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Abstrakt 

 
I den här uppsatsen jämförs Försvarsmaktens sätt att fatta strategiska beslut 

med några av de beslutsmodeller och roller som beskrivs inom beslutsteorin. 

Syftet med uppsatsen är att utifrån teorier inom beslutsteori och kognitiv 

psykologi förstå logiken bakom Försvarsmaktens strategiska besluts-

processer. Underlaget kommer dels från litteratur inom områdena, från 

intervjuer samt i viss mån från myndighetsdokument.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

När jag skriver detta har jag varit anställd som operationsanalytiker vid Totalförsvarets 

forskningsinstitut, FOI, i cirka femton år. Mitt arbete har i mångt och mycket gått ut på att 

stödja beslutsfattare på olika sätt inför och under beslutsfattandet. Miljön där detta har skett är 

mestadels knuten till det svenska försvaret och besluten när det gäller strategisk art.1 Under 

denna tidrymd har jag funderat en hel del över beslutsfattandets natur. Varför är verklighetens 

beslutsprocesser så annorlunda än de som beskrivs i läroböckerna? Varför har organisationer en 

beskrivning av hur deras beslutsprocesser ser ut men en helt annan praxis? Och har det någon 

praktisk betydelse hur Försvarsmakten fattar sina strategiska beslut? Och går det i så fall att 

förbättra beslutsprocesserna? 

 

Jag har valt att studera Försvarsmakten eftersom den är den organisation jag har störst 

erfarenhet av. Försvarsmakten är stor organisation med många unika men sinsemellan 

olikartade uppgifter. Trots detta är jag övertygad om att det går att hitta många likheter mellan 

det strategiska beslutsfattandet där och i andra organisationer som hanterar annan långsiktig och 

komplex planering. Detta ligger dock utanför uppsatsens ram.    

 

1.2 Disposition, syfte och frågeställningar 

1.2.1 Disposition 

Uppsatsen inleds med en redovisning av den metod jag har använt. 

 

Kapitel 2 är en sammanställning av teorier och forskningsresultat som är relevanta för mitt 

ämne. Teoriavsnittet berör framförallt ämnesområdena organisationsteori, beslutsteori och 

psykologi. 

 

Kapitel 3 är en kort beskrivning av Försvarsmaktens organisation och styrning av strategiskt 

beslutsfattande.  

 

Kapitel 4 är en beskrivning av operationsanalys och operationsanalytiker i Försvarsmakten. 

 

Kapitel 5 är en redovisning av resultatet av de intervjuer jag genomfört. 

 

I kapitel 6 gör jag en jämförelse mellan teori och Försvarsmaktens verklighet. 

 

Uppsatsen avslutas i kapitel 7 med slutsatser om strategiska beslutsfattandet i Försvarsmakten 

går till och hur det skulle kunna förbättras. 

 

1.2.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Försvarsmakten fattar strategiska beslut. Detta 

innefattar Försvarsmaktens egen uppfattning om hur detta ska gå till, uttryckt i styrande 

                                                 
1 Med strategiska beslut menar jag här att det är beslut som har avgörande betydelse för den 

organisation de fattas i och/eller för samhället i stort. Konsekvenserna av besluten har betydelse 

för lång tid (flera år eller decennier) och involverar stora kostnader. 
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dokument, rutiner och de anställdas uppfattning. Det innefattar också hur det går till, enligt ett 

urval av personer som intervjuats. I denna undersökning har jag utgått från fyra frågeställningar: 

 

 

- Vilken logik följer Försvarsmaktens strategiska beslutsfattande, i teori och praktik och 

kan beslutsfattandet beskrivas med någon av de vanliga beslutsmodellerna?  

 

- Vilka egenskaper karaktäriserar en god beslutsfattare? Kan beslutsfattare bli bättre på 

att fatta beslut?  

 

- I vilken mån tar Försvarsmakten hjälp av formaliserade beslutsstöd, modeller och 

verktyg? 

 

- Finns det några problem med hur Försvarsmakten fattar strategiska beslut och i så fall, 

kan det strategiska beslutsfattandet i Försvarsmakten förbättras, i perspektivet av de tre 

frågeställningarna ovan? 

 

1.3 Metod 

Kärnan i innehållet i min uppsats bygger på intervjuer med några av mina kollegor vid FOI 

under 2011 och 2012 när de tjänstgjorde vid Försvarsmaktens högkvarter och där hade 

arbetsuppgifter som gjorde att de kom i kontakt med strategiskt beslutsfattande. En av 

kollegorna tjänstgjorde vid intervjutillfället på Försvarsdepartementet, men hade tidigare arbetat 

på Högkvarteret.  Totalt gjorde jag fem sådana intervjuer. Dessutom intervjuade jag en 

beslutsfattare (officer) på hög nivå i Högkvarteret. Intervjuerna var semistrukturerade och tog 

ungefär 1 ½ timme per intervju att genomföra. Intervjuerna spelades in, transkriberades samt 

analyserades. Eftersom innehållet i intervjuerna kan uppfattas som känsligt har jag valt att inte 

namnge intervjupersonerna eller närmare gå inpå vilka befattningar de har. En del av kontexten 

förloras på så sätt, men kompenseras förhoppningsvis genom att intervjupersonerna vågat vara 

mer öppna. Intervjupersonerna är valda efter vilken insyn de hade i olika delar av 

beslutsprocessen. Jag hade ursprungligen för avsikt att göra fler intervjuer, framför allt med 

officerare men med hänsyn till arbetsomfattningen avstod jag från detta.  

 

Intervjuerna har strukturerats tematiskt i kapitel 5. Jag har valt att låta en av dem inleda kapitlet. 

Detta eftersom jag bedömt att intervjun har ett rikhaltigt innehåll som illustrerar ämnet på ett bra 

sätt. De övriga intervjuerna är strukturerade enligt de övergripande rubrikerna Hur det de facto 

går till, Beslutsfattarna, De som bereder besluten, Beslutsunderlaget, Beslutet och 

beslutsprocessen samt Beslutstöd, modeller och verktyg. 

 

Teorikapitlet är delvis skrivet efter intervjuerna. Jag är medveten om att mitt litteratururval inte 

täcker hela det område jag behandlar. Detta är, liksom urvalet av intervjupersonerna, en fråga 

om uppsatsens omfång. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Beslutsteori 

Forskning om hur beslut fattas brukar sammanföras under rubriken beslutsteori.  

Beslutsteori är ingen egen akademisk disciplin utan kan betraktas som tvärvetenskaplig. 

Beslutsteori studeras inom eller har hämtat influenser från områden som ekonomi, sociologi, 

statistik, filosofi, politik, matematik, organisationsteori, datorvetenskap, beteendevetenskap och 

operationsanalys [Riabacke, 2007]. 

 

Några frågeställningar som behandlas i beslutsteorin är   

 

 Beslutet. Vad är ett beslut och i vilket syfte fattas beslut. Finns det olika slags beslut. 

Vad är ett bra respektive ett dåligt beslut? 

 

 Beslutsprocessen. Hur går det till när beslut fattas? Hur bör det gå till när beslut fattas? 

 

 Beslutsfattaren. Vilka drivkrafter och kognitiva begränsningar styr beslutsfattaren? Vad 

karaktäriserar en bra respektive en mindre bra beslutsfattare? 

 

Beslutsteorin kan delas in efter utifrån de perspektiv forskningen har. Man brukar använda sig 

av tre sådana perspektiv. Det normativa omfattar teorier om hur beslut bör fattas, medan det 

deskriptiva beskriver hur beslut fattas i verkligheten [Nationalencyklopedin, 2014. Beslutsteori]. 

Det finns också ett tredje perspektiv, det preskriptiva som utgår från de normativa idealen men 

försöker anpassa dem till den verklighet som den deskriptiva forskningen beskriver [Riabacke, 

2007].  

 

2.1.1 Några olika beslutsmodeller 

I beslutsteorin beskrivs beslutsfattandet med hjälp av olika beslutsmodeller. Dessa kan delas in 

efter vilken logik som råder i modellen. Exempel är regelstyrda och konsekvensstyrda modeller 

[March, 1994, Flaa m.fl., 1995] eller rationella, politiska och anarkistiska [Flaa m.fl., 1995].  

  

Nedan följer en kort presentation av några av de vanligaste beslutsmodellerna. Indelningen är 

delvis överlappande. Presentationen gör inte anspråk på att vara fullständig. 

 

Rationellt beslutsfattande 

I normativ beslutsteori är det nästan alltid det rationella beslutsfattandet som avses. Rationella 

beslutsmodeller beskriver beslutsfattandet som konsekvensstyrt. Med detta menas att det är 

konsekvenserna av beslutet som styr vilket beslut som fattas. Beslut definieras som ett val 

mellan olika alternativ. Enligt March [1994] karaktäriseras det rationella beslutsfattandet av att 

beslutsfattaren eller beslutsfattarna: 

 

 Identifierar och beaktar samtliga möjliga handlingsalternativ 

 

 Tar hänsyn till alla utfall av varje handlingsalternativ (både de önskade och oönskade) 

samt känner till och beaktar sannolikheterna för att de olika utfallen ska inträffa. 

 

 Har tydliga preferenser som handlingsalternativen och deras utfall kan värderas mot. 

 

 Har beslutsregler för hur själva valet mellan alternativen ska ske.  
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Rationella beslutsmodeller bygger på teorin om förväntad nytta.  [Nationalencyklopedin, 2014. 

Beslutsteori]. Den förväntade nyttan får man genom att multiplicera värdet av varje utfall med 

sannolikheten för att utfallet ska inträffa. Till exempel om man köper en lott är den förväntade 

nyttan lika med vinstsumman gånger sannolikheten för att dra en vinstlott. Enligt teorin om 

förväntad nytta väljer en beslutsfattare alltid det alternativ som ger den största förväntade 

nyttan. 

 

Renodlat rationellt beslutsfattande är en normativ produkt. Det är omöjligt till och med för den 

bäste beslutsfattare att kunna identifiera samtliga alternativ, förutse alla konsekvenser av varje 

alternativ och dessutom beräkna sannolikheterna för var och en av dessa. Därför har det 

lanserats beslutsteorier med begränsad rationalitet som bättre avspeglar vad som är möjligt att 

åstadkomma. En sådan beslutsmodell är ”Administrative man”. I denna modell saknar aktören 

eller aktörerna full insikt i vad problemet är eller vilka de möjliga alternativen och deras 

konsekvenser är. De saknar också entydiga och gemensamma preferensskalor för att jämföra 

alternativ och konsekvenser. Konsekvensen av dessa begränsningar gör att man inte kan söka 

optimala lösningar utan istället får nöja sig med tillräckligt bra lösningar [Flaa m.fl., 1995]. När 

man talar om rationellt beslutsfattande är det oftast begränsad rationalitet man syftar på och det 

är också så jag använder begreppet i fortsättningen. 

 

Regelstyrt beslutsfattande 

I regelstyrt beslutsfattande utgår man från en uppsättning regler som är definierade på förhand. 

Det är inte beslutsfattarens ansvar vilka konsekvenserna blir av beslutet utan den analysen 

förutsätts vara gjord av dem som tagit fram reglerna. Det regelstyrda beslutsfattandet har sin 

tillämpning när det är avgörande att resultatet blir ”rättvist”. Exempel är inom rättsväsende och 

socialförvaltning. [Flaa m.fl., 1995]. Andra exempel på regelstyrda beslut är 

meriteringsprocessen inom forskarsamhället, betygsättning i skolor samt olika andra 

kvalitetssäkringsprocesser. 

 

Men regelstyrningen har också en mer informell aspekt. Både March [1994] och Brunsson 

[2006] beskriver hur en persons eller organisations identitet är styrande för vilka beslut som 

fattas och hur de fattas. Är man (eller vill vara) en viss typ av person fattar man också vissa 

beslut. Detta gäller så väl på det privata planet till exempel avseende etnicitet, religion och kön 

som på det professionella planet i form av ”företagsanda”, föreställningar om vad som är 

möjligt eller inte och så vidare. 

 

 

Politiska beslutsmodeller 

Flaa m.fl. [1995] jämför de politiska beslutsmodellernas beslutsfattande med det som används i 

det politiska livet. Konfrontation och förhandling är utmärkande. Målet är att komma fram till 

ett gemensamt beslut snarare än ”det bästa” beslutet eller ett ”bra” beslut i någon annan mening. 

Aktörerna är ganska få och kan delas in i intressegrupper med relativt klara mål. De olika 

intressegruppernas mål och värderingar är delvis motstridiga, men inte helt – förhandling är 

möjlig. Beslutsprocessen resulterar i kompromisser som kan vara av två principiellt skilda slag:  

 

 Målkompromisser, som ofta är mycket generella för att täcka in intressenternas 

spretande målformuleringar. Denna typ är ovanlig men förekommer exempelvis i 

politiska partiprogram. 

 

 Medelkompromisser, som inte förutsätter enighet om målen. Här bedömer 

intressenterna istället hur olika alternativa handlingsvägar gynnar deras sak och 

resultatet är av sekundär betydelse. 
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Anarkistiska beslutsmodeller 

De anarkistiska modellerna försöker beskriva2 beslutssituationer där målen är oklara, instabila 

och konfliktfyllda. Det existerar inte heller någon given preferensskala och sambandet mellan 

orsak och verkan är svårbedömt. Ofta är ett stort antal beslutsfattare involverade, men bara på 

deltid i mån av hur mycket tid som finns med hänsyn till andra beslut och övriga sysslor. Allt 

detta gör beslutssituationen mycket komplex. Exempel på två anarkistiska modeller är Muddling 

through-modellen och Garbage can-modellen. Muddling through-modellen bygger på 

inkrementella beslut. Man ”tråcklar sig igenom” beslutsprocessen med flera små, stegvisa och 

ofta osammanhängande justeringar. Besluten styrs av vilka intressen som dominerar den 

aktuella dagordningen. Resultatet av flera sådana beslutstillfällen tenderar till slut att bli 

oöverblickbart. I efterhand är det därför svårt att beskriva hur det egentligen gick till när 

beslutet fattades. I Garbage can-modellen ses beslutsprocessen som ett samspel mellan fyra 

olika strömningar: Beslutsmöjligheter, det vill säga situationer när det förutsätts att 

organisationen gör ett val. Problem som väntar på att bli lösta. Lösningar, till exempel i form av 

ny teknik, färdigheter och kunskaper, som söker problem. Deltagare som för med sig 

information, färdigheter samt problem och lösningar. Garbage can-modellen anses vara en 

relevant beskrivning på organisationer där osäkerheterna är stora, som i etableringsfasen eller 

under stora omorganisationer [Flaa m.fl., 1995]. 

 

Gränsen mellan de olika beslutsteorierna och -modellerna är inte helt tydlig. Exempelvis räknar 

Flaa m.fl. [1995] in det regelstyrda beslutsfattandet under de rationella modellerna. Ett annat 

synsätt är att de rationella modellerna är ett specialfall av regelstyrning. Man ser det då så att 

den rationella modellen är ett förutbestämt regelsystem som man kommit överens om att följa 

och gör så oavsett konsekvenserna [March, 1994]. 

 

2.1.2 Mer om rationellt beslutsfattande 

De rationella modellerna dominerar den normativa beslutsteorin. En övervägande del av den 

normativa (och preskriptiva) litteraturen sätter likhetstecken mellan beslut och rationella beslut. 

Även inom de organisationer som fattar beslut beskrivs besluten övervägande som ”rationella” 

även om de inte är det. Den deskriptiva forskningen visar dock att det hör till ovanligheten att 

beslutsfattare verkligen fattar beslut på ett ”rationellt” sätt. Istället för att söka fler alternativ 

nöjer sig beslutsfattaren med ett eller ett fåtal. Alternativens utfall och konsekvenser behandlas 

bristfälligt eller inte alls. Istället för att bestämma (eller försöka uppskatta) sannolikheterna för 

olika utfall används enkla tumregler. Mål och preferenser är otydliga och varierar över tiden i 

beslutsprocessen. [Brunsson, 2006]. Kopplingen mellan problem och lösning är inte alltid 

tydlig. [March, 1994, Brunsson, 1998]. Det finns flera orsaker till att det är på detta sätt. 

Begreppet ”beslut” är inte entydigt. De kontexter som besluten fattas i kan variera nästan i det 

oändliga. Beslutsfattarna är ofta flera och har ett stort antal intressen – ofta motstridiga – att ta 

hänsyn till.  

 

Beslutets roll och dess grad av rationalitet 

I centrum för all kunskap och forskning om beslutsfattande finns själva beslutet. Frågan: ”Vad 

är ett beslut?” kan tyckas trivial. Det vanligaste svaret är att det är ett val mellan minst två 

alternativ. Det är också det vanligaste perspektivet i litteraturen, som i allmänhet har rationella 

beslutsmodeller som utgångspunkt. I forskning som har ett annat fokus kan man dock hitta 

avvikande beskrivningar. Brunsson [1998] beskriver fyra olika roller som beslut och 

beslutsprocesser kan ha. Den här indelningen följer inte någon klassning i de typer av 

                                                 
2 De är alltså i första hand deskriptiva, även om det finns undantag t.ex. hos Brunsson. 
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beslutsmodeller som beskrivits ovan. Däremot är de olika vanligt förekommande i respektive 

modell. De fyra rollerna är enligt Brunsson: 

 

- Ett val mellan alternativ 

- Ett sätt att skapa handling 

- Ett sätt att fördela ansvar 

- Ett sätt att skapa legitimitet 

 

Den första rollen, att välja, är den allmänt vedertagna definitionen av vad ett beslut är. Den har 

behandlats i avsnitt 2.1.1. 

 

Den andra rollen, att skapa handling, underlättas enligt Brunsson av att beslutsprocessen är 

systematiskt irrationell. Beslutet fungerar som en språngbräda för vidare agerande. Rationalitet 

är då ett hinder: Många alternativ och grundlig analys skapar osäkerhet och oenighet vilket 

fördröjer beslutet. Krav på ökad rationalitet kan till och med användas som ett vapen av dem 

som vill stoppa en handling, till exempel opinionsgrupper som kräver noggrannare utredningar, 

fler alternativ och så vidare. Vill man fatta beslut snabbt ska man alltså undvika en hög grad av 

rationalitet. 

 

Den tredje rollen, att fördela ansvar, utgår från uppfattningen att om en person medvetet och 

frivilligt orsakar en handling är han eller hon också ansvarig för handlingen. Att ha förmåga att 

orsaka något innebär makt. Ansvar indikerar alltså makt, något som beslutsfattare ofta vill 

framhålla att de har. Om man definierar beslut som val gör beslutsfattaren sitt val och blir 

ansvarig för det och manifesterar därigenom sin makt. Enligt Brunsson kan den här 

beslutsrollen förklara varför tolkningen av beslut som val (roll ett) blivit så populär: Den 

betonar beslutsfattaren som orsaken till beslutet och därigenom ansvarig. Och beslutet får gärna 

framstå som irrationellt. Ju mer beslutsfattarens subjektiva tyckande lyfts fram, desto större blir 

dennes personliga ansvar. Omvänt kan det finnas situationer då beslutsfattare inte vill ta ansvar, 

exempelvis om beslutet är impopulärt. Detta kan göras genom att framställa beslutsprocessen 

som rationell, att beslutet var det enda logiska alternativet. Detta kan förstärkas genom att 

beslutsfattaren använder sig av någon form av beslutsstöd. Det framstår då som att det är 

beslutsstödet (beräkningarna, modellen, datorn) som kommit fram till beslutet och inte 

beslutsfattaren. 

 

Den fjärde rollen, att skapa legitimitet, är ett sätt för en organisation att visa att den agerar enligt 

omgivningens normer. I den här rollen behöver besluten inte följas av någon handling. När 

beslut har den här rollen är det, enligt Brunsson, vanligt att den uteblivna handlingen skylls på 

implementeringsproblem. Brunsson påpekar att det finns vissa organisationer som uteslutande 

fattar beslut som inte åtföljs av någon handling, exempelvis parlament, regeringar och styrelser. 

I vissa fall kan organisationen vara utsatt för flera motstridiga krav. Brunsson exemplifierar med 

ett företag som både har kravet att verksamheten ska vara lönsam och att den inte får förstöra 

miljön. Lösningen kan då vara att företaget fortsätter med den miljöfarliga verksamheten men 

samtidigt fattar beslut om att ta fram ett miljöprogram. Denna typ av diskrepans mellan beslut, 

handling och vad organisationen presenterar utåt är vanlig när den utsätts för motstridiga 

normer. 

 

Enligt Brunsson har beslutets roll inverkan på graden av synlighet och rationalitet i processen: 

 
När beslut är mycket formella och synliga uppstår vanligen andra effekter än val. I vilken 

utsträckning beslutsprocessen följer rationella normer kan förväntas variera beroende på 

beslutets roll och på vad beslutsfattarna vill uppnå. En hög grad av rationalitet kan tolkas som 

ett försök att lösa valproblem, men också som försök att hindra eller stoppa handling, att 

undvika ansvar eller att skapa legitimitet för organisationer i omgivningar där motstridiga 

normer är viktiga. Rationalitet ger en distans mellan beslut och handling: Rationellt 

beslutsfattande är inriktat på val snarare än på handling, det fjärmar beslutsfattarna från 
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handlingarna och det legitimerar i situationer där motstridighet mellan beslut och handling är 

gynnsamt.  

[Brunsson, 1998, sidan 58] 

 

2.1.3 Beslutskontexten 

Beslut fattas i alla organisationer och miljön de fattas i kan vara radikalt olika. Vissa typer av 

organisationer tillämpar uteslutande ett regelstyrt beslutsfattande (till exempel inom juridiken) 

men bortsett från detta finns det regler för hur medlemmarna i en organisation, yrkeskår och så 

vidare ska utföra sina uppgifter och som de har accepterat som en del av sin identitet. Lärare, 

läkare och arbetare vid löpande band följer alla olika uppsättningar regler i sitt yrkesutövande. 

Detta gäller även för beslutsfattare [March, 1994]. Regelverket kan vara mer eller mindre tydligt 

formulerat. Organisationskulturen innehåller en rad oskrivna regler som sätter gränser för 

beslutsfattarnas agerande. Att gå utanför dessa (outtalade) gränser innebär att inte passa in och 

kan bestraffa beslutsfattarna hårt. Rädslan att förlora jobbet kan vara en orsak till att 

beslutsfattarna håller sig inom sin organisations ramar [Riabacke, 2007].  

 

2.2 Begränsningar i förmågan att fatta beslut på ett rationellt sätt 

Som framgått ovan är det inte alltid som beslutsfattare vill fatta beslut enligt den rationella 

modellen. Men även om beslutsfattaren försöker följa de normativa reglerna visar forskning att 

de sällan lyckas. Människors tänkande begränsas nämligen av en rad kognitiva, känslomässiga 

och sociala snedvridningar som gör att deras beslutsfattande avviker från den rationella 

(normativa) modellen. 

 

2.2.1 Svårigheter med att uttrycka värderingar 

March [1994] pekar på att det finns minst tre problem som rör beslutsfattarnas värderingar. 

Enligt normativa teorier antas 

 

1. Värderingar vara konsistenta. Detta innebär att beslutsfattaren förväntas kunna 

presentera en logiskt sammanhängande prioritering av önskade utfall.3 

 

2. Värderingar vara stabila, det vill säga de ändras inte över tiden. De värderingar som 

rådde vid beslutstillfället gäller också när beslutet realiseras. 

 
3. Värderingar vara oberoende av beslutsprocessen. 

 
Verkligheten visar att dessa antagande inte är riktiga. Värderingar är inkonsistenta. Det kan vara 

svårt att förutse vilka värderingar man kommer att ha i framtiden. Värderingarna utvecklas 

under beslutsprocessen. 

 

Ännu mer komplicerat blir det om beslutsfattarna är flera. Då måste de, förutom att kunna 

uttrycka sina egna värderingar, förstå de andras värderingar och kunna jämka ihop dem med 

sina egna. Beslut som har vissa konsekvenser som infaller långt fram i tiden är särskilt svåra. 

Målen på kort och lång sikt är ofta oförenliga. Hur ska man då vikta dessa mot varandra så att 

man tar hänsyn till att värderingarna blir mer osäkra ju längre bort i tiden man kommer? Hur 

                                                 
3 Ett exempel på konsistens är att om A är bättre än B som är bättre än C så är A också bättre än 

C. 
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långt fram är det relevant att titta? Som March [1994, sidan 271] uttrycker det: ”In the long run, 

decision makers are all dead and the species is extinct”. 

 

2.2.2 Att hantera olika grader av ovisshet 

Risk, osäkerhet, otydlighet 

Risk och osäkerhet är centrala begrepp, i synnerhet inom de rationella beslutsmodellerna. Enligt 

dessa modeller är det det förväntade utfallet av varje handlingsalternativ som avgör beslutet. 

Eftersom utfallet ligger i framtiden kan man aldrig med säkerhet veta vad utfallet blir utan 

beslutsfattarna är tvungna att förlita sig på beräkningar eller bedömningar av hur troligt det är 

att utfallet blir det önskade. Beroende på vilken information beslutsfattarna har vid 

beslutstillfället talar man om olika grader av ovisshet. Den lägsta graden av ovisshet är risk. 

Ordet används rent allmänt i olika betydelser. I beslutssammanhang brukar man mena att vid 

beslut under risk är sannolikheterna för de möjliga utfallen kända [Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, 2014]. Vid osäkerhet, som är en högre grad av ovisshet har man ingen eller liten 

uppfattning om sannolikheten för utfallen (kvantitativ osäkerhet). Det kan också hända att man 

inte ens vet vilka de olika utfallen är (kvalitativ osäkerhet) [Dreborg m.fl., 1994]. March [1994] 

beskriver en tredje grad av ovisshet, otydlighet (ambiguity). March beskriver detta tillstånd som 

att det saknas full förståelse för hur verkligheten är beskaffad. Sambandet mellan orsak och 

verkan är okänt och det finns utrymme för mer än en tolkning av situationen. 

 

2.2.3 Heuristiska snedvridningar 

Kahneman och Tversky, bland andra, har genomfört banbrytande forskning som visar att 

människor i sitt beslutsfattande omedvetet styrs av så kallade heuristiska4 tumregler. Detta 

beteende gör att vi lätt faller för ologiskt tänkande, så kallade heuristiska snedvridningar.  

 

Så kallad inramningseffekter (framing) är en av snedvridningarna. Denna innebar att ett 

problems formulering påverkar hur det uppfattas. Till exempel uppfattas alternativet 90 procents 

överlevnadschans mer positivt än 10 procents risk att dö, fast det beskriver samma utfall. 

[Kahneman, 2011]. 

 

Förankringseffekt och ”sunken cost”-effekt är andra snedvridningar. Förankringseffekten 

innebär att det numeriska värde som nämns fört i en viss situation blir normgivande för den 

kommande diskussionen, till exempel utgångspriset vid en auktion. ”Sunken cost”-effekten är 

en tendens att satsa ytterligare resurser på ett misslyckat projekt för att rättfärdiga de förlorade 

resurserna. 

 

2.2.4 Dual Systems Theory 

De heuristiska snedvridningarna som beskrivits ovan har studerats flitigt under 1900-talets sista 

decennier och framåt. Forskningen pekar på att det finns en förklaring till dem i hur hjärnan 

arbetar. Vårt tänkande styrs av två skilda processer som är olika till sin natur. Processerna har 

fått namnen ”System 1” och ”System 2”.5  

                                                 
4 Heuristik är en enkel procedur, metod eller tumregel som kan ge oss tillfredsställande, men 

ofullständiga, svar på olika frågor [Wikipedia 2014. Heuristik] 
5 Ett annat namn på System 1 och System 2 är tankeprocesser av Typ 1 och Typ 2. Detta är 

egentligen en mer passande benämning, men eftersom ”System 1” och ”System 2” är vanligast 

förekommande använder jag den. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Procedur
http://sv.wikipedia.org/wiki/Metod
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tumregel
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System 1 är intuitivt och omedvetet. Det är alltid påkopplat och har en enorm processkapacitet. 

Det kan behandla flera frågor parallellt vilket gör att det kommer till mycket snabba resultat. 

System 1 genererar intryck och känslor men saknar förmåga att kritiskt ifrågasätta dessa.  

 

System 2 står för vårt medvetna tänkande. Normalt är det i viloläge och aktiveras först när något 

avviker från det förväntade. System 2 använder vi för medvetna analyser. Det kan föra verbala 

resonemang och utföra matematiska beräkningar. Det krävs dock betydligt mer ansträngning att 

använda System 2. Vi måste koncentrera oss och kan bara följa en tankegång i taget. System 2:s 

förmåga försämras också märkbart vid stress eller trötthet [Kahneman, 2011]. 

 

System 1:s reaktioner är delvis medfödda men det utnyttjar också inlärd kunskap och färdighet. 

Med tiden skapar System 1 en databas ur vilken information automatiskt plockas fram. Här 

finns färdigheter som att läsa eller köra bil lagrade. Men också en rad heuristiska tumregler som 

vi lärt in. I de allra flesta situationer klarar vi oss utmärkt med System 1. Problem uppstår först 

när texten vi läser är för komplicerad, trafiksituationen oväntad eller våra tumregler inte passar i 

sammanhanget. Det är då System 2 måste kopplas på. Men det sker inte alltid och det är då det 

går fel och heuristiska snedvridningar uppstår. 

 

För att System 2 ska kunna lösa de uppgifter som System 1 inte klarar av måste tre villkor 

uppfyllas. För det första måste System 2 kopplas in. För det andra måste individen ha en 

kunskapsbas som svara mot problemet och för det tredje måste den kognitiva processförmågan 

(”IQ”) vara tillräcklig. Problem med att tänka rationellt uppstår när insikten om att System 2 

måste kopplas in saknas, processförmågan är otillräcklig eller när databasen inte innehåller 

tillräcklig information eller felaktig information. 

 

Teorin om System 1 och System 2 stöds av att forskare med hjälp av magnetröntgen (fMRSI) 

visat att två olika områden i hjärnan aktiveras beroende på vilken typ av problem 

försökspersonerna ställs inför. Resultaten stärks av försök med personer som har skador i det 

område som man tror aktiveras när System 2 arbetar. Dessa personer presterar betydligt sämre 

på uppgifter som kräver mer komplexa logiska resonemang [Eysenck och Keane, 2005]. 

 

2.2.5 Rationalitet 

Förmågan att aktivera System 2 är alltså kritisk för rationellt tänkande. Forskning som bland 

andra. Stanovich och West [1998, 2000], gjort visar att denna förmåga att varierar mellan olika 

individer. Stanovich [2012] kallar denna egenskap för rationalitet (rationality). En individs 

rationalitet har bara svag koppling till den kognitiva förmågan i övrigt (den som mäts med t.ex. 

IQ-tester och som är ett mått på System 2:s processkapacitet). Detta innebär att även personer 

med hög IQ kan drabbas av heuristiska snedvridningar.  

 

Personer med hög rationalitet utmärks av att de är självkritiska och helat tiden beredda att väga 

in ny information, även om denna går emot tidigare övertygelser. De här personerna lägger 

också mer tid på att reflektera istället för att acceptera första bästa svar som kommer för dem 

[Stanovich och West, 1998].  

 

Stanovich [2009] anser också att rationaliteten formbar på ett annat sätt än IQ. Den är något som 

(åtminstone till del) kan läras in genom utbildning och livserfarenhet. Detta ska dock inte tolkas 

som att en individs rationalitet med automatik ökar. Det finns en risk att individen istället övar 

upp sin System 1-styrda förmåga att använda (ibland felaktiga) heuristiska tumregler [Stanovich 

m.fl., 2011]. 
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2.3 Beslutets kvalitet 

Det finns två perspektiv på vad som är ett bra beslut. Antingen avser man utfallet av beslutet 

eller själva beslutsprocessen. I den rationella modellen är det, som tidigare nämnts i 2.1.1, 

teorin om den förväntade nyttan som anses vägledande vid beslutsfattandet. Enligt denna gör 

man vad man kan vid beslutstillfället för att maximera sannolikheten för ett önskat utfall i 

framtiden. Det är lätt att tro att en bra beslutsprocess leder fram till önskade utfall. Det finns 

dock inte någon forskning som kunnat visa att det är så. [March, 1994]. En svårighet i 

sammanhanget är att över huvud taget se sambandet mellan processen och utfallet. I efterhand 

kan det vara svårt att rekonstruera processen som ledde fram till utfallet. I de anarkistiska och 

politiska modellerna läggs inte så stor vikt vid utfallet utan det är i första hand möjligheten att 

hitta en framkomlig väg som betonas. Sammanfattningsvis är det alltså i praktiken 

beslutsprocessen som är avgörande för kvalitén hos beslutet.   

 

2.3.1 Erfarenhet och inlärning 

Det är en vanlig uppfattning att beslutsfattare fattar bättre beslut ju mer erfarna de är. De skulle 

alltså lära sig. Att människor kan förbättra sina prestationer med övning är förvisso sant, men 

för att det ska kunna ske måste flera villkor vara uppfyllda.  

 

För det första måste sambandet mellan själva handlingen (beslutet) och resultatet av den vara 

tydlig för beslutsfattaren, han eller hon måste få feedback. För det andra bör feedbacken komma 

tidsmässigt i direkt anslutning till handlingen (beslutet). Och för det tredje måste 

inlärningssituationen (med feedback) upprepas ett antal gånger. [March, 1994, Kahneman, 

2011] 

 

Att beslutsfattare lär sig av att fatta beslut har sin relevans för sådana beslut som är regelbundet 

återkommande och där resultatet visar sig på en gång. Att besluta vilka kort man ska spela ut i 

ett bridgeparti är ett exempel på detta men att göra långsiktiga bedömningar när det gäller 

ekonomisk utveckling är det inte. Eftersom strategiska beslut är unika och inte återkommer har 

beslutsfattare på strategisk nivå inte så goda chanser att bli bättre genom erfarenhet. Strategiska 

beslut är dessutom så komplexa att det är svårt för beslutsfattaren att avgöra vad som är orsak 

och verkan. Ofta ligger utfallen så långt fram i tiden att det är svårt för beslutsfattaren att se 

kopplingen till beslutet. Det kanske inte ens är samma beslutsfattare som fattar beslutet och gör 

utvärderingen. 
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3 Försvarsmaktens organisation och styrning 

Nedan följer en kort beskrivning av Försvarsmaktens organisation och styrning med tyngdpunkt 

på den strategiska styrningen.  

 

Försvarsmaktens grundorganisation består av drygt 45 förband, centra, skolor och andra 

enheter. Dessutom finns över 100 olika krigsförband, hemvärnet inräknat. 

 

Försvarsmaktens uppgifter ges av Riksdagen som beslutar om ekonomiska ramar för försvaret, 

om målen för det militära försvaret, Försvarsmaktens övergripande operativa förmåga, 

inriktningen för insatsorganisationens utformning, merparten av grundorganisationens 

utformning, vissa större materielobjekt samt om internationella insatser. 

 

Regeringen preciserar riksdagens styrning och bestämmer utformningen av insatsorganisationen 

i detalj samt vilka uppgifter denna ska kunna lösa. Detta framgår av Försvarsmaktens årliga 

regleringsbrev. 

 

Internt styrs Försvarsmakten från Högkvarteret. Högkvarteret utgörs av så kallade ledningar och 

av staber och avdelningar med olika ansvarsområden. De olika enheterna arbetar med både 

praktiska och strategiska frågor och leder verksamheten som pågår ute på förbanden. De enheter 

som finns inom Högkvarteret är ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen, militära 

underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska staben, personalstaben och informationsstaben.  

 

Viktiga strategiska frågor beslutas av ÖB. Som stöd har han Försvarsmaktsledningen, FML, 

som består av ledningscheferna samt vissa andra både civila och militära företrädare på hög 

nivå (bland annat generaldirektören, personaldirektören, ekonomidirektören och chefsjuristen). 

FML fungerar som direkta rådgivare åt ÖB. 

 

Ledningsstaben utvecklar innehållet i regleringsbrevet i Försvarsmaktens utvecklingsplan 

(FMUP) och i budgetplanen. I arbetet att ta fram dessa ingår den så kallade 

avvägningsprocessen där det sker en prioritering av behoven ställt mot tillgängliga resurser.  

 

Försvarsmaktens verksamhet på kort och medellång sikt styrs av Försvarsmaktens 

utvecklingsplan som är tioårig men har fokus på de tre inledande åren. Försvarsmaktens 

utvecklingsplan förnyas årligen. Ur utvecklingsplanen lyfts delar ut och presenteras i 

Försvarsmaktens budgetunderlag och i Försvarsmaktens verksamhetsuppdrag. Dessa 

styrdokument publiceras varje år. Budgetunderlaget riktar sig mot regering och riksdag och 

verksamhetsuppdragen internt mot Försvarsmakten. Parallellt med verksamhetsuppdragen ges 

ÖB uppdrag ut. Detta är en styrning framförallt till Högkvarterets chefer. Av dessa dokument är 

det verksamhetsuppdraget som direkt styr Försvarsmaktens aktiviteter.  

 

Från utvecklingsplanen kan man också härleda Materielplanen som främst är riktad mot 

Försvarets materielverk (FMV) 

 

Försvarsmaktens utveckling på lång sikt (cirka 20 år) studeras i Perspektivstudien. I 

perspektivstudien beskrivs militärstrategiska trender, framtida konflikters karaktär och 

insatsmiljöer 20 år in i framtiden. 

 

När intervjuerna gjordes pågick ett arbete med att ta fram ett nytt styrdokument på strategisk nivå: 

Försvarsmaktens strategiska inriktningsdokument vars funktion är att vara en brygga mellan 

Perspektivstudien och utvecklingsplanen.  
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4 Operationsanalys och operationsanalytiker i 
Försvarsmakten 

 I Försvarsmakten arbetar ett antal personer med att hjälpa beslutsfattare på olika nivåer med att 

ta fram underlag inför beslut. Dessa personer är inte anställda av Försvarsmakten utan av 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). De ”lånas ut” till Försvarsmakten på årsbasis och 

placeras i grupper om någon eller några stycken vid olika enheter (vanligtvis i Högkvarteret).6 

Den här personalkategorin går under benämningen ”operationsanalytiker”. Benämningen är 

kanske inte helt rättvisande eftersom deras arbetsuppgifter är mer mångskiftande än vad som 

man vanligen avser med begreppet operationsanalys. 

 

Operationsanalys (OA) kan beskrivas som att med vetenskapliga metoder lösa komplicerade 

problem, om möjligt genom att kvantifiering och beräkningar. Begreppet operationsanalys 

började användas under andra världskriget då flera av de krigförande länderna använde sig av 

civila forskare för att planera militära operationer. I dag används operationsanalys både civilt 

och militärt. Operationsanalys syftar till att använda befintliga system på ett optimalt sätt. När 

problemen istället avser att ta fram nya system brukar man tala om systemanalys. Är systemen 

stora och har många och motstridiga mål brukar man tala om policyanalys. 

[Nationalencyklopedin, 2014. Systemanalys]. Policyanalys brukar mest användas om problem 

inom offentlig verksamhet, i synnerhet sådan som styrs politiskt (stat, landsting och kommuner). 

Den typen av problem är ofta extremt komplexa och ofta har man inte en klar bild vari 

problemet består när analysen påbörjas.  Beslutsfattarnas värderingar är avgörande för besluten; 

det är ofta meningslöst att tala om objektiva sanningar. Policyanalysen har sin grund i 

samhällsvetenskap i mycket större grad än vad operationsanalys och systemanalys har och 

använder sig i mindre grand av kvantitativa metoder [Premfors, 1989]. Gränsen mellan 

operationsanalys, systemanalys och policyanalys är flytande. Kvantitativa metoder kan till 

exempel användas för att ta fram visst underlag i en policyanalys. Gemensamt för de personer 

som arbetar med de här analysmetoderna, vare sig det är som operationsanalytiker, 

systemanalytiker eller policyanalytiker är att de tar fram underlag för beslut.  

 

Vilken typ av problem som operationsanalytikerna på Försvarsmakten arbetar med varierar 

beroende på var de är placerade. Det kan handla om utvärdering av insatser eller övningar, 

systemanalys inför anskaffning av nya försvarssystem och mer policybetonade analyser inför 

strategiska beslut. Den vanligaste bakgrunden för operationsanalytikerna är att de är 

civilingenjörer. Naturvetare och ekonomer förekommer också och på senare tid har FOI börjat 

anställa en del statsvetare för dessa befattningar. 

 

 

  

                                                 
6 Till den här kategorin hör mina kollegor som jag intervjuat. 
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5 Resultat av intervjuerna 

5.1 Hur det kan gå till – ett exempel från verkligheten 

Jag har valt att inleda redovisningen av intervjuerna med en beskrivning av hur 

Försvarsmaktens budgetplanering gick till ett speciellt år, 2004. Budgetplaneringen, inklusive 

avvägning och framtagningen av FMUP, är själva kärnan i Försvarsmaktens årliga 

beslutsprocess på strategisk nivå. Beskrivningen bygger på en enda intervju och 

intervjupersonen har i det här fallet godkänt att intervjun redovisas på det här sättet. Just den här 

intervjun är särskilt intressant på flera sätt. Förutom att den ger en detaljerad och målande bild 

hur det verkligen gick till beskriver den flera intressanta aspekter, till exempel att man använde 

en specifik metod och hur beslutsfattarna förhöll sig till det resultat man då fick fram. 

 

5.1.1 Experimentet med Focal Point 

Det gängse angreppsättet vid budgetplaneringen var vid den här tidpunkten att utgå från de 

befintliga materielsystemen och verksamheterna och analysera dessa försvarsgrensvis, 

vapenslag för vapenslag för att ta fram förändringsförslag. Vid budgetplaneringen 2004 valde 

Försvarsmakten att ta ett nytt grepp. Man bestämde sig för att utgå från vilka förmågor som var 

prioriterade och utifrån dessa sedan beskriva de nödvändiga förändringarna i system och 

verksamhet. Som stöd för denna process använde man ett kommersiellt datorverktyg,  

Focal Point. 

 

Focal Point är ett verktyg som marknadsfördes av ett svenskt företag med samma namn.7 Focal 

Point bygger på metoden AHP (Analytisk Hierarki-Process) och är framtaget för Cost-Value-

analyser [Wikipedia, 2014. Telelogic]. 

 

Det verkar som om man först och främst bestämt sig för just verktyget, metoden bakom tycks 

inte ha varit föremål för någon närmare analys. Orsaken till att det blev just Focal Point var, 

som intervjupersonen beskriver det, att någon av alla de konsulter som vid den här tiden fanns 

på Högkvarteret var delägare i företaget och hade ”lyckats sälja in verktyget”. 

 

Budgetplaneringen skulle som sagt utgå från Försvarsmaktens förmågor. Vilka dessa var hade 

man redan bestämt innan själva arbetet med Focal Point började. Med hjälp av Focal Point 

skulle man ta fram kriterier och värdera förmågorna mot dessa.  Man menade att verktyget 

framför allt skulle strukturera och dokumentera besluten. Först värderades förmågorna mot 

kriterierna. På så sätt kunde förmågorna prioriteras. I nästa steg utgick man från en ”nollbudget” 

och gjorde nya budgetutkast på lägre nivåer (”minuspaket”). Tack vare att förmågorna var 

prioriterade kunde man sedan ta bort de förmågor som hade lägst prioritet och komma ner inom 

den nya ramen.  

 

På vilket sätt skilde sig arbetssättet från hur man tidigare hade gjort? Det första var att man 

utgick från vilka förmågor Försvarsmakten borde ha istället för att utgå från befintliga 

materielsystem, organisation och verksamheter. Vidare var det nytt att man tog ett helhetsgrepp 

om hela försvaret istället för att avväga varje försvarsgren för sig. Det nya angreppssättet anges 

som en förklaring till att Försvarsmakten var så öppen för att använda ett beslutsstödsverktyg.  

 

                                                 
7 Företaget Focal Point såldes 2005 till mjukvaruföretaget Telelogic AB som 2008 till största 

delen köptes upp av IBM [Wikepedia, 2014. Telelogic]. Programvaran Focal Point ägs sedan 

januari 2015 av UNICOM global [UNICOM (2015). Focal-point-purifyplus.]. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Telelogic
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Metoden AHP, som Focal Point bygger på, går normalt ut på att man tar fram en hierarki av 

kriterier och ett mindre antal handlingsalternativ (färre än tio) som sedan jämförs parvis mot de 

nedbrutna kriterierna. I det här fallet var värderingsmatrisen lite annorlunda uppbyggd. 

Alternativen var organisationslösningar, 100-150 till antalet. Kriterierna var däremot bara några 

stycken. De var till exempel operativ förmåga per satsad krona och hur bra alternativen var för 

att bibehålla utveckling. De var inte ordnade hierarkiskt. 

  

Rent konkret gick värderingarna till så att man samlade 10-12 överstar och kommendörer, 

representativt valda utifrån de olika försvarsgrenarna och vapenslagen. Två analytiker skötte 

verktyget och dokumenterade diskussionerna. Värderingarna pågick under cirka två veckor och 

det var hela tiden samma personer som deltog. De första två-tre dagarna genomförde man en hel 

värdering, men sedan insåg man att de värderingar man gjort inte dög och man blev tvungen att 

göra om dem. Det nya resultatet skilde sig markant från det gamla, men nu kände deltagarna att 

det var mer rättvisande. Omtaget gick fortare, uppskattningsvis på en dag eftersom man nu hade 

en fungerande arbetsgrupp. Resten av tiden använde arbetsgruppen till att diskutera hur man på 

ett lättbegripligt sätt skulle utforma beslutsunderlaget som ÖB och FML 

(Försvarsmaktsledningen) skulle fatta beslut om. 

 

När underlaget var färdigt presenterades det för generalerna i FML: Arbetsgruppen delades upp 

i två grupper. Intervjupersonen och några medhjälpare skötte datorverktyget i ett rum för sig och 

i ett annat rum satt, som intervjupersonen beskriver det: ”[…] ÖB och hans generaler, de fick ju 

ta beslut, och så runt bordet bakom dem längs med väggarna satt de här överstarna och kunde 

förklara hur de hade tänkt och så.”  

 

Underlaget som presenterades bestod av tre eller fyra profilförslag varav FML skulle välja ett. 

Profilerna var klart och tydligt beskrivna: ”[…] det som var bra med de här [profilerna] när man 

hade jobbat med dem var att varje sådan här profil var väldigt lätt att förstå, både var kostnaden 

skulle komma ifrån och hur konsekvenserna skulle vara.” Trots detta gillade generalerna inte 

alls beslutsunderlaget: ”[…] då kom ju deras särintressen så att säga fram mycket mer. De 

tyckte inte att det här var ett bra beslutsunderlag alls, utan de litade inte på att man kunde få den 

här typen utav resultat med den här metoden.” 

 

Det slutade med att FML själva fick göra om hela värderingen med resultatet att de kom fram 

till samma strukturer som i de tidigare värderingarna. Intervjupersonen igen: ”[…] 

uppenbarligen kunde ju åtminstone överstarna representera generalernas åsikter […] man ville 

ändå inte ha det svar som man fick […] så man valde att bortse helt ifrån resultatet.” 

 

Man fick alltså göra om värderingarna en tredje gång och nu hade man väldigt kort tid på sig. 

Den här gången använde man inte Focal Point utan en metod som liknade det gamla 

tillvägagångssättet, det vill säga man struntade i förmågor och tänkte istället vapenslag och 

system som man brukat göra.  

 

Vad var det då som beslutsfattarna hade emot Focal Point? Varför kunde de inte acceptera ett 

beslutsunderlag som var framtaget med känsla för deras egna värderingar och presenterat på ett 

pedagogiskt och spårbart sätt? Intervjupersonen har sin förklaring till detta: ”[…] de som drev 

användningen av ett sådant här verktyg var kanske mer de som hade behov av att ha transparens 

och tydlighet i processen och beslutsfattarna hade nog aldrig egentligen varit särskilt 

intresserade av att ha det.” 

 

Vad kan man dra för erfarenheter av det här försöket att använda en multimålmetod i 

budgetprocessen? För det första skapade arbetssättet ett stort engagemang bland dem som tog 

fram beslutsunderlaget. Något annat som intervjupersonen noterat var att de som tog fram 

underlaget var ovanligt ärliga och lyckades bortse från sina egna särintressen mer än vad som 

brukar vara vanligt. Att FML sedan inte ville veta av resultatet togs inte väl emot: ”Och sedan 

tappade de [som tagit fram beslutsunderlaget] tron på processen när man inte tog det här 
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underlaget på allvar alls, utan bara utgick ifrån det vanliga: de politiska strömningarna och sina 

favoritsystem.”  

 

Var det då fel tänkt från början att använda Focal Point, eller något annat liknande verktyg, i det 

här sammanhanget? Intervjupersonens svar på detta är nej. Den här typen av beslutsstöd är 

absolut användbara. Försvarsmaktens budgetprocess är ju regelbundet återkommande. Det tog 

ungefär ett halvår för ett stort antal personer (”halva huset jobbade ju med detta”) att ta fram 

underlaget som användes vid Focal Point-analysen. Hade man valt att fortsätta att använda 

samma verktyg flera år i rad hade man haft det gamla underlaget sparat och bara behövt göra en 

översyn och eventuella justeringar. Första gången man använde verktyget fick man lägga ner 

mer arbete än vad man brukade, men det hade sparats in på längre sikt. 

 

Hade man då kunnat göra på något annat sätt för att få större acceptans för metoden hos 

beslutsfattarna? Intervjupersonens kommentar till detta är att man kanske haft för stora 

förväntningar på metoden som sådan. Istället kunde man ha använt metoden för att ta fram 

beslutsunderlaget, inte för att fatta det slutliga beslutet. Man borde alltså inte ha låtit generalerna 

arbeta med verktyget. Istället borde man ha presenterat ett underlag mer likt det beslutsfattarna 

var vana vid. Som intervjupersonen uttrycker det: ”Man trodde på något sätt att metoden som 

sådan skulle lösa det svåra problemet att ta ett beslut på den nivån – det är klart att den inte 

gör.” 

 

Har då multimålmetoder som Focal Point någon framtid i Försvarsmaktens budgetplanering? 

Har det funnits några funderingar på att åter använda en sådan metod? Något som 

intervjupersonen med glädje tar upp är att så många av de personer som var med då det begav 

sig fortfarande har tydliga minnen av just det här årets budgetprocess: ”Det som jag tycker är 

roligt det är att de minns fortfarande vad vi pratade om och hur diskussionerna gick […] men de 

andra åren minns man mycket mindre från själva processen vilket gör att det skapar ett minne 

på något sätt för att man har gått igenom det på ett mer strukturerat sätt och man kommer ihåg 

[…] vad det [beslutet] hade för syften”. Trots dessa positiva erfarenheter och de stora bristerna i 

strukturering och dokumentation i dag tycks ämnet närmast vara tabubelagt: ”[…] man är rädd 

för att chosa upp en metod på det där sättet. Jag tror man helt enkelt på den nivån som man 

skulle hålla ihop en sådan här sak så vågar man inte prata om det.” En annan förklaring till det 

synbarligen bristande intresset är att en strukturerad analys kanske inte är efterfrågad: ”[…] man 

har under väldigt många år haft så fruktansvärt stora nerdragningar […] det har ju inte 

efterfrågats långsiktiga konsekvenser ens en gång från regeringen utan man har ju varit tvungen 

att hela tiden bara pengar, pengar, pengar.” Ytterligare ett problem är av organisatorisk art. Om 

Försvarsmakten ska kunna använda sig av den här typen av beslutsstöd kräver det att det finns 

en redundant kompetens i organisationen. Som det nu var det intervjupersonen som ensam 

kunde använda Focal Point, byggde upp databaserna i verktyget och skötte verktyget under 

värderingstillfällena och det slutliga beslutsmötet. Intervjupersonen påpekar hur sårbart hela 

upplägget var. Hade hon till exempel blivit sjuk hade man inte kunnat genomföra dessa 

sessioner. För att man ska kunna använda den här typen av verktyg krävs att det byggs upp en 

mer gedigen kompetens som en del av organisationen.8 

 

 

5.2 De övriga intervjuerna 

Det här avsnittet inleds med en kort beskrivning av den miljö de intervjuade arbetade i. I 5.2.2 

har jag sammanfört frågeställningar som handlar om beslutsprocessens rationalitet – i vilken 

                                                 
8 Under de senaste åren, efter det att jag gjort intervjuerna har FML använt AHP för att göra 

avvägningarna. Hur detta fallit ut ligger tyvärr utanför den här uppsatsens ram. 
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mån den faktiska processen följer de regler för rationellt beslutsfattande som tidigare beskrivits 

(se 2.1.1). 5.2.3 till 5.2.5 tar upp de intervjuades uppfattning om beslutsfattarna, om dem som 

bereder beslutet samt om beslutsunderlaget. I 5.2.6 behandlas frågor kring beslutet och 

beslutsprocessen. Avslutningsvis tar jag i 5.2.7 upp intervjupersonernas uppfattning om vilka 

beslutsstöd, modeller och verktyg som används i Försvarsmakten. 

 

5.2.1 Intervjupersonernas beslutsomvärld och roll  

Intervjupersonerna arbetade dels på Högkvarterets Produktionsledning och dels på dess 

Ledningsstab. Produktionsledningen beskrivs som en miljö där det behandlas en ”otrolig mängd 

ärenden” (20-25) varje dag. Cirka en tredjedel av dessa kan betecknas som strategiska. Det kan 

vara svårt att skilja de stora besluten från de mindre. En typisk analytikeruppgift där är att hjälp 

chefen med just detta. 

 

På Ledningsstaben har analytikerna en något annan roll. Här arbetar man mer med 

Försvarsmaktens övergripande processer. Man tar fram och uppdaterar några av 

Försvarsmaktens styrdokument som Försvarsmaktens utvecklingsplan samt diverse 

processbeskrivningar, processeffektiviseringar och andra regelverk på hög nivå. Fokus för 

Ledningsstabens uppgifter ligger på en högre strategisk och mer övergripande nivå en de på 

Produktionsledningen. Implementeringen av de beslut som fattas ligger också längre fram i 

tiden.  

 

5.2.2 Hur det de facto går till  

Processen i stort  

Många aktörer och ett sort mått av samverkan 

 

Den otydliga delegeringen gör att många aktörer är inblandade i beslutsfattandet och ett stort 

mått av samverkan krävs. I praktiken löser man detta med gemensamma arbetsgrupper och 

genom att skicka papper på remiss. Beslutsunderlagen bearbetas sedan för att passa ihop till en 

helhet. Det är många kompromisser och ganska låg verkningsgrad. Resultatet beror till stor del 

på den som håller i beredningen. En intervjuad beskriver det: ”[…] man lägger ner mycket tid, 

det blir ändå så att man ändå inte får till kompromisserna tillräckligt bra förrän i slutänden när 

cheferna lägger sig i”. Och trots att cheferna har genomfört beredningen tillsammans med sina 

stabsmedlemmar måste de ”ta en rejäl diskussion” sinsemellan innan beslutet kan tas. Besluten 

lyfts ofta upp på en högre nivå än vad som kan tyckas vara nödvändigt: ”Endera beslutar man 

fast man kanske inte är överens eller så går det upp till högre chef för beslut.” 

 

Målen  

Otydliga mål som inte alltid häger ihop med de aktiviteter som man beskriver 

 

Man vill gärna sätta upp tydliga mål, men det är svårt eftersom omvärlden förändras. Oftast blir 

det något som man kallar chefens inriktning som revideras efter hand när man får ny 

information. Regeringens och riksdagens krav på Försvarsmakten är inte alltid tydliga. 

Försvarsmakten måste själv bryta ner och konkretisera dem. Internt på Försvarsmakten ger ÖB 

sina underställda chefer uppdrag som innehåller mål och resurser. Dessa är dock mer en ram 

eller ”guide line” som också måste brytas ner ytterligare. 

 

En svårighet är att formulera målen så de blir mätbara. Det är inte heller alltid så att målen 

hänger ihop med de aktiviteter som man beskriver. De intervjuade nämner att man vid tiden för 

intervjuerna satte visst hopp om att kunna lösa det problemet med det nya 

verksamhetsledningssystem PRIO. (PRIO beskrivs i avsnitt 5.2.7.) 
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Hur man hanterar osäkerheter, risker och konsekvenser  

En ovillighet att hantera osäkerheter och deras konsekvenser 

 

De ekonomiska konsekvenserna som är förknippade med ett visst val kan tyckas vara ett av de 

viktigaste områdena för en analys. Likväl är det, enligt de intervjuade inte alltid så. Det är ofta 

så att Försvarsmakten inte riktigt haft kontroll över livscykelperspektivet och den långsiktiga 

kostnadsutvecklingen. En av de intervjuade påpekar att detta är något som Försvarsmakten fått 

kritik för i Ekonomistyrningsverkets granskningar. Ett sätt att hantera risker och osäkerheter i 

praktiken är att mer eller mindre medvetet lägga in en ekonomisk reserv. 

 

Försvarsmakten har sedan några år ett krav på sig att redovisa risker i en riskmatris där 

sannolikheter och konsekvenser ska framgå. Denna riskanalys gäller i första hand för de årsvisa 

planeringen. Vid tiden för intervjuerna var kravet relativt nytt, ”fortfarande ett slags embryo”, 

som en intervjuad uttryckte det. Vissa delar tycks dock ha fungerat relativt bra. För de enskilda 

investeringsbesluten var det lite olika från gång till gång avseende riskanalys, men man tycks ha 

haft ambitioner att även där införa en risk- och konsekvensbeskrivning.  

 
I den mer långsiktiga planeringen (FMUP och Perspektivstudien) förekommer ingen explicit 

riskanalys. Här rör det sig om planering för händelser som ligger så långt fram i tiden att 

osäkerheterna är mycket stora. Det tydligaste exemplet är Perspektivstudien, där det man 

studerar ligger cirka 20 år framåt i tiden. Perspektivstudien har ingen systematisk analys av 

osäkerheter och deras konsekvenser. Istället hanteras osäkerheterna genom att man försöker 

beskriva omvärldsutvecklingen inom säkerhetspolitik och teknik. Man börjar med en ganska 

bred beskrivning av tänkbara utvecklingar. Mot denna beskrivning jämförs sedan de 

målsättningar man tagit fram. Hur konsekvensanalysen går till är oklart. Den verkar vara 

integrerad i det övriga arbetet. Att beskriva konsekvenserna var mer som ”en naturlig del i att ta 

fram och beskriva alternativen”, enligt en av de intervjuade. Resultatet dokumenterades inte 

alltid, varken för det fortsatta pågående arbetet och för eftervärlden. 

 
Uppföljning 

Mycket energi på uppföljning – men vad blir resultatet? 

 

En del i att hantera osäkerheter och deras konsekvenser är att kontinuerligt följa upp 

utvecklingen. Uppföljningen är något som Försvarsmakten lägger mycket energi på. 

Uppföljningen tycks dock vara något ostrukturerad. Den sker vid många olika 

uppföljningstillfällen och mot vilka mål den sker verkar inte heller helt tydligt för de 

intervjuade: ”Jag tenderar att tro att i dagsläget så sker uppföljningen mot olika mål eftersom det 

finns så många olika uppföljningar […] alla håller på och följer upp”.  

 
Hur man ställer upp alternativ och sedan gör ett val mellan dessa 

Man upptäcker att man har gjort val man inte varit medveten om 

 

Att ställa upp alternativ och göra ett val är något som lärs ut på Försvarshögskolan och i 

allmänhet arbetar man också på det sättet även om de intervjuade vittnar om att motsatsen 

ibland förekommer. Hur alternativen är formulerade kan dock variera en hel del. Det är inte 

alltid som alternativen är tydligt beskrivna. Ibland arbetar man med ett enda koncept som saknar 

alternativ men som innehåller ett antal vägval. De här vägvalen är inte alltid lätta att upptäcka 

och följden kan bli att man i efterhand upptäcker att man gjort val man inte varit medveten om. I 

andra fall kan alternativ falla bort på vägen. Alternativ försvinner innan alla alternativen är 

fullständigt beskrivna.  Man har alternativ på vägen men inte som helhetsalternativ som kan 

ingå i en strukturerad värdering. 

 

Vissa processer har en tydligare alternativgenerering. Enligt de intervjuade finns det två 

processer som utgör ett undantag eftersom de har en tydligare alternativgenerering än ovan 

beskrivits. Dessa processer är Perspektivstudien och framtagningen av FMUP. 
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Perspektivstudien är Försvarsmaktens långsiktiga analys av hur Försvarsmakten bör utvecklas 

inom en tidrymd av upp till 20 år. Den är upplagd så att man ställer alternativ mot varandra. 

 

I FMUP-processen ingår ett avvägningsbeslut som ÖB är ansvarigt för. En intervjuperson 

beskriver att man inför avvägningsbeslutet har en ”massa förslag uppe till diskussion” och att 

alla sådana alternativ läggs in i avvägningsbeslutet som en enskild punkt. Det hela kompliceras 

av att varje enskild punkt kan ha flera alternativ på vad man ska göra. 

 

Några beslutsregler tycks inte finnas. De intervjuade nämner över huvud taget inte hur det går 

till när ett alternativ väljs. På senare tid har många beslut gällt nerdragningar inom försvaret och 

sådana beslut är oftast inte populära. En av de intervjuade beskriver situationen: ”[…] om man 

har alternativ så är det oerhört viktigt, för det är ett motstånd mot att genomföra obekväma 

beslut som gör att man undertrycker andra alternativ och tillåter dem egentligen inte. Och det är 

för att kunna göra det beslut man de facto fattat”. Valet har alltså gjorts informellt innan det 

formella beslutet fattas. Valet beskrivs som att det grundar sig på en alternativjämförelse men i 

verkligheten har man inte tagit hänsyn till vissa alternativ som kanske skulle varit relevanta. 

I avvägningsbeslutet finns en beskrivning av varför ett ärende är uppe för avvägning, vilket 

alternativ man förordar och vilka alternativa förslag det finns. Däremot är det ovanligare att 

diskussionen som låg till grund för beslutet dokumenteras. Angående övriga beslut (utanför 

avvägningsprocessen) säger de intervjuade inget om spårbarhet. Men utifrån hur 

alternativgenerering och val beskrivits ovan är det rimlig att anta att spårbarheten inte är särskilt 

stor. 

 

5.2.3 Beslutsfattarna   

Duktiga beslutsfattare har förmågan att se besluten i ett större sammanhang 

 

En förmåga hos beslutsfattarna som lyfts fram av flera av de intervjuade är vikten av att förstå 

beslutskontexten: I vilka situationer behöver man fatta beslut omedelbart och när är det bättre 

att skjuta upp beslutet för att skaffa sig en djupare förståelse? Att överhuvudtaget våga sätta ner 

foten och fatta beslut är också en förutsättning för bra beslutsfattande.  

 

Duktiga beslutsfattare har också förmågan att se besluten i ett större sammanhang och hur de 

hänger ihop med de övriga verksamheterna och processerna i Försvarsmakten. Han eller hon 

måste redan vid beslutstillfället förstå hur implementeringen kommer att gå, till exempel om det 

finns delar som kommer att möta motstånd. Beslutsfattaren måste ha en bra dialog med dem 

som är runtomkring honom eller henne, i synnerhet med dem som har tagit fram 

beslutsunderlaget. 

 

Något som imponerar på flera av de intervjuade är beslutsfattarnas förmåga att snabbt sätta sig 

in i komplexa problem: ”De är oerhört duktiga på att plocka ut essensen ur väldigt 

komplicerade underlag […] och sätta det i andra sammanhang […] För den som bereder 

beslutet har inte hela bilden, det har bara beslutsfattaren.” 

 

En förutsättning för att kunna sätta sig in i beslutsproblemen är att ha förmåga att lyssna. Ett 

problem för beslutsfattaren, som ju har en chefsroll på hög nivå, är att hitta tid för detta. Den 

intervjuade chefen berättar att han har en fast tid en gång i veckan med dem som bereder 

underlagen. Det ger beredarna möjlighet att informera beslutsfattaren om hur arbetet fortskrider 

och vilka inriktningar de eventuellt kan behöva. Det ger också beslutsfattaren möjligheten att 

komma in tidigare i processen och därigenom hinna fundera över korrigeringar eller 

breddningar som kan behöva göras. Han tycker att detta är ett bättre arbetssätt ”[…] än att de 

kommer till mig med ett färdigt beslut och där jag själv har gått och tänkt ut något helt annat.” 
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Många av de intervjuade var inne på att det går att förbättra beslutsförmågan. I viss mån ansåg 

de dock att egenskapen att vara en bra beslutsfattare är beroende av personligheten. Förbättring 

sker främst genom ökad erfarenhet. Det är dock inte så att större rutin automatiskt leder till 

bättre resultat. Försvarsmaktens verksamhet är komplex och att ha varit beslutsfattare i en 

position innebär inte nödvändigtvis att man blir en bra beslutsfattare i en annan. 

 

Försvarsmakten har också gjort vissa formaliserade försök att förbättra beslutsfattarnas 

kompetens. Det finns ett mentorssystem, men de intervjuade som nämnde detta var osäkra på 

hur det fungerar. ÖB och hans närmaste har dessutom haft ”[…] två till tre olika konsulter som 

har varit för att utveckla dem som individer för att kunna ta det här mera exekutiva eller 

strategiska ledarskapet”. Vad dessa satsningar lett till visste inte de intervjuade. 

 

Ett problem med officerare med beslutsfattare på den strategiska nivån är att de i allmänhet inte 

är lika bra på att fatta strategiska beslut som de är på att ”stridsleda” åtgärder som uppkommit 

genom att beslutet inte var så bra från början. Detta kan bero på den utbildning officerarna 

genomgått och som betonar förmågan att kunna fatta snabba, operativa beslut, men det kan 

också vara en fråga om personlighet – officersyrket tilltalar vissa människor mer än andra. Som 

en intervjuperson uttrycker det: ”Först är man plutonchef och det är det roligaste man vet och 

sen blir det bara större och större plutoner man leder.”  

 

5.2.4 De som bereder besluten 

Olika delar av Högkvarterets organisation är olika duktiga 

 

Några av de intervjuade pekar på att handläggarna på Högkvarteret inte har tillräcklig utbildning 

i arbetssätt och rutiner där. Till exempel nämns att utbildningen vid Försvarshögskolan i dag 

lägger mindre tid på att lära ut stabsarbete, det vill säga själva hantverket att på ett strukturerat 

sätt bereda ärenden. På Högkvarteret finns regler för hur olika ärenden ska hanteras, men det 

verkar ändå vara upp till den enskilda handläggaren att efterleva dem. Detta får som resultat att 

olika individer och organisationsdelar gör på olika sätt.  

 

5.2.5 Beslutsunderlaget  

Brister förekommer 

 

Beslutsunderlagen är inte alltid tillräckligt bra: ”[…] det handlar egentligen inte så mycket om 

handlingsalternativ utan det handlar om att underlaget inte är tillräckligt bra för ens det 

alternativet man väljer”, som en intervjuperson kärnfullt beskriver det.  

 

Kunskapsbrist är en orsak till bristfälliga underlag. Till exempel tycks inte ekonomiberäkningar 

vara Försvarsmaktens starka sida. Ett sätt att komma tillrätta med problemet är att använda sig 

av experter i form av en controller eller controllergrupp. Ett fall som nämns där en sådan 

expertis fick effekt är när controllern ”slog hål på den ekonomiberäkning som fanns” och 

beslutsfattaren på grund av detta fattade ett beslut som gick stick i stäv med beredningsgruppens 

förslag. 

 

Ett annat problem som lyfts fram är tidsbrist. En intervjuad tycker att man egentligen bör kunna 

ha ”[…] en sådan framförhållning att de stora besluten ges den tidsåtgång som gör att man kan 

bereda dem på ett riktigt sätt.”  

 

Ett tredje problem handlar inte om underlagen i sig, utan om hur, eller om, de används: ”Det 

finns ju väldigt goda beslutsunderlag som redovisar för- och nackdelar på ett bra sätt. Men […] 

när väl beslutet fattades, hur mycket hänsyn tog man till faktisk det här underlaget och hur kan 

man alltså spåra beslutet i det här beslutsunderlaget?” 
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5.2.6 Beslutet och beslutsprocessen  

Vad är ett bra beslut? Vad är en bra beslutsprocess? 

 

Att beslutsfattarna vågar fatta beslut är något som framförs av intervjupersonerna: ”Ett bra 

beslut är ju faktiskt ett beslut som tas över huvud taget”, som en av dem uttrycker det. Detta är 

viktigare än att man har ett heltäckande underlag, följer en viss process eller har lyckats 

förankra beslutet. Men då gäller det också att beslutsfattaren vågar ändra beslutet om 

förutsättningarna förändrats, till exempel om nytt underlag framkommit. 

 

En annan aspekt som flera av de intervjuade tar upp är att beslutsunderlaget är mycket viktigt. 

Beslutet måste vara väl underbyggt. Detta innebär till exempel personerna som tar fram 

underlaget måste vara kunniga inom beslutsområdet. Beslutsunderlaget måste också kunna 

kommuniceras så att beslutsfattarna förstår vad de fattar beslut om.  

 

Att underlag och beslut dokumenteras anses också viktigt: ”[…] ett bra beslut är dokumenterat 

så man kan se vem som har fattat beslutet, det framgår tydligt vad man vill och inte vill göra. 

Om det medför konsekvenser av olika slag så ska det också finnas med, till exempel 

ekonomiska konsekvenser eller påverkan på personal eller någonting annat.”  

 

Beslutet ska vara kopplat till underlaget och i dokumentationen ska det finnas tydliga 

hänvisningar till detta.  

 

 

5.2.7  Beslutsstöd, modeller och verktyg  

Att använda datormodeller och datorstöd kan vara en generationsfråga 

 

De tekniska beslutsstöd som omnämns i intervjuerna kan delas in i tre grupper. Den första 

gruppen består av verksamhetsledningssystemet PRIO metamodellen MODAF. Dessa två 

system är tänkta att styra upp och ensa Försvarsmaktens verksamheter på ett övergripande sätt. 

 

PRIO är ett system för verksamhetsledning9 som ska ersätta flertalet av Försvarsmaktens många 

tidigare stödsystem inom detta område. Det innebär att PRIO ska vara ett stöd inom många 

områden, till exempel ekonomi, HR (Human Resources), planering, budgetering, logistik (för 

bland annat reservdelar, förbrukningsmateriel och drivmedel), utbildningsadministration, 

personalförsörjning och personaladministration.10  Tanken med PRIO är att man ska kunna 

uttrycka mål på olika nivåer. Med hjälp av PRIO skulle man alltså kunna koppla beslut på en 

lägre nivå till det övergripande planet. Man skulle ha mål i flera steg och på sätt få en röd tråd 

genom beslutshierarkin. 

 

MODAF (Ministry of Defence Architecture Framework) är en metamodell som beskriver 

Försvarsmaktens arkitektur (ingående element och deras relationer) med ett enhetligt språk 

[Pileman m.fl., 2010]. Implementeringen av MODAF ligger ännu längre fram i tiden än PRIO, 

dock osäkert när. 

                                                 
9 PRIO är framtaget av det tyska mjukvaruföretaget SAP SE och är en variant på det standardiserade 

affärssystemet SAP DFPS 

10 När intervjuerna var PRIO under införande och exakt hur PRIO skulle fungera i praktiken var 

osäkert. 
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I den andra gruppen återfinns multimålmetoder med parvisa jämförelser. Här omnämns 

verktygen Focal Point och TOPSYS. 

 

Hur Försvarsmakten gjorde ett försök att använda Focal Point för avvägning i sin 

budgetplanering har redan beskrivits i avsnitt 4.1. 

 

TOPSYS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) är ett 

multimålverktyg som är framtaget av den nederlänska forskningsorganisationen TNO 

(Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek). I det exempel 

som omnämns i intervjuerna användes TOPSYS för att välja ny helikopter utifrån ett antal 

möjliga alternativ. Erfarenheterna av detta beskrivs som positiva: ”De tyckte att det var rätt 

skönt att få någon form av strukturerad diskussion, liksom få det tydligt presenterat[…]” Det 

verkar alltså som om verktyget i första hand användes som struktureringshjälpmedel. Huruvida 

resultatet från TOPSYS-analyserna var ett direkt underlag för alternativvalet är däremot mer 

oklart.  

 

Den tredje typen är Excelfiler och det är nog tveksamt om man ska se dessa som beslutsstöd. De 

är mer ett verktyg för att ”spjälka upp hela området” och för att strukturera eller presentera 

ekonomiska konsekvenser.  

 

Att använda datormodeller och datorstöd sägs vara en generationsfråga. För den generation som 

arbetar på Högkvarteret i dag är det inte helt naturligt att använda datorstöd. I framtiden 

kommer det kanske se annorlunda ut. Den nya generationens officerare kommer att ha vuxit upp 

med datorhjälpmedel och använt dem under hela sin karriär. Detta gäller även beslutsfattare på 

hög nivå. 

 

Ett stort problem som framförs som orsak till att man inte använder metoder, modeller och så 

vidare är tidsbrist. Att arbeta strukturerat med ett verktyg kräver att beslutsberedningen pågår 

kontinuerligt under en längre tid. Och att samma personer ingår i beredningsgruppen över tiden. 

 

Det finns behov av stödsystem, i synnerhet för ekonomiska analyser. I avsnitt 5.2.2 under Hur 

man hanterar osäkerheter, risker och konsekvenser beskrivs brister i Försvarsmaktens hantering 

av de ekonomiska konsekvenserna. Som orsak till detta nämns flera faktorer. Den första är att 

Försvarsmakten saknar ett fungerande stödsystem för ekonomiska analyser. När intervjuerna 

gjordes befann man sig i en övergångsperiod mellan ett gammalt, illa fungerande system och 

PRIO som ännu inte fungerade fullt ut. En annan orsak som tas upp är att det helt enkelt är 

besvärligt: ”Det är så klart enklare att ta beslut om du inte behöver ta hänsyn till ekonomin 

[…]”. 
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6 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras hur det går till när Försvarsmakten fattar strategiska beslut; vilken 

beslutsmodell man kan beskriva detta med och vilken roll besluten har.  

 

Vidare avhandlas de problem som framkommit. Kapitlet avslutas sedan med ett resonemang 

kring vilka förbättringar som är möjliga att åstadkomma. 

 

6.1 Hur Försvarsmakten fattar strategiska beslut 

6.1.1 Beslutsmodeller och roller 

På Försvarshögskolan får officerarna lära sig att ställa upp alternativ och göra ett val. 

Intervjuerna vittnar om att det också är på det sättet man säger sig att arbeta på Högkvarteret 

men intervjuerna vittnar om att man inte alltid lyckas med detta: 

 

 Försvarsmakten har svårt att sätta upp mål för besluten. 

 

 Målen hänger inte alltid ihop med de aktiviteter som beskrivs. 

 

 Man har svårt att formulera målen så att de blir mätbara. 

 

 Försvarsmakten har en formell skyldighet att redovisa risker men att det i praktiken 

finns en ovilja att göra detta – ekonomiska risker hanteras ofta genom att man lägger in 

en ekonomisk reserv. 

 

 Officerarna i sin utbildning lärs att ställa upp alternativ och att beslutsunderlagen ofta 

har någon form av alternativa handlingsvägar. I praktiken tycks dessa ofta vara 

bristfälligt beskrivna. 

 

 Beslutsregler saknas. Man upptäcker att man gjort val som man inte var medveten om. 

Alternativ försvinner ”på vägen” och värderas aldrig. 

 

”Anarki” råder (delvis) 

Försvarsmaktens sätt att fatta strategiska beslut kan alltså knappast beskrivas som rationellt i en 

beslutsteoretisk mening. Det passar inte heller in under de politiska beslutsmodellerna eftersom 

intressegrupperna är för många och målen för otydliga. Däremot stämmer de intervjuades 

beskrivning väl med de anarkistiska modeller som beskrivs i avsnitt 2.1.1: Målen är otydliga 

och de aktiviteter som beskrivs hänger inte ihop med målen. Många beslutsfattare är inblandade 

i besluten. Mycket tid går åt för cheferna att diskutera besluten sinsemellan. I efterhand kan det 

vara svårt att beskriva hur det gick till när beslutet togs. Både Muddling through-modellen 

Garbage can passar in på beskrivningen som de intervjuade ger. Men Försvarsmaktens 

strategiska beslutsfattande är extremt komplex. Enligt Flaa m.fl. [1995] är det vanligt att sådana 

beslutsprocesser har inslag av olika beslutsmodeller och med stor sannolikhet är det så också i 

Försvarsmakten. 

 

Regelstyrt eller konsekvensstyrt? 

Försvarsmaktens strategiska beslutsfattande är inte regelstyrt i formell mening. Det kan inte 

jämföras med till exempel hur rättsväsendet fungerar. Däremot tycks det finnas ett starkt inslag 

av informella regler. Officersyrket är känt som ett yrke med en stark identitet. Sinnebilden av en 

officer är en viljestark person med förmåga att kunna fatta snabba, avgörande beslut utan att 

tveka. Bilden ger en betoning av beslutsfattande som ”stridsledning” och inte som en process 

som måste få ta den tid den behöver. 
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Beslutets roll 

Brunsson [1998] beskriver att ett beslut kan ha en av fyra roller: Att göra ett val, att skapa 

handling, att fördela ansvar och att skapa legitimitet (se 2.1.2). Vilken roll beslutet har påverkar 

dess grad av rationalitet.  

 

Att argument för rollen att skapa handling är viktig stöds av att officerarnas yrkesidentitet 

traditionellt framhåller officeren som en person som fattar beslut snabbt och utan att tveka. De 

intervjuade operationsanalytikerna är också inne på en samma linje. Som en av dem formulerar 

det: ”Ett bra beslut är ett beslut som över huvud taget tas”.  

 

Att fördela ansvar är också en del av officersidentiteten. En bra officer tar personligen ansvar 

för sina beslut. Behovet av en transparent beslutsprocess blir då inte så stort. Om besluten 

däremot är impopulära infinner sig en rädsla för att ta på sig ansvaret. På Högkvarteret verkar 

man inte lösa detta genom att gömma sig bakom en ”rationell” process så som Brunsson 

beskriver. Istället försöker man skjuta ansvaret ifrån sig genom att antingen dela på det eller 

lyfta det en eller flera nivåer uppåt i organisationen. Cheferna måste ”ta en rejäl diskussion” 

sinsemellan innan beslutet tas. På så sätt lutar de sig mer på ett delat ansvar än på ett väl 

genomarbetat beslutsunderlag. Enligt de intervjuade är det också vanligt att beslut lyfts upp på 

en högre nivå än vad som egentligen skulle behövas. 

6.2 Problem med Försvarsmaktens strategiska beslutsfattande 

Man kan fråga sig om det har någon betydelse hur Försvarsmakten fattar strategiska beslut. Jag 

anser att det är så. Hur besluten fattas har en koppling till statsmakternas möjlighet att styra 

Försvarsmaktens verksamhet. Om styrningen blir bristfällig medför detta en inskränkning i 

riksdagens och regeringens möjligheter att uppnå sina mål och intentioner med det svenska 

försvaret.  Ytterst är detta en fråga om medborgarnas möjlighet att utöva demokrati. 

 

6.2.1 Kan riksdag och regering styra Försvarsmakten? 

Icke-rationella beslut har dålig transparens. Det är svårt både för de inblandade och utomstående 

att förstå på vilka grunder beslutet fattades. Det blir också svårt att förutse vilka konsekvenser 

beslutet kommer att medföra. Den dåliga transparensen hos besluten försvårar uppföljning och 

det blir då besvärligt att korrigera en oönskad utveckling. Intervjuerna visar att Försvarsmaktens 

uppföljning av besluten har brister, trots att” alla håller på och följer upp”. Även Riksrevisionen 

[2014] tar upp problemet när man påpekar att ”… Försvarsmakten behöver utveckla sin 

uppföljning och redovisning i flera avseenden, bland annat genom att förbättra redovisningen av 

sina analyser ” [2014, sidan 12]. Enligt de intervjuade har Försvarsmakten även kritiserats av 

Ekonomistyrningsverket för bristande redovisning av långsiktiga kostnader (se 5.2.2). 

 

De processer som statsmakterna använder för att styra Försvarsmakten, liksom de styrprocesser 

Försvarsmakten använder för att styra sig själv, är ett viktigt instrument för att öka 

transparensen. Styrprocesserna kan delas upp i externa processer, det vill säga hur riksdag och 

regering styr Försvarsmakten och interna processer, hur Försvarsmakten styr sig själv.  

 

Problem med externa processer 

Riksrevisionen skriver i sin rapport [2014] att regeringens styrning på en övergripande, 

strategisk nivå behöver bli tydligare. Samtidigt behöver styrningen på en lägre nivå, rörande 

detaljfrågor, minska.  

 

Försvarsmaktens underlag till regeringen kan förbättras för att öka transparensen. 

Riksrevisionen påpekar att Försvarsmakten inte redovisar den bakomliggande analysen utan 

bara resultatet av denna vilket gör att spårbarhet och transparens saknas.  
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Problem med interna processer 

Försvarsmaktens planeringsverksamhet är omfattande. Riksrevisionen [2014] anser att 

Försvarsmakten har för många interna styr- och planeringsdokument som delvis överlappar 

varandra. 

 

6.2.2 Sammanfattning 

 Statsmakterna har problem med att styra Försvarsmakten. Problemen kommer sig dels av att 

statsmakterna inte anger tillräckligt tydliga mål för Försvarsmaktens verksamhet och dels av att 

Försvarsmaktens strategiska beslutsprocesser saknar transparens. Det senare kan tolkas som en 

konsekvens av att processerna har en låg grad av rationalitet men också som att Försvarsmakten 

är dålig på att dokumentera de tankar man haft vid beslutstillfället. Resultatet av alltihop är att 

det är mycket svårt för regering och riksdag att avgöra om Försvarsmakten utvecklas åt det håll 

det var menat. 

6.3 Förbättringspotential 

Som framgått i de föregående avsnitten finns det problem med hur Försvarsmaktens strategiska 

beslutsfattande går till. I det här avsnittet diskuteras i vilken mån det är önskvärt och möjligt att 

göra förbättringar. Diskussionen utgår från de tre huvudtemana i uppsatsen: logiken, 

beslutsfattarna (inklusive de som bereder besluten) och beslutsstöden 

 

6.3.1 Logiken 

Försvarsmakten är en stor och komplex organisation med många motstridiga viljor inblandade i 

besluten. Det är inte förvånande att försvarsmaktens strategiska beslutsprocess kan beskrivas 

som anarkistisk. Om andra myndigheter och liknande organisationer följer samma logik ligger 

utanför uppsatsens ram, men det är inte omöjligt att det är så. Den grundläggande logiken i 

Försvarsmaktens beslutsfattande är troligen en konsekvens av organisationens karaktär och det 

blir då meningslöst att diskutera möjligheten att förändra logiken (läs: ersätta den med en 

rationell logik). Frågan är istället vilka förändringar man kan göra inom den rådande logiken för 

att förbättra beslutsfattandet med större transparens och styrningsmöjligheter som mål. 

 

Det som de facto går att förändra även om det kan ta tid är de processer som Försvarsmakten 

styrs med. Riksrevisionen föreslår en bättre kvalitetssäkring från regeringskansliets sida av 

Försvarsmaktens uppföljningar, analyser och utvärderingar. Försvarsmakten måste också få 

rimlig tid på sig för att hantera regeringens förfrågningar om underlag. Vidare behöver 

Försvarsmakten tydligare målsättningar från statsmakterna och riksdagen ska inte detaljstyra 

sakfrågor på en låg nivå [Riksrevisionen, 2014]. För att få en större förståelse för försvarsfrågor 

föreslår Riksrevisionen en ökning av den militära kompetensen inom Försvarsdepartementet. 

Också de processer som Försvarsmakten styr sig själv med kan förbättras. Till exempel bör man 

göra en översyn och av styrdokument och tillhörande processer och slå samman eller ta bort 

vissa av dem. 

 

6.3.2 Människan 

Som jag ser det är människans kognitiva begränsningar inte huvudorsaken till de problem som 

finns i Försvarsmaktens strategiska beslutsprocesser. Jag presenterar ändå några tankar kring 

området.  

 

Man kan tänka sig att förbättra de enskilda medarbetarnas förmåga på två sätt: Antingen 

förbättrar man förmågan hos befintlig personal genom till exempel utbildning, eller anställer 

man personer med önskvärda egenskaper.  
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En officer ska kunna väldigt mycket mer än att fatta strategiska beslut i stabsmiljö. Han eller 

hon börjar sin karriär på en betydligt mer jordnära nivå och då är det andra egenskaper som är 

viktigare. Däremot finns det stora möjligheter att påverka de blivande officerarna längre fram i 

deras utbildning. Något som framkom i intervjuerna var just att Försvarshögskolan dragit ner på 

utbildningen i stabsmetodik (det vill säga hur man strukturerat bereder ärenden). Här finns en 

möjlighet till förbättring. 

 

Som vi tidigare sett i avsnitt 2.2 har människan flera begränsningar som försvårar 

beslutsprocessen. Många av de så kallade heuristiska snedvridningarna är svåra att göra något 

åt. Den egenskap som Stanovich kallar rationalitet (rationality) och som är ett mått på förmågan 

att ifrågasätta sina egna slutsatser är dock formbar under livet. En förbättring av rationaliteten 

är en möjlighet, till exempel genom att lägga en större tyngd på detta i utbildningen, i synnerhet 

på den högre nivån. 

 

Ett annat sätt är att anställa eller hyra in (civil) personal med önskade egenskaper. Dessa blir då 

ett komplement till officerarna. Detta görs redan i dag och Försvarsmakten har på senare tid 

anställt många civila, bland annat ekonomer. Operationsanalytikerna från FOI är ett annat 

exempel. De har funnits i Försvarsmakten i mer än 50 år. Karaktären på frågeställningarna som 

operationsanalytikerna ställs inför har dock förändrats under åren och har numera oftare 

karaktären av policyproblem än om beräkningar och andra kvantitativa problem. FOI kan alltså 

bidra med en förbättring genom att anställa operationsanalytiker med annan bakgrund än den 

för operationsanalytikerna klassiska utbildningen inom de tekniska, matematiska eller 

naturvetenskapliga områdena. Detta är något som redan sker: Fler och fler analytiker med 

ekonomisk eller statsvetenskaplig utbildning anställs vid FOI. Det är dock osäkert om detta är 

en tillfällig trend eller ett medvetet beslut från FOI:s ledning för att täcka de förändrade kraven 

på OA-verksamheten. 

 

 

 

6.3.3 Beslutstöden 

Det var svårt att få intervjupersonerna att ge exempel på beslutstöd som Försvarsmakten 

använder. Förutom Excel och metasystemen PRIO och MODAF verkar det inte finnas något 

beslutstöd som används regelbundet. Multimålmetoden TOPSYS har tidigare använts i 

begränsad omfattning. För ett tiotal år sedan gjorde man ett försök med en annan 

multimålmetod vilket beskrivits i avsnittet om Focal Point (5.1.1). Detta visade sig bli en 

besvikelse och man återgick till sitt gamla arbetssätt.  

 

Enligt Riabacke [2007] finns det problem med dagens beslutstöd. De är dåligt anpassade till 

beslutsfattarnas verklighet. Riabacke identifierar tre problemområden: Beslutstöden är inte 

applicerbara på verkliga beslutsproblem, representationen (presentation, layout) gör dem 

svårbegripliga samt att det finns få stöd för att få fram beslutsfattarnas värderingar och 

uppfattningar om konsekvenserna. För Försvarsmakten gäller det alltså att hitta beslutstöd som 

passar till Försvarsmaktens problemställningar och arbetssätt.  
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7 Slutsatser 

Försvarsmaktens strategiska beslutsprocesser kan beskrivas utifrån i huvudsak anarkistiska 

beslutsmodeller. Försvarsmakten tycks ha en (omedveten) ovilja mot en strukturerad process 

med till exempel tydliga beslutsregler. Detta påverkar transparensen i besluten negativt – det 

blir svårt att avgöra på vilka grunder besluten fattades och därigenom svår att följa upp 

implementeringen av dem. I sin tur gör detta att regering och riksdag får problem med att styra 

Försvarsmakten och med att utvärdera om styrningen gett önskad effekt och om intentionerna 

med det svenska försvaret uppfylls. Detta är ytterst en fråga om medborgarnas möjlighet att 

utöva demokrati.  

 

Den grundläggande orsaken till den bristande rationaliteten i beslutsprocessen ligger främst i 

Försvarsmaktens karaktär som organisation. Försvarsmakten är en stor och komplex 

organisation med många olikartade uppgifter. De strategiska beslutens konsekvenser ligger lång 

fram i tiden och det är därför nästan omöjligt att värdera dem. De övergripande målsättningarna 

från riksdag och regering är otydliga. 

 

Försvarsmakten framställer sina beslutsprocesser som rationella, det vill säga att man har 

tydliga alternativ, värderingskriterier och beslutsregler. I verkligheten ligger beslutsfattarnas 

fokus inte så mycket på processen utan på att komma fram till ett resultat, att skapa handling.  

 

Den anarkistiska logiken är en konsekvens av Försvarsmaktens karaktär som organisation. Det 

går därför inte att ersätta logiken med en rationell logik. Förändringar mot större rationalitet 

behövs dock för att få en större transparens i besluten och därigenom större möjlighet för 

statsmakterna att styra Försvarsmakten. Dessa förändringar måste åstadkommas med ändringar 

inom den rådande logiken. 

 

För min egen del har arbetet med den här uppsatsen varit mycket lärorikt och jag skulle gärna se 

en fortsättning. Förslag på två frågeställningar för vidare forskning är vilka likheter och 

skillnader det finns mellan Försvarsmaktens och andra organisationers beslutsfattande samt i 

vilken omfattning olika organisationer använder beslutsstöd i sina beslutsprocesser och i så fall 

vilka beslutsstöd och hur dessa används. 

 

 

  



 

  27             

 

Referenser  

Tryckta källor och artiklar 

 

Brunsson, N. (1998). Beslut som institution, i Czarniawska, B. red., Organisationsteori på 

svenska, Liber ekonomi 

 

Brunsson, N. (2006). Mechanisms of Hope, Copenhagen Business School Press, Liber, 

Universitetsforlaget. Kristianstad 

 

Dreborg, K-H., Andersson, E A., Jeppsson U. & Jungmar, M. (1994). Planera för det okända, 

FOA-R-94-00005-1.2--SE 

 

Eysenck, M. &Keane, M. (2005). Cognitive Psychology – A student´s Handbook, 5:e upplagan. 

Psychology Press Ltd, Hove and New York 

 

Flaa, P.  Fløistad, G, Hofoss, D, Holmer-Hoven, F, Kjeldstadli, K, Medhus, T, O'Gorman, D, 

Rønning, R (1995). Introduktion till organisationsteori. Studentlitteratur, Lund 1995 

 

Kahneman, D. (2011). Tänka, snabbt och långsamt. UAB Print-it, Litauen 2013 

 

March, J. G. (1994). A Primer on Decision Making – How Decisions Happen. The Free Press, 

New York 

 

Pileman, S.; Kylesten; B., Sjödin, L.; Dahlén, L.; Pileman A. (2010). Kontinuerlig utveckling av 

modellbaserad förmågeutveckling i FM 2009-2012. FOI Memo 3457 

 

Premfors, R.(1989). Policyanalys. Studentliteratur, Lund 

 

Riabacke, A. (2007). Development of Elicitation Methods for Managerial Decision Support. 

Doktorsavhandling. ISSN 1652-893X, ISBN 978-91-85317-53-0 

 

Riksrevisionen (2014).  Försvaret – en utmaning för staten. RiR 2014:8 

 

Stanovich, K., & West, R. (1998). Individual differences in rational thought. Journal of 

Experimental Psychology: General, 127, 161-188. 

 

Stanovich, K. & West, R. (2000). Individual Differences in Reasoning: Implication for the 

Rationality Debate. Behavior and Brain Sciences (2000) 23, 645-746 

 

Stanovich, K. E. (2009, Nov/Dec).  The thinking that IQ tests miss. Scientific American Mind, 

20(6), 34-39 

 

Stanovich, K., Toplak, M. & West, R. (2011).  The Complexity of Developmental Predictions 

from Dual Process Models. Development Review 31 (2011) 103-118 

 

Stanovich, K. (2012).  On the distinction between rationality and intelligence: Implications for 

understanding individual differences in reasoning.  In K. Holyoak & R. Morrison (Eds.) (pp. 

343-365), The Oxford handbook of thinking and reasoning.  New York: Oxford University 

Press. 

 

 

 

 

 

http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AGuttorm%20Fl%C3%B8istad
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ADag%20Hofoss
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AFinn%20Holmer-Hoven
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AKnut%20Kjeldstadli
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AThorstein%20Medhus
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ADavid%20O%27Gorman
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ARolf%20R%C3%B8nning


 

  28             

 

Webbkällor 

 

Försvarsmakten (2015). Högkvarteret.  

http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/hogkvarteret/ [besökt 2015-04-27] 

 

Nationalencyklopedin (2014). Beslutsteori.  

http://www.ne.se/lang/beslutsteori/ [besökt 2014-08-20] 

 

Nationalencyklopedin (2015-01-27). Systemanalys. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/systemanalys [besökt 2015-01-27] 

 

Stanford Encyclopedia of Philosophy (2014). Probability – interpret. 

http://plato.stanford.edu/entries/probability-interpret/ [besökt 2014-08-20] 

 

Stanford Encyclopedia of Philosophy (2014). Risk.   

http://plato.stanford.edu/entries/risk/ [besökt 2014-08-20] 

 

UNICOM (2015). Focal-point-purifyplus. 

http://unicomsi.com/news-and-events/news/focal-point-purifyplus/ [besökt 2015-04-23] 

 

Wikipedia (2014). Requirement priorization.  

http://en.Wikipedia.org/wiki/Requirement_prioritization/ [besökt 2014-02-20] 

 

Wikipedia (2014). Telelogic 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Telelogic [besökt 2014-08-20]   

 

 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/hogkvarteret/
http://www.ne.se/lang/beslutsteori/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/systemanalys
http://plato.stanford.edu/entries/probability-interpret/
http://plato.stanford.edu/entries/risk/
http://unicomsi.com/news-and-events/news/focal-point-purifyplus/
http://en.wikipedia.org/wiki/Requirement_prioritization
http://sv.wikipedia.org/wiki/Telelogic

