
 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad 

Intuition och analys 
En jämförelse av PUT och COPD ur ett beslutsanalytiskt perspektiv 

 

Ola Sandberg 
2018 

 

Examensarbete, Avancerad nivå (magisterexamen), 15 hp 
Besluts-, risk- och policyanalys 

Magisterprogram i besluts-, risk- och policyanalys 
 
 

Handledare: Magnus Hjelmblom 
Examinator: Eva Boo Höglund 

 



 

 

 



 1 

 
Förord  

I skrivande stund har jag arbetat i Försvarsmakten i nästan 15 år. Under större delen 
av den här tiden har jag arbetat med planering på olika nivåer och med olika 
tidshorisonter. Jag har även genomgått olika militära skolsteg där metodutbildning 
och tillämpning av dessa metoder utgjort ett dominerande inslag. I samband med 
detta så har jag introducerats för i huvudsak två metoder som används på olika nivåer 
och i olika kontexter. I Försvarsmakten så hanteras dessa som två separata metoder, 
både under utbildning och i tillämpning. Det enda tillfället som metoderna tangerar 
varandra är på högsta taktiska nivå där hänsyn måste tas till den operativa nivåns sätt 
att planera och fatta beslut. I denna skärningspunkt uppstår ett metodmässigt 
problem då två metoder ska jämkas ihop trots att de aldrig hanterats tillsammans 
tidigare.  
 
Magisterprogrammet i Beslut-, risk- och policyanalys (BRP) syftar bl.a. till att ge 
kunskaper om beslutsteori och riskanalys som behövs för att studera ovan nämnda 
problem. Utbildningen ger även förutsättningar att tillämpa olika former av metodik 
vid beslutsfattande, något som skapar möjligheter att granska de olika 
beslutsmodellerna. Programmet ger också möjligheter att undersöka och utvärdera 
beslutsmodeller för att därigenom belysa styrkor och svagheter med dessa. De 
kunskaper som programmet ger, i kombination med andra ämnesområden, som 
t.ex. krigs- och ledningsvetenskap, skapar förutsättningar för att genomföra det 
jämförande arbetet. 
 
Min militära kompetens i kombination med kunskaperna från BRP har gjort mig 
intresserad av att studera de två i Armén förekommande besluts- och 
planeringsmetoderna. Detta arbete är mitt bidrag till att studera beslutsanalytiska 
tillämpningar i en militär kontext. Kanske till och med vara med att påverka arbetet 
mot ett än mer rationellt hanterande av beslutsmetoder i Försvarsmakten. 
 
Arbetet innehåller ingen sekretessklassificerad information och bygger på öppna och 
offentliga källor. 
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Sammanfattning 

Detta arbete jämför två militära besluts- och planeringsmodeller ur ett 
beslutsanalytiskt perspektiv. För att åstadkomma denna jämförelse undersöks den 
militära kontext som modellerna verkar i samt det i litteraturen etablerade 
beslutsteoretiska och beslutsanalytiska ramverket. De militära beslutsmodellerna 
beskrivs och jämförs därefter utifrån allmänna beslutsanalytiska principer, här 
representerade av den så kallade PrOACT-modellen. Utkomsten av jämförelsen 
svarar på frågan hur de militära modellerna förhåller sig till de etablerade teorierna. 
Därefter jämförs de två militära beslutsmodellerna, PUT och COPD, för att 
identifiera likheter och skillnader. Avslutningsvis förs en diskussion om de två 
militära metoderna och deras roll i beslutsanalys och militärt beslutsfattande. 
Arbetet konstaterar att både PUT och COPD förhåller sig väl till etablerad 
beslutsanalys. Analogt med detta så har PUT och COPD så stora likheter att det 
borde vara effektivare att behandla dem som en enhetlig modell med olika verktyg 
för olika tillämpningar.  
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Abstract 

This work compares two military decision and planning models from a decision 
analytical point of view. This is accomplished by examining the military context in 
which the two methods work as well as the established theories regarding decision 
theory and decision analysis. The military decision models are described and 
compared with common decision analytical models represented in this work by the 
so called PrOACT model. The result of the comparison answers the question how 
the military models relate to the established theories. Next, the two military 
decision models, PUT and COPD, are compared in order to identify similarities and 
differences. Finally, a discussion regarding the two models and their role in decision 
analysis and military decision making, is held. The work concludes that both PUT 
and COPD relates well to established decision analysis methods. This means that 
PUT and COPD has striking similarities and that it should be more effective to treat 
them as one unified model with different tools for different applications. 
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1. Introduktion 

I introduktionen till detta arbete så beskrivs varför ämnet i sig är intressant och på 
vilket sätt det har en relevans för såväl akademin som den miljön som 
beslutsmodeller används i. Härvid beskrivs även syftet med arbetet och vari arbetet 
tar sin utgångspunkt. Avsnittet omfattar även avgränsningar och disposition av 
arbetet. 

1.1. Inledning  

Militär ledning innebär att inrikta, samordna, följa upp och värdera personella och 
materiella resurser i syfte att lösa en viss uppgift. På taktisk nivå så handlar det om 
att samordna resurserna utifrån ett antal vedertagna grundläggande förmågor. Dessa 
förmågor kan utgöra grunden för de faktorer som leder till framgång på slagfältet1. 
På operativ och strategisk nivå syftar ledningen till att inrikta verksamheten och då 
gäller andra faktorer som kan leda till framgång. Dessa är dock mer dynamiska och 
svårare att konkretisera. 
 
Den metod som den militära beslutsfattaren först introduceras för och som används 
på lägre taktiskt nivå heter Planering Under Tidspress (PUT) och är en 
semistrukturerad metod med intuitiva inslag2. Den förutsätter också att 
beslutsfattaren har utsatts för liknande situationer tidigare för att de intuitiva 
inslagen ska kunna användas.  
 
Den andra beslutsmetoden heter Comprehensive Operational Planning Directive 
(COPD) och är i grunden en amerikansk metod som anpassats av NATO3. Metoden 
används främst på operativ och strategisk nivå i Försvarsmakten. Denna metod är 
strukturerad och analytisk samt har flera inslag som skapar stöd för beslut samtidigt 
som den ger en god spårbarhet. 
 
De båda beslutsmetoderna hanteras i Försvarsmakten som två skilda metoder. Det 
finns två separata handböcker som behandlar var och en av metoderna utan att 
överhuvudtaget nämna den andra. Frågan som jag ställer mig är om PUT och COPD 
är så olika så att de inte kan omfattas av en gemensam metodbeskrivning eller om de 
kanske egentligen vilar på samma teoretiska grund. Konsekvensen av den nuvarande 
uppdelningen är att det är svårt att ställa om från att använda PUT till att använda 
COPD. Det mentala steget från intuitivt till analytiskt blir långt. Det kan även få 

                                                        
1 Försvarsmakten, 2017a, sid 20  
2 Försvarsmakten, 2007 
3 NATO SHAPE, 2013 
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praktiska konsekvenser när operativ och taktisk nivå ska planera tillsammans och 
man då ska försöka integrera de två metoderna utan någon form av vägledning. 
 
Detta arbete jämför de två planerings- och beslutsmetoderna ur ett beslutsanalytiskt 
perspektiv. I sökandet efter fakta inför arbetet så har jag identifierat att det finns få 
tidigare undersökningar som beskriver och jämför de två metoderna. Detta gäller 
både ur ett militärvetenskapligt som beslutsteoretiskt perspektiv. Målet är att fylla 
denna lucka av kunskap och bidra till en kompetensbyggnad och utveckling av 
militärt beslutsfattande. 
 
Ett militärt beslutsproblem är som många andra ett multikriterieproblem. Ett 
multikriterieproblem består, som namnet antyder, av flera delkomponenter som 
kan analyseras var för sig och sedan aggregeras ihop till en helhet. De militära 
beslutsmodellerna används, oavsett nivå, för att fatta beslut av multikriteriekaraktär 
under osäkerhet och risk som är typiskt för militära problem. Beslutsanalys som 
ämnesområde omfattar deskriptiva modeller för lösande av multikriterieproblem. 
Eftersom de militära beslutsmodellerna ska lösa multikriterieproblem så kan också 
beslutsteori och tankar om beslutsanalys appliceras på dessa. 
 
Arbetet tillämpar beslutsanalytiska principer och metoder som BRP har gett, på en 
praktisk kontext. Min förhoppning är att det ska lämna ett akademiskt bidrag till den 
militärteoretiska disciplinen genom att fylla den tidigare nämnda kunskapsluckan. 

1.2. Syfte 

Min bakgrund, i kombination med de nya perspektiv som magisterprogrammet gett, 
har lett till en insikt att de beslutsmodeller som används i Armén både har stora 
likheter men också skiljer sig från varandra på vissa avgörande punkter. Syftet med 
detta arbete är att genomföra en jämförande analys av PUT och COPD ur ett 
beslutsanalytiskt perspektiv. Det jämförande verktyget och representationen av det 
beslutsanalytiska perspektivet utgörs av beslutsmetoden PrOACT4.  

1.3. Utgångspunkter  

Både PUT och COPD är en kombination av såväl beslutsteori som beslutsanalys. 
Dessa två inriktningar förenas i ledningsvetenskapen som är starkt kopplad till 
militär planerings- och beslutsmetod. De planeringsmodeller som används inom 
Försvarsmakten bygger till största del på teorier som är allmänna i beslutsanalytiska 
sammanhang. Samtidigt så är de anpassade till den militära miljön och dess behov, 
varför specifika teoretiska underlag måste hämtas därifrån. Utöver detta så finns 

                                                        
4 Hammond, Keeney, Raiffa, 1999 
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även inslag av värderande förhållningssätt5. Även om dessa värderingar och 
normativa förhållningssätt kan vara svårfångade så finns det i militära sammanhang 
en teoretisk grund även i detta. Värderingarna bygger på normer som finns att 
hämta i den ledningsfilosofi som används i Försvarsmakten och som kommer att 
beskrivas längre fram6,7.  

1.4. Avgränsning 

Min undersökning omfattar en jämförelse mellan PUT och COPD med avseende på 
såväl teoretiska utgångspunkter som praktisk tillämpning. I jämförelsen av teorin för 
de båda metoderna så kommer jag att titta på vilka övergripande teoretiska ramverk 
som utgör grunden för dessa metoder. Jag utgår i arbetet ifrån att de undersökta 
metoderna har en relevans utifrån den kontext som de är tänkta att användas i och 
väljer att inte värdera vare sig Försvarsmaktens roll i samhället, den hierarkiska 
strukturen eller valet av metoder för att lösa militära problem. Tyngdpunkten 
kommer istället att ligga på skillnaderna mellan de två metoderna och de 
möjligheter och begränsningar som detta innebär för beslutsproblemet och för 
rörelsen mellan metoderna. Jämförelsen mellan metoderna kommer att utgå ifrån 
de jämförelsepunkter som stegen i PrOACT-metoden beskriver och som får fungera 
som mall för hur en beslutsmetod bör se ut.  

1.5. Disposition 

Arbetet kommer i sin första del att beskriva bakgrunden till militärt beslutsfattande 
där inledningsvis beslutsteoretiska och beslutsanalytiska perspektiv kommer att 
belysas. I detta avsnitt kommer även viktigare begrepp att presenteras och förklaras. 
Inom ramen för detta kommer även en översikt av intuitivt och analytiskt 
beslutsfattande att ges. I avsnittet om det analytiska perspektivet så kommer 
beslutsmetoden PrOACT att beskrivas, och den ligger därefter till grund för den 
kommande analysen. I avsnitt 3 beskrivs valet av metod och den analysmodell som 
kommer att användas längre fram i arbetet. Avsnitt 4 avhandlar de båda 
beslutsmodellerna där de teoretiska utgångspunkterna fördjupas och den praktiska 
användningen förklaras. I avsnitt 5 redovisas ett antal utgångspunkter för att rama in 
beslutsproblemet ytterligare och sätta teorierna samt metoderna i en kontext. 
Därefter genomförs i avsnitt 6 en strukturerad jämförelse mellan det etablerade 
teoretiska ramverket och de båda militära beslutsmetoderna. Slutligen diskuteras 
resultatet av jämförelserna och vilka effekter likheterna och skillnaderna kan ha. 

  

                                                        
5 Försvarsmakten, 2009, sid 168 
6 Badersten, 2006, sid 22 
7 Försvarsmakten, 2017a, sid 35ff 



 10 

2. Bakgrund 

I avsnittet beskrivs de teoretiska grunderna för beslutsteori och beslutsanalys samt 
beslutsfattande i en militär kontext. Avsnittet beskriver också de beslutsanalytiska 
och konceptuella grunderna för lednings- och beslutsmetoderna som används i 
Armén. Syftet med avsnittet är att introducera grunderna för de jämförelsepunkter 
som kommer att användas i analysen. 

2.1. Den militära kontexten  

För att förtydliga de militära aspekterna av planering och beslutsfattande så kommer 
jag här att förklara några relevanta begrepp som jag använder mig av i texten. Den 
militära beslutshierarkin bygger på ett antal nivåer med egna mandat och 
befogenheter inom respektive nivå. Överordnad den militära nivån är den politiska 
och benämns i figuren nedan som Politisk-strategisk. I denna nivå utformar riksdag 
och regering den inriktning som säkerhetspolitiken ska följa. Militär verksamhet har 
inget egensyfte utan tjänar som ett verktyg eller instrument för att den politiska 
nivån, främst utrikes- och säkerhetspolitiken, ska kunna genomföras med 
trovärdighet. Det är inte alltid nödvändigt att använda de militära maktmedlen 
aktivt, utan bara det faktum att ha en militär makt eller en specifik militär förmåga 
kan vara tillräckligt för att sätta kraft bakom politiken. Jämför t.ex. med att vara en 
kärnvapenmakt. Det är inte användningen i sig som är det egentliga strategiska syftet 
och vinsten, även om det kan vara det, utan den uppfattning som omvärlden har om 
förmågan och vetskapen om innehavet8. 
 
Under den politiska nivån så finns den militärstrategiska. I Figur 1 framgår att denna 
utgörs av Försvarsmaktsledningen med ÖB. Denna nivå omsätter de politiska målen 
till militära mål, och bygger vid behov nya medel och metoder för att möta den 
politiska nivåns önskemål. Eftersom vi fortfarande rör oss på en strategisk nivå är 
mål, medel och metoder fortfarande ganska abstrakta och konceptuella. 
 
För att omsätta dessa strategiska koncept till mer konkreta åtgärder så används den 
operativa nivån. I figuren ska denna betraktas som kittet mellan den strategiska 
inriktningen och den konkreta verksamheten. Denna nivå äger de verktyg som 
behövs för att nå de strategiska målen. Dessa kan vara att genomföra en direkt 
militär insats någonstans i världen, men verktygen kan också omfatta 
informationsinsatser, övningar eller uppvisningar för att demonstrera en viss 
förmåga. Att notera är att såväl den operativa nivån som den taktiska kan genomföra 
operationer. Men operationer på operativ nivå kan bara denna nivå genomföra. Med 

                                                        
8 Widén & Ångström, 2005, sid 67 
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operativ nivå menas också ofta en gemensam ledning och utnyttjande av mark- sjö 
och luftstridskrafter i ett särskilt geografiska område. Dessa operationer kan 
förstärkas med andra ”mjukare” verktyg som informationskampanjer, diplomati eller 
humanitära insatser9. 
 
Den nivå som äger personalen och omsätter de operativa målsättningarna till faktisk 
verksamhet är det taktiska. Denna nivå är tydligt avgränsad till den arena (mark, sjö 
eller luft) som den har att verka på och inom. Den marktaktiska verksamheten 
präglas en svåröverskådlighet över den massa av personal som man ska leda, främst 
på grund av terrängens beskaffenhet och styrkornas utbredning. Ofta sker snabba 
händelseutvecklingar som ställer stora krav på situationsuppfattning och tempo i 
såväl beslut som handlingar. Som framgår i figuren så har den taktiska nivån flera 
ingående organisationsnivåer vars främsta skillnad är personell storlek. 

 
Figur 1: Beskrivning av de olika ledningsnivåerna10 

 
Även den fysiska miljön skiljer sig betydligt mellan de olika nivåerna. På de tre 
understa taktiska nivåerna kan beslutsmiljön utgöras av ett tält eller ett stridsfordon 
där utrymmet är kraftigt begränsat. Man befinner sig ofta nära händelserna och 
därmed faran samt är utsatt för klimatet på ett påtagligt sätt. På de tre övre nivåerna 
kan beslutsmiljön mycket väl utgöras av den normala arbetsplatsen med god 
komfort och stor tillgång till information. De planerings- och beslutsmetoder som 
används i Armén har inte uppstått som isolerade företeelser. Valet av metoder 

                                                        
9 Försvarsmakten, 2017b, sid 13 
10 Fritt efter Widén, Ångström, 2005, s. 86ff 
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bygger på den ledningsfilosofi som Försvarsmakten har valt och byggt sin 
verksamhet på. Denna filosofi benämns uppdragstaktik och bygger på effekt- och 
målstyrning. Detta kan jämföras med vad som benämns kommandotaktik och 
detaljstyrning. Uppdragstaktiken bygger på ett förtroende mellan över och 
underställd samt en acceptans att underställd kan välja en annan metod för att nå 
målet än vad överordnad avsåg. Men eftersom det är målet som kommuniceras och 
är det viktiga så har valet av medel en underordnad betydelse11. 
 
Som nämnts tidigare så utgår det militära beslutsfattandet bland annat från 
beslutsteori och beslutsanalys. Fokus kring dessa begrepp ligger, som namnen anger, 
på just beslut och beslutsmodeller. I den teoribildning som beskrivits tidigare så 
utgör PUT och COPD beslutsmodeller. I militärt beslutsfattande gör man dock 
skillnad på besluts- och planeringsmodeller. Enligt Försvarsmakten så kan en 
beslutsmodell vara t.ex. dynamisk, analytisk eller intuitiv, medan PUT och COPD 
benämns som planeringsmetoder. För att skilja på besluts- och planeringsmetod så 
kan man säga att det som finns i nivå 2 i Figur 2 är den delen som beslutsanalysen 
anger som beslutsmetod, medan hela figuren omfattar planeringsmetoden12. 
 
Planeringsmetoder och beslut är en del av det som i militära sammanhang benämns 
ledning. Ledning i denna kontext handlar om att inrikta och samordna resurser så att 
efterfrågad effekt uppnås. För att veta om effekterna uppnås så krävs även uppföljning 
av verksamheten och en värdering för att ta reda på om något behöver justeras13. 
 
Den militära beslutsfattaren är en utsedd chef med mandat för att kunna lösa de 
uppgifter som ges. Till stöd för planering och beslut har chefen ofta en stab som 
består av olika ämnesexperter. Även om staben gör huvuddelen av arbetet i 
planeringsprocessen är det aldrig staben som fattar beslut. Detta är exklusivt för 
chefen14.  
 
För att ha något att samordna så krävs det också förband eller andra resurser som 
kan utföra de uppgifter som chefen beslutar. Planeringen som genomförs av staben 
är lika mycket ett beslutsunderlag för chefen som ett stöd för underställda chefer 
och förband att utföra sina uppgifter. Detta oaktat vilken nivå man befinner sig på. 
 

                                                        
11 Försvarsmakten, 2017b, sid 19 
12 Försvarsmakten, 2007, sid 24 
13 Axberg, et al, 2013, sid 7 
14 Svensson, 2007, sid 75-77 
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Uppgifterna från högre chef kan se lite olika ut beroende på var man befinner sig i 
hierarkin, men normalt sett inkluderas uppgiften i en order. Ordern består av minst 
fem olika delar. 
 

1. Orientering  
2. Uppdrag  
3. Genomförande  
4. Stödfunktioner  
5. Ledning 

 
Den första punkten beskriver läget i stort och syftet med uppgiften. Andra punkten 
beskriver uppdraget i generella termer medan det i punkten tre beskrivs mer i detalj 
vad resurserna och förbanden ska göra. Dessa uppgifter följer en strikt nomenklatur 
och ställs ofta upp i punktform. Uppgifterna ska svara på frågorna vem som ska göra 
något, vad som ska göras, när det ska göras, varför det ska göras om detta inte är klart 
sedan tidigare och i undantagsfall hur det ska göras. Att inte berätta hur en uppgift 
ska genomföras lämnar handlingsfrihet till underställd chef i enlighet med 
uppdragstaktiken. Punkten fyra beskriver olika former av logistiskt stöd och 
punkten fem varifrån chefen avser utöva sin ledning samt inriktning för 
ledningsstödsystem15. 
 
I Figur 2 beskrivs hur beslut fattas och planer konstrueras i en militär kontext. 
Figuren inleder med att visa den order och de uppgifter som erhålls från högre chef i 
nivå ett. I nivån under sker en analys av uppgiften med avgränsningar som ligger till 
grund för nästa steg. Utifrån de ställda uppgifterna så utarbetas ett antal olika 
handlingsalternativ. Detta arbete ska stimulera ett kreativt tänkande och alternativen 
ska beskriva olika möjligheter för att lösa uppgifterna och uppnå målbilden. Ett 
alternativ är en rudimentär plan som presenterar en grov skiss för hur uppgiftens 
syfte kan uppnås. Olika alternativ beskriver grovt vilket tillvägagångssätt som ska 
användas i lösningen. Valet av alternativ kan ses som beslutsnod där beslutsfattaren 
måste välja vilken typ av lösning att gå vidare med. Dessa utvärderas och det 
lämpligaste eller mest optimala alternativet går man vidare med och utvecklar, 
vilket leder till steg tre, planen. Denna plan beskriver någon form av målbild och ett 
utvecklat genomförandekoncept. Planen är en förfinad utveckling av det grova 
alternativ som presenterades ovan och ska klara ut hur uppgiften ska lösas. 
Utvecklingen av alternativet till planen omfattar en beskrivning av hur ingående 
förmågor och system ska disponeras samt samverkar för att lösa uppgiften. Ofta 
utgår man från målbilden och arbetar sig bakåt med det valda alternativet som 

                                                        
15 Försvarsmakten, 2007, sid 78ff 
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ledstång. Resultatet av arbetet bildar punkten tre i egen order till underställda 
chefer. 
 
En plan utgör det arbetsunderlag som staben och chefen arbetar med. När planen är 
färdig och chefen har fastställt denna så ändras benämningen från plan till order. 
Planen kan också fastställas som plan men utan att effektueras. När order om 
effektuering av planen ges ändras den också då från plan till order16.  
 
Oavsett vilken nivå som det gäller så strävar ledningen till att uppnå vissa effekter. 
Effekt kan t.ex. vara att få fienden att avbryta sin verksamhet eller att skapa bättre 
förutsättningar för oss själv att lösa uppgiften. Effekten ska svara på vad som ska 
uppnås för att därefter skapa en frihet i valet av medel för att uppnå detta tillstånd17. 
 

 
Figur 2: Uppgiftshierarki18 

 

2.2. Beslutsteori och beslutsanalys 

Även om de teoretiska underlagen för PUT respektive COPD skiljer sig något åt 
från varandra i termer av intuitiva och analytiska inslag så utgår de ifrån en 
gemensam bas. Flera olika teoretiska skolor har bidragit till den teoretiska bas som 
presenteras i arbetet. Beslutsteori finns med som en naturlig del och utgör en viktig 

                                                        
16 Försvarsmakten, 2017b, sid 100 
17 Försvarsmakten, 2007, sid 16 
18 Fritt efter Försvarsmakten 2007 och 2017b 
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stomme för hur vi kommer fram till och analyserar beslut. Denna teori utgörs 
främst av ett formellt och logiskt förhållningssätt till beslut och beslutsprocesser. 
Beslutsmetoderna som beskrivs här är både semi-strukturerade och strukturerade. 
Den semi-strukturerade har intuitiva inslag och mindre krav på spårbarhet. Lars 
Skyttner menar att den formella beslutsteorin och beslutsanalysen bildar något som, 
åtminstone i Försvarsmakten, benämns som ledningsvetenskap19.  

2.2.1. Beslutsanalytiska grunder 

Beslutsanalysen kan sägas vara en tillämpad form av beslutsteori och anger hur man 
går till väga för att lösa ett beslutsproblem. Hur lösningen omsätts i praktiskt 
handlande är en central del i den militära tillämpningen av beslutsanalys såväl som i 
ledningsvetenskapen20. Detta knyts ihop i operationsanalysen som kan sägas vara ett 
verktyg för utvärdering av fattade beslut och är viktig för att ta reda på om det 
fattade beslutet fick avsedd effekt21. 
 
I beslutsteorin förekommer tre olika beslutsscenarion som beslutsfattaren måste 
förhålla sig till. Vid ett beslut under säkerhet så är både sannolikheten och 
konsekvensen av beslutet känt genom att det bara finns en möjlig konsekvens av 
handlingsalternativet. Ett beslut under risk innebär att man har en uppfattning om 
sannolikheten men det finns två eller flera konsekvenser per alternativ. Nyttan av 
varje konsekvens är dock känd eller kan bedömas. Vid beslut under osäkerhet så vet 
man varken vilken konsekvens eller sannolikhet som föreligger. Militära 
beslutsproblem rör sig mellan samtliga varianter och graden av osäkerhet är kopplat 
till såväl vilken uppgift som ska lösas och fiendens uppträdande22.  
 
Generellt så söker den som fattar beslut att försöka maximera nyttan av ett beslut. 
Detta gäller även för militära beslutsproblem även om den nytta som ska maximeras 
inte är helt tydlig, särskilt inte då beslutet innehåller en stor mängd osäkerhet. 
Snarare kan man prata om att söka en rationell optimering utifrån givna 
förutsättningar23. 
 
Det är från beslutsanalysen som modeller och metoder för strukturerat 
beslutsfattande kommer ifrån. Som redan konstaterats i avsnitt 1.1 är militära 
beslutsproblem ofta multikriterieproblem, det vill säga beslutsproblem med flera 
dimensioner att bedöma och sammanväga till en helhetslösning. Teorier och verktyg 
för multikriterieanalys är en del av det teoretiska ramverket för PUT och COPD 

                                                        
19 Försvarsmakten, 2009, sid 168 
20 van Creveld, 2006, sid 14f 
21 Odelstad, 2017, sid 3 
22 Försvarsmakten 2017b, sid 68ff 
23 Larsson, 2012, sid 94 
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som beslutsmodeller. Delarna, eller kriterierna, i beslutsproblemet bedöms och 
aggregeras ihop för att skapa denna helhet.  
 
Beslutet som fattas är en sammanvägning av delbedömningarna i 
multikriterieproblemet. Den terminologi som används i litteraturen varierar. Ord 
som aspekt, faktor, dimension och kriterium används ofta som ungefär synonyma 
begrepp, trots vissa skillnader i betydelse. Oavsett val av ord så handlar det om 
något som bidrar till en större helhet. Bedömningar i olika aspekter ligger till grund 
för en sammanvägd totalbedömning av möjliga konsekvenser av ett alternativ24. 
 
Aspektbegreppet har att göra med synvinklar ur vilka företeelser betraktas. Man kan 
betrakta företeelser ur en aspekt eller med avseende på en aspekt. Att betrakta ett 
objekt eller en företeelse ur en aspekt innebär en avgränsning. Man gör samtidigt ett 
val att inte ta hänsyn till vissa andra aspekter vilket gör det studerade objektet 
abstrakt och saknar en fullständig kontext. 
 
Bedömningarna med avseende på de olika aspekterna i beslutet sammanvägs till en 
helhet. Bedömningarna kan antingen vara kvantitativa där bedömningarna har 
tilldelats ett numeriskt värde, eller kvalitativa där jämförelsen skett på ordinal nivå. 
Kvantitativa helhetsbedömningar kan sammanvägas genom t.ex. additiv eller 
multiplikativ nyttoaggregering.  
 
I detta arbete representerar kriterierna urvalen i alternativen. Dessa kan också sägas 
vara målsättningar som anger konsekvenserna av beslutet. Dessa målsättningar har 
olika delmål som har hög relevans för beslutet och bidrar till att optimera 
konsekvenserna av beslutet. Delmålen kan enligt resonemanget ovan, sägas vara 
aspekter som sammanvägs till en helhet och som anger konsekvenserna av det valda 
alternativet. Konsekvenserna av alternativet påverkar i sig bedömningen av de 
övergripande målsättningarna som beslutsproblemet har. Detta innebär också att det 
finns en hierarki i målsättningarna från de övergripande ned till aspekternas önskade 
tillstånd. Bilden nedan visualiserar målhierarkierna och hur aspekter förhåller sig till 
kriterier och målsättningar. 
 

                                                        
24 Odelstad, 2002, sid 182 
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Figur 3 Målhierarkier 

 
Om slutmålet är att ta och besätta en viss terräng så kan kriterierna eller 
delmålsättningarna som bidrar till att optimera konsekvenserna vara Verkan, 
Rörlighet och Underrättelser om fienden. Kriteriet Verkan består av aspekterna 
Direktriktad eld och Indirekt eld. Aspekterna kan inta olika tillstånd beroende på 
hur vi väljer att disponera våra förband. Tillståndet på aspekterna påverkar kriteriet 
Verkan genom att ange på vilket sätt och omfattning som vi kan påverka fienden. 
Nivån av kriteriet verkan påverkar hur vi uppnår slutmålet ta terräng25. 
 
Man kan även prata om en sammanvägd brahet. En kvantifiering av brahet kan även 
benämnas som nyttovärde. Skillnaden i den brahet som föreligger mellan olika 
konsekvenser av ett alternativ benämns nyttodifferenser. Om differenserna av 
nyttan kan representeras på en kardinalskala kan dessa användas i en additiv 
nyttofunktion där nyttovärden för konsekvenserna bedöms i de olika alternativen för 
att få en kvantitativ spårbarhet i valet mellan dessa alternativ. Detta åskådliggör det 
logiska förhållandet mellan differenserna och kan utgöra en kvalitetskontroll av 
rationaliteten i beslutet26. Modeller som använder additiv nyttofunktion och som 
kan användas vid beslutsfattande är aspektvis direktskalning, Swing weighting och 
Analytic Hierarcy Process (AHP)27.  
 

                                                        
25 Odelstad, 2002, sid 355 
26 Clemen, 1996, sid 536  
27 Höfer, et al, 2016, sid 226 
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Rätt genomförd så skapar en strukturerad metod rationalitet i beslutskedjan där det 
råder transitivitet mellan alternativens konsekvenser28. Kopplingen mellan 
nyttodifferenserna ska säkerställa detta. Med transitivitet skall här förstås de logiska 
förhållandena mellan alternativen eller följdriktigheten mellan dessa. Ett vanligt 
rationalitetskriterium anger att om jag föredrar konsekvens A framför konsekvens B 
och B konsekvens C så måste jag också föredra A framför C. Detsamma bör också 
gälla för identiska konsekvenser i andra alternativ. Att ställa upp preferenserna i en 
tabell och därmed använda ett strukturerat förhållningssätt åskådliggör dessa logiska 
förhållanden. Eftersom de är preferenser så kan det i komplexa beslutsproblem vara 
svårt att veta att den rangordning man gör verkligen är transitiv om beslutet ska ske 
intuitivt och baserat på värderingar29. 
 
Intuition är en naturlig process hos människan och används som beslutsmetod hela 
tiden. Vi fattar mängder av beslut varje dag, vissa livsavgörande, baserat på 
intuition. De flesta av besluten skulle inte gå att analytiskt processa baserat på tid 
eller komplexitet. Vi litar ändå på vår förmåga att fatta dessa beslut. 
 
Gary Klein tillsammans med John Schmidt har för det semi-strukturerade och 
intuitiva perspektivet, stått för en del av de teorigrundande tankarna genom t.ex. 
den modell som benämns Recognition-Primed Decision model (RPD)30.  Denna 
modell utvecklade Peter Thunholm vidare till det som idag kallas PUT31. Både RPD 
och PUT följer modellen i figuren nedan och bygger på att man, för att få ut något 
av metoden, har utsatts för liknande situationer tidigare och genom denna 
erfarenhet, känner igen strukturen på beslutsproblemet. Utifrån detta så fattar man 
det beslut som man av erfarenhet vet fungerar bäst32.  
 

                                                        
28 Tversky, Kahneman ,1981 
29 Hansson, 1994, sid 13ff 
30 Schmidt, Klein, 1999 
31 Thunholm, 2001 
32 Ross, et al, 2004, sid 6-9 
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Figur 4: RPD-modellen33 

Innan det intuitiva beslutet sätts i verket så kan behovet finnas att på något sätt 
kvalitetssäkra detta. Utan att sätta upp alltför strukturerade verktyg för att göra 
denna kvalitetssäkringen så föreslår Klein något som han benämner som Pre-
mortem. Detta innebär att beslutsfattaren, när denne har kommit fram till ett 
intuitivt alternativ, tänker igenom det händelseförlopp som beslutet kan leda till. 
Målet är att identifiera svagheter och risker med valt alternativ och antingen 
eliminera dessa genom att anpassa beslutet, eller medvetandegöra dessa i syfte att 
bygga upp en mental beredskap för vad som kan hända34. 
 
Att tillämpa ett intuitivt förhållningssätt innebär att man förenklar ett komplext 
problem och tar bara hänsyn till väsentligheter. Det är beslutsfattaren som avgör vad 
som är väsentligt i beslutsproblemet och detta baseras på tidigare erfarenheter i en 
motsvarande kontext35.  
 
Dijksterhuis et al menar att ett problem med flera aspekter är svårt att strukturera 
och göra överskådligt. Istället ska man lita till hjärnans förmåga att undermedvetet 
strukturera problemen och komma fram till en intuitiv lösning på problemet36.  
 
Det saknas inte kritik mot det intuitionistiska perspektivet. Kahneman menar bland 
annat att frånvaron av strukturerade inslag i en beslutsmodell skapar en 
godtycklighet och en övertro på den egna beslutsförmågan. Strukturerade verktyg i 
en beslutsmodell motverkar detta och skapar en säkrare beslutsmiljö37.  

                                                        
33 Fritt efter Thunholm, 2001 
34 McKinsey, 2010 
35 Gigerenzer, 2014 
36 Dijksterhuist, et al, 2006 
37 McKinsey, 2010 
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2.2.2. Grund för jämförande analys - PrOACT 

Generellt så är både PUT och COPD beslutsmetoder som följer de kriterier som 
bland annat Hammond, Keeney och Raiffa ställer upp. Enligt dessa så ska en effektiv 
beslutsprocess38:  

• fokusera på vad som är viktigt 

• vara logisk och konsekvent 

• kunna hantera både subjektiva och objektiva faktorer samt analytiskt 
och intuitivt tänkande 

• bara kräva så mycket information och analys som är nödvändigt för att 
lösa problemet 

• uppmuntra till och ge riktlinjer för insamlandet av relevant 
information och råd 

• vara ändamålsenlig, pålitlig, enkel och flexibel 
 

Hammond, Keeney och Raiffa konstruerar i boken Smart Choices också en 
strukturerad modell för beslutsfattande som de benämner PrOACT. Förkortningen 
står för: 

1. Problem – problem.  
2. Objectives – mål.  
3. Alternative – alternativ.  
4. Consequences – konsekvenser.  
5. Trade offs – avvägningar.  
 
Med tilläggen 
6. Uncertainty – osäkerhet.  
7. Risk tolerance – riskkänslighet.  
8. Linked decisions – sammanlänkade beslut. 

 
Problem  
Detta steg innebär att förstå problemet. Vad är det frågan om? Utan en tydlig 
frågeställning eller förståelse för problemets natur så blir utfallet av de resterande 
stegen otydliga och kanske felaktiga. För att konkretisera problemet behöver man 
dels avgränsa och dels sätta problemet i rätt kontext eller problemram. Detta görs 
utifrån den erfarenhet och de förkunskaper som beslutsfattaren har. Dessa 
förutsättningar utgör  både en kreativ möjlighet och en mental begränsning inför det 
fortsatta arbetet. Att definiera problemet kan därför framstå som enkelt men i 
verkligheten vara mer komplicerat och även om problemets art kan upplevas som 

                                                        
38 Hammond, Keeney, Raiffa, 1999, sid 4 
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simpelt så är det en fördel om det verkligen sker ett analytiskt arbete i detta steg. 
Om problemet ingår i en uppgift som ska lösas och kommer från en högre chef eller 
liknande, så kan det vara lämpligt att ställa frågor till denne om man uppfattat 
problemet på rätt sätt. 
 
De flesta uppgifter, som innehåller beslutsproblemet, är ofta behäftade med både 
outtalade och uttalade uppgifter. För att få en fullständig bild av problemet och ta 
med sig rätt ingångvärden i den fortsatta processen så måste de outtalade 
uppgifterna identifieras och arbetas in i problemställningen. 
 
Beroende på hur komplexa uppgifterna är kan det krävas mer än en person för att 
genomföra en bra analys av problemet. I vissa fall kan det krävas en större grupp 
med specialkompetenser för att på ett rimligt sätt göra avgränsningar och identifiera 
uppgifter. 
 
Objectives  
Objectives omfattar mål och målsättningar. Detta är inte ett helt lättfångat begrepp 
och ett beslutsproblem kan ha olika målsättningsnivåer. På överordnad nivå så kan 
man prata om slutmål eller ett önskat slutläge och är det som alla alternativs 
konsekvenser bär emot. I problemdefinitionen i steg 1 så kan också vissa delmål 
identifieras för åtgärder eller tillstånd som måste vara uppfyllda för att kunna gå 
vidare mot slutmålet. Aspekterna i alternativen har i sig själva målsättningar som kan 
handla om att maximera en effekt eller minimera en risk.  
 
Att ha klara målsättningar med vad som ska uppnås för att lösa problemet är viktigt, 
inte minst för att kunna återkoppla och säkerställa att problemet, och därmed 
uppgiften verkligen löstes i slutändan. Men målsättningarna är även viktiga för 
genereringen av alternativ. Det är målsättningarna som utgör basen för dessa. 
Målsättningarna kan också vara olika beroende på vilken individ i gruppen eller 
ämnesexpert som formulerar dessa. Det kan även därför finnas flera målsättningar 
men bara ett slutmål när uppgiften är löst. Ett annat sätt att identifiera målen är att 
fråga sig varför något är viktigt. På så sätt minskar abstraktionen efterhand och till 
slut har man ett rimligt övergripande mål. 
 
När målsättningarna är formulerade så kan också insamling av information påbörjas. 
Utan ett tydligt mål är det svårt att veta vad man måste ta reda på för att lösa 
uppgifter. Det är troligen sällan som en beslutsfattare har all information som krävs 
för att lösa problemet tillgänglig direkt.  
 
Målsättningar ska vara faktorer som leder till framgång och som löser problemet 
samt utgör urvalskriterier för alternativen. 
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Alternatives 
Det är alternativen som gör att beslut faktiskt kan fattas. Utan alternativ att välja 
mellan blir valet ett icke-beslut och då behövs ingen beslutsmodell. Alternativen är 
de viktigaste byggstenarna i beslutet och därför är det också avgörande att 
genereringsarbetet är grundligt och genomarbetat. Även om beslutsproblemet är 
bekant och man har valt ett visst alternativ tidigare så är det inte säkert att det är det 
bästa. Därför är det viktigt att belysa vilka alternativ som finns för att kontrollera 
om någon ny information eller kunskap kommit fram som gör att det alternativ som 
valdes förra gången, inte längre är det bästa. 
 
När alternativen ska tas fram ska dessa utgå ifrån målsättningarna. Det är dessa som 
löser problemet och därför måste målen för varje alternativ omfatta de formulerade 
målsättningarna. Risken är annars att alternativen inte löser problemet vilket gör 
dem bortkastade. 
 
För att ta fram alternativ som inte bara är upprepningar eller varianter på tidigare 
valda alternativ gäller det att vara kreativ. Det går inte att analysera sig fram till 
alternativen, bortsett från att de måste omfatta målsättningarna. Istället måste 
erfarenhet och fantasi få styra. Generellt så ska mer än ett alternativ genereras 
eftersom det är dessa som ligger till grund för hur väl problemet löses. Eller som 
Hammond, Keeney och Raiffa uttrycker det: 
 

”your decision can be no better than your best alternative”39 
 
Även vad som inledningsvis upplevs som dåliga alternativ kan tas med eftersom 
grundtanken egentligen kan vara rätt.  
 
Att välja alternativ kan vara svårare. Det finns många olika metoder för val av 
alternativ. Dessa sträcker sig från att lotta fram ett, till att genomföra en djup 
kvantitativ analys. Vilken metod som är mest lämplig beror på kontexten och 
beslutsproblemet i sig själv. 
 
Consequences 
För att förstå konsekvenserna av alternativen så måste dessa analysera och 
genomarbetas på ett strukturerat sätt. Konsekvenserna av de olika alternativen 
jämförs och det mest rationella väljs. För att välja det bästa alternativet så måste 
konsekvenserna beskrivas med tillräcklig precision. För att göra detta på ett 
överskådligt sätt kan en konsekvenstabell användas där målsättningar eller 

                                                        
39 Hammond, Keeney, Raiffa, 1999, sid 7 



 23 

framgångsfaktorer för respektive alternativ ställs upp och kan jämföras. Beroende på 
problemets art så kan konsekvenserna åskådliggöras på olika sätt. En väg att gå är att 
försöka spela upp konsekvenserna av ett alternativ genom att mentalt försöka förutse 
dessa. Även när kvantitativa metoder används kan det vara lämplig att inte enbart 
förlita sig på ett numeriskt utfall. Risken finns att målen är felformulerade eller att 
fel skala använts. Därför bör även ett kvantitativt utfall värderas utifrån 
övergripande mål och problemets formulering. Eftersom alla konsekvenser inte är 
kända så måste en del av jämförelsen ske under osäkerhet. Det är då viktigt att 
hanteringen av dessa osäkerheter är tydlig i processen, något som till del hanteras i 
steg 7.  
 
Trade-offs  
Vissa målsättningar kan vara motsägelsefulla när de ställs upp i en konsekvenstabell. 
Avvägningar handlar om att göra avsteg från vissa målsättningar för att uppnå andra 
inom ramen för ett alternativ. Detta kan medföra att vissa alternativ diskvalificeras 
tidigt i processen medan andra framstår som mer relevanta. Man identifierar här 
dominanta alternativ som är bättre i alla, eller i stort sett alla, avseenden jämfört 
med andra alternativ. Vissa avgränsningar avseende ambition, utbredning eller tid 
måste förmodligen göras för att alternativen ska vara aktuella. Men avgränsningarna 
får inte heller göras för snäva så att problemet inte blir löst. 
 
Man kan också använda vad Hammond, Keeney och Raiffa benämner som even 
swaps. Detta fungerar bäst om man har mätbara deskriptiva värden uppställda i en 
tabell. Efter att ha sorterat ut de uppenbart sämsta alternativen så återstår vissa 
likvärdiga.  Dessa kan kvittas ut så att andra värden får en större relevans. På detta 
sätt polariserar man alternativen på ett tydligare sätt och gör det enklare att välja.  
 
Uncertainty 
Att hantera osäkerheter är en viktig del i all form av beslutsfattande. För att möta 
dessa osäkerheter så kan man antingen göra antaganden för att avgränsa bort vissa 
osäkerheter. Därmed så förlita man sig på hur ett skeende borde förlöpa och lita till 
en subjektiv magkänsla. Alternativt så systematiserar man riskhanteringen och bryter 
ned varje osäkerhet i sina beståndsdelar och värderar dessa för att, trots 
osäkerheterna, fatta ett så rationellt beslut som möjligt. 
I PrOACT-metoden så upprättas riskprofiler, som svarar på frågorna;  
 

- Vad är kärnan i osäkerheten?  
- Vad är utfallet av osäkerheten, d.v.s. vad riskerar osäkerheten att påverka?  
- Vad är sannolikheten är för att resultatet av osäkerheten inträffar? 
- Vad blir konsekvensen? 
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Vid identifiering av osäkerheterna kring ett beslut måste dessa avgränsas. Det finns 
mängder med osäkra faktorer som riskerar att påverka ett beslut men de som ska 
hanteras i riskprofilen måste vara de som på ett påtagligt sätt påverkar utfallet och 
som inte kan förändras av beslutsfattaren. 
 
En riskprofil kan antingen presenteras i en tabellform eller som ett beslutsträd. 
Profilen kan naturligtvis också presenteras i löpande text, men att på ett mer grafiskt 
sätt åskådliggöra resultatet hjälper både beslutsfattaren att få överblick, men också 
för andra att följa resonemanget. 
 
Risk tolerance 
Olika individer är olika benägna att ta risker. Ett beslut under risk eller beslut under 
osäkerhet innebär att den bedömda konsekvensen av beslutet och den konsekvens 
som beslutet faktiskt får, kan skilja. Riskbenägenheten avgör hur stor diskrepans 
man är villig att acceptera. PrOACT föreslår att man kvantifierar riskbenägenheten 
genom att tillskriva konsekvenserna, eller delmålen, olika ”önskvärdhetspoäng” . På 
så sätt kan man beräkna varje konsekvens bidrag till alternativet och alternativets 
totalpoäng. Förutsatt att de olika alternativen är förenat med olika risker så 
åskådliggör dessa önskvärdhetspoäng hur stor risk beslutsfattaren är villig att ta. Vill 
man gå ännu djupare så kan man även konstruera en kurva utifrån poängen som på 
ett grafiskt sätt visar hur riskbenägenheten ökar eller minskar i olika alternativ. 
PrOACT föreslår också ett antal alternativ för att hantera risker där dessa kan vara 
att dela riskerna, söka mer information för att minska risken eller vidta andra 
riskreducerande åtgärder. 
 
Att förstå riskbenägenhet och ha verktyg för att reducera risker är viktigt i komplexa 
beslut och i synnerhet sådana som påverkar människors liv. 
 
Linked decisions 
Sammanlänkade beslut avser att försöka förutse vilka konsekvenser det fattade 
beslutet får på sikt. De beslut som fattas inom ramen för det nuvarande 
beslutsproblemet får konsekvenser för vilka beslut man kan fatta senare och vilka 
beslutsalternativ som då finns tillgängliga. Beroende på vad det är för typ av 
beslutsproblem som ska avgöras kan denna process vara komplex. I PrOACT finns 
sex steg för att identifiera konsekvenserna av beslutet. Först så klarläggs problemet 
och problemramen, detta omfattar Pr, O och A i modellen. Därefter är strävan att 
reducera antalet osäkerheter i beslutsproblemet. När det är gjort så försöker man 
identifiera vilka framtida beslut som det nuvarande kan få påverkan på. Efter det så 
försöker man förstå förhållandet mellan det nuvarande beslutet och det framtida. 
Härvid kan man t.ex. använda ett beslutsträd för att lättare åskådliggöra 
förhållandena. När detta är klarlagt kan man arbeta sig tillbaka från de (möjliga) 
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framtida effekterna mot det nuvarande beslutsproblemet för att på så sätt komma 
fram till det lämpligaste besluter just nu. Avslutningsvis så ska framtida beslut 
hanteras som ett helt nytt beslut oavsett vad vi gjort tidigare. Omständigheterna kan 
ha ändrats och den information som togs fram i Linked decisions i ett tidigare 
beslutsproblem behöver inte vara aktuellt i ett framtida. 
  
PrOACT är en etablerad och generell modell för hur beslutsproblem struktureras, 
oavsett hur systematiken bakom ser ut. Modellen delar upp problemet i mindre bitar 
som processas systematiskt. Därefter sammanfogas bitarna i en helhet som ger 
lösningen på problemet40. PrOACT är samtidigt en modell som gör anspråk på att 
kunna användas på alla beslutsproblem. Detta medför också att alla delar av 
modellen inte är applicerbara på alla problem. Det är rimligt att välja ut delar som 
är aktuella för ett visst beslutsproblem och möjligen använda andra verktyg för att 
komma fram till samma resultat i vissa av stegen.  
 
Bland kritikerna mot analytiska modeller kan bland annat nämnas Karol Ross, Gary 
Klein och Peter Thunholm samt Gerd Gigerenzer. Samtliga menar bland annat att 
en intuitiv metod är betydligt bättre under tidspress än en strukturerad, förutsatt att 
beslutsfattaren har tillräcklig erfarenhet. De anser också att det finns svagt stöd för 
att en mer strukturerad jämförelse verkligen ger det optimala alternativet41,42.  
  

                                                        
40 Hammond, Keeney, Raiffa, 2015, sid 6 
41 Gigerenzer, 2016 
42 Ross, et al, 2004 
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3. Metod 

För att uppnå syftet med detta arbete och kunna jämföra de två metoderna så måste 
dessa först beskrivas. Beskrivningarna utgår ifrån en del militär litteratur om 
beslutsfattande på olika nivåer och som är relevant för PUT och COPD.  
För att kunna generalisera kring metoderna och göra ett rimlig jämförelse mellan 
dem så identifieras vissa konceptuella likheter och skillnader som skapar 
förutsättningar för att strukturera informationen samt presentera denna på ett 
sakligt sätt.  
 
Ett analysschema används för att presentera en modell. Schemat skapar en 
översiktlighet och gör materialet mer hanterbart. Analysschemat kan inte omhänderta 
all information utan innebär i sig själv en avgränsning genom att viss avgränsad 
information hanteras i schemat. Genom att skapa en modell så väljs delar bort för att 
denna ska bli lättöverskådlig43. Därför kräver analysen en generalisering och därmed 
en mer abstrakt jämförelse för att hantera verklighetsmodellen. Resultatet medger en 
överskådlighet och gör materialet mer hanterbart44. 
 
Analysmodellen som är vald är tvådelad. Inledningsvis så jämförs PUT och COPD 
mot en i litteraturen etablerad beslutsanalytisk modell, som representeras av 
PrOACT. Härvid så klarläggs om och på vilket sätt de militära beslutsmodellerna 
följer de vedertagna beslutsanalytiska ramverken. Därefter så vidtar en diskussion där 
analysen fortsätter men fokuserar på jämförelsen mellan PUT och COPD, där syftet 
är att klarlägga likheter och skillnader mellan modellerna.  

 
 
  

                                                        
43 Beckman, 2005, sid 20ff 
44 Esaiasson, et al, 2004, sid 149-157 
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4. Översiktlig beskrivning av PUT och COPD 

I detta avsnitt så beskrivs de militära beslutsmetoderna utifrån ett teoretiskt och 
praktiskt perspektiv. Beskrivningarna av metoderna utgår ifrån metoderna egna 
planeringssteg. 

4.1. PUT 

PUT används på taktisk nivå i främst Armén. Det är en utveckling av en tidigare 
metod som kallades Bedömmandemallen. Bedömandemallen var en mer systematisk 
modell där spårbarheten och strukturen var tydligare än vad PUT är idag45. Dess 
fördelar utgjorde dock också dess nackdelar. Medan en systematisk och analytisk 
modell skapar god spårbarhet så sänker den också beslutstempot. Tillämpningen av 
Bedömandemallen gjorde att den bedömdes som alltför tungarbetad och långsam för 
den moderna dynamiska striden. Om motståndaren rör sig snabbt och förfogar över 
kvalificerade vapensystem som är likvärdiga eller bättre än våra så blir det viktigaste 
att denne inte får tillfälle att utnyttja dessa. En annan gynnsam situation är om vi kan 
få fienden att vara på fel plats med fel system i fel tid utifrån vårt perspektiv. Båda 
situationerna förutsätter snabbhet och dynamik i planerings- och 
genomförandeprocessen, vilket den äldre Bedömandemallen inte tog tillräcklig 
hänsyn till på lägre nivåer. Förmodligen skulle processen ha kunnat göra detta om 
denna i sig hade kunnat hanteras på ett mer dynamiskt sätt. Forskning pekade även 
på att de linjära och systematiska metoderna som inte bara användes i Sverige utan 
större delen av västvärlden, inte användes som avsett utan det skapades genvägar i 
processen och korrumperade därmed metoderna. Praktiskt så innebar detta att 
erfarna beslutsfattare skapade genvägar i t.ex. val av alternativ och jämförde inte 
alternativen med de strukturerade verktyg som fanns i beslutsmetoden utan  
bestämde sig tidigt för ett alternativ och utvecklade detta. I ljuset av detta och för att 
vitalisera planeringsprocessen i främst armén samt skapa en större dynamik i 
metoderna så utvecklade Dr Thunholm PUT-metoden46,47. Vid undersökningar i 
samband med framtagandet av PUT-metoden så framkom att endast 2-9% av de 
tillfrågade beslutsfattarna verkligen fattade beslut när det angavs i Bedömandemallen 
och att 15-20% fattar sitt beslut redan under analysen av uppgiften, d.v.s. enligt den 
intuitiva modellen48. Enligt Dijksterhuis så är beslutstillfredställelsen viktig och 
också högre vid intuitiva beslut än analytiska49. 
 

                                                        
45 Försvarsmakten, 1995, sid 185 
46 Thunholm, 2005, sid 4-6 
47 Försvarsmakten, 2007, sid 53 
48 Ross, et al, 2004, sid 6 
49 Dijksterhuis, et al, 2006 
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PUT är uppdelad i 8 huvudsteg som är: 

 
Figur 5: Översikt PUT50 

Nedanstående beskrivning av metoden går igenom respektive steg och beskriver 
vilka åtgärder som vidtas respektive vilka produkter som förväntas. 

4.1.1. Förstå uppdraget  

Att förstå uppdraget är centralt i alla typer av beslutsmodeller. Utan en välgrundad 
förståelse för den uppgift som beslutsfattaren ställs inför är det svårt att hitta rätt 
medel och metod för att lösa denna. Eftersom typen av uppgifter som ställs till de 
olika ledningsnivåerna skiljer sig åt så skiljer sig också de faktorer som studeras för 
att förstå uppgiften i de olika modellerna. I PUT studeras främst uppgiftens 
formulering, vilken tid som disponeras, den terräng som uppgiften ska lösas i och 

vilka aktörer, t.ex. fienden och civila som kan påverka uppgiftens lösande51. I 
uppgiftens formulering så ska högre ledningsnivås syfte med uppgiften framgå. Detta 
kan framgå genom både explicita som implicita uppgifter. De implicita uppgifterna 
kan vara förutsättningar som måste uppnås för att kunna påbörja lösandet av 
uppgiften.  

                                                        
50 Fritt efter Försvarsmakten, 2007 
51 Försvarsmakten, 2007, sid 54 



 29 

4.1.2. Identifiera utgångsvärden  

Eftersom huvuddelen av de uppgifter som ett marktaktiskt förband löser sker på 
marken så blir terrängen viktig för att förstå vad som ska göras. Terrängen ger både 
möjligheter och begränsningar beroende på typ av uppgift, utrustning och förmåga. 
Av samma anledning så påverkar också dess bebyggelse och dess invånare 
möjligheterna till att lösa uppgiften. Väder och sikt är också utgångsvärden som kan 
påverka möjligheterna att lösa en uppgift. 
 
De verktyg som används i PUT för att teckna ned och åskådliggöra det första steget 
är främst grafiska. Möjligheter och begränsningar ritas och skrivs direkt på en karta 
då uppgiften alltid på ett eller annat sätt är terränganknuten. På kartan ritas, 
efterhand som fakta och uppgifter identifieras, en preliminär målbild upp. I Figur 6 
ses ett exempel på målbild och vad denna beskriver ska vara uppnått när uppgiften 
är löst. Ofta beskrivs detta utifrån de taktiska grundprinciper som används, som 
t.ex. verkan, skydd, rörlighet, ledning o.s.v.52. Syftet med att beskriva målbilden 
utifrån förmågor som ska uppnås är dels att inte missa någon avgörande punkt, men 
även för att kunna hitta samordningsvinster i användandet av olika förmågor.  
 

 
Figur 6: Exempel på preliminär målbild53 

 
Avgörande för en rimlig avvägning mellan uppgift och resurser är informationen om 
när vi har handlingsfrihet med våra förband, respektive när fienden har 
handlingsfrihet med sina. På så sätt kan det tillfälle då vi senast måste agera för att 
fortfarande ha en numerär överlägsenhet identifieras. I Figur 7 så återfinns en 

                                                        
52 Försvarsmakten, 2013, sid 20-21 
53 Fritt efter Försvarsmakten, 2007 
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tidslinjal när fienden kan vara på plats, längst ned. Denna information är 
kompletterad med en kartbild och symbol som utvisar var denne kan tänkas 
uppträda i terrängen. 
 

 
Figur 7: Exempel på planeringskarta med tidslinjal54 

Efterhand som fakta tas fram så nedtecknas även framgångsfaktorer, begränsningar i 
handlingsfrihet, informationsbehov och omedelbara åtgärder ned i en 
planeringsförteckning eller ”4-fältare”. Informationen i denna är den spårbara 
dokumentationen och ligger till grund för order och uppgifter till förbanden55. 
Framgångsfaktorerna, uppe till vänster i Figur 8 är de effekter som leder till 
slutmålet och som finns beskrivet i målbilden i Figur 6. Dessa är viktiga för de 
produkter som planeringen utmynnar i.  
 
Begränsningarna i handlingsfrihet, i den nedre vänstra rutan anger sådant som inte 
kan eller får göras på grund av avgränsningarna i uppgiften, handlingsfriheten med 
egna förband eller motståndarens påverkan. 
 
Underrättelser och informationsbehov är sådant som behöver inhämtas för att få ett 
bättre beslutsunderlag i planeringsprocessen. 
 
Omedelbara åtgärder, nere till höger, förs in efter hand som de identifieras. Detta 
kan vara kontakter som måste tas tidigt för att kunna lösa uppgiften eller särskilt 
analysarbete som måste göras. 
 

                                                        
54 Försvarsmakten, 2007, sid 57 
55 Försvarsmakten, 2007, sid 57 
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Figur 8: 4-fältare56 

4.1.3. Generera egna handlingsalternativ  

För att komplettera bilden och kunna ta fram handlingsalternativ som är rimliga och 
genomförbara så börjar steg 3 i PUT med att studera ramfaktorer. Uppgiften 
analyseras ytterligare tillsammans med tiden. Terrängen analyseras i djupare detalj 
genom att studera kartan och klarlägga framkomlighet, svårhanterad terräng, 
nyckelterräng m.m. Eventuella specifika framgångsfaktorer och begränsningar 
kompletteras i 4-fältaren.  
 
Tidigare identifierades när fienden kunde vara på plats för att påverka oss och i stort 
med hur mycket förband. Här utvecklas detta till en mer detaljerad beskrivning av 
fiendens handlingsmöjligheter. Även om strävan är att kontrollera stridens skeende 
så är denna alltid en kamp mellan två viljor. Därför är det viktigt för dynamiska 
beslutsfattande att försöka förutse fiendens handlingar. När detta är genomfört så 
genereras alternativen. Ofta så strävas efter att ta fram två till fyra olika alternativ. 
Eftersom PUT bygger på en intuitiv process baserad på erfarenhet så tar deltagarna i 
planeringsgruppen fram tre alternativ som de finner lämpliga i sammanhanget. 
Alternativen måste naturligtvis utgå ifrån de faktorer som identifierades under steg 1 
för att ha en koppling mot uppgiften, tiden, terrängen och aktörerna. Metoden 
föreskriver att det viktiga är att man kommer fram till en bra plan, inte kunna 

                                                        
56 Fritt efter Försvarsmakten, 2007 
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beskriva hur man tänkte57. Alternativen ska dock vara rimliga, genomförbara och 
skilja sig ifrån varandra samt enkelt beskrivna utan djupare detaljer. Figur 9 visar tre 
olika sätt att ta sig an en fiende (utgörs av den röda klammern). De blå pilarna längst 
till vänster visar ett frontalanfall mot fienden för att nöta ned denna. I mitten 
genomförs ett mera försiktigt frontalanfall där fienden svaga punkter söks och 
utnyttjas för genombrott. Längst till höger används en mindre styrka för att binda 
fienden frontalt medan huvudstyrkan går runt för att ta terrängen bakom och skära 
av. De tre alternativen uppfyller kraven rimlighet, genomförbarhet och särskildhet. 
Alternativen ritas oftast på ett papper eller på en karta för att fortsätta den grafiska 
och kognitiva processen. Dessa presenteras för beslutsfattaren som utifrån intuition, 
baserad på erfarenhet, väljer ett av alternativen, eller en hybrid av de presenterade 
alternativen, att gå vidare med. Inte heller här finns det något krav på spårbarhet. 
Eftersom beslutsfattaren kan välja en kombination av flera alternativ är det dessutom 
ännu svårare att hitta spårbarheten i arbete, med undantag för kopplingen mot 
framgångsfaktorerna. När detta val är gjort så kompletteras 4-fältaren med mer 
detaljerade framgångsfaktorer för att ytterligare kunna konkretisera uppgifterna58. 

 

 
Figur 9: Exempel på grafiska alternativ59 

4.1.4. Definiera framgångsfaktorer  

Efterhand som planeringen fortgår så kan framgångsfaktorerna också bli mer 
specifika. Generella framgångsfaktorer kan utgå ifrån krigföringens grundprinciper, 
medan specifika har en sådan upplösning med t.ex. vad, var och när, att den kan ligga 
till grund för en direkt uppgift till en enhet60. De specifika framgångsfaktorerna är 
alltså faktorer som leder till framgång och som kan översättas i en uppgift. Mellan de 
generella och specifika framgångsfaktorerna finns en brygga. Denna brygga kan 
utgöras av det som tidigare beskrivits som effekter som man vill uppnå.  

4.1.5. Utveckla en plan  

I steg 5 ägnar man sig i PUT åt att utveckla planen. De framgångsfaktorer som togs 
fram i samband med alternativgenereringen förfinas nu. Det är här som 

                                                        
57 Försvarsmakten, 2007, sid 53 
58 Försvarsmakten, 2007, sid 64-71 
59 Försvarsmakten, 2017a, sid 71-75 
60 Försvarsmakten, 2007, sid 33 
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genomförandekonceptet tas fram genom att utveckla de planeringskartor som har 
används tidigare. Det krävs en viss stringens i förhållanden till metoden så att man 
inte hamnar för långt från det problem som vi är satta att lösa61, men samtidigt 
föreskriver metoden att man mycket väl kan bli klokare längs vägen. Om det 
genomförandekoncept som utvecklas börjar hamna lite väl långt ifrån det 
ursprungliga handlingsalternativ som valdes så kan detta också vara rätt. Den 
ursprungliga bedömningen och de framgångsfaktorer som togs fram kan ha varit fel. 
Det är viktigare att lösningen känns rätt, baserat på erfarenhet, än att den är logiskt 
konsistent62. 

4.1.6. Spela på planen  

När genomförandekonceptet är utvecklat så är det här som spelet på planen 
genomförs i PUT. Som nämnts tidigare så är kravet på tempo i beslutsfattande och 
genomförande viktigt när militära operationer genomförs. För att skapa en mental 
förberedelse så syftar spelet till att försöka förutse vad som kan hända i olika 
situationer eller på olika geografiska platser. Man försöker här identifiera 
beslutstillfällen då beslutsfattaren måste göra ett val. Som grund för detta används 
ett verktyg som kallas beslutsstödsplan. Det är i första hand denna som spelet är 
tänkt att ge underlag till. Den mentala beredskap som byggs upp genom 
beslutstödsplanen möjliggör det som benämns dynamiskt beslutsfattande i den 
militära litteraturen och det som Hammond, Keeney och Raiffa benämner som 
sammanlänkade beslut63. Men spelet kan även generera förändringar i den 
grundläggande planen och vara basen för riskhantering. Även om det inte finns en 
formell process för riskhantering inom ramen för PUT så blir utfallet av spelet ett 
underlag. Antingen stannar hanteringen vid en mental beredskap inför de spelade 
situationerna, eller så föranleder de åtgärder. Exempel på riskhanterande åtgärder 
kan vara att avdela reserver, eller söka mer information om t.ex. fienden innan man 
påbörjar uppgiften. 

4.1.7. Besluta 

Syftet med detta steg är för chefen att fatta det formella beslutet om att den 
planering som är genomförd ska ligga till grund för lösandet av uppgiften. Det som 
hittills gjorts är att skapa ett beslutsunderlag genom planeringen. Planeringen leder 
fram till planen som chefen beslutar om och därefter blir planen en order. Som 
order är produkten också ett juridiskt dokument som stipulerar att chefen har ansvar 
och fördelar beslutsmandat. Även om detta är det formella beslutet så fattas det 
faktiska redan när beslutsfattaren valde vilket alternativ att gå vidare med. 

                                                        
61 Försvarsmakten 2007 sid 61  
62 Försvarsmakten 2017a, sid 162 
63 Hammond, Keeney, Raiffa, 1999, sid 166 
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4.1.8. Ta fram order och förbered stridsledning 

Efter genomfört spel och eventuella förändringar eller uppdateringar av planen så 
föredras denna för beslutsfattaren som fastställer denna. Därefter påbörjas det som 
benämns som genomförandeledning64. Tanken är även att spelet ska skapa 
förutsättningar för det dynamiska beslutsfattandet. Eftersom varje beslut eliminerar 
ett antal andra beslut och samtidigt öppnar för en mängd nya möjligheter så är 
upplägget av spelet och beslutstödsplanen viktig. Även om spelet avslutas så 
fortsätter stabens olika delar med utvecklingen av beslutstödsplanen efterhand som 
alternativ utesluts och nya tillkommer. Om beslutsfattaren tappar initiativet 
gentemot fienden och tvingas till att reagera istället för att själv bestämma stridens 
förande så kan en snabbplanering göras utifrån redan producerat material och med 
beslutstödsplanen som grund. 

4.2. COPD 

Vid planering på högre förbandsnivåer i Försvarsmakten så används en 
planeringsprocess som benämns Svensk Planeringsmodell (SPL)65. SPL är i huvudsak 
en direkt översättning av NATO:s COPD men med viss anpassning till svenska 
förhållanden. COPD är från början en amerikansk produkt med stort fokus på 
strukturerade och analytiska processer. COPD lägger stor vikt vid uppföljning och 
koordinering av fattade beslut vilket gör att ledningsmetoden kan locka 
beslutsfattaren att använda kommandotaktik och detaljstyrning istället för 
uppdragstaktik. Generellt finns i amerikansk ledningsfilosofi mer detaljstyrande 
inslag än i jämförelse med svensk. Denna skillnaden har gjort att vissa förändringar 
för svenska förhållanden har fått göras. De militärstrategiska och politiskstrategiska 
nivåerna skiljer sig också från dess amerikanska motsvarigheter vilket innebär att 
även de organisationsstrukturella skillnaderna har gjort att anpassningar krävts66.  
 
COPD är avsedd för att användas på både på strategisk och operativ nivå. För att 
lättare kunna jämföra modellen mot både PrOACT och PUT så avgränsas 
planeringsstegen i COPD till att bara omfatta den operativa nivån, därav en något 
inkonsekvent numrering av stegen. 
 
De steg som COPD omfattar är: 

                                                        
64 Försvarsmakten, 2007, sid 73 
65 Försvarsmakten, 2017b 
66 Baudin, et at, 2011, sid 51 
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Figur 10: Översikt COPD67 

 

4.2.1. Mission Analysis 

Eftersom COPD främst används på högre förbandsnivåer så är det också rimligt att 
uppgiftsställningarna är mer komplicerade med fler faktorer att väga in. Dessutom 
så behöver uppgiften inte vara begränsad till ett visst geografiskt område utan spänna 
globalt, eller omfatta mer abstrakta miljöer som informationsarenan (media, press, 
informationsspridning) eller cyberarenan (IT-krigföring, hackers). Detta gör att det 
är olämpligt att använda kartan som planeringsunderlag på dessa nivåer. Istället 
används andra verktyg, ofta Excel och Power Point för att åskådliggöra 
planeringsläge, målbilder och förutsättningar. Då uppgiften kan vara abstrakt så är 
det viktigt att bryta ned den i beståndsdelar och analysera varje del för sig. Detta kan 
jämföras med det som i beslutsteorin kallas för att söndra och härska i syfte att dela 
upp beslutsproblemet. Denna metod är viktig för att skapa dokumentationen i 
arbetet68. I COPD så förhåller man sig till tid och terräng men även politiska 
faktorer, militära styrkor, ekonomiska faktorer, sociala faktorer samt infrastruktur 
och information (PMESII). Många gånger kan det vara de mer abstrakta 
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dimensionerna som politik, ekonomi och socialt som är målet för operationen. Då 
kan det vara direkt olämpligt med "hård" militär makt genom t.ex. strid, för att 
uppnå målsättningen. Istället kan det vara mer önskvärt att använda medel med lägre 
profil som t.ex. informationsoperationer där man genom opinion och påverkan 
försöker nå de strategiska målen69.   
 
I arbetet med att analysera PMESII så används faktoranalys i form av en matris enligt 
Figur 11 där för uppgiften väsentliga fakta eller faktorer tecknas ned. Dessa utvisar 
faktorn, innebörden av denna och en slutsats. Slutsatsen i faktoranalysen bör vara 
formulerad så att den går att omsätta i en uppgift till ett förband eller annan 
planeringsdel70.  
 

 
Figur 11: Faktoranalys71 

I planeringsmetoden ingår även ett utvecklat verktyg för att omhänderta 
identifierade risker i planeringen. Riskerna kan antingen bestå i att målsättningarna 
med operationen inte uppnås, att tredje part, t.ex. civila, skadas under operationen 
eller risker för de styrkor som ingår.  Riskhanteringen utmynnar i slutsatser som 
antingen förklarar risken som acceptabel, villkorligt acceptabel eller oacceptabel. 
Beroende på utfall kan detta påverka innehållen i och valen av, handlingsalternativ72. 
De faktorer och slutsatser som har tagits fram ligger till grund för vad som kallas för 
Tyngdpunktsanalys (på eng. Center of Gravity analysis, CoG). I denna genomförs en 
analys där motståndarens, och eventuell egen, tyngdpunkt definieras. Tyngdpunkten 
är den kraft, terräng eller utrustning som ligger till grund för motståndarens vilja 
eller förmåga att genomföra aggressionen mot oss. Figur 12 visar ytterligare 
exempel på delbedömningarna i tyngpunktsanalysen. Som stöd för att identifiera 
denna så tas även motståndarens kritiska sårbarheter och förmågor fram. 
 

                                                        
69 Försvarsmakten, 2017b, sid 17ff 
70 NATO SHAPE, 2013, sid 4-42 – 4-44 
71 Fritt efter Försvarsmakten, 2017b 
72 Försvarsmakten, 2017b, sid 75 
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Figur 12: Tyngdpunktsanalys73 

 
Tyngpunktsanalys görs ofta på flera olika nivåer. Den analys som görs på strategisk 
nivå ligger då till grund för den som görs på operativ. Det som på strategisk nivå 
definieras som avgörande förutsättningar, i den nedre högra rutan i figuren, kan 
mycket väl vara det som utgör själva tyngdpunkten på operativ nivå74.  
 
Slutsatserna från faktoranalysen, riskanalysen och tyngdpunktsanalysen utgör 
därefter grunden för en preliminär operationsdesign. I denna så klustras resultaten 
och bildar olika operationslinjer. I operationsdesignen så tas även hänsyn till den 
tyngdpunkt (TP) hos motståndaren som vi vill påverkar samt den egna 
tyngdpunkten som ska skyddas. Längst till vänster i Figur 13 så anges den ram som 
problemet utgörs av. Problemet kan ha olika ingående delar som vi vill förändra. 
Ibland, men inte alltid kan dessa ingående delar kopplas direkt mot en 
operationslinje. En operationslinje kan, på operativ nivå, bestå av hårda militära 
förmågor som mark, luft eller sjöförband, men de kan också bestå av informations- 
eller humanitära insatser. Längs dessa linjer så placeras olika avgörande förhållanden 
(AF) och delmål, ut. Avgörande förhållanden kan sägas vara delmål till respektive 
linjes målsättning. Effekterna, och därmed uppgifterna till de som ska utföra arbetet 
kopplas till de avgörande förhållandena. En eller flera uppnådda effekter uppfyller 
ett avgörande förhållande som på ett tydligt sätt leder mot slutläget. Varje 
operationslinje har en egen målsättning som bär mot detta slutläge. På högersidan så 
anges slutmålen och det tillstånd som ska råda för att problemet ska anses som löst75. 
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74 Försvarsmakten, 2017b, sid 71 
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Figur 13: Operationsdesign76 

4.2.2. Courses of action development 

Eftersom analysen av de omgivande faktorerna som t.ex. tid, terräng och militära 
styrkor, gjordes i steg 1, så handlar steg 2 i COPD enbart om alternativgenerering. 
Tidigare analyser studeras naturligtvis för att säkerställa en kontinuitet och om 
behov av kompletterande information finns så inhämtas denna innan 
alternativgenereringen påbörjas. Särskilt motståndarens handlingsalternativ studeras 
för att utesluta eller ställa krav på ett särskilt eget agerande. Tidigare arbete med 
faktoranalys, tyngdpunktsanalys och preliminär operationsdesign utgör 
avgränsningar och ska ligga till grund för utformningen av de egna alternativen. 
Spårbarheten i hur och varför de egna alternativen ser ut som de gör är viktig, inte 
minst måste dessa kunna redogöras för högre chef eller den politiska nivån. COPD 
förespråkar att ta fram så många alternativ som möjligt för att skapa en flexibilitet i 
processen. Alternativen kan redovisas i skissform, eller så skrivs huvuddragen i 
alternativen ned och redovisas i skrift. Alternativen måste vara relevanta mot de mål 
som satts upp och genomförbara utifrån våra egna och fiendens resurser. Särskilt 
kopplas delmålen i operationsdesignen till alternativens huvuddrag. Samtliga 
alternativ presenteras därefter för beslutsfattaren som sållar bland alternativen och 
väljer ut ett mindre antal att gå vidare med. Därefter så påbörjas framtagning av 
urvalskriterier som ligger till grund för värderingen mellan alternativen och den 
fortsatta spårbarheten i hur och varför ett visst alternativ väljs. Detta steg är bland 
det viktigaste som genomförs i processen eftersom det är i urvalskriterierna som vi 
går från fakta till utsagor baserade på bedömningar77.  
 
De alternativen som föreligger analyseras ytterligare och ett grovt 
genomförandekoncept tas fram för varje alternativ. Utifrån dessa koncept så 
genomförs ett spel på vart och ett av alternativen. Syftet med dessa spel är att 
utvärdera alternativen och ge beslutsfattaren en bild av hur genomförandekonceptet 
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ser ut. Men spelet ger också möjligheten att belysa svagheterna i varje alternativ och 
förändra dessa efterhand. Ytterligare ett syfte är att identifiera de 
koordineringsbehov och synergieffekter som kommer att uppstå mellan olika 
styrkor, förmågor eller delar i en operation. Utfallen av spelen dokumenteras och 
används för att uppdatera bl.a. delmål och operationsdesign.  
 
När spelen är genomförda och alla uppdateringar är gjorda så jämförs alternativen 
utifrån urvalskriterierna. Alternativjämförelserna kan genomföras på fyra sätt i 
COPD. Ett sätt är att förteckna för- och nackdelar i alternativen baserat på positiva 
och negativa konsekvenser av alternativens aspekter, så som beskrivs i Figur 14. 
Genom förteckningen kan alternativen på ett strukturerat sätt jämföras normativt. 
Jämförelsen bygger på beslutsfattarens erfarenhet och den ledningsfilosofi som vi 
valt samt de möjligheter till genomförbarhet som definierades i 
alternativgenereringen.  

 
 Handlingsalternativ 1 Handlingsalternativ 2 
Fördelar - Kraftsamling motståndarens 

anfallsriktning öst  
- Skyddar huvudstaden 

- Säkerställer styrketillväxt 
- Handelsvägar kan hållas öppna 

Nackdelar - Riskerar styrketillväxt väst 
- Riskerar handelsvägar 

- Kraftsplittring mellan öst och 
väst 

- Riskerar huvudstadens skydd 
Figur 14: Värdering av handlingsalternativ78 

 
En annan metod för att jämföra alternativ är horisontell kontroll. Denna metod 
jämför de olika alternativens operationsdesign mot varandra genom att beskriva och 
kvalitativt värdera med aspekt på alternativens operationsdesign. Härvid studeras 
om de operativa målen bidrar till de strategiska målsättningarna och om de 
avgörande förhållandena bidrar till de operativa målen. Syftet är även att hitta en 
rationell design som undersöker om det finns en logik mellan de olika 
planeringselementen i operationsdesignen. 
 
Ett tredje sätt är att jämföra mot fiendens handlingsalternativ. Oftast så görs två 
bedömningar av fiendens handlingsalternativ, ett farligast och ett troligast, men båda 
möjliga att genomföra. Detta arbetet genomförs av underrättelsesektionen och sker 
oftast isolerat från framtagandet av våra egna handlingsalternativ i steg 3a. Genom 
en jämförelse av våra alternativ mot motståndarens alternativ får vi fram vilket av 
alternativen som bäst möter fiendens farligaste och/eller troligaste 
handlingsalternativ.  
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Den sista metoden för att jämföra handlingsalternativen emot varandra är genom att 
kvantitativt värdera mot urvalskriterier och tilldela poäng eller nyttovärden utifrån 
dessa kriterier. Härvid kan kriterierna ha samma viktkoefficient och aggregeras med 
additiv nyttofunktion. Värdena styr då hur olika aspekter av urvalskriterierna viktas 
mot varandra som i Figur 15. De kan också ha olika viktkoefficienter för att 
ytterligare särskilja dessa i jämförelserna som i Figur 1679.  

 
Urvalskriterier H-alt 1 H-alt 2 

Nummer 1 3 2 
Nummer 2 2 1 
Nummer 3 1 5 

Summa 6 8 
Figur 15: Jämförelsetabell för urvalskriterier80 

 

Urvalskriterier Vikt H-alt 1 H-alt 2 

Nummer 1 3 3 9 2 6 

Nummer 2 1 2 3 1 1 
Nummer 3 2 1 2 5 10 

Summa 14 17 
Figur 16: Jämförelsetabell för urvalskriterier med vikt81 

 
Varken NATO:s beskrivning av COPD eller den svenska SPL förklarar hur 
viktkoefficienterna ska användas mer än att de kan användas för att tillföra viktning. 
Med hänsyn till hur tabellen i Figur 16 är utformad så kan man dock anta att vikten 
beskriver en större eller mindre viktighet hos ett urvalskriterium. Rangordningen av 
urvalskriterierna mot handlingsalternativen får antas representerar hur väl detta 
kriterium uppfylls i alternativet. Detta oprecisa användande av viktningar och 
koefficienter riskerar att skapa en skenbar objektivitet i arbetet. Med det sagt så 
innebär ändå användandet av matriser och kvantitativa jämförelser ett mer 
strukturerat arbete och bättre spårbarhet än om jämförelserna skett intuitivt. 
 
Oavsett vilken metod som väljs så presenteras resultaten för beslutsfattaren. 
Beslutsfattaren äger mandatet att fatta beslut om vilket alternativ som ska väljas 
oavsett vad som framkommer i jämförelserna. Beroende på problemets art och 
överliggande syften, fastställer beslutsfattaren vilket alternativ som 
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planeringsgruppen ska gå vidare med och utveckla. Om jämförelserna är väl 
genomförda och med en tydlig spårbarhet samt motivering så blir det lättare för 
beslutsfattaren att välja ett väl underbyggt alternativ. Metoderna som beskrivs är 
framtagna för att ge en beslutsfattare ett väl bearbetat underlag för analytiskt 
beslutsfattande. En planeringsgrupp stödjer beslutsfattandet och måste därför kunna 
anpassa metoderna efter de behov som finns av att fatta beslut. 

4.2.3. Operational concept of operations (CONOPS) development 

I COPD ägnas detta steg åt att utveckla genomförandekonceptet och att utveckla 
planen som konkretiserar konceptet. Återigen så granskas produkterna från tidigare 
steg så att kontinuiteten behålls och att den plan som utvecklas faktiskt har bäring 
mot slutmålen och delmålen i operationsdesignen. Medan verktygen i PUT för att 
dokumentera och konkretisera genomförandekonceptet främst baseras på grafiska 
produkter så ligger fokus i COPD mer på matriser och löpande text. Som beskrivits 
tidigare används COPD ofta för komplexa och abstrakta problem som inte alltid kan 
knytas till geografi. Men även när mer grafiska presentationsformer skulle kunna 
användas så används icke-grafiska underlag. En anledning till detta kan vara vanan att 
arbeta med grafiska kontra textbaserade produkter82. Det utvecklade 
genomförandekonceptet presenteras därefter för beslutsfattaren som fastställer 
detta. 

4.2.4. Operational plan development 

I likhet med PUT så arbetas här fram underlaget för genomförandeledning som 
beskriver den samordning som ska ske för att alla resurser ska kunna användas för att 
lösa uppgiften. Resultatet av arbetet utgör ordern som chefen slutligen fastställer ska 
gälla för operationen. 
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5. Jämförelse av metodernas utgångspunkter 

I det följande avsnittet beskrivs de övergripande metodologiska skillnaderna mellan 
metoderna. Detta fungerar både som en sammanfattning av beskrivningarna av 
metoderna, men även som en faktamässig förberedelse för metodernas jämförelse 
mot PrOACT. Syftet är att polarisera och generalisera för att på så sätt enklare föra 
diskussionen. 

5.1. Analys vs intuition 

Vinsterna med en intuitiv metod som PUT är bland annat snabbare beslut, iterativ 
process och högre upplevd beslutskvalitet jämfört med en analytisk metod83. I 
situationer som kräver snabba beslut och där man inte har tid eller möjlighet att 
genomföra ett mer analytisk arbete kan man tänka sig att denna besluttillfredställelse 
är viktig. En orsak till detta är just användningen av intuition. Eftersom denna 
bygger på en känsla av vad som är rätt i en metod där det finns lite utrymme för 
eftertänksamhet och analys så blir det viktigt att beslutet känns rätt. Om beslutet 
inte känns rätt och därmed har en låg besluttillfredställelse så är det inte det 
korrekta beslutet för situationen utifrån beslutsfattarens magkänsla.  
 
Vid intuitiva beslut så bygger dessa till del på hur problemet formuleras. Detta 
innebär att ett problem eller uppgift med ett visst  syfte kan få två olika lösningar 
och olika nivåer av risktagning beroende på hur den är formulerad. Ett alternativval 
och beslut utan djupare analys och som baseras på intuition och förutfattade 
meningar, riskerar att bli ett godtyckligt beslut som missar det mest rationella eller 
det mest effektiva valet84. I Metodhandbok Ledning Bataljon, som beskriver PUT-
metoden utförligt, så anges också att en viss skevhet i den mentala modellen av 
verkligheten alltid existerar. Ett exempel på att motverka detta föreslås vara att hela 
tiden observera skeendet och förändra sin modell av verkligheten efterhand. Detta 
ska ses i ljuset av strävan att alltid ligga före fiendens planerings- och beslutsprocess. 
För att kunna göra detta så måste man vara snabbare i alla stegen av processen, 
d.v.s. upptäcka förändringarna, bedöma dessa, fatta beslut och agera. 
 
En analytisk process ska här förstås som ett arbete som bygger på en logisk kedja 
från fakta till slutsats och som har en tydlig spårbarhet. Därmed går det också att 
manipulera modellen och prova andra slutsatser för att undersöka om det leder till 
en annan lösning. Kahneman pratar bland annat om detta genom att beskriva de 
strukturerade processerna som logiska villkor. Detta innebär dock inte att intuitiva 
inslag förkastas som verktyg i beslutsanalys. Kahneman menar vidare att intuition 
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förvisso kan vara ett bra underlag för beslut men endast sedan man har gjort ett 
grundligt förarbete85. Syftet med att använda en strukturerad och analytisk metod, 
som COPD, istället för en semi-strukturerad och intuitiv, som PUT, är också 
strävan efter konsistens i besluten. Det är lätt att rangordningen av alternativens 
konsekvenser inför ett beslut blir inkonsekventa om enbart subjektiva bedömningar 
utan analytisk struktur används. Om kravet på spårbarhet i beslutet är stort så är det 
även rimligt att bedömning av kriterier inför ett val av alternativ inte lämnas åt 
godtycke eller slumpen, utan även det är spårbart. Att ställa upp kriterierna i en 
urvalsmatris är ett enkelt sätt att skapa en bättre struktur och systematik i arbetet 
men det finns flera modeller för att skapa och säkerställa transitiviteten. Arbetet går 
i stort ut på att identifiera nyttodifferenser för att kunna skapa en tydlig rangordning 
av alternativen. I COPD finns utrymme för att använda metoder för att bedömma 
nyttodifferenser på olika sätt. Hur omfattande detta strukturerade arbetet är beror 
till stor del på problemets art och komplexitet samt den tid som står till 
förfogande86. 
 
Argumenten mot strukturerad analys är främst kopplat till när beslutsresultatet 
appliceras på människor. Eftersom vi bryter ned alternativen och behandlar dessa 
ganska instrumentellt så kan det av kritikerna ses som att arbetet är mekaniskt och 
riskerar att bli distanserat från de som kommer att drabbas av beslutet, d.v.s. 
människor. Kritikerna menar att man tappar helheten och därmed individernas 
värde i processen87. Ytterligare ett argument mot en strukturerad metod är att den 
kräver mycket arbete och dokumentation och tar därför mycket tid i anspråk. Om 
det ska fattas tidskritiska beslut är alla steg i t.ex. COPD inte genomförbara då 
resultatet riskerar att vara obsolet när processen är genomförd. Verkligheten 
riskerar att förändras snabbare än vi kan fatta beslut. 

5.2. Struktur och metodik 

Även om PUT är semi-strukturerad och använder viss dokumentation så saknar den 
ett strukturerat verktyg för val av alternativ88. Enligt upphovsmannen Thunholms 
beskrivning så avgörs beslutet för många väldigt tidigt i processen vilket gör det 
svårt att spåra beslutet med hjälp av känslighetsanalyser. Däremot så erbjuds en 
annan metod för dokumentation och även riskhantering. I enlighet med Garry 
Kleins resonemang om att öka validiteten i besluten så finns den del i PUT som 
beskrevs ovan som Spela på planen. I detta steg så simulerar man det tänkta 
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händelseförloppet för att identifiera svagheter i planen89. Detta kan jämföras med 
Kleins förslag om Pre-Mortem analys av problemet som innebär att man tänker 
igenom det händelseförlopp som kan skapas och försöker förutse vilka problem som 
kan uppstå90. 
 
PUT baseras mer på semi-strukturerade mekanismer med intuitiva inslag snarare än 
strikt analytiska, vilket kan skapa en större dynamik i arbetet för den erfarne 
beslutsfattaren. Thunholm utgick ifrån Gary Kleins tankar om hur specialister 
utvecklar intuitiva färdigheter som har beskrivits tidigare91. Den intuitiva 
värderingen baseras ofta på beslutsfattarens erfarenhet och känsla för uppgiften även 
om man med mycket gott om tid till förfogande kan använda mer strukturerade 
metoder. Detta är dock ovanligt och metoden används oftast vid ont om tid till 
förfogande, därav dess namn ”Planering Under Tidspress”92. 
 
Som modell är PUT välstrukturerad med tydliga planeringssteg och följer de 
modeller som är allmänt accepterad i litteraturen93. Varje planeringssteg innehåller 
instruktioner och ett metodiskt tillvägagångssätt för att lösa en uppgift. I PUT-
modellens metodik så identifieras inledningsvis vad problemet är. Därefter hur 
problemet kan lösas, generering av olika alternativ och identifiering av ramfaktorer. 
Efter det tar man reda på hur problemet ska lösas genom att fastställa alternativ, 
generera en plan, spela på planen. Att spela på planen innebär att man väljer ut delar 
av planen som man vill fördjupa analysen av och försöka identifiera svagheter i. 
Detta kan utgöras av ett visst skede i planen eller ett tematiskt område. Därefter så 
genomför man en simulering av operationen genom diskussion där slutsatserna 
nedtecknas och ligger till grund för anpassning av planen. Alternativt så genomförs 
det som ett kartspel där operationen spelas upp, eller simuleras, som ett brädspel 
och motståndarens alternativ åskådliggörs och därmed egna styrkors motdrag mot 
dessa. Avslutningsvis så fattas beslut om att använda framtagen plan för att lösa 
problemet94.  
 
Det är viktigt att poängtera att beslut grundade på intuition måste baseras på en 
förtrogenhet med och erfarenhet av liknande situationer. Det är genom att ha utsatts 
för liknande problem tidigare som beslutsfattaren kan förenkla problemet och se 
lösningen. Detta gör komplexiteten i problemet relativ och vad som är enkelt för en 
erfaren beslutsfattare blir svårt för en oerfaren. Analog med resonemanget är också 
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att en intuitiv modell inte gynnar en oerfaren beslutsfattare utan denne behöver 
snarare en mer strukturerad modell för att lära sig metoden och vad som är viktigt i 
beslutsproblemet95.  
 
Thunholm var dock medveten om PUT-metodens strukturella svagheter. En av de 
svagheter som angavs var att militära beslutsfattare har begränsad möjlighet till 
igenkänning av de problem de ställs inför. Detta problem borde bli större ju mer 
komplex uppgift är och därmed blir konsekvensen också större av beslutsfelen. 
Ytterligare en nackdel, som förvisso är en fördel när det gäller tempot i planeringen, 
är den begränsade spårbarheten som metoden skapar.  
 
De strukturella och analytiska verktygen i COPD består dels av en faktoranalys och 
dels består den av en alternativjämförelse där alternativ värderas och jämförs utifrån 
olika konsekvenser. Faktoranalys är en metod som utgår från fakta eller faktorer 
som påverkar uppgiften. Innebörden av dessa fakta eller faktorer analyseras och 
ligger till grund för slutsatser i arbetet96 . Dessa jämförelser kan vara både kvalitativa 
och kvantitativa, men avgörande är att de är dokumenterade och strukturerade. Det 
alternativ som får högst poäng eller bedöms som bäst vid en jämförelse är det som 
man går vidare med97. Verktygen kräver en viss vana i att tänka och arbeta med 
strukturella processer och analytiskt arbete98. Som nämnts tidigare så är den 
teoretiska grundtanken är att vi alltid lider av förutfattade meningar som 
korrumperar vår logiska beslutsfattande. Detta gäller även för COPD även om de 
strukturerade inslagen är fler och tydligare. För att komma förbi detta så måste vi 
strukturera jämförelserna och bryta ner dem i mindre delar som går att bedöma och 
värdera. Som vi sett tidigare så är den strukturerade analysen viktig inför komplexa 
beslutsproblem. Den blir ännu viktigare när stora värden som liv eller nationers 
överlevnad står på spel.  
 
När officeren lämnar lägre förbandsnivåer och PUT för att börja arbeta med COPD 
så är det mentala steget stort mellan metoderna. Från att ha arbetat med en metod 
som bygger på erfarenhet och intuition samt begränsad dokumentation, måste det 
ske en mental omställning till ett mer strukturerat arbetssätt99. Det kan vara svårt att 
förstå kravet på ett mer systematiskt arbete när COPD ska användas inledningsvis. 
Stegen i de olika metoderna påminner starkt om varandra men där den ena 
premierar snabba beslut så ställer den andra krav på matriser och urvalsfaktorer. 
Härvid uppstår en konflikt mellan den som Kahneman kallar hjärnans ”system ett” 
                                                        
95 Hafenbrädl, et al, 2016 
96 Försvarsmakten, 2017b, sid 63 
97 NATO SHAPE, 2013, sid 4-69 – 4-77 
98 Thomas, Millar, 2011 
99 NATO SHAPE, 2013, sid 1-4 – 1-12  
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och som fattar beslut snabbt och intuitivt, samt ”system två” som är det analytiska 
och långsamma systemet100.  

5.3. Tillämpningsområde 

Avsikten med avsnittet är att komplettera den kontext som metoderna används i. 
Efter att tidigare ha presenterat metoderna så ska de här sättas in i ett större 
sammanhang. 

5.3.1. PUT 

PUT kan ses som en checklista för att strukturera den intuitiva processen och inte 
glömma något viktigt på vägen. Detta kan sägas följa Kahnemans idéer om 
strukturerad analys. Men modellen saknar det analytiska och strukturerade inslaget 
som gör att man skapar spårbarhet i val av alternativ och därmed också beslutet i 
stort. Detta är ett medvetet val när metoden konstruerades. En metod som har små 
krav på dokumentation och analytisk process går fort och om beslutsfattaren har 
tillräcklig erfarenhet så kan besluten också bli tillräckligt bra. Att ha en halv-bra plan 
men ha möjligheten att genomföra den snabbare än fienden kan vara värt mer än en 
perfekt plan som genomförs för sent. Det är också viktigt att komma ihåg att det 
ingår i den ledningsfilosofi som finns i Försvarsmakten och i synnerhet Arméns 
tyngre stridande enheter, att det är bättre att göra något nu än att vänta in ett bättre 
beslutsunderlag. Detta är i syfte att stimulera initiativ inom ramen för 
manövertaktiken. Baksidan av detta är dock att det kan gå för fort och därmed fel 
vilket i sig kan få stora konsekvenser för stridens förande101. 
 
En målsättning med uppdragstaktiken och som PUT omhändertar är att lämna stort 
handlingsutrymme till underställda chefer i hur uppdraget ska lösas. Ett beslut som 
är analyserat och strukturerat på djupet riskerar att begränsa denna handlingsfrihet 
och göra att striden förs på ett stelt sätt och tappar därigenom tempo. 
Uppdragstaktiken kräver ett visst förtroende mellan högre och underordnad chef 
och detta förhållande går främst att uppnå på taktisk nivå där det fysiska och 
organisatoriska avståndet är litet. Det är här som PUT:s fördelar kommer fram. 

5.3.2. COPD 

COPD:s mer strukturella och analytiska struktur gör att den lämpar sig bättre för 
komplexa problem som ställer högre krav på spårbarhet och dokumentation. Främst 
används metoden på operativ nivå. Som nämnts tidigare så ska operativ förstås som 
den ledningsnivå som knyter ihop den militär-strategiska med den taktiska. 

                                                        
100 Kahneman, 2012, sid 31 
101 Försvarsmakten, 2007, sid 20 
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Komplexiteten behöver inte nödvändigtvis innebära att själva uppgiftens lösande är 
komplext men den miljö och de indirekta påverkansfaktorerna kan bidra till att 
lösningen inte blir självklar. Den operativa nivån har dels att balansera de strategiska 
målen, samtidigt som man har att leda såväl mark, sjö och luftstridskrafter som 
operativ logistik och ledningssystem. Därför är det inte säkert att den bästa 
lösningen ur ett militärt perspektiv är den självklara, utan måste vägas mot politiska 
syften och mål. Närheten till politiken ställer också högre krav på spårbarhet och 
dokumentation för att rättfärdiga besluten102. De komplexa problemen kan inte 
lösas genom intuitiva val av alternativ eller med en metod med bristfällig spårbarhet. 
Intuitiva val förutsätter erfarenhet av liknande situationer som nämnts tidigare. 
Problemen kan t.ex. ha komplicerade strategiska mål och verktyg för att lösa dessa 
som sträcker sig över hela det militära, politiska och diplomatiska spektrat. Det är 
det troligen få beslutsfattare som har tillräcklig erfarenhet av alla områden för att 
kunna fatta intuitiva och snabba beslut som dessutom går att tydligt redovisa för den 
politisk-strategiska nivån. Ett sådant beslutsproblem sträcker sig troligen också över 
så lång tid samt över flera beslutsnivåer att den som fattar det första beslutet om 
uppgiftens lösande, inte är den som genomför eller ens följer upp verksamheten. 
Detta kräver att beslutsprocessen går att redovisa både uppåt i hierarkin som nedåt 
för de som ska utföra uppgiften eller fortsätta beslutsprocessen. 
 
En strukturerad modell som COPD är rationell att använda när avståndet är stort 
mellan planerare och genomförare. Avståndet kan vara stort i tid, geografi eller 
hierarki och när det inte är samma grupp eller individ som planerar och genomför så 
blir kravet på dokumentation också viktigt. Ett intuitivt beslut som baseras på 
någons värderingar är svårt att kommunicera för någon som inte varit med i 
beslutsprocessen. Strukturerad information och analys är enklare att lämna över. 
 
  

                                                        
102 Försvarsmakten, 2014, sid  72 
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6. Jämförelse av metodernas praktiska 
tillämpningar 

I det följande avsnittet så kommer PrOACT att användas som en bas för jämförelsen 
med PUT och COPD. PrOACT representerar det etablerade beslutsanalytiska 
teoretiska ramverket och utifrån PrOACTs planeringsteg så studeras var PUT 
respektive COPDs ingående steg passar in. Syftet är att kontrollera om och hur PUT 
och COPD följer de etablerade beslutsanalytiska modellerna och om eller hur de 
skiljer sig. 

6.1. Problem  

I PrOACT så innebär det första steget att inventera problemet och sätta sig in i dess 
begränsningar och möjligheter. 
 
För PUT:s del så motsvaras ”Problem” av det första steget ”Förstå uppdraget”. Det 
är här inventeringen av problemet sker avseende tillgänglig tid, begränsningar i 
handlingsfrihet, osäkerheter och framgångsfaktorer. Detta steg lägger även grunden 
till hur slutläget efter uppgiften är löst ska se ut. 
 
I COPD så är det i steget ”Mission analysis” som probleminventeringen sker. Detta 
steg är dock betydligt mer omfattande än motsvarigheterna i både PrOACT och 
COPD, men en del av det omfattar tydligt det som genomförs i ”Problem”. Bland 
annat så identifieras vilket tillstånd som ska vara uppnått när uppgiften är löst, vilka 
effekter som ska ha uppnåts och vilka begräsningar som finns. 

6.2. Objectives  

I detta steg tas i PrOACT fram vilka mål och målsättningar och konsekvenser som 
ska uppnås för att lösa problemet. Begreppen kan ha olika innebörder men här 
förstås mål som slutmål eller slutläge och målsättningar som delmål 
 
I ”Förstå uppdraget” i PUT så är en av delmängderna att ta fram hur slutläget är när 
uppgiften är löst, eller en preliminär målbild om man så vill. I denna nedtecknas 
grovt vad som måste ha gjorts för att uppgiften och problemet ska vara löst. Steg 
2 ”Förstå uppdraget” lägger grunden för slutläget och eftersom denna bild är ganska 
grov så förfinas den efterhand. I steg 4 ”Definiera framgångsfaktorer” konkretiseras 
denna mer genom att bl.a. ta fram delmål, varför ”Objectives” i PrOACT motsvaras 
av båda dessa steg. 
 
Som antyddes i tidigare så identifieras i ”Mission analysis” i COPD vilka tillstånd och 
effekter som ska vara uppnådda genom att olika förmågor finns på plats samt vilka 
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förhållande som ska råda. Detta gäller både för det önskade slutmålet som de delmål 
som finns i alternativen. Med hänsyn till att målsättningarna består av en hierarki av 
nivåer som påverkar varandra så får de övergripande målsättningarna påverkan på 
vad som man vill ska uppnås på kriterie- och aspektnivå. Därför genomsyrar detta 
steg även steg 3b COA Development där detaljerna för alternativen utarbetas. 

6.3. Alternatives  

Alternativen är de potentiella möjligheter som beslutsfattaren har att lösa problemet 
med innan denne har valt ett av dem och gått vidare med alternativet till en mer 
utvecklad plan. PrOACT förespråkar en omfattande och analytisk process för att 
generera alternativ. Hur omfattande denna process kan vara beror mycket på tiden 
som står till förfogande. En stor del av syftet med detta steg är att ta fram 
urvalskriterier som matchas mot slutmålet och effekterna. 
 
PUT har i likhet med PrOACT ett eget steg för alternativen. Liksom PrOACT 
förespråkar också PUT att ta fram ett antal olika som särskiljer sig ifrån varandra och 
som är genomförbara. Beslutsfattaren väljer ett alternativ, eller en kombination av 
alternativ utifrån sin erfarenhet och intuition. 
 
COPD använder steget ”Courses of action development” för framtagande av 
alternativ. Detta steget är mer omfattande än PUT:s och förutom att generera 
alternativen så genomförs också ett spel på vart och ett av alternativen. Spelet ger 
resultat och slutsatser som föder alternativjämförelsen med fakta. Jämförelserna kan 
se ut på olika sätt men är generellt mer strukturerade än i PUT. Efter en noggrann 
jämförelse så framläggs resultatet av denna för beslutsfattaren som väljer ett av 
alternativen. 

6.4. Consequences  

När konsekvenserna av ett alternativ står klart så blir beslutet ofta något enklare. 
I ”Consequences” så analyseras effekterna av ett eller flera alternativ. I analysen så 
kan konkreta fakta ingå men även värderingar och bedömningar av en möjlig 
händelseutveckling. För att genomföra en strukturerad analys så kan användas är en 
konsekvenstabell användas. 
 
I PUT-metoden så genomförs konsekvensanalys i samband med ”Spelet på planen”. 
Detta steg kommer efter att val av alternativ genomförts och påverkar således inte 
utfallet av det beslutet. Däremot så bidrar spelet med att klargöra vissa 
konsekvenser utifrån valt alternativ och kan därmed föras in som möjligheter eller 
begränsningar i den plan som utvecklas från det valda alternativet. 
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Som har nämnts så genomförs spelet på planen i COPD i “Courses of action 
development”. Till skillnad från PUT så ligger denna åtgärd innan beslutsfattaren 
väljer alternativ och utfallet av spelet och konsekvensanalysen som denna omfattar, 
ligger snarare till grund för jämförelser och val av alternativ.  De identifierade 
konsekvenserna tas därefter med i det fortsatta arbete och får, i likhet med 
åtgärderna i PUT, påverkan på utvecklingen av planen. 

6.5. Trade-offs  

Efter att ha genomfört någon form av konsekvensanalys så kan vissa slutsatser dras. 
Ett alternativ kan vara bättre en ett annat i vissa aspekter och sämre i andra. 
Avvägningar kan innebära att alternativen vägs mot varandra aspektvis för att hitta 
möjligheter att eliminera alternativ som är tydligt underlägsna.  Ett annat alternativ 
är att kvitta vissa aspekter som har likande värden mot varandra för att få fram 
tydligare jämförelsepunkter som gör beslutet enklare. 
 
Eftersom valet av alternativ i PUT redan genomförs i steget ”Generera 
handlingsalternativ” och detta främst görs baserat på intuition så finns ingen egentlig 
motsvarighet. Möjligen kan man säga att detta arbete görs undermedvetet strax 
innan valet av alternativ genomförs men det finns inget strukturerat verktyg för 
analys och jämförelser. 
 
I COPD så finns olika sätt att väga aspekter i olika alternativ emot varandra och även 
verktyg för att väga alternativen i sig emot varandra. Dessa moment sker i 
steget ”Courses of action development”. Trots att COPD beskriver strukturerade 
verktyg för jämförelser av aspekterna och alternativen så omfattar inte COPD en så 
strukturerad metod som PrOACT föreskriver med t.ex. kvittningar av aspekter. 

6.6. Uncertainties  

Ett militärt beslutsproblem är som nämnts tidigare ett multikriterieproblem och kan 
både vara ett beslut under risk och under osäkerhet. De osäkerheter som 
”Uncertainties” avser är de som inte går att förutse konsekvenserna av, oavsett hur 
mycket analytiskt arbete som genomförs. I planeringssteget så listas de osäkerheter 
som finns inom ramen för beslutsproblemet. PrOACT föreslår att man försöker 
bedöma möjliga konsekvenser och sannolikheterna för att dessa ska inträffa. 
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I PUT identifieras säkerheterna i beslutsproblemet efterhand. Vissa osäkerheter 
återfinns redan i steget ”Förstå uppdraget”. Eftersom beslutsproblemet inte bara 
omfattar statiska objekt utan även en dynamisk och tänkande motståndare så 
omfattar allt som fienden kan göra, osäkerheter. Dessa försöker till del klarläggas i 
steget ”Identifiera utgångsvärden” där motståndarens handlingsalternativ bedöms. 
Slutligen så identifieras och hanteras osäkerheter även i steget ”Spel på planen”. 
 
Även i COPD så sker identifiering av osäkerheter löpande och kommer fram i både 
”Mission analysis” och ”Courses of action development”. I COPD är det dessutom 
mer uttalat genom t.ex. det strukturerade arbetet med riskanalys. Eftersom spel på 
planen genomförs tidigare i processen och för varje alternativ så blir osäkerheterna 
också tydligare i COPD än i PUT. 

6.7. Risk tolerance  

Steget ”Risk tolerance” i PrOACT handlar om att medvetandegöra och bestämma 
hur mycket risk beslutsfattaren är villig att ta. I militära beslutsproblem är risker en 
naturlig komponent. Risker identifieras och hanteras som en del i problemet samt 
styr till del val av metod och medel för lösandet av uppgiften.  
 
Vilken risk som beslutsfattaren är beredd att ta för att lösa problemet speglar vilka 
framgångsfaktorer som denne definierar. Om framgångsfaktorerna har en offensiv 
prägel så kan man anta att beslutsfattaren är mer riskbenägen än en som antar en 
mer defensiv. Riskbenägenheten syns också i den plan som utvecklas och hur man 
väljer att nyttja de ingående enheterna. Däremot så sker inte identifieringen av 
riskbenägenheten så strukturerat och utpräglat som i PrOACT utan mer intuitivt. 
 
Riskbenägenheten blir mer tydlig i COPD än i PUT, främst genom riskanalysen i 
”Courses of action development” som kan få en direkt påverkan på utformningen av 
handlingsalternativen. I likhet med PUT så syns också riskbenägenheten i 
utvecklingen av planen som genomförs i ”Concept of operations development”. 

6.8. Linked decisions 

Ett beslut får alltid följder. Dessa kan vara positiva eller negativa och i steget  
Sammanlänkade beslut så försöker man klargöra dessa. En del av detta arbetet är att 
inhämta mer information för att klarlägga konsekvenserna. En annan del är att skapa 
flexibla planer. 
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Vilka konsekvenser som ett beslut eller ett valt alternativ kan få försöker till del 
klarläggas i steget ”Spel på planen”. Här identifieras konsekvenser och för att parera 
oönskade samt skapa en beredskap att omhänderta positiva, tecknas dessa ned i 
beslutstödsplanen. Denna plan är förutsättningen för att fatta snabba beslut vid en 
snabb händelseutveckling. Åtgärderna förs därefter till del in i ordern till förbanden 
och till del stannar de i beslutstödsplanen.  
 
Åtgärderna i COPD motsvarar de som genomförs i PUT. Under spelet i ”Courses of 
action development” så identifieras också eventuella konsekvenser som kan påverka 
planen på sikt. De identifierade konsekvenserna påverkar koordineringsbehoven och 
kan också föranleda reservplaner som säkerställer att slutmålen i operationsdesignen 
nås. 

6.9. Sammanfattande jämförelse 

En sammanfattning av jämförelserna mellan PrOACT, PUT och COPD presenteras 
i Figur 17. Denna jämförelse, tillsammans med de utvecklade jämförelsepunkterna 
ovan, visar att både PUT och COPD förhåller sig ganska väl till PrOACT. COPD 
följer mer enhetligt de steg i PrOACT som anges i Smart Choices, men ingen av 
metoderna följer exakt PrOACT-metoden. Om vi väljer att betrakta beskrivningen i 
Smart Choices som en idealbild eller en modell som försöker spänna över alla 
former av beslutsproblem så kan vi också tolka modellen. Istället för att förvänta sig 
att alla andra modeller ska följa varje steg exakt så kan vi se till hur de förhåller sig 
till varandra konceptuellt. Med den utgångspunkten så följer COPD PrOACT väl 
och PUT håller sig i stort till PrOACT. Den stora skillnaden förfaller vara när valet 
av alternativ genomförs och med vilket verktyg.  Medan man i COPD väljer 
alternativ sent, och först efter att dessa är jämförda och värderade samt både 
avvägningar och osäkerheter är klarlagda, så sker valet i PUT intuitivt och i direkt 
anslutning till alternativgenereringen. Eftersom detta val sker intuitivt och därmed 
saknar strukturerat verktyg så har inte heller PUT någon metod för PrOACTs 
”Trade-offs”. Möjligen kan man hävda att detta sker ”tyst” under den intuitiva 
processen, men detta är svårt att bevisa eftersom det inte förklaras i någon 
metodbeskrivning. 
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Figur 17: Sammanfattande jämförelse 
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7. Diskussion 

Syftet med detta arbetet är att jämföra PUT och COPD ur ett beslutsanalytiskt 
perspektiv. Den ovan genomförda jämförelsen och analysen med PrOACT som 
referens har gjort detta och identifierat både likheter och skillnader. Dessa likheter 
och skillnader föreligger både mellan de militära beslutsmodellerna och PrOACT 
samt mellan PUT och COPD.  
 
Givet att PrOACT är en allomfattande modell som gör anspråk på att kunna 
tillämpas på alla beslutsproblem så måste man också utgå ifrån att den används i 
tillämpliga delar. En modell som ska omfatta allt är troligtvis inte en optimal modell 
för något utan mer en mall för hur beslut borde fattas. Därför görs antagandet att 
Hammond, Keeney och Raiffa har presenterat en modell som övriga beslutmodeller 
kan förhålla sig till utan att behöva följa varje steg exakt. Med denna tolkning så 
följer både PUT och COPD andan i PrOACT. Därmed nöjer sig diskussionen  med 
att konstatera att inte föreligger några monumentala skillnader mellan de etablerade 
beslutsanalytiska metoderna och de militära. Den fortsatta diskussionen kommer 
fokusera på förhållandet mellan PUT och COPD. 

7.1. Allmänt 

Det som skiljer metoderna åt mest verkar vara valet av alternativ. Medan det i PUT 
sker i förbifarten, tidigt processen och baseras på beslutsfattarens intuition och 
erfarenhet, så sker det mycket mer strukturerat och analytiskt i COPD. Syftet med 
COPD:s metod för val av alternativ är främst att hantera komplexiteten i problemet 
och utgår ifrån att beslutsfattaren inte har erfarenhet av ett beslutsproblem av en 
liknande omfattning. Det strukturerade arbetet kompenserar alltså för avsaknaden 
av rutin. Mot denna bakgrund så är det också rimligt att utgå ifrån att det är just 
metoderna för val av alternativ som skulle gynna den oerfarne beslutsfattaren i PUT. 
I arbetet med analysen av alternativen så använder COPD urvalskriterier som 
baseras på det inledande steget ”förstå uppgiften”. Beroende på tid, typ av uppgift 
och beslutsfattarens preferenser så kan man därefter använda fyra olika verktyg för 
jämförelse av alternativ, för- och nackdelar, horisontell kontroll, värdering mot 
fiendens handlingsalternativ samt värdering mot urvalskriterier. De tre första utgörs 
av normativa jämförelser och är till del ganska likt den metod för val av alternativ 
som finns i PUT, även om man i COPD:s fall tecknar ned de värderingar man gör 
och därmed har en viss spårbarhet. Ett antagande är att dessa metoder inte tillför 
särskilt mycket för den oerfarne beslutsfattaren utan att det är en värdering av 
beslutskriterier som faktiskt tillför något i processen. Detta torde vara ett stöd för 
de oerfarne i arbetet för att välja ett alternativ och förstå varför det ena alternativet 
var bättre än det andra. Därmed inte sagt att det är rätt alternativ men det kan man 
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å andra sidan inte avgöra med den intuitiva metoden heller förrän slaget är utkämpat 
och beslutsfattaren står som segrare. 

7.2. PUT 

Förutsättningarna för att använda PUT är goda när beslutsfattaren är rutinerad, 
kravet på snabba beslut är högt och det är kort väg mellan beslutsfattare och 
utförare. PUT fungerar inte lika bra om beslutsfattaren är orutinerad och situationen 
är upplevd som komplex. Då finns risken att PUT är en metod som är alltför 
avskalad och saknar relevanta verktyg. Alternativvalet bygger på beslutsfattarens 
rutin och igenkänning av situationen. I PUT ligger valet av alternativ avsevärt före 
motsvarande steg i COPD. En stor anledning till detta är att Thunholms forskning 
inför framtagandet av PUT visade på att de flesta ändå valt alternativ i detta skede 
och att det då var onödigt att ta en extra omväg i metoden för att ändå komma fram 
till samma resultat. Detta fungerar bra för den erfarne beslutsfattaren men för den 
nya officeren som ska lära sig metoden och taktiken innebär det en brist. 
Konsekvensen av denna relativa svaghet i modellen påverkar både tempot och 
kvaliteten i beslutet. Svagheten ligger här främst i jämförelse samt val av alternativ. 
Hammond et al menar att ”ett beslut är inte bättre än det bästa alternativet”, men att 
reducera ned valet av alternativ till något ”tillräckligt bra” är kanske inte just det, i 
synnerhet om man inte ens vet vad tillräckligt bra är. 

7.3. COPD 

Olika nivåer har olika behov och krav på dokumentation samt tempo i 
beslutsfattandet. Man får förutsätta att omloppstiden från att planeringsgruppen får 
en uppgift att lösa tills en detaljerad plan är utformad i COPD är längre än i PUT. 
Inte minst kraven på dokumentation och de löpande återredovisningarna till 
beslutsfattaren är tidskrävande, men samtidigt en viktig del i planeringen. I 
synnerhet är det viktigt för att kunna skapa en ledstång att hålla sig i under 
planeringen. De målsättningar som tas fram i det första steget i COPD och som 
ligger till grund för t.ex. valen av alternativ är giltiga hela vägen igenom processen. 
Att inte vara lojal mot denna inledande analys riskerar att föra planen för långt ifrån 
problemet som ska lösas. Men spårbarhet och dokumentation är även viktigt för att 
kunna redovisa för högre ledningsnivåer hur man kom fram till beslutet, särskilt om 
den operativa planen får politisk-strategiska konsekvenser. Det omfattande 
analysarbete som görs är också en förutsättning för att kunna angripa, relativa eller 
absoluta, komplexa problem med vitt skilda aspekter. Om problemet upplevs som 
komplext så är ligger troligtvis inte lösningen i intuitivt beslutsfattande, även om det 
finns forskning som även pekar mot detta. Som vi sett tidigare så är det svårt för en 
enskild individ att ha erfarenhet av alla områden samtidigt, vilket är förutsättningen 
för just intuitiva beslut. Intuitivt beslutsfattande för att lösa ett problem med flera 
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aspekter är troligen istället mer tillämpbart när konsekvenserna av varje aspekt är 
kända. 

7.4. Sammanfattning 

I officersutbildningen finns idag två huvudsakliga handböcker för hantering av 
beslutsmetoderna. För COPD/SPL finns Svensk Planerings- och Ledningsmetod 
SPL 2017 och för PUT Metodhandbok Ledning Bataljon 2007. Trots att SPL skrevs 
tio år efter så nämns inte PUT i denna publikation. Detta beror troligen till del på 
att den taktiska nivån avgränsats bort i SPL men konsekvensen blir att SPL och PUT 
aldrig beskrivs en gemensam kontext och det förklaras inte hur dessa kan eller ska 
förhålla sig till varandra. Avsaknaden av denna brygga mellan metoderna som är en 
brist som ökar det mentala avståndet mellan de två metoderna. Under utbildningen 
hanteras PUT och COPD som två helt olika tematiska områden trotts att de 
egentligen är väldigt nära besläktade. Även om Försvarsmaktens avsikt är att 
använda de båda metoderna på olika nivåer så finns det metodmässiga fördelar att 
behandla båda modellerna som en enhet. Metodbeskrivningarna skulle då kunna vara 
skalbara med en renodlat strukturerad metod på strategisk och operativ nivå och 
semi-strukturerad med intuitiva inslag på taktisk nivå. Beroende på tid till 
förfogande, upplevd komplexitet och kompetens så kan de strukturerade och 
intuitiva inslagen öka eller minska men är ändå en och samma modell. 
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8. Slutsats 

I arbetet har två beslutsmetoder som används inom Armén jämförts. Metoderna 
används i olika kontexter och på olika beslutshierarkiska nivåer. Ur ett 
beslutsteoretiskt och beslutsanalytiskt perspektiv så har de båda metoderna många 
strukturella likheter. De följer t.ex. båda formerna för multikriterieanalys och följer 
det som Hammond, Keeney och Raiffa stipulerar som en effektiv beslutsprocess. 
Arbetet har dock lyft fram skillnaderna mellan PUT samt COPD och har genom 
detta arbete identifierat en utvecklingspotential i PUT. Skillnaderna till trots så är 
likheterna mest framträdande och i ljuset av jämförelsen så kan det upplevas som 
märkligt att PUT och COPD/SPL behandlas som två separata metoder. Istället 
skulle de kunna hanteras som en och samma modell med olika verktyg och processer 
beroende på hierarkisk nivå samt krav på beslutstempo. En orsak till att de 
behandlas som två olika metoder anser jag till del bero på avsaknaden av ett 
strukturerat inslag i PUT. Betraktar man Arméns planeringsmetoder i en fallande 
skala så kan man utgå ifrån COPD/SPL på strategisk och operativ nivå, en utvecklad 
PUT med mer analytiska verktyg på högre taktisk nivå och som en 
introduktionsmetod för oerfarna beslutsfattare. På lägre taktisk nivå och som en 
metod att använda när tillräckligt med erfarenhet samlats in finns PUT som den ser 
ut idag.  
 
För att ytterligare utveckla metoderna för värdering av handlingsalternativ bör även 
här genomföras fördjupade studier. I de verktyg som beskrivs för COPD så 
presenteras två tabeller med viktningar. Ett antagande gjordes att vikten beskriver 
en egenskap hos en aspekt, men eftersom det inte tydligt framgår hur det är tänkt 
att viktkoefficienterna ska användas är det svårt att avgöra. En utveckling av 
metoden som omfattar ett klargörande avseende hur viktningarna ska genomföras är 
önskvärt. Inom ramen för denna undersökning bör t.ex. AHP kontrolleras. AHP är 
en spridd men kontroversiell metod. Ytterligare en metod som skulle kunna tillföra 
denna högre spårbarhet och som är något mindre kontroversiell är Swing weighting. 
Som koncept skulle metoderna genom sina verktyg för tilldelning av vikter i additiva 
nyttofunktioner kunna vara lämpliga att använda i en utvecklad planeringsmodell. 
De skulle åtminstone kunna tillföra en högre grad av spårbarhet en 
alternativvärderingen än vad som är fallet idag.  
 
Det är en gammal sanning att en militär organisation ogärna förändrar etablerade 
metoder men för att lyckas krävs ihärdigt arbete, något som bland annat 
militärteoretikern Basil Lidell Hart ramade in väl med följande citat: 
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”There are over two thousand years of experience to tell us that the only thing harder  
than getting a new idea into the military mind is to get an old out103” 

 
Med hänsyn till citatet är det rimligt att anta att även ett arbete med att förändra 
svenska planerings- och beslutsmodeller kommer att ta tid. Detta ska dock inte 
förhindra att arbetet för förändring och förbättring sker. Snarare gäller det att vara 
mer ihärdig och mer pedagogisk, utan att göra avkall på de teoretiska grunderna, i 
argumentationen för en mer effektiv beslutsmodell. Det borde ligga i det allmännas 
intresse att de myndigheter som gemensamt finansieras med skattepengar sköts så 
effektivt som möjligt. Detta innebär också att de anställda tjänstemännen också ska 
vara så effektiva som möjligt. Resultatet av detta arbete kan bidra till denna 
utveckling. 
  
  

                                                        
103 Axberg, et al, 2013, sid 7 
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