelte styrker (Task Organization). 

* Kommandoforhold (Command and Control). 

Herudo ver kan efter behov anf0res op lysninger om hemmelighol
delse/vildledning, beslutningens gyld ig hedsperiode, Rules of 
Engagement m.v . 

*** 

I 
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FORSVARSAKADEMIETS VEJLEDNINGSSAMLING 
DEL III 

SEP 1993 

VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF HOVEDOPGAVER 

Till«g A. Eksempel pa titelside. 
B. Eksempel pa indholdsfortegnelse . 
c. Eksempel pa stikordsregister. 
D. Undervisningsministeriets cirkul~re 

af 16.juli 1973. 
E. Eksempelvis arbejdsgang. 
F. Bed0mmelseskriterier. 

FORMAL 

1. Rver kursusdeltager skal i l0bet af kursus udarbejde en 
hovedopgave. Hovedopgaven har til formal: 

MAL 

At udbygge evnen til analytisk at behandle et st0rre 
komplekst emne, kollektivt og individuelt. 

At kunne udarbejde en besvarelse, der med baggrund i 
kriterierne for et f~lles grundlag, omfatter en redeg0rel 
se, en analyse og en vurdering. 

2. Malet med hovedopgaven er, at kunne vurdere et st0rre emne og 

- ved en kombination af kendskab, forstaelse, analyse og syntese -
at kunne foretage en afvejning af diverse opfattelser og pa bag
grund heraf konkludere og papege l0sningsforslag, hvor dette er 

relevant. 

GENERELT 

3. Hovedopgaven er opdelt i tre faser, hvor f0rste fase er 

kollektiv, anden fase individual og tredje fase kollektiv. 
:~ 

• 
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F0rste fase foregar i syndikaterne, hvor hvert syndikat til
deles tre br ede ernner, et fra hver a f f aggrupperne Statskundskab 
og Strategi, Operationer og Logist i k, Management og Forvaltning. 
Hvert syndikat etablerer tre emnegrupper rned mindst tre personer i 

hver ernnegruppe. Ernnegrupperne udar bejder forslag til de individu
elle opgaver indentor ramrnerne a f det bredt formulerede ernne. Em

negruppen opstiller kriterier for et f~lles grundlag for de indi

viduelle ernner, der skal danne baggrund for den individuelle ho

vedopgave. Det f~lles grundlag ornfatter blandt andet afgr~nsning, 

foruds~tninger, definitioner , rnetoder m.m. 
Anden fase er den individuelle fase, hvor den enkelte kursus

deltager, pa baggrund af det f~lles grundlag ogden valgte indivi 

duelle hovedopgave, udarbejder f0rst s kitseforslag og derefte r be
svarelsen af hovedopgaven. 

I t red j e fase identificerer ernnegrupperne generelle erfarin
ger, sorn frernl~ges i plenum. 

I NDHOLD OG FORM AF DEN INDIVI DUELLE FASE 

4. a. Gener e l t 

Hovedopgavebesvarelsen skal v~re et selvst~ndigt arbejde, 

baseret pa kunds kabe r e rhvervet ved studier af skriftligt 
ogj eller rnundtligt ki l derna ter iale sarnt egne e r far i nger og 

tankepr ocesser . Besvarel s en kan indledes med en kort r ede-

( 

( 

g0rel se for ernnets betydning f or forsvaret. Derefter b0r ( 

opgavens tekst og problernstill i ng ana l yseres, define res og 

afgr~nses . En de l af dette arbe jde overf 0res f r a den f0r -

ste kollekti ve fa se. Her kan l i geledes evt . frerns~ttes en 

tese safrernt det frernga r af opgavens undertitel . 

Bes va re l sen b0r derudover indeholde e t kort beskrivelses

a fsnit , rnedens hovedv~ten b0r l~ges pa analyse og vur

dering af de beha ndl ede probl emer. 

Besvarelsen a fs luttes rned en konklusion samt frerns~ttelse 

af event uelle l0snings-j~ndringsforslag. 

Selve t e kst en ornfatter 25 - 40 norma lside r (a 2400 enheder 

(40 linier a 60 enheder)) af hensyn til en seri0s behand-

( 

( 

( 
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ling af ernnet . 
He r udover kan g rafiske f remstil l inger, uddr ag af bestem
melser og v~sentlige dokwnente r m.v . eventuelt anbringes i 

bilag eller til l~. Antallet a f bilag og till~ b0r dog 
begr~nses t il maksimalt 20 side r . Gr~nsen pa 40 sider 
tekst og 20 sider dokurnentation m.rn. rna kun ove r skrides 

efter ans0gning til og skriftlig bernyndigel s e fra den an

sva rlige faggruppe, og da kun rned et n~rmere aftalt a ntal 

sider. Uautoriseret overskridelse pavi r ker bed0mme lsen. 

b . Redaktion 
(1) Besvare lsen skrives pa standa rdf orrnat A-4 og s kal 

i ndeholde f0lgende: 

-Titel siderne 

-Resume 
- Selve teks t en 
- Notehenvisninger og -regist e r 

- Bibliogr a fi 
-Stikordsregis t er (medtages kun i s~rl ige tilf~lde ) 

- Eventuelle bilag. 

(2) Titelsiderne omfat ter s om mini mum f orside og ind
holdsfortegnelse, men kan tillige omfatte t itelblad 

og forkortelses l iste m. v. 
Forfatteren kan pa forsiden placere eksempelvis et 

billede eller en tegning med relation til arbe j dets 

ernne. V~lges denne l0sning b0r tilstr~es overens
stemmelse mellem billedetsjtegningens 10dighed og de n 

seri0se behandling af emnet i opgaven. Hertil skal 

forsiden indeholde forfatterens grad, navn, en kort
fattet titel pa opgaven samt opgavens klassifikation 

(UKLASSIFICERET eller TIL TJENESTEBRUG). Eksempel pa 
titelblad fremgar af Till~ A. 
Indeholder forsiden ingen grafiske fremstillinger, op 

stilles den som for titelbladet beskrevet, og dette 

udelades. Hverken forside eller titelblad pagineres, 
men eventuelt titelblad t~lles med i pagineringen. 

• 
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Indholdsfortegnelsen opstilles som de i Till~ B vis
te eksempler . Den (de) side(r) , hvorpa indholdsfor
tegnelsen star, pagineres ikke , men t~lles med i pa

gineringen. 
Sk0nnes det n0dvendigt at anvende udenlandske eller 

uautoriserede forkortelser , (idet anvendelse af for 

kortelser generelt b0r undgas) betegnelser og symbo
ler i et sadant omfang, at de ikke natur ligt kan pla

ceres som tegnfor klaring pa anvendte kort , ski tser 

eller diagrammer , anbringes en forkortelsesliste m. v . 
med n0gle umiddelbart efter indholdsfortegnelsen . si 

den pagineres ikke, men t~lles med i pagineringen . 

(3) Resume udarbejdes i overensstemmelse med de i ~rebog 
i Stabstjeneste , kapitel 6, afsnit VIII, anf0rte ret
ningslinier . Resumeet b0r tilstr~bes holdt.inden for 

en side. 

(4 ) Opstillingen . Opstillingen bestemmes af den anvendte 

metode, (Jf . pkt. 9) . 

Safremt det fremmer tekstens overskuelighed, b0r an

vendte kort, skitser, tabeller, organisations- og 

troppeoversigter og lignende materiale anbringes i 

till~. Der skal ogsa pa till~ v~re kildeangivelse . 

Antallet af till~ b0r i 0vrigt begr~nses til det ab
solut n0dvendige. Mal og v~t b0r normalt altid anf0-

res efter dansk standard. For sa vidt angar tekniske 

hovedopgaver skal anvendes SI-enheder og -pr~fikser, 
jf. DS 2002 m.fl. 

(5) Notehenvisninger og -register . Det skal af teksten 

klart fremga, hvad der er spekulativt, og hvad der 

kan dokumenteres. Dette sidste sker ved henvisning 

til pag~ldende kilde eller kilder. Henvisning kan ske 

pa f0lgende mader: 

( 

( 

( 

( 

( 

- 5 -

I selve teksten , eksempelvis : Lord Alanbrooke 
anf0rer herom (Bryant , p.216 ): "Nar vi har naet 
Pisa- Rimini lini en, vil de r v~re tre mul igheder 

abne for OS 

eller 

ved notehenvisning i teksten. Anvendes denne meta
de, nummereres henvisningerne for t l 0bende gennem 

hele arbejdet eller for hver t kapi t e l el l er a fsni t 
for s ig. Notehenvisningen kan have f 0lgende t o 

former : (32) e ller 32 ) Noten kan ent en placeres 

nederst pa den side, hvortil den h0rer e l ler de n 
kan - safremt nummereringen sker afs nitsvi s - pla 

ceres efter pag~ldende afsnit, eller endel ig kan 

samtlige noter saml es i et till~ . 

Ved renskrift af opgaven er de to sidstn~vnte fr em

gangsmader de teknisk letteste . For l~seren af opga

ven e r f0rstn~vnte fremgangsmade i midlert id nor ma l t 

den behageligste. Kortfattet kan noter eksempelvis se 

saledes ud: 

32 ) Ful ler, I, p . 185. 
33 ) Fuller , op . ci t . pp . 187-190. 

34 ) Ibid. , p . 190 ff . 

32) , 33) og 34) er henvisning fra selve teksten , hvor 

der er gjort an~rkning som ovenfor beskrevet . Full e r 

er forfatteren til et v~rk, .~om er anf0rt i bibliog

rafien : af note 32) fremgar, at det er I bind af pa

g~ldende v~rk. Er v~rket, der refereres til, ikke an

f0rt i bibliografien, rna det yderligere identifice

res, jf. eksempelvis note nederst pa side 11 med hen

visninger til H. P . Clausen i "Vejledning .. . . " P. og 

pp. betyder pagina, pagin~, dvs. side, siderne. 
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op.cit . betyder opere citato dvs. det c iterede v~rk . 

Ibid. ell e r i b. betyder ibidem, dvs . sammesteds , i 
samme v~rk , f . og ff. betyder f~lgende side, side r . 

Noter ka n ogsa benyttes t i l i fri ere form a t anf0re 
kommentare r ti l teks ten. 

(6) Bi bliogr afie n angiver, hvilke ki lder, der ha r v~ret 

benyttet ved opgavens udf~rdigelse. 

Hver enkelt kilde skal n0je identi f i ceres , hvilket 

sker ved angi velse a f forfat t er, t itel, f orlag, tryk
kested og -ar . Findes der flere udgaver af pag~ldende 

v~rk, er det n0dvendigt tillige a t anf0re udgaven. 
Ved anvendelse af tidsskriftsartikler som kilder an
f0res savel tidsskriftets navn, argang , nummer eller 
side samt artiklens titel og forfatter . 

Er kilden e t interview af el l er en samtale med eksem
pelvis en sagsbehandler identif i ceres savel pag~lden
de person(er) som tidspunkt . 

Forekommer der i teksten eksempelvis et enkelt citat 
fra et v~rk , som ikke i 0vrigt anvendes som kilde, 

kan man n0jes med at identificere pag~ldende v~rk i 
noten, jf. ovenfor . 

Ved notehenvisninger er det uprakti sk hver gang at 

skulle anf0re et v~rks fuldst~ndige identifikation . I 
bibliograf ien anf0res derfor i parentes en forkortet 

titel, der bruges i noter, jf. ovenfor i pkt.5 b (5). 

I bibliografien anf0res ud for hver kilde en vurde
ring af kildens objektivitet, fordele og mangler, 

samt hvorledes den har v~ret anvendt, saledes at 1~

seren far et indtryk af, hvilken v~rdi forfatteren 

till~ger det pag~ldende v~rk som kilde. Identifika
tion af kilder kan eksempelvis se saledes ud: 

( 

( 

( 

( 
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J.F.C. Fuller: The Decisive Battles of the Western 
Worlg 

Volume I. Eyre & Spottiswoode, London 1963 

(Fuller I). 
W.E.O. Lawaetz: Bes~ttelsen af Hannover 1803 og The 
King's German Legion. Milit~rt Tidsskrift 12/67. 

(Lawaetz). 

(7) stikordsregistret (indekset) anbringes i sidste 

till~ . Det kan f0rst laves, nar arbejdet er renskre
vet, og den korrekte paginering kendes. 

Registret b0r v~re et blandet emne-, sted- og person
register og omfatte savel selve teksten som bilagene . 
Det skal henvise til, hvor omtale af pag~ldende emne 

eller stednavn samt person er behandlet. Forekommer 

eksempelvis et stednavn meget hyppigt i teksten, b0r 
det dog udelades af registret. Efter det anf0rte emne 

gives et kart resume af begivenheden eller en henvis

ning til et til arbejdet h0rende kart, safremt der er 

tale om stednavne. For personer angives sa vidt mu

ligt i parentes umiddelbart efter navnet data i torm 
af f0dse l s og d0dsar, for regenter tillige tiltr~el
sesar. I selve henvi s ningen angiver tal sidetallene. 

Er begivenheden omt alt fl ere steder, opregnes side

henvisninger ne i nume risk arden. Udstr~kker omtalen 

a f pag~ldende begivenhed sig over flere sider , kan 

henvisni ngen eksempelv i s a ng ives ved a t anf0re f0rste 

og sidste s i de med bindestreg , sa l edes 2-5, eller ved 

anvendelse af de i pkt . 5 b . (S) anviste forkortelse r , 

saledes : 2 f . eller 2 ff . 

Henvisning til bilag sker ved B efterfulgt af bila- ~ 

gets nummer og den pag~ldende side i bilaget, eksem
pelvis saledes: B 1, 2 ff . , der angiver bilag 1, side 

2 og f0lgende sider. Eksempelvis opstilling fremgar 

af Till~ C. 
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(8) Understregninger i selve teksten b0r undgas, men an
vendes i overskrifter og i bibliografi som ovenfor 
beskrevet. Man b0r v~re op~rksom pa, at en under
stregning i et manuskript vil medf0re , at teksten al

mindeligvis bliver kursiveret i tryk. Man b0r normalt 
aldrig bruge understregning som oratorisk middel. 

(9) Paginering gennemf0res som vist i dette papir med 

arabertal mellem to tankestreger midt pa siden . Ti

telsider t~lles med i pagineri ngen, men pagineres ik

ke, jf. pkt. S.b . (2). Till~ ~rkes med store bog

staver . Till~ og eventuelle bilag pagineres selv

st~ndigt . Indholdsfortegnelse, tekst , eventuelt note
register, bibliografi og stikordsregister trykkes pa 

begge sider af papiret. H0jresider pagineres med uli
ge tal , venstresider med lige tal . Bilag nummereres 

med arabertal . 
(10) Forkortelser b0r begr~nses mest muligt. Sk0nnes 

anvendelse af forkortelser n0dvendig, skal der udfor

mes en forkortelsesliste med n0gle, der anbringes 

umiddelbart efter indholdsfortegnelsen. 

(11) Citater anf0res i dobbelt citationstegn. Forekommer 

der et citat i citatet, anbringes det indre citat 

imellem enkeltcitationstegn. I teksten anvendes korte 

citater. ~ngere citater b0r placeres som bilag. 

KLASSIFIKATION OG OPHAVSRET 

5 . Hovedopgaver gives lavest mulige klassifikation. Ved eventuel 
klassifikation af besvarelser f0lges reglerne for udf~rdigelser af 

klassificerede sager. Ved valget af kildevalg sikres, at hovedop

gaver pa VUT II/L-STK kan holdes pa UKLASSIFICERET eller TIL TJE
NESTEBRUG. 

Afhandlinger, der udarbejdes i forbindelse med gennemgang af 

et af akademiets kurser, tilh0rer i princippet Forsvarsakademiet. 

De rna f0lgelig ikke offentligg0res - ej heller i uddrag - uden 

( 

( 

( 

( 

( 

( 
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tilladelse fra CH/FAK og den pag~ldende kursusdeltager . 

Der henvises i 0vrigt til Undervisningsministeriets cirkul~re 

(Till~ D) . 
Opgavebesvarelsen vi! af interesserede milit~re myndigheder 

kunne rekvireres ved FAK. Den udleveres desuden til bed0mmer, kur 

susledelse samt 0vrige kursusdeltagere . 

VEJLEDER 

6 . Til enhver opgave udpeges en vejleder fra den faggruppe , 

hvorunder opgavens emne h0rer. Vejlederens opgave er pri~rt at 
radgive vedr0rende opgavel0sningsprocessen (tolkning), problemfor

mulering, afgr~nsning, metode (hvis denne ikke er bestemt ) og ar
bejdsplan. Herudover kan vejlederen i muligt omfang radgive fag
ligt (litteratur, begrebsafklaring og specialmodeller) enten selv

st~ndigt ogfeller med henvisning til ekspert inden for emnet . 
Vejledningen er t~nkt som en hj~lp til opgavel0ser og frita

ger ikke denne for selv at levere grundlaget for opgavel0sningen 

save! processuelt som fagligt . 

ARBEJDSPLAN 

7. Udarbejdelsen af et st0rre skriftligt arbejde, som en hovedop

gave, inden for en given tidsramme, kr~ver en arbejdsplanl~ning. 

Forinden man gar i gang med det egentlige arbejde, b0r man 

derfor ofre tid til at udarbejde en arbejdsplan, dvs . en oversigt 

over den tid, der afs~ttes til gennemf0relse af de enkelte trin 
eller faser, som findes relevante i forbindelse med opgavebesva
relsen. 

Under arbejdet med opgaven kan man ofte komme i den situa

tion, at man rna konstatere, at den lagde tidsplan ikke kan holde . 

Man b0r da tage ~.ig tid til at revidere planen og foretage de n0d
vendige justeringer, saledes at man igen far et tids~ssigt fast 

grundlag for sit arbejde. 

Arbejdsplanen kan eksempelvis indeholde f0lgende faser: 

• 
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I: - Analyse af opgaven 
- Forel0big skitse til disponering 

- Indsarnling af rnateriale 
- ~sning, notering. 

II: - Sarnrnenstilling, diskussion, vurdering 

- F0rste redaktion 

III : - Kr itisk gennerngang, evt. revision 

- Endelig disponering af stoffet 
- Endelig redaktion og rensk~ivning. 

METOD]!;_ 

8 . a . Safrernt det udtrykkeligt forlanges, at opgaven skal besva
res sorn en stabsstudie, sorn en operativ analyse eller sam 
en af de tre typer af strategisk stabsstudie, anvendes de 

i ~rebog i stabstjeneste henholdsvis FAK VEJSAM, DEL I og 

II foreskrevne rnetoder . 

b. For andre opgavebesvarelser foreskrives ingen besternt rne

todik. 

De f0 lgende rnetodebetragtninger er saledes alene vejledende og 

sigter mod behandling af studier i alrnindel i ghed . 

En hensigts~ssig og logisk arbejdsgang ved gennernf0relse a f 
en studie kan illustreres sorn vist i Till¢q E, hvor hovedparten af 

trin 1- 5 er gennernf0rt i den f0rste kollektive fase . 

c. Til de enkelte trin i ornstaende model knyttes f0lgende 

be~rkninger: 

ad 1-3: Analyse af opgaven b0r foretages med henblik 

pa 

- klaring af det (de) indeholdte problern(er) 

- pr~cisering af detjde indeholdte problernjer 

( ( 

( ( ad 4-5: 

ad 6-7: 

( 

ad 8-1 0: 

( 
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rned henblik pa at indetificere, hvad det er, 
der skal vurderes ("hvad drejer sagen sig 

om?") 
- afd~kning af de faktorer, der ha r indfly

delse pa problernet og sorn derfor rna under
kastes et n~rrnere studiurn . 

Efter at have klarlagt hvad opga ven indeholder 
af problemer, vil det ofte v~re n0dvendigt at 
pr~isere de antagelser og foruds~tninger, 

hvorunder det videre arbejde skal forega , dvs. 

at fa fastlagt og godkendt opgavens afgr~ns
ninger. 

Nar opgaven er klarlagt og afgr~nset, b0r man 
udarbejde en forel0big disposition. Denne kan 

v~re en hensigts~ssig hj~lp i forbindel se rned 
udv~lgelse af det kildernateriale, hvorfra n0d

vendige kendsgerninger indsarnles. Det er en 
stor hj~lp i det videre arbejde, safrernt man 

systernatiserer indsarnling af kendsgerninger 

ved etablering af et ornhyggeligt noteapparat 

enten i form af egentlige kartotekskort, 10-

bende notater pa 10sblade eller i et arbejds 
h~fte. For sa vidt angar kilder og deres an

vendelse henvises til pkt.3. 

Efter at have indsarnlet og registreret de n0d

vendige kendsgerninger skal disse ordnes til 

en sarnlet redeg0relse, der herefter skal ana
lyseres og vurderes. Under denne indsarnling 

kan man st0de pa problerner, sam ikke i f0rstev 

orngang er erkendt. Det rna da afg0res, hvorvidt 

disse skal rnedinddrages i behandlingen, eller 

om man rna afsta fra at behandle dern . I sidst

n~vnte tilf~lde bor det frernga af den endelige 

besvarelse, jf. trin 12 og 13. Af savel rede-

• 
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g0relse som analyse og konklusion skal klart 
fremga, hvad der er spekulativt , dvs. forfat

terens egen mening, og hvad der kan dokumen

teres med henvisning til kilder (vedr . doku
mentation, jf. pkt. 3, side 12 og pkt. 5 side 

4 ff.) Det vil ofte v~re hensigtsm~ssigt un
dervejs at pr~cisere de delkonklusioner, man 

na r frem til, for herefter at bygge disse sam
men til en sammenfattende vurder ing . Den sam

menfattende vurdering skal dern~st sammenhol

des med problemstillingen. Hermed er opstillet 

en tese (hovedide), som logisk underbygget 

gennem den foretagne diskussions delkonklusio
ner skal give indtryk for opgavel0serens op
fattelse af det behandlede problem . 

Inden den endelige opbygning af disposition og 

afsluttende redaktion b0r man afpr0ve delkon

klusionerne ved at man fors0ger at v~re sin 
egen opponent. Evt. kan det v~re n0dvendigt at 

udvide belysningen af problemer og forst~rke 

argumentationen i de enkelte afsnit, som inde
holder delkonklusioner. 

ad 12-13 : Ofte vi l man komme ud for den situation, at 

den sammenfattende vurdering vil indeholde 

sp0rgsmal, som star abne og som kan give an

ledning til nye problemstillinger . Sadanne 

sp0rgsmal b0r identificeres og pr~ciseres med 

henblik pa indarbejdelse i den endelige besva
relse. 

ad 14-15 : Der kan ikke gives stramme regler for, hvordan 

den endelige besvarelse b0r disponeres . Ofte 

vil det dog v~re muligt og hensigtsm~ssigt at 
placere stoffet inden for tre hovedgrupper: 

( ( 

( ( 

( ( 

( ( 
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Introduktion. Diskussion, Konklusion. 

- Introduktion omfatter: 

- Pr~sentation af emnet og den indeholdte 
problemstilling . 

- Forfatterens principale vurderingjhoved
idej tese, der vil have form af et postu
lat (dette kan selvsagt f0rst formuleres 

efter at studien er gennemf0rt). 
- Angivelsen af hvorledes emnet i det efter

f0lgende vil blive behandlet (pr~sentation 

af arbejdsmetoder) . 

- Diskussion: 
- En kapitelinddeling, opbygget i overens-

stemmelse med den plan, som fremgar af 

introduktionen. 
- Redeg0relse , analyse, delkonk.lusioner, der 

underbygger den opstillede tese (trin 10). 

- Konklusion: 
- sammenfatning af delkonklusioner og dermed 

bekr~ftelse af forfatterens tese. 

- Afledte forslag, konsekvenser og program

mer. 

For sa vidt angar rent redaktionelle krav hen

vises til pkt . 5 . 

KILDER OG DERES ANVENDELSE 

9 . Der vil normalt ikke blive anvist kilder, idet udv~lgelse af 

disse er en v~sentlig del af udarbejdelse af en studie . 
Skriftlige kilder kan s(l)ges pA biblioteker eller ved relevan

te myndigheder. En biblioteksfortegnelse udleveres s~rskilt . Uden

landske reglementer kan fremskaffes gennem Forsvarsakademiets For-

• 
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lag. Ber0rte f aggrupper vil v~re behj~lpelig med kontakt til 
mundtlige kilder og ved freml~gelse af skriftligt kildemateriale 
fra myndigheder m.v. Officielle kilder b0r, hvor de findes , altid 

benyttes. 
Afskrives kilder i der es helhed eller i uddrag , skal det af 

noterne klart fremga, at der er tale om citater. 

Ki lder b0r ikke anvendes ukritisk, men vurderes n0je med hen
blik pa at na frem til en sa objektiv fremstilling som muligt.*} 

OBLIGATORISK UDARBEJDELSE AF SKI TSEFORSLAG 

10. Kursusde ltagerne skal udarbe jde et ski t seforslag for opgave-

besvarelsen, der skal afleveres til kur susledelsen inden en n~rme

re fastsat tidsfrist . 

Skitseforslaget skal indeholde 

- en kort fatte t fo r tolk?ing af opgavet eksten, )Opgave-

- en redeg0rel se for problemets art og indhold, )diskussion 

- en redeg0relse for evt . afgr~nsninger, 
- om mul igt opstilling af en tes e, 
- en redeg0r else for, hvordan den resterende del a f opgaven 

gribes an , herunder vurderingskriterier, modelle r, met oder 

samt 
- stikor dsagtigt hoveda f snit, dettes i ndhold og forvent et 

(planlagt) s i detal . 

De v~sentlige dele af de f0 rste tre "pinde " vil indga i re

s ul t atet for den f0rste kollektive fase . 
Skitseforslaget dr0ftes forfatter og vejleder imellem, hvor

e f ter forfatt eren vil fa skriftlig tilbagemelding . Safremt forfat

teren 0nsker at ~ndre v~sentligt i skitseforslaget efter tilbage

meldingen, skal kursusledelsen kontaktes . 

*) H.P . Clausen : "Hvad er historie?" J0rgen Paludans Forlag, 

K0benhavn 1986 giver blandt andet en oversigt over kildekritiske 

hovedproblemer. 

( ( 
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INDLEVERING 

11. Opgavebesvarelsen indleveres i et maskinskrevet og til tryk

ning f~rdigt eksemplar inden en n~rmere fastsat tidsfr i st . 

BED0MMELSE 

12 . Den enkelte hovedopgave bed¢mmes af en af Forsvarsakademiet 

nedsat kommission, bestaende af repr~sentanter for involverede 

faggrupper samt en ude f ra kommende bedwmmer. Opgavel 0seren har 
mulighed for, pa grundlag af en saglig argumenta tion, at afvise e t 

fors l ag t il ekstern bed0mmer. 
Bed0mmelseskommissionen udf~rdiger en skri ftli.g vurdering af 

besvarelsen, sluttende med en ta l karakter e fter 13-skalaen. Opga

vel0seren modtager et eksemplar af vurderingen, underskrevet af 

kommis s ionens medlemmer . 
Bedwmmel se a f opgavens niveau s ker efter de i till~ F anf0r-

t e kriterier. 

TIDSFRI STER 

13. G~ldende tidsfr iste r for va lg , udarbe j delse a f ski tseforslag , 

udarbejdelse af opgavebesvarelsen m.v . bekendt g0r es ved kursus 

s tart . 
Tidspunkter for emnegruppernes behandling af generelle erfa-

ringer vil blive meddel t senere. 

" 
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Till <Eg D 

£'r~den,i~.NII:nq8m1·oistoiets C'i.rkulu'rc uf lfJ'. juli 19i.1. 

Cirkulrere om anvendelsen af de studerendes opgaver og deres 
rettigheder i forbindelse hcrmed. 

(Ti l d e hejere uddanne lsesin stitut.ioner ). 

Da. dt·r i cnkP. lt c t ilfreldf' svn<'~ at lnn·e 
radet en vis u~ikke rhed Vf'dr~renrle hen yt.
telsen af de studerendes opgavche:-<v a.rel~c r. 
liermider ovcl~es- og eksantensopgan~ r , pri ~
opgavcr, forsk"Tling~projekter o. li~n .. :->kal 
man meddele: at sadanne arhejdcr uu1 he 
handles i ovcrcn~stmnmclse meJ gxldendc 
lovgivning, nanllig lov nr. 15K af :H. maj 
1961 oltt upha,·sret ti l litterw re og klmstne 
riske vrerker. F0ln:ende retningsli11ier skal 
he refte r folges: 

§ 1. E11 llll }! in.' lse cller and ,~ n f~Wllt foro£ 
fentliggerel st• a{ skriftlige arlH'jdrr. de r i 
hoYed sagen ~~llc r dog for en va>s('ntlig 1h+.; 
n•t lkonnnende er frrm bra):!t <\ f de stuJercndl" 
\· ed d e res s~· h·~t~-Bm.lil!e indsat:-;. m it ikke fin 
dP sted ude ll ud t r vkkcli _gt ~a 1 n tvkkl' fra de 
..;tude rentle. u~ J e. p U.gmld cndes. naYHl' skal 
altid an fore.' i forbinde lse med publikatiollt'H. 

,-;tk. :J. I tilfruhle af s torre. f<l'llcs fo rsk
nin.gsproj ektn o. lign. vil det ofte v;;crr 
van!;ke ligt at i11d ividualif>en· de cnkeltc s tu
tlerend es bidra~.r. Er de stud erendes biJrag 
heskedne, \"il pul diceri11gen kmme foretage."-' 
a.f forsknin)! . ...,J!~drren i dt>nncs nasn . lll! 'll 

nwd allrrj,·p \sP a f de mech· irkendf•:", ll<'t.\"llP 

I ovri!.!t hnr d " .:.; tuclen"IHle:" ~amtvkk<· tii 
offentliggorel.-;t·n indhf'ntcs . for de p.J.bP_!.!_nl
dcr arbejdrt. 

:-\tk. 3. llu h · indes d e r Akonomisk uciln·t.tl• 
\"t' d pul,lir.e ringPn, skal fl e studcrcn de l~ a \· (· 
dPre~ d e l il t"'raf. udm3. lt cfter den Pnkf•ltPs 
indsats. D e stud erendes opmmrksomhed s kal 
hr n ledP:o; h,..rpA ,·crl. sam tykkets afg i n· l~t·. 
s.l ledes a t drr i forbindP!se her111 <' d \..:an 
tr[('ffes en ll<l'flllt! f C aftalP tw.rom . 

§ 2. l clct om fa11g et. i11stitut ptthL_!!rr ,;jg 
a t lose opga Y•~ r for udenfo rst~H.'ll llt> (kon t-rakt-

Undcrvil>n i ngswi J~o 3. afJ. j. Ill" . . J:J. I-:..! 1:5 

fnrs ~ming o. lign.) bor rlcr ikke nrlskr iYes 
ek~alllf'llsop_!Hl\"C l' t il Ue studerPnde. tlL•r hPit 
e lle r dt~ lvi s fa. ldcr indcn for .s:l.dn.nnc op_S!a 
\"f'l". 1JI't samlllt' g<.:clder i tilf;"Pldc. Jn·or d(• 
enkt· lte hmt·re piitager sig lignendc opg;t.· 
vc r. 

Stk. ·( l>c .-t.w lerenctc hor hdler ikk•• ]'" 
and('ll m<'ule iuddra!!es i lnsnini!cn af :-:.iLd an
llt' opgrL\"1'1" SOll l et. lt>d i derl?s llonnalt~ o ,!.! 

ob ligatu ri skt•. :-;t udieakti,·itf'ter . 

Stk . ."J. DPr e r derimocl intet til hindf'l' for. 
at en cn k••lt ell t•r Pnkcltr :->turlc re11 de kan 
dt' ltagc pa fri\·ill i;! Ua.,is i lnsningcn a f sa- r 
ligt• upgan•r. DPr hnr i s:i fal rl soges ti llagt 
1l c Jl:l:2:te id<·nclt• \" •.·derlag herfor af Pt t' \ "(>H· 
t uc lt- honorar t•ller 0\"<.'1' mcd hj wlp.,..;sumnu•n. 

:;!.tk . . J. L"n dt ag C> lse fra rf'g lf' rn e i ~tk . ] -:! 
kan dog lJOI'I's Yerl. st orrc og l:en ge n• ,.,lren
d(• in~t ltutprojd:ter af het_Y( l('lig undt·n·is
Jtings uucs:-:ig \"a:nli . 

.,;,tJ.:. :i . Finder off•·ntli!!,!.!ilfl'lse st.ed, gwi 
Jer rcglcmc i 9 1. 

§ 3. J)p studcrcndr e r he rettigf'de ti l at 
disjHilH'I'f' on~ r d e res egnr arbcjder. h1·nmd cr 
og.-.:i1 d t•rt• .-.; Pksallll'llSOJl,£!<l.\"CL nAr U'.! ]Iii tll' ll 

111acJ,: dt> finth•r dPt onsk\"tl'rdigt. Arhejdrt 
ka11 Jog nnre frcmhragt i et s:ida11 t S<l ll l · 

, ·irk e !ned al hlr('. f. eks. ,-ctlkonnllcndt• 
la~ rr. r . a t rPtt-<'ll til nffPntlig:.(orc lsc lll.\" itHll'
h;n·es a f di ;,;sp i fa•llf':-:s ka.h. D et kc\.ll f' IH_h ·i
df'n• forc·kon lllll'. at dl't ll l<Lteria.le. dl·r lig_!.!er 
t.- il grunt! for arhr. jdrt. cr fnrt ro ligt. i h\·ilket 
tilfa•ldP · ~fff·ntl i . ...:gorelst• kun kan .,;ke JlH•d 
s;lJn t.ykk! · fra d1·11 . cll'r har kra\· p.it l wllllllf'} i ~ 
hohldsr. 

.-.....'tk. :!. I d•· IIOI"lna le t ilfH•ldc. hvor d! ' l\ 

. ..:.t.lHlt·rl·nde I'T" •li spo:- it ionsher et t iget- (1 \ "t• r 

I 7 · 7 · :-~\:1~8 



arbejdct, bor vedkom1nendc uddannclscs· 
institution pa begmring vrore rlcn studcrcnde 
bchjmlpclig med at fremskaffe en kopi, ltvor 
der kun findes et enkelt ekscmphtr og dcttc 
- salcdcs som tilfroldet ofte vi i v:c rc ved 
eksamensopgavcr - er i institutioncns be· 
siddelse. Kopier kan forst udle \·eres. cfter 
at bedommelse af opgaven har fundct st ed. 
l11stitu tionen er bcrettigct ti l at opkra~vc 
ct gebyr, der d rokker udgifternc vcd opga
vens fotokopiering. Adgangcn til at lmcvc 
kopi a£ eksamensopgaver o. lign. kan dog 

2 

ikkc gores go:e ldcndc. \1\·or O}J f!a.Ycn bestUr 
i kor tfa.ttctlc hesYarclscr af en n.ckkc sporgs~ 
Jn;'d (,.spotprover·' 111. \'.), ellcr hvor smrlige 
h_ensy n p<.i. afgorcnde Vi1'; talrr lHOd udleve
nu• rcn 

!Ja.__ ·3. Eksamem;opga\·er o. lign. ma ikke 
udJ;j,nes ti l cvcntuc llc intcrcsserede ude11 
samtvkkc fra detl studercndc. 

.'itk. 4. Ek~amcnsop_gavcr ophevares a£ in 
stitutionen i mindst ::> :ir. hvorefter tilintet
gorclsc kan findc stcd p:-i i nstitutionen~ for ~ 
<l."nlcdHing. 

Undervisningsministeriet, den 16. juli 1973. 

!'. M. V. 

Bj . Brynskov. / Tove Muller. 
rw 
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BED0MMELSESKRITERIER 

1. Ikke tilfredsstillende 
Den stillede opgave ikke l0st, jf. undertitel og faggruppens 

tilbagemelding til skitseforslag. Indplacering pa karakter afha:n
ger i 0vrigt af, hvor mange af de i pkt. 3 angivne kriterier, der 
er opfyldt/ikke opfyldt . 

2. Mindre tilfredsstillende 
Den stillede opgave l0st, jf. undertitel og faggruppens til

bagemelding til skitseforslag, men pa en overfladisk og utilfreds
stillende made, hvor det evt. kun er de formma:ssige kriterier jf . 
ref., der er opfyldt. 

3. Tilfredsstillende/Meget tilfredsstillende 
Den stillede opgave l0st, jf. undertitel og faggruppens til 

bagemelding til skitseforslag. Indplaceringen pa de to grader hhv. 
pa karakterer afha:nger af opfyldelsen af f0lgende kriterier: 

Sva:rhedsgrad? Specielle initiativer? 
a. Opgavens sva:rhedsgrad (specielle forudsa:tninger <> kom

pleksitet og adgang til kildegrundlag)? 
b. Er der i forbindelse med opgaven vist specielt initiativ 

med at skaffe det bedst mulige grundlag for analysen? 

Korrekt indhold? Alle relevante kilder? 
c. Er redeg0relsesdelen indholdsma:ssig korrekt? 
d. Er alle relevante kilder medtaget og anvendt? 

Struktur, form og sprog? 
e. Er strukturen i besvarelsen malrettet og hensigtsma:ssig? 
f . Er formen i overensstemmelses med vejledningens formelle 

krav? 
g. Er sproget klart og 0konomisk? 

Relevans og kvalitet af forslag? 
h. Viser behandlingen af opgaven en generel forstaelse for, 

hvilke forhold, der aktuelt er specielt relevante for Dan
mark hhv. forsvaret? Ga:lder dette ogsa evt. forslag? 

i. Er forslag underbygget af den gennemf0rte analyse og de 
gjorte vurderinger? 

Analysen: Sans for va:sentligt/uva:sentligt? Overblik? 0konorni? 
j. Vises en klar fornemmelse for de va:sentlige elementer i 

problemet? 
k. Vises en sikker fornemmelse for overordnede sammenha:nge og 

udviklinger med indflydelse pa emnet? 
l. Vises evnen t il l0bende at adskille va:sentligt og uva:sent

ligt under analysen? 
m. Vises herunder evnen til kun at medtage forhold af betyd-

I 
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ning for opgaven? Sker det med tekstm~ssig 0konomi? Anven
des pr~senteret teori? Anvendes redeg0rende afsnit? 

Analysen: Dybde, selvst~ndighed og kritisk sans? 
n. Vises en evne til at analysere et komplekst emne i stor 

dybde? 
o. Viser besvarelsen evne til selvst~ndig analyse i forhold 

til kilder m.m.? 

Vurderinger og konklusion? 
p. Er pr~misser hensigtsm~ssige og klare? 
q. Demonstrerer vurderinger og konklusion en realistisk for

staelse for alle parametres betydning? 

En indplacering af opgaven som "meget tilfredsstillende" har 
som en f0rste foruds~tning, at alle sp0rgsmalene c. - g. i hoved
sagen kan besvares positivt. Herudover afh~nger indplaceringen ( 

- af sv~rhedsgraden for den pag~ldende kursusdeltager (spm. 
a . ) 

- af, om der har v~ret vist s~rlige initiativer i etablering 
af besvarelsens grundlag (spm. b.) samt 

- af, om hovedparten af sp0rgsmalene h. - q. er besvaret po
sitivt. 

4. S~rdeles tilfredsstillende 
Den stillede opgave l0st, jf. undertitel og faggruppens til

bagemelding til skitseforslag. Alle de i pkt. 3 n~vnte kriterier 
er opfyldt. 
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