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Då krigssjukvård påverkar moralen, kan en förändrad syn på 

risk öka den militära förmågan? 

Sammanfattning: 

Krigföringsförmågan i en försvarsmakt är bland annat beroende av en god anda. Under 

perioden 1990-2010 har det militära maktmedlet över den Svenska krigssjukvården minskat i 

takt med att dessa delar avvecklats. En uppgift vilken därmed måste lösas av den offentliga 

sjukvården. Tillgången till adekvat sjukvård i krig är alltjämt viktig för bibehållandet av 

moralen i förbanden, och därmed uppstår ett dilemma då ansvarsflytt skett från 

Försvarsmakten till, i huvudsak, landstingen, vars beslutsmekanismer inte nödvändigtvis är de 

samma såsom i Försvarsmakten. Dessutom minskar Försvarsmaktens inflytande över 

krigssjukvårdens utförande och inriktning. Genom att analysera de gällande 

riskhanteringsmodellerna för Försvarsmakten och Sveriges Kommuner och Landsting ur ett 

riskfilosofiskt perspektiv undersöker denna uppsats förutsättningarna att kompensera för 

denna ansvarsomfördelning. Risken för sjunkande moral kan anses uppstå såsom en 

konsekvens av överförandet av ansvar. Uppsatsen diskuterar även förslag på åtgärder vilka 

skulle kunna nyttjas för att undvika en nedgång i moral vid ett väpnat angrepp mot ett nutida 

Sverige. 

Nyckelord:  

Anda, krigssjukvård, moral, nationellt försvar, osäkerhet, risk, riskfilosofi. 
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1 Inledning 

Militär förmåga byggs upp av ett antal faktorer, varav god moral och anda inräknas.  

Moral och anda tillsammans med etik och ledarskap brukar kallas ”esprit de corps”, och är en 

av de viktigaste faktorerna avseende taktiska enheters förmåga att vara framgångsrika i strid. 

Denna ”kåranda” kan inte mätas men har effekt. Kårandan kan dock brytas ned ifall den 

hanteras dåligt, vilket således måste undvikas (Friedman, 2017, ss. 87-98). 

”Principen om god anda” kallas även en av krigföringens principer, och anses kunna 

motverka effekterna av friktion samt underlättar uthärdandet av krig. Ett sätt att 

bibehålla god anda, och därmed hög moral, är att aldrig lämna sårade och skadade på 

slagfältet. Dessa principer anses allmängiltiga och tidlösa genom vilka krig kan vinnas, 

och återkommer i olika omfattning för olika doktriner (Ångström & Widén, 2005, ss. 

119-136). 

Bidragande till god moral är säkerställandet av en effektiv krigssjukvård, då viljan att ta risker 

ökar om soldaten vet att denne kommer bli omhändertagen ifall hen blir skadad eller sårad. 

Ett problem i det nutida Sverige är att den militära kapaciteten att bedriva krigssjukvård i det 

närmaste har försvunnit. Ansvaret har därmed, möjligen omedvetet, överförts till i huvudsak 

landstingssjukvården, och ligger därmed utanför militär kontroll. Ett faktum militära chefer 

och befälhavare måste anpassa sig efter, vilket innebär att huruvida dessa är villiga att utsätta 

sig själv och andra för risk kommer det resultera i ett varierande behov av krigssjukvård, 

vilket i förlängningen påverkar moralen och även den militära förmågan. Denna uppsats 

undersöker hur riskfilosofi kan omhänderta detta.  

 

I denna uppsats förekommer ett antal figurer. Dessa är författarens egna, ifall inget annat 

anges. 

1.1 Bakgrund 

Enligt Försvarsberedningen präglas det globala säkerhetspolitiska läget av instabilitet 

och oförutsägbarhet. Jämfört med perioden under kalla kriget drivs samhället idag i 

större utsträckning av effektivisering och rationalisering, vilket leder till ökade 

sårbarheter (Försvarsberedningen, 2017, ss. 17-43). 

 

Dessa sårbarheter har totalförsvaret i uppgift att omhänderta genom samverkan och 

samordning (Andersson et al., 2017, s. 5). Arméöverläkaren konstaterar samtidigt att 
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den militära kirurgiska omhändertagandeförmågan år 2014 var reducerad till 1 % 

jämfört med kapaciteten i slutet av kalla kriget (Blimark, 2014). 

1986 inrättades en princip vilken innebar att ansvarig för verksamheten i fred även 

skulle vara det i krig. Detta innebär att myndighet eller organ med mest närliggande 

verksamhet till krigsuppgiften skulle ansvar för uppgiften i krig, och regleras idag 

genom förordningen (2015:1052); krisberedskap och bevakningsansvariga 

myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Denna säger att myndigheterna ska 

samverka, bland annat med landstingen (Andersson et al., 2017, ss. 8, 34). 

Förfogandelagen (1978:262) medger inte Försvarsmakten befälsrätt över 

sjukvårdsverksamheten för egna ändamål (Sveriges Riksdag, 2018), varav samverkan är 

det enda medlet. 

Därmed står det klart att det måste bli landstingen vilka i huvudsak ska ombesörja 

sjukvården i krig.  

 

Sjukvårdens verksamhet ligger redan under normal verksamhet ofta på eller över 

kapacitetstaket och är en samhällskritisk resurs i krig. Om den inte förmår lösa 

uppgifterna riskerar allmänhetens förtroende för statsledningen och det offentliga att 

urholkas vilket i sin tur leder till försämrad försvarsvilja och försvarsförmåga 

(Försvarsberedningen, 2017, ss. 189-190). 

Detta är inget nytt och påverkar inte heller enbart allmänheten. År 1622 lät Gustav II 

Adolf av ”kunglig mildhet” tillreda Vadstena kloster såsom ett soldathospital för 

skadade och sårade soldater vilka återvände från fronten (Petersson, 2017, s. 19).   

Ett liknande resonemang förs om stridsmoral och moraliska krafter samt själsliga 

faktorer och anda vilka sammantaget utgör ”arméns stridsmoral” och jämte ”fältherrens 

talang” och ”patriotisk anda” utgör de tre moraliska huvudkrafterna i krig (von 

Clausewitz, 1991, ss. 41, 98, 151-153).  

I nuvarande svensk doktrin beskrivs ett antal grundläggande förmågor (Försvarsmakten, 

2011, s. 15), där sjukvård generellt brukar inrymmas under ”uthållighet” och därmed 

kan militär förmåga spåras tillbaka till doktriner och krigföringens principer. Specifikt 

principen om god anda genom att ta hand om sina sårade och skadade. 
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1.2 Problemformulering  

Då militära medel för krigssjukvård inte hanteras av militär sjukvårdspersonal är 

kombattanterna i större uträckning hänvisade till de civila sjukvårdsinrättningarna. Den 

militära maktutövningen av krigssjukvården har därmed överförts till landstingen. Detta 

innebär en uppenbar risk då kombattanter och civila ”konkurrerar” om samma 

sjukvårdsresurser, vilka inte är anpassade för katastrofsjukvård i den omfattning ett väpnat 

angrepp skulle innebära.  

Ett sätt att analysera detta problem är att nyttja modeller för riskhantering. I Försvarsmaktens 

gemensamma riskhanteringsmodell från 2009 konstaterar dåvarande ÖB Håkan Syrén att han 

”ville ha ett kvitto på att vi verkligen gör allt som står i vår makt för att ge högsta och bästa 

säkerhet för våra vänner som tjänstgör i utlandsstyrkan”, samt att modellen ”kan och bör… 

användas för att hantera risker i andra delar av Försvarsmaktens verksamhet” 

(Försvarsmakten, 2009, ss. 3-4). Modellen ska således nyttjas för att fatta beslut rörande risker 

och osäkerheter i all verksamhet Försvarsmakten bedriver. 

 

Detta är problematisk då internationella insatser är politiskt viljestyrda, och om hotnivån i 

insatsområdet är oacceptabel kan beslutet bli att inte skicka trupp till området, alternativt 

evakuera befintlig personal från området. Vid ett nationellt, hotstyrt scenario, existerar inte 

denna lyx. De resurser Sverige bygger upp i fredstid är de vilka nyttjas i krigstid. Det finns 

heller inga garantier för att några andra länder skickar något stöd, varken militärt eller 

medicinskt, och det bedöms att Sverige kommer att behöva klara sig utan stöd från omvärlden 

i minst tre månader (Försvarsberedningen, 2017, s. 76). 

Ett annat identifierat problemområde rör riskkommunicering inom och mellan organisationer. 

Om människor ska delta i riskanalysarbeten, måste de förstå omfattningen av risken. Utan 

förståelse för vilken information risken baseras på tenderar beslutsfattare mer ”lita på 

magkänslan”. Av denna anledning behöver risk i militär kontext ses såsom något vilket inte är 

fullt ut objektivt, och att någon ”sann” riskbedömning inte existerar. Framförallt då beslut 

rörande risk och riskhantering ändras i övergången från fred till krig (Liwång, 2017). 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka förutsättningar för hur god moral kan skapas, då den 

tidigare beskrivna kårandan har stor inverkan på den militära förmågan. Detta undersöks 
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genom att applicera ett riskfilosofiskt perspektiv på risk och riskhantering. Resultatet avser 

belysa hur sjukvården i krig påverkar moralen i förbanden och den militära förmågan. 

Premisserna för detta är att förmågan till krigssjukvård i dagsläget är bristfällig, samt att 

Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell behöver anpassas för nationellt försvar.  

Länken mellan beslut och militär förmåga beskrivs visuellt i figur 1, nedan. Ergo; kan beslut 

fattas på säkrare underlag minskar risktagandet, vilket kan leda till färre skadade och sårade 

och därmed minskad belastning på sjukvården. Om det kombineras med att sjukvårdens 

resurser prioriteras mot krigssjukvård bör det leda till ökad moral i förbanden och därmed 

ökad militär förmåga. Denna uppsats avser belysa hur frågor om risk och säkerhet, det vill 

säga riskfilosofi, kan nyttjas för att förhålla sig till detta samband och anpassa 

Försvarsmaktens modell för riskhantering därefter. Detta då Försvarsmakten kontrollerar 

samtliga delar i figur 1 förutom krigssjukvårdens bedrivande (inringat). 

Figur 1 – Länken mellan beslut och förmåga i denna uppsats. 

 

Ovanstående resonemang leder till att den mer specifika frågan vilken guidar denna uppsats 

analys är: 

Hur kan riskfilosofi nyttjas för att kompensera för eventuella brister inom 

krigssjukvården och därmed höja moralen och den militära förmågan? 

I syfte att åstadkomma detta avser uppsatsen undersöka huruvida Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) modell för riskanalys och händelseanalys, då den ligger till grund för 

patientsäkerheten för den del av vården vilken tidigare låg under militär maktutövning, kan 

nyttjas för att utveckla Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell. 

För att uppnå detta behöver en hjälphypotes konstrueras i syfte att kunna resonera kring 

risker, moral och militär förmåga. Denna hjälphypotes formuleras till:  

SKL modell för riskanalys kan nyttjas för att bättre anpassa Försvarsmaktens 

riskhanteringsmodell till en nationell kontext. 

Denna hypotes provas i kapitel 4.2. 

 

1.4 Urval och avgränsningar 

Denna studie avser analysera SKL och Försvarsmaktens modeller för hantering av risk.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN D-UPPSATS Sida 7 (50) 

Mj Christoffer Edin   

HSU-T 16-18 2018-05-25 

 

 

Avvägningar mellan patientnytta och risk för komplikationer är något sjukvårdspersonalen 

hanterar dagligen, och det är därför rimligt att undersöka ifall det finns slutsatser i SKL 

modell vilka kan implementeras i Försvarsmaktens modell.  

Detta är relevant då SKL modell omhändertar problematiken att den yttersta konsekvensen 

innebär dödsfall. Denna problematik delar sjukvården med militär verksamhet, då döda och 

skadade måste hanteras såsom naturliga delar i verksamheten. Det samma gäller inte för 

exempelvis modeller för omhändertagande av ekonomiska risker. 

De kapitel i SKL handbok vilka beskriver händelseanalys har avgränsats bort, då detta ligger 

utanför uppsatsens analysområde. 

I Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell har bilaga 3, 4 och 5 avgränsats bort, 

då dessa specifikt beskriver antagonistiska hot, och sådana existerar inte inom sjukvården. 

Om alltför stor vikt därför läggs på antagonistiska hot bedöms jämförelsen bli haltande. I 

nuvarande omfattning bedöms dessa hot hanterats på ett balanserat sätt gentemot SKL 

handbok. 

Analysen har inte berört introduktioner, förhållande till andra modeller, tabeller, figurer, 

bilder, eller exempel, då dessa antingen ligger utanför uppsatsens analysområde, eller 

repeterar det vilket står i den löpande texten. 

1.5 Tidigare forskning 

För att kartlägga tidigare forskning kring relationen mellan risk, medicin, vård och moral 

behöver dessa områden diskuteras var för sig. 

Det finns omfattande forskning kring patientvård, omvårdnad, medicin och kirurgiska 

metoder för krigstrauma. De två första kallas vårdvetenskap, och de två sistnämnda omfattas 

främst av området cirkulation och respiration (Karolinska Institutet, 2018). Ingen av dessa 

forskningsområden har analyserats djupare då de ligger utanför vad denna uppsats avser 

undersöka.  

Vad gäller vård vid militära insatser, behovet av snabbt omhändertagande och transport till 

kvalificerad sjukvård är det främst det amerikanska försvaret vilka ligger vid  

forskningsfronten.  
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Vid en revision av den medicinska doktrinen för USA under kriget i Afghanistan 2008 till 

2014 konstaterades: 

”Once injured, the principal factor that determines mortality, morbidity, and 

residual disability is time to required level of medical care. This is true of all 

medical emergencies, but is of overriding significance when dealing with 

surgical emergencies—particularly surgical control of hemorrhage in the combat 

setting.” (Lane et al., 2017) 

Dagens forskning om sambandet mellan moral och sjukvård handlar i stor utsträckning om 

posttraumatisk stress, patientens förväntningar på sjukvården och sjukvårdens möjligheter att 

bemöta denna patientkategori. Detta ligger utanför uppsatsens undersökningsområde. I en 

artikel av U.S Army Medical Department avhandlas kravet på krigssjukvård och behandling. 

Artikeln sammanställer samtlig tillgänglig data från ”Operation Iraqi Freedom”, och 

konstaterar att den största kontrollerbara orsaken till dödsfall på slagfältet är förblödning. 

Efter en skada är möjligheten till återhämtning störst om kvalificerad sjukvård kan erhållas 

inom ”the golden hour”. Undersökningen kunde också konstatera att sjukvårdsutbildning och 

första-hjälpen-kunskaper även för icke-sjukvårdare höjde moralen, då soldaternas tillit till 

sjukvårdskedjan ökade. Bland de medicinsktekniska utrustningarna vilka sjukvårdarna hade 

mest nytta av återfanns handhållen ultraljudsutrustning, pulsoximeter samt intraosseös 

infusion (Peake, 2003). 

Givet artikeln publiceringsdatum torde den medicinsktekniska utvecklingen gått framåt, men 

de exemplifierade områdena fortfarande vara aktuella. 

 

Avseende sjukvården i Sverige, och de utmaningar den kan anses ha avseende (det ofrivilliga) 

överförandet av ansvaret för krigssjukvården finns det några identifierade områden vilka 

skulle kunna öka möjligheten att omhänderta ett större antal patienter med krigsskador. Det är 

att våga prioritera, och då också att våga avstå (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering [SBU], 2008). Ett sätt att åstadkomma detta är att nyttja bästa tillgängliga 

kunskap för att fasa ut ineffektiva metoder mot nya och därmed angripa ett av de stora 

problemen; resursknapphet (SBU, 2004). Detta torde kunna kompletteras med resursflytt till 

de åtgärder vilka gör mest nytta såväl kollektivt såsom individuellt, med bibehållen kvalité 

(SBU, 2013). Slutligen kan så kallade ”icke-listor”, vilka anger åtgärder vilka inte bör utföras 

rutinmässigt eller fasas ut helt, utgöra ett bra verktyg för att frigöra resurser för annat och 

viktigare (SBU, 2014). Sådana ”icke-listor” torde kunna utarbetas i fredstid, för att nyttjas vid 
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krig. Då kan vetenskaplig utvärdering, evidens samt systematisk granskning bidra till att 

identifiera nödvändiga prioriteringar inom sjukvården, och därmed frigöra resurser vid ett 

krigsutbrott. Ett sätt att förankra detta arbete är att vara transparent med resultaten och bjuda 

in till debatt, vilket är nödvändigt för att befolkningen ska ha förtroende för vården (SBU, 

2008). En källa vilket uttryckligen nämner sambandet mellan sjukvård och moral ur ett 

militärt perspektiv, är Widén & Ångström (2005). Dock endast med ett par meningar och utan 

att djupare beskriva hur detta inverkar på moralen.  

 

Avseende risk och riskhantering utgör systemperspektivet ett annat relevant forskningsområde 

vilken konstaterar att olika riskprinciper för internationella insatser och nationellt försvar kan 

leda till en situation där grunden för riskbeslutstagandet blir otydligt. Kontexten i vilket 

riskhanteringsbeslutet fattas är komplex, processen är iterativ och den kräver ett 

sociotekniskt1 perspektiv. Den epistemologiska fråga ”vad är risk, och hur kan den förstås 

bättre?” tillsammans med riskanalysmetoder, bra ledarskap och ett holistiskt synsätt är inte 

tillräckligt för att säkerställa god riskförståelse. Den kan dock ökas genom tre olika 

systemperspektiv. Det första rör delad riskmedvetenhet. Att risker och osäkerheter 

struktureras, dokumenteras, sprids och används i organisationens beslutsprocesser. Det andra 

rör system- och scenariodefinitioner. Utan tydliga definitioner av tidsförhållanden och de 

konsekvenser vilka behöver studeras blir inte scenariot tillräckligt avgränsat. Principerna för 

hur systemet ska beskrivas måste kontinuerligt uppdateras och kommuniceras beroende av 

studerat scenario. Om så inte sker leder detta sannolikt till beslut vilka fattats på osaklig 

grund, utan faktiska kunskaper. Den tredje rör riskperception och kulturell bias. En 

ändamålsenlig riskanalys ställer höga krav på såväl riskanalytiker såsom beslutsfattare. 

Resultatet av detta är att organisationens förståelse för risk och risker är central, inte 

processen som sådan eller riskanalytikernas riskanalyser. Det tillsammans med förståelse för 

skillnaden i risker i internationella och nationella insatser, förbättrat kommunikationssätt och 

kommunikationsklimat för hantering och spridning av riskinformation kan öka denna 

förståelse (Liwång, 2017).  

Annan närliggande forskning avseende risk och riskhantering utgör Svensson (2016) uppsats 

avseende risk och riskhantering på olika militära ledningsnivåer, men då den fokuserar på 

ledningsnivåer, PUT och SPL, är den endast angränsande till denna uppsats. 

                                                 
1 Socioteknik; interaktionen mellan människan och tekniken. 
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Slutligen har enskilda forskningsansträngningar rörande Försvarsmaktens behov av 

sjukvårdsresurser vid internationella insatser hittats. Dessa ligger utanför uppsatsens 

fokusområde. Kopplat mot behoven i en nationell kontext ligger ”Militär akutsjukvård i fält” 

nära denna uppsats, men då den fokuserar på prehospitalt omhändertagande, vilket ligger 

under militär kontroll, analyseras den inte vidare (Andersson, 2014). 

1.6 Centrala begrepp 

Nedan redovisas några begrepp vilka har särskild betydelse för denna uppsats. 

1.6.1 Risk 

Ordet ”risk” innebär dels att någonting är oönskat, och dels markerar det någon form av 

avsaknad av kunskap. Om vi med säkerhet vet att något kommer inträffa, eller att något inte 

kommer inträffa så är det inte tal om någon risk. Risk är någonting ”däremellan” (Hansson, 

2012, ss. 12-13). 

1.6.2 Sannolikhet 

En sannolikhet innebär en risk med en numerisk hänvisning till en specifik händelse eller 

händelsetyp; sannolikheten att händelsen X inträffar. Sannolikheter anges oftast i procent, och 

kräver i regel god kunskap om risken i sig (Hansson, 2012, s. 14). 

1.6.3 Osäkerhet 

En osäkerhet inträder då det finns en risk för en specifik händelse men där numeriska 

sannolikheter, av olika anledningar, inte är aktuella att använda (Hansson, 2012, s. 18).  

1.6.4 Krigssjukvård 

”För hälso- och sjukvården är målet att varje skadad eller sjuk under kriser och i krig 

ska kunna ges en medicinskt acceptabel behandling och vård … Kapaciteten ska vara 

tillräcklig för att tillgodose såväl de krigsskadade patienternas behandlingsbehov som 

sådan fredsmässig sjukvård som inte kan anstå.” 

Ovanstående citat är hämtat från Överstyrelsen för civil beredskap (1995, s. 82) det 

vill säga efter kalla krigets slut, men innan den fullständiga demonteringen av 

invasionsförsvaret. Den indikerar en verksamhetsnivå vilken ter sig rimlig att kunna 

erbjudas även dryga 20 år senare, dock med den väsentliga skillnaden att 

patientgruppen har utökats med att även omfatta kombattanter. 
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1.6.5 Moral 

Moral betyder sed, sedvänja eller bruk, och ordet moral i dagligt tal rör människans praktiska 

och faktiska handlande (Statens Medicin-Etiska Råd [SMER], 2018). 

1.6.6 Etik 

Etik står för ”den systematiska reflektionen över mänskliga värderingar och handlingar och 

motiven för dessa. Den etiska reflektionen utmärker sig genom att man försöker ge skäl till 

varför man handlar som man gör eller varför man valt de värden man valt.” (SMER, 2018) 

1.6.7 Nytta och konsekvens 

Begreppet nytta ska ses såsom ett positivt resultat av en given risktagning, och dess motsats 

ses såsom konsekvens (Hansson, 2012, s. 84). 

1.7 Disposition 

Uppsatsen kommer inledningsvis att avhandla vetenskapsteori och därefter allmän 

riskfilosofi, beskriven av Hansson (2012), då den inte är primärt framtagen för vare sig militär 

verksamhet eller sjukvården. Därmed kan den ses såsom neutral gentemot både SKL och 

Försvarsmaktens modeller. Därefter analyseras SKL handbok riskanalys och händelseanalys 

samt Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell mot generell riskfilosofi i syfte att 

identifiera likheter och skillnader. Resonemanget utvecklas därefter med att beskriva 

hantering av små risker samt riskreducering.  

Slutligen diskuteras resultatet utifrån frågan huruvida SKL handbok riskanalys och 

händelseanalys kan nyttjas för att utveckla Försvarsmaktens gemensamma 

riskhanteringsmodell mot att bättre spegla nationella utmaningar, generella slutsatser av 

undersökningen ur ett vidare perspektiv, samt förslag till vidare forskning. 

2 Teorier 

Inledningsvis behöver några vetenskapsteoretiska begrepp beröras vilka kommer att ligga till 

grund för kommande analys.  

2.1 Vetenskapsteori 

Vetenskapsteori bygger på två huvudsakliga ben; ontologi, samt epistemologi. Dessa bygger 

tillsammans, med hjälp av ett antal underliggande begrepp, upp världen såsom den uppfattas 
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och tolkas. De två lärorna och deras inbördes skillnader och relationer kan grafiskt beskrivas 

såsom i figur 2 nedan. 

 

Figur 2 – Förhållandet mellan ontologi och epistemologi och deras underliggande begrepp 

för denna uppsats. 

2.1.1 Ontologi – Läran om verklighetens uppbyggnad 

Ontologi kan särskiljas med hjälp av två distinktioner; idealism och materialism. Idealismen 

innebär att verkligheten anses vara av begreppslig, själslig eller andlig natur och omfattas av 

metafysiska2 fenomen såsom tanken, medan materialismen hävdar att allt vilket existerar är av 

fysisk, materiell eller objektiv natur. Vidare kan argumenteras huruvida verkligheten är 

monoteistisk, (består av ett enda och förklaras ur en enda grundprincip), eller om den är 

dualistisk, (består av två). Det tredje argumentet är att verkligheten är pluralistisk och därmed 

förklaras utifrån flera principer. Att betrakta tillvaron såsom någon form av helhet, där 

summan av delarna blir mer än delarna var för sig, kallas holistisk grundsyn. En utveckling av 

ontologin blev den logiska positivismen, vilket brukar kallas den analytiska filosofin.  Denna 

gör det ”vetbara” mätbart, genom att omvandla metafysiska och filosofiska problem till 

empiriska problem. Existentialismen, att något finns eller är och vad något är, ser dock 

annorlunda på det objektivt mätbara och på empiriska problem. Den försöker utröna vem och 

vad som existerar. Genom att ”vara till” kan ”jaget” skapa och tolka ”vadet” (Åsberg, 2001, 

ss. 5-28). 

                                                 
2 Läran om det översinnliga. 
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2.1.2 Epistemologi – Läran om kunskap, eller kunskapsteori  

Epistemologi behandlar vår kunskapsuppfattning, där empirism och rationalism är två sätt att 

förhålla sig till denna kunskap. Den förra hävdar att erfarenhet är grunden till kunskap och 

den senare att förnuftet är det. Kunskapsteoretiskt föreligger det även skillnad mellan realism 

och idealism. Enligt idealismen (liksom i ontologin) är de objekt vi har kunskap om beroende 

och konstruerat av vårt medvetande, medan realismen hävdar att yttre objekts existens är 

oberoende av om de uppfattas eller erfars av någon. Om våra premisser är sanna relativt ett 

sammanhang, kontext eller perspektiv, kallas det för relativism; det ena kan vara lika sant 

såsom det andra beroende på betraktelsevinkel. En annan vetenskapsteori är konstruktivismen, 

vilket innebär organisering av erfarenhetsvärlden frikopplad från egenskaper i en reell värld. 

De existerar endast i och med att vi konstruerar dem och huruvida lösningen står sig eller inte 

är beroende på resultaten de genererar. Ett motsatsförhållande till konstruktivismen kan 

fenomenologin (läran om det som visar sig) anses vara, där det inte går att på förhand 

konstruera en lösning (Åsberg, 2001, ss. 29-43). 

2.2 Riskfilosofi 

Med riskfilosofi menas i denna uppsats i huvudsak ”att kritiskt och allsidigt granska 

beslutsunderlag i fråga om risk och säkerhet” och är således tvärvetenskapligt (Hansson, 

2012). Riskfilosofi är även objektiv; vem som helst kan nå fram till den och att den håller för 

allas prövning (Hansson, 2012, s. 44). Därmed kan riskfilosofi användas inom alla 

vetenskapsområden, inklusive krigsvetenskap.  

 

Förtydligat ur det krigsvetenskapliga perspektivet kan riskstudier belysas mot bakgrund av tre 

närliggande vetenskapsområden; beteendevetenskapen, (undersöker hur risker inom militär 

verksamhet uppfattas), samhällsvetenskapen, (undersöker hur dessa risker hanteras inom 

soldat- och officerskollektivet), och statistiken, (undersöker sannolikheten för att det 

oönskade ska inträffa). Då ett av filosofins främsta kännetecken är att åstadkomma 

väldefinierade begrepp och tydliga argument kan bidraget till riskstudierna innebära tanke- 

och uttrycksskärpa. Därmed kan riskfilosofins bidrag till krigsvetenskapen knytas till tre 

huvudsakliga områden; terminologiska klargöranden, argumentationsanalyser samt 

skillnaden mellan fakta och värdering (Hansson, 2012, ss. 7-8). 

Dessa områden kommer att nyttjas i olika utsträckning i uppsatsen. 
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2.2.1 Risk, sannolikhet och osäkerhet 

Risk är en svår typ av kunskap att analysera och utvärdera. För det första innebär det att 

någonting är oönskat. För det andra markerar det avsaknad av kunskap; en situation där vi inte 

vet ifall något kommer att ske eller inte. Att veta något om en risk innebär att ha kunskap om 

vad det är vi inte vet, men att helt tydligt klarlägga detta förhållande mellan risk och kunskap 

är inte alltid helt trivialt (Hansson, 2012, ss. 12-13, 30). 

 

Sannolikhet innebär ett siffervärden för risken, eller allvarlighetsgraden av risken3. Det är 

möjligt att, till exempel med hjälp av statistik, veta sannolikheten för något, utan att för den 

sakens skull ha total överblick över alla tänkbara oönskade händelser. Det går även att hantera 

risk relativt, det vill säga att X innebär en större risk, eller är mer oönskat, än Y, förutsatt att 

det finns något allmängiltigt sätt att jämföra riskerna (Hansson, 2012, ss. 14-15). 

 

Där det inte är meningsfullt att tala om sannolikheter i numeriska värden, talar vi istället om 

osäkerheter. Vi har alltså kunskapen om att det finns specifika utfall vilka medför 

konsekvenser, men vi kan vid beslutstillfället inte uppskatta eller sätta ett sannolikhetsvärde 

på dessa. Strikt talat är dessa situationer absolut vanligast. Detta eftersom det är svårt att 

känna till den exakta sannolikheten för något, då den typisk är behäftad med osäkerheter. När 

kan det exempelvis antas att det i militär verksamhet helt råder avsaknad av osäkerhet vid en 

sannolikhetsuppskattning? Det är därför trotsallt klokt att beskriva beslutsproblem såsom att 

sannolikheterna är kända med visshet. Med detta sagt blir det för den rationelle beslutsfattaren 

viktigt att inte enbart besluta om risken är acceptabel eller inte, utan att ifrågasätta hur säker vi 

kan vara på att sannolikheten är det den är. Är den baserad på empiriskt fastställda 

sannolikheter kan vi känna oss tämligen trygga. Är den grundad på expertbedömningar så bör 

försiktighet iakttas då forskning visar att människor är tämligen dåliga på 

sannolikhetsbedömning, speciellt när sannolikheterna är små. Dessutom finns det okända 

risker, vilka är att betrakta såsom osäkerheter vi inte känner till (Hansson, 2012, ss. 18-32). 

2.2.2 Att hantera risker 

Inom forskningen är det vanligast att utvecklingen sker inomvetenskapligt, där nya rön bidrar 

till den rådande kunskapen, pil 1 nedan, och beslut fattas utifrån den rådande kunskapen, pil 2 

nedan. Ibland kan dock utomvetenskapliga (praktiska) orsaker framtvinga beslut baserat på 

                                                 
3 Jfr kap 1.6.2 
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upptäckter vilka inte hinner processas igenom den rådande kunskapsmassan, pil 3 nedan. 

(Hansson, 2012, ss. 54-55) 

  

Figur 3 – Hur vetenskaplig evidens kan användas i beslutsfattande (Hansson, 2012, s. 55). 

 

Detta kan antingen användas då risken bedöms överstiger dess nytta, eller när behovet av den 

totala kunskapsmassan inte är nödvändig. (Hansson, 2012, ss. 55-59) 

 

Andra sätt att hantera risker kan hämtas ur ingenjörsvetenskapen. Enligt Hansson (2012, ss 

60-67) är dessa avsedda att inte enbart hantera risker uttryckta såsom sannolikheter utan även 

osäkerheter. Det ingenjörsmässiga säkerhetsarbetet fokuserar i huvudsak på tre principer: 

i. Inneboende säkerhet, där risker och/eller konsekvenser byggs eller organiseras bort. 

ii. Säkerhetsmarginaler, där ”avståndet” mellan risk och konsekvens ökas. 

iii. Multipla barriärer, eller multipla skydd, mellan risken och konsekvensen. 

2.2.3 Att väga risk mot nytta 

Ett sätt att hantera samhällsvetenskapliga risker är att göra kostnads-nyttoanalyser. Där 

jämförs två eller flera alternativ genom att tillskriva ekonomiska värden på dess respektive 

konsekvenser och sedan väljs det alternativ där nyttan minus kostnaden ges högst värde 

(Hansson, 2012, s. 70). Uppsatsen avhandlar inte ekonomiska perspektiv, varför dessa 

analyser inte omhändertas vidare. 

 

Enligt Hansson (2012, ss. 84-86) finns det dock ytterligare tre sätt att väga risken mot nyttan. 

De två första avser individuell kontra kollektiv riskvägningsprincip, och den avgörande 

skillnaden är i vilken utsträckning vi låter fördelar för en person uppväga nackdelar för en 

annan; så kallad interpersonell kompenserbarhet.  

 

 

 

1 

3 

2 
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Den kollektiva riskvägningsprincipen säger att: 

”Ett alternativ är acceptabelt i den mån som summan av alla individuella 

risker som det ger upphov till uppvägs av summan av all individuell nytta som 

det ger upphov till.” 

 

Medan den individuella riskvägningsprincipen säger att: 

”Ett alternativ är acceptabel i den mån som varje risk som en individ utsätts för 

uppvägs av en nytta för samma individ.” 

 

Den tredje principen; hybridprincipen för riskvägning, säger att: 

”Ett alternativ är acceptabelt i den mån som varje risk som en individ utsätts 

för uppvägs av den totala nyttan” (på kollektiv nivå). 

Dessa principer kommer nyttjas vidare. 

2.2.4 Etik, moral och risk 

Såsom beskrivet är en grundläggande princip för risk-nyttokalkylen den så kallade 

interpersonella kompenserbarheten. Ur ett etiskt perspektiv är det dock inte säkert att bara för 

att den fastställda nyttan för person A är större är större än skadan för person B så rättfärdigar 

detta ett visst handlande. Storleksskillnaden mellan nyttan och (mindre) skada mellan person 

A och B, räcker således inte (Hansson, 2012, s. 85).  

Andra frågor måste ställas innan nyttan kan anses överväga risken. Typiskt; Vem bär 

riskbördan och vem drar nytta av risktagandet? Vem bestämmer över risktagandet och med 

vilken rätt? En stor del av riskhanteringens praktiska etik handlar om förhållandet mellan de 

vilka beslutar om risker, utsätts för riskerna och drar nytta av risktagandet, och vilka 

konsekvenser det medför. Förhållandet mellan dessa tre roller beskrivs i figur 4, nedan 

(Hansson, 2012, s. 94). 

 

Figur 4 – De tre riskrollerna (Hansson, 2012, s. 95). 
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I detta fall, där de riskgynnade och riskutsatta är olika personer, uppstår så också den kanske 

mest centrala frågan inom risketiken; när är det acceptabelt att utsätta någon för en risk i syfte 

att uppnå en fördel för någon annan? (Hansson, 2012, s. 97) 

 

Vanligare är att rollerna är sammankopplade, varvid ett antal möjliga utfall uppstår. Det första 

fallet är där beslutsfattaren varken är riskutsatt eller riskgynnad (Hansson, 2012, s. 96). 

 

Figur 5 – Fallet där den riskgynnade och riskutsatte är skild från beslutsprocessen (Hansson, 

2012, s. 96). 

 

Det etiska dilemmat i denna situation faller på beslutsfattaren, vilken ska fatta beslut åt någon 

annan. Detta beslut kallas paternalism och innebär en inskränkning i den personliga friheten, 

vilket i regel kräver goda skäl för att bli accepterad (Hansson, 2012, s. 96). 

 

Det motsatta exemplet redovisas i figur 6 nedan, där beslutsfattaren både är riskgynnad och 

riskutsatt.  

  

Figur 6 – Fallet där beslutsfattaren också är riskutsatt och riskgynnad (Hansson, 2012, s. 99). 

 

Det etiska dilemmat rörande detta förhållningssätt är hur personer vilka är oförmögna att fatta 

sina egna riskbeslut ska identifieras och skyddas (Hansson, 2012, ss. 99-100). 

 

Ett annat fall är situationen där beslutsfattaren tar en risk för att gynna någon annan. 

 

Figur 7 – Fallet där beslutsfattaren även är den riskutsatte (Hansson, 2012, s. 99). 
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Vid en snabb överblick på detta förhållande kan det ses såsom altruistiskt, men är vidhäftad 

med etiska frågor vilka behöver besvaras; Är risktagaren ensam rörande beslutet om risken? 

Finns det andra beslutsfattare i bakgrunden vilka påverkar men inte vill bli synliggjorda och 

avkrävda ansvar? Det är inte ovanligt att riskutsatta får bristfällig eller ofullständig 

information, men ändå förväntas ta fullt ansvar för de risker de utsätts för (Hansson, 2012, ss. 

99-100). 

 

Det sista fallet, där beslutsfattaren själv gynnas av beslutet men där motparten, den riskutsatte, 

inte gynnas är också ett av de mest konfliktfyllda. 

 

Figur 8 – Fallet där beslutsfattaren är den riskgynnade (Hansson, 2012, s. 101). 

 

Även om det ter sig uppenbart att detta är ett moraliskt problematiskt förhållande finns det sätt 

att hantera situationen. För det första kan verksamheten begränsas där detta sker. Det andra är 

att tillsätta ett ombud vilket ska begränsa de riskutsattas risktagande (Hansson, 2012, ss. 102-

103). 

 

Ett sätt att utröna moraliskt rätt från moraliskt fel är att studera moralfilosofin, och nedan 

redovisas fem olika sätt att se på detta. 

 

Dygdeetik handlar i första hand om människans egenskaper snarare än dennes handlingar, och 

det finns i huvudsak fyra dygder för individen att eftersträva; rättfärdighet, vishet, mod och 

självbehärskning. Dygdeetiken kan således användas såsom en grund för att förstå övriga fyra 

teorier (Hansson, 2012, ss. 108-109). 

 

Utilitarismen är en moralteori vilken bygger på idén om att maximera summan av det goda, 

och formuleras i regel såsom en handlingsteori och innebär att i varje given situation handla 

så att nyttan sammanlagt blir så stor som möjligt. Problemet med utilitarismen är att den är 
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cynisk på så sätt att den saknar spärrar att förhindra somliga människor från att exploatera 

andra, om risktagningen övervägs av den ”goda nyttan” (Hansson, 2012, ss. 104-105). 

 

Pliktetik brukar ses såsom primäralternativet till utilitarismen och det utmärkande draget är att 

moraliskt utföra sina plikter. Problemet är dock att vi kan hamna i situationer där flera plikter 

kommer i konflikt med varandra, och därmed är det svårt att se hur alla plikter kan vara 

absoluta (Hansson, 2012, ss. 105-106). 

 

Rättighetsetik avser en teori där rättigheter är grundläggande på samma sätt såsom plikten är 

för pliktetiken och därmed kan dessa i sina huvuddrag översättas till varandra. I de flesta fall 

där någon har en rättighet, garanteras denna genom att andra har plikter eller skyldigheter. Att 

inneha en rättighet innebär oftast att andra personer ska handla på ett sådant sätt så att vi 

själva gynnas i något avseende (Hansson, 2012, s. 106). 

 

Kontraktsteori kan i grunden ses såsom ett försök att förklara etiken rörande 

överenskommelsen mellan ”rationella egoister”, vars enda mål är maximal egoistisk vinning. 

Genom att avstå vissa friheter erbjuds individen dra nytta av andra fördelar. Vad dessa 

fördelar omfattar beror på situationen för själva ”kontraktet” (Hansson, 2012, ss. 106-107). 

 

Genom att sammanväga ovanstående moralteorier kan slutsatsen nås att för att få utsätta 

någon för en risk, krävs en motivering till varför just hen utsätts för risken. Det räcker inte 

enbart med att visa att risken är acceptabel (Hansson, 2012, ss. 110-119). 

 

En annan viktig princip är principen om restplikt. I de fall en moralisk handling trängts undan 

av en annan, tyngre vägande, handling upphör inte förpliktelserna till den första handlingen. 

Den ger endast upphov till nya skyldigheter, eller kompensationer (Hansson, 2012, s. 120). 

3 Metod 

Uppsatsen tar metodologiskt sin utgångspunkt i hermeneutiken och den hermeneutiska cirkeln 

beskriven i figur 9, nedan. Detta då två olika modeller ska analyseras utifrån en filosofisk 

teori. Genom att inta ett tolkande synsätt upprätthålls möjligheten till nya infallsvinklar, det 

vill säga att betrakta kontexten ur ett utifrånperspektiv (Bryman, 2012, s. 35). 

Försvarsmaktens riskhanteringsmodell är framtagen för internationella insatser, och måste 
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således förstås ur det perspektivet. SKL riskhanteringsmodell är framtagen med fokus på 

patientsäkerheten och måste läsas med detta i åtanke (2015, s. 8). Till sist krävs att dessa två 

analyseras på liknande sätt ur det riskfilosofiska perspektivet, där fokus ligger på att tolka och 

analysera de båda riskmodellerna ur detta perspektiv. Modellernas olika textavsnitt avses 

därför kodas utefter hur de kan anses överensstämma med de olika delarna i riskfilsofin. Detta 

för att på så sätt lyfta fram relevanta textdelar och förhoppningsvis nå djupare insikter rörande 

sättet att tolka innehållet. (Esaiasson et al., 2017, ss. 226-231)  

 

Figur 9 – Översiktlig beskrivning av den hermeneutiska cirkeln, anpassad för denna uppsats. 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 212) 

 

3.1 Forskningsdesign 

För att åstadkomma denna ”cirkel” används deduktiv ansats i syfte att belysa förhållandet 

mellan riskteori och den praktiska förståelsen för begreppet risk i de två analyserade 

riskmodellerna, och hur detta förhållande kan öka förståelsen för krigföringens principer4. 

Bryman (2012, ss. 26-29) beskriver denna ansats principiellt såsom till vänster i figur 10, 

nedan, och detta leder att en hjälphypotes konstruerats för uppsatsen i syfte att kunna belysa 

den huvudsakliga frågeställningen. I steg tre kodas innehållet i de båda modellerna, enligt 

riskfilosofins nomenklatur. I steg fyra presenteras resultatet av jämförelsen, för att i steg fem 

besvara hjälphypotesen; kunde SKL riskmodell nyttjas för att utveckla Försvarsmaktens 

riskmodell, samt i så fall på vilket sätt? Underlaget används därefter för att koppla 

riskhantering och riskfilosofins inverkan till moral och militär förmåga, vilket torde bidra till 

                                                 
4 Specifikt principen om god anda. 
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den befintliga kunskapsmassan om krigföringens principer och moralens inverkan på 

krigföringen. Denna process beskrivs till höger i figur 10, nedan.  

 

Figur 10 – Processer som ingår vid deduktion (vänster) samt anpassning av denna process 

för att uppsatsens syfte (höger) (Bryman, 2012, s. 26). 

 

Då riskmodellerna ligger till grund för att besvara frågor rörande hur riskfilosofi kan användas 

för att förstå modellernas inverkan på riskbesluten, och därmed moral och militär förmåga blir 

forskningsidealet nomotetiskt. Uppsatsen söker alltså efter riskfilosofiska mönster och 

samband modellerna emellan och strävar efter att sätta detta i en allmängiltig kontext rörande 

riskbeslutens förhållande till krigssjukvårdens möjligheter, och därmed riskbeslutens inverkan 

på moral och militär förmåga (Esaiasson et al., 2017, ss. 27-28). 

Uppsatsen blir således en empiriskt beskrivande undersökning, då avsikten är att åstadkomma 

koncentrerade sammanfattningar ur riskmodellerna, och klassificera dessa enligt risk- och 

vetenskapsteoretiska begrepp.  

För att uppnå detta och koppla mot den hermeneutiska cirkeln, genomförs kvalitativa 

textanalyser och en systematisk undersökning av riskhanteringsmodellerna (Esaiasson et al., 

2017, ss. 89, 136, 211-213). 

 

Trots att uppsatsen berör delar av sjukvårdsområdet, ansågs att den inte undersöker sådana 

detaljer att ett behov av en prövning i en medicinsk-etisk nämnd förelåg. 
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3.2 Operationalisering 

För att kunna åstadkomma det vilket beskrivits hittills avses begrepp, definitioner och den 

empiriska undersökningen operationaliseras genom att nyttja två modeller framtagna av Jim 

Storr (2009) och Milan Vego (2008), vilka anpassats för denna uppsats. 

 

Mycket kan sägas om krig, krigets karaktär och krigets natur. För denna uppsats räcker det 

dock med att påminna om några grundläggande påståenden. Krig är en våldsakt för att försätta 

motståndaren i en värnlös situation och därmed kunna påtvinga denne sin egen vilja. 

Motståndskraften att hamna i denna värnlösa situation består av två faktorer; disponibla 

resurser och viljestyrka. Det innebär ett motsatsförhållande mellan de båda parterna och 

innebär en kamp mellan viljor (von Clausewitz, 1991, ss. 29-38). 

 

I figur 11 nedan, beskrivs förhållandet mellan egna och motståndarens mål och medel, samt 

hur de påverkar varandra. Pil 1 indikerar att det finns en relation mellan mål och medel. Pil 2 

indikerar ett motsatsförhållande och pil 3 indikerar en interaktion. Slutligen indikerar pilarna 

4 att växelverkan råder mellan storheterna (Storr, 2009, ss. 59-60). 

I samma figur beskrivs även hur modellen nyttjas för denna uppsats kontext, vilket 

konstaterats är nationellt försvar mot ett väpnat angrepp. Därur uppstår förhållandet mellan de 

fysiska och moraliska krafterna (de disponibla resurserna och viljestyrkan), där de moraliska 

krafterna är medlet för förstörandet av de fysiska stridskrafterna (von Clausewitz, 1991, ss. 

205-206). ”Egna medel” ersätts därför med kärnvärdet från definitionen av krigssjukvård, 

samt ”egna målsättningar” med de moraliska krafterna beskriva av von Clausewitz (1991, ss 

151-157). Motståndarens dito ersätts med dennes målsättning enligt krigets natur och 

karaktär, och medel enligt vad Vego (2008, ss. III-3–III-4) beskriver om dessa. 

 

Figur 11 – Storrs modell för förhållandet mellan egna och motståndarens mål och metoder, 

tillsammans med motsvarande modell anpassad för denna uppsats (Storr, 2009, s. 60). 
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För att bryta ned ovanstående ytterligare så att sambandet mellan egna medel och egna 

målsättningar tydliggörs utifrån dilemmat att makten över den militära krigssjukvården har 

övergått till landstingsledningen används modellen i figur 12, nedan. Precis som von 

Clausewitz (1991) menar Vego (2008) att de disponibla resurserna utgör en faktor att förhålla 

sig till. Vego (2008) menar att det finns en organisatorisk potential. En förmåga att 

åstadkomma en viss verksamhet till en viss nivå under en viss tid. Denna förmåga är designad 

att kunna utnyttjas vid behov; den kravställda nivån. Vid varje givet tillfälle är den faktiskt 

tillgängliga förmågepotentilen dock en annan, vilket utgörs av en rad mätbara, såsom antal 

operationssalar med tillhörande utrustning, men även icke mätbara faktorer, såsom vilja och 

arbetsmoral. För sjukvårdssystemet innebär det förmågan att ge den vård patienternas tillstånd 

kräver, inom upptagningsområdet. 

I termer av krigssjukvård övergår potentialen till krigssjukvård till kapacitet att utföra den i 

och med övergången från fred, via kris till öppna våldshandlingar och påverkas i sin tur av ett 

antal yttre faktorer, vilka huvudsakligen är hämtade från SBU underlag i kapitlet 1.5, och är 

listade i figur 12 (Vego, 2008, ss. III-33–III-35). 

 

 

Figur 12 – Modell för beskrivning av skillnaden mellan potentiell förmåga och verklig 

förmåga till krigssjukvård. Baserad på Vegos modell för Combat power vs. Combat Potential. 
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Såsom tidigare påtalats är det i fredstid samhället måste planera för krig, kriser och olyckor, 

bland annat med hjälp av riskhanteringsmodeller. Genom att välja SKL och Försvarsmaktens 

modell såsom jämförelsepunkter erhålls den så kallade referenspunksstrategin. Denna 

”benchmarking” mellan modellerna görs i syfte att pröva tidigare nämnda hjälphypotes, och 

för detta nyttjas textanalys (Esaiasson et al., 2017, ss. 149-150). 

Tillvägagångssättet visualiseras i figur 13 nedan, och visar hur uppsatsens samtliga ingående 

delar hänger ihop.  

 

 

Figur 13 – Visualisering av förhållandet mellan förmågor, riskmodeller och analysverktyg. 

 

Huvudfrågan vilken ställs till det empiriska underlagen är hur det relaterar till risk- och 

vetenskapsfilosofin, och följer därmed textanalysens begrepp framing5. I syfte att besvara 

frågan konstrueras 34 ”filosofielement”. Dessa återfinns i de gröna fälten i figur 14, nedan, 

och syftar endast till att strukturera textanalysen. Utgångspunkten är att modellerna kan tolkas 

och representeras på olika sätt, ur olika riskfilosofiska synvinklar. Därmed söker 

undersökningen att inrama problemen för att analysera hur aktörerna sinsemellan relaterar till 

dem implicit, och vilka konsekvenser och möjligheter detta ger (Esaiasson et al., 2017, ss. 

216-219). 

                                                 
5 Inramning, svensk översättning. 
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De preciserade frågorna följer i huvudsak Esaiasson et el. (2017), och är: 

- Vilken eller vilka skillnader rörande filosofielementen beskrivs i inramningen, och 

vem påverkas av detta? 

- Hur är skillnaden mellan de bakomliggande orsakerna inramade? Vem eller vad 

representeras såsom orsak och ansvarig för detta? 

- Hur är skillnaderna i lösningen på problemet inramat? Vilka skillnader i 

handlingsalternativ möjliggörs? 

Utöver detta adderas frågorna från kapitel 2.2.4: 

- Vilka skillnader finns avseende riskbördan, och vem drar nytta av skillnaden i detta 

risktagande?  

- Hur skiljer sig beslutet om risktagande åt, och med vilken rätt fattas beslutet?  

För att kunna besvara ovanstående frågor och klassificera delar och avsnitt i det empiriska 

underlaget skapas en modell, enligt figur 14 nedan. Klassificeringen ”M2” innebär således att 

textdelen indikerar ”pliktetik”. Ett textavsnitt kan innehålla en, flera eller inga av 

nedanstående filosofielement. Denna klassificering används för att belysa ursprungstexten 

med tillkommande analys i syfte att pröva hjälphypotesen samt erhålla belägg för 

ståndpunkterna i avslutande diskussion och slutsatser (Esaiasson et al., 2017, ss. 232-233). 

 

 

Figur 14 – Matris över filosofielement kopplade till respektive vetenskapsteori och 

riskfilosofi. Avseende riskrollerna är de såsom beskrivits tidigare; B – Beslutsfattare, G – 

Riskgynnad, U – Riskutsatt, och skiljetecknet beskriver förhållandet dem emellan. 

Ontologi Epistemologi Moralfilosofi Riskroller Riskhantering Risk vs. Nytta

Sannolikhet 

vs. Osäkerhet

O E M RR RH RN SO

1 Monoteism Rationalism Utilitarism B-G-U

Inneboende 

säkerhet

Kollektiv 

riskvägning Sannolikhet

2 Dualism Idealism Pliktetik B-GU

Säkerhets-

marginaler

Individuell 

riskvägning Osäkerhet

3 Pluralism Konstruktivism Rättighetsetik BU-G

Multipla 

barriärer Hybridprincipen

4 Holism Empirism Kontraktsteori BG-U

5 Idealism Realism Dygdetik BGU

6 Positivsm Relativism Restplikt

7 Materialism Fenomenologi

8 Existentialism
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3.3 Reliabilitet 

Problemet i analysarbetet uppstår för den del av riskarbetet vilket kallas riskbedömning och då 

särskilt för bedömningen av små, tvärvetenskapliga, risker. En risk kan vara acceptabel i 

ingenjörsvetenskaplig mening, men inte per automatik i en samhällsvetenskaplig mening, 

vilket har diskuterats flitigt sedan kärnkraftsolyckan i Harrisburg 1979 (Weinberg, 1981).  

Hansson och Aven (2014) påpekar att detta förhållande gäller än idag för riskbedömningar, 

men vidhåller att riskanalys är en vetenskap om den förstås såsom underökningen av 

riskrelaterade fenomen, processer och händelser samt koncept, teorier, principer, metoder och 

modeller, vilket ligger inom ramen för vad denna uppsats avser undersöka. 

Avseende riskbedömning diskuterar uppsatsen inte sannolikheten att ett krig drabbar Sverige, 

utan analyserar endast de modeller vilka ska nyttjas om så sker. Detta innebär att 

undersökningen undviker problematiken rörande riskbedömning och riskanalysers 

vetenskaplighet, samt att den också går att återskapa. För att stärka vetenskapligheten 

eftersträvas intersubjektivitet, kunskap vilken är giltig för alla människor. Det kan 

argumenteras för att detta perspektiv ger uppsatsen dess reliabilitet då ett nutida krig skulle 

påverka hela samhället. Kontexten för uppsatsen bedöms dessutom inte unik för Sverige. 

Liknande situationer torde, framför allt, kunna hittas i andra västländer. Objektivitet är således 

en målsättning, och objektivitet är något vilket innesluter intersubjektivitet, det vill säga att 

vem som helst kan nå fram till den och att den håller för allas prövning (Hansson, 2012, s. 

44). Genom objektiv analys av riskmodellerna enligt kriterierna i figur 14 och med hjälp av 

den hermeneutiska cirkeln samt intersubjektiviteten bedöms reliabiliteten i resultaten 

godtagbar. 

3.4 Validitet 

Intersubjektivitet är viktig även för validiteten, bland annat därför att den är lättare att 

konstatera än objektivitet. Då ingen direkt tillgång till den faktiska verkligheten (endast 

indirekt tillgång via våra sinnen) finns, är det heller inte enkelt att direkt kontrollera om en 

utsaga är objektiv. Då är det lättare att kontrollera om den är intersubjektiv. Det krävs alltså 

att de slutsatser man drar ska hålla för andras kritiska granskning. Detta är ett uttryck för 

kravet att vetenskaplig kunskap ska vara intersubjektiv (Hansson, 2012, s. 44). 

Genom att eftersträva intersubjektivitet kan hjälphypotesen falsifieras av någon annan. 
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Genom att följa operationaliseringen och angripa modellerna genom textanalys med ett 

kritiskt förhållningssätt försöker uppsatsen mäta det vilket påstås mätas (Esaiasson et al., 

2017, ss. 58, 231). Det vill säga riskmodellernas förhållande till riskfilosofin. Att dessutom 

följa indelningen enligt figur 14 minskar risken för systematiska fel i uppsatsen, förutsatt att 

tolkningen och förståelsen för vetenskapsteorin och riskfilosofin är korrekt. Denna premiss 

torde vara uppnådd då uppsatsen genomgått peer-review samt bedöms ha godtagbar 

reliabilitet. Resultatet av uppsatsen bedöms därmed också ha godtagbar intern validitet samt 

extern validitet, då resultatet kan nyttjas för andra områden och andra försvarsmakter vars 

omständigheter liknar Sveriges. Sammantaget anses detta ge uppsatsen en godtagbar 

resultatvaliditet (Esaiasson et al., 2017, ss. 58-64). 

4 Analys och resultat 

Då de båda analyserade dokumenten har en relativt tydlig uppdelning i roller och ansvar samt 

syfte, metod och modell, redovisas analysen utifrån dessa två perspektiv för respektive 

dokument. Hur dessa förhåller sig till varandra avseende kapitel och rubriker beskrivs i figur 

15 nedan, där översta delen beskriver roller och ansvar och understa syfte, metod och modell. 

Utöver att underlätta jämförelsen mellan de båda dokumentet agerar det källhänvisning för 

kommande analyser och resultat i detta kapitel. 
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Figur 15 – Jämförelse mellan dokumenten avseende genomförd textanalys (SKL, 2015) samt 

(Försvarsmakten, 2009). 

 

SKL handbok riskanalys och händelseanalys belyser risker i patientsäkerhetsarbetet. 

Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell belyser till del risker, men avhandlar 

främst antagonistiska hot i samband med lösandet av militära uppgifter i ett ”insatsområde”. 

Då antagonistiska hot inte existerar på samma sätt inom sjukvården har dessa två typer behövt 

särskiljas i syfte att kunna jämföra dokumenten. Risker i SKL dokument likställs med risker i 

Försvarsmaktens dokument, men hot särskiljs från risker. Genom att betrakta risker och hot ur 

ett riskfilosofiskt perspektiv kan denna åtskillnad åstadkommas. 

En risk existerar alltid, i alla avseenden och drabbar urskillningslöst. Därmed kan risker 

betraktas kunskapsteoretiskt såsom varandes en form av realism. Riskerna finns där, även om 

kunskapen om dem kan minimera, eller eliminera, konsekvenserna. 

Ett (antagonistiskt) hot däremot, existerar inte såvida det inte finns någon motpart att projicera 

detta hot på. Bakom hotet återfinns en mänsklig aktör vilken har en vilja och en avsikt, och 

kan urskilja måltavlor ur mängden. Kunskap om detta hot räcker inte alltid för att minimera 

konsekvenserna då hotet kan anpassa angreppssätt beroende på skyddsåtgärder, och att 
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eliminera hotet är oftast mycket svårt. Därmed bör de betraktas ontologiskt. Genom att finnas, 

såsom hot betraktat, men med möjligheten att skilja på vem som utgör hotet och vad som 

utgör hotet blir det subjektiva förhållningssättet mellan objektet (hotet) och existensen av 

hotet (vem utgör hotet), att betrakta såsom en variant av existentialismen. 

4.1 Genomförd textanalys 

Totalt har 1145 ”filosofielement” identifierats i texten i de båda analyserade dokumenten. I 

syfte att underlätta genomläsning redovisas dessa ”filosofielement” kvantitativt i en figur i 

inledningen av respektive underkapitel. Denna kvantifiering nyttjas endast som en 

ordinalskala6, då det inte går att påstå att SKL dokument fäster tre gånger så stor vikt vid att 

roller och ansvar ska grundas på erfarenhet än FM dokument7. Detta främst då dokumenten, 

trots påstådda likheter, ändå har olika strukturell uppbyggnad och innehåll samt att det är 

andemeningen bakom texten vilket avses lyftas fram och jämföras.  

4.1.1 Analys av roller och ansvar för SKL handbok riskanalys och händelseanalys 

 
Figur 16 – Fördelningen mellan de olika ”filosofielementen” för analyserade kapitel (enligt 

figur 15). 

 

Analyserade kapitel fäster stor vikt vid rollfördelningen inom det ”analysteam” vilket ska 

genomföra riskanalysen och fatta beslut på resultatet. Beroende på sammansättning och 

rollfördelning inom teamet redovisas ett antal osäkerheter, vilka kan påverka resultatet. 

Underförstått konstateras att de vilka fattar beslut om åtgärder varken är riskutsatta eller 

riskgynnade, dock påpekas uttryckligen att patienter, och närstående till dessa, har 

erfarenheter vilka kan användas i riskprocessen, och därmed påverkar de riskutsatta positivt. 

                                                 
6 Värden kan rangordnas, men det går inte på något meningsfullt sätt ange skillnader eller avstånd mellan dem. 

7 ”Filosofielementet” empirism noterades 15, respektive 5 gånger vid analys av roller och ansvar. 

Monoteism Dualism Pluralism Holism Idealism Positivism Materialism Existentialism

0 0 2 2 0 0 0 0

Rationalism Idealism Konstruktivism Empirism Realism Relativism Fenomenologi

23 2 21 15 2 9 8

Utilitarism Pliktetik Rättighetsetik Kontraktsteori Dygdetik Restplikt

10 18 5 0 2 1

B-G-U B-GU BU-G BG-U BGU Sannolikhet Osäkerhet

17 8 0 1 0 0 5

Inneboende 

säkerhet

Säkerhets-

marginaler

Multipla 

barriärer

Kollektiv 

riskvägning

Individuell 

riskvägning

Hybridprincip

en

2 3 1 1 1 0



FÖRSVARSHÖGSKOLAN D-UPPSATS Sida 30 (50) 

Mj Christoffer Edin   

HSU-T 16-18 2018-05-25 

 

Avseende moralfilosofi indikerar dokumentet tydligt att analysteamets arbete syftar till att 

maximera nyttan, utilitarism. Därmed identifieras att teamet har en rad plikter, främst kopplat 

mot åtgärdsbeslut, utvärdering och uppföljning. Dessutom påpekas att de riskgynnade och 

riskutsatta har en rad rättigheter, vilket säkerställs genom att analysteamet handlar ”dygdigt”, 

det vill säga rättfärdigt och enligt gällande medicinsk värdegrund. Analyserade avsnitt 

påpekar även att där det finns situationer där förändringsmöjligheten är begränsad, och att det 

där föreligger ett ansvar för vidare åtgärder. En restplikt. Hur denna ska kompenseras, 

värderas, eller omhändertas beskrivs inte i analyserad text. 

I avsnitten kan uttydas att genom en tydlig rollfördelning med tydliga mandat uppnås en 

inneboende säkerhet. Alla vet sina respektive roller och innehar adekvat kompetens. Därmed 

kan marginalerna avseende (patient)säkerheten ökas. Utöver detta poängteras att inom de 

områden där tidigare analysarbeten ej givit avsedd effekt ska nya analyser genomföras, vilket 

kan anses utgöra ytterligare ”barriärer” mot riskerna. 

Avseende de riskutsatta indikerar analysteamets faktainhämtningsbehov att risken, och 

därmed omvänt nyttan, antingen fördelas på (patient)kollektivet eller patienten såsom individ. 

Underlag för riskanalysen utgörs således av existerande empiriskt material, och inte såsom 

hypotesprövande experiment. Därmed har inte funnits indikation på att det finns situationer 

vilka motiverar att en individ utsätts för risker vilka medför värden vilka skulle väga upp den 

totala nyttan för kollektivet, hybridprincipen.  

 

Om ovanstående lyfts upp en abstraktionsnivå framträder att texten i stor utsträckning 

omfattar vad som ska åstadkommas av vem, och hur, det vill säga konstruktivism då det 

handlar om att organisera befintlig erfarenhetsvärld. Såsom påtalats utgör fakta underlag för 

arbetet, och därmed blir det tydligt att erfarenheter, empirism, utgör grunden för analysen. 

Genom att förhålla sig till fakta, kompletterat med individens expertkunskaper, resonerar sig 

gruppen fram genom den beskrivna processen till resultatet. Därav får även rationalismen, 

förnuftet såsom kunskapskälla, stort utrymme då den kan sägas användas för att bygga vidare 

på empirismen. Arbetet resulterar i att ett antal fenomen framträder, och dessa behöver i sin 

tur värderas i förhållande till varandra och tidigare fakta. Nyanserna mellan idealism och 

realism, det vill säga huruvida kunskapen om objektet vilket analyseras är beroende och 

konstruerat av medvetandet eller inte, framgår inte med tydlighet. Å ena sidan kan påpekandet 

att samtliga berörda yrkesgrupper och kunskapsområden ska delta i analysen indikera ett 

idealistiskt synsätt. Å andra sidan kan påpekandet att det är uppdragsgivaren, baserat på bland 
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annat tidigare analyser, vilken bestämmer specifikt analysområde. Därmed kan det 

argumenteras för att objektet, existensen av en patientsäkerhetsrisk, finns där oaktat om det 

uppfattas eller erfars av någon. 

Ur ett ontologiskt perspektiv indikerar texten ett pluralistiskt synsätt, då analysteamet ska 

bestå av en mängd kompetenser för att risken ska kunna analyseras från alla nödvändiga 

perspektiv. Förhållningssättet till uppgiften är holistiskt, då summan av alla delarna i det 

ingående analysteamet ska bli mer än delarna var för sig, och resultatet såsom konstaterats 

tidigare ska vara utilitaristiskt. 

4.1.2 Analys av roller och ansvar för FM gemensamma riskhanteringsmodell 

 
Figur 17 – Fördelningen mellan de olika ”filosofielementen” för analyserade kapitel (enligt 

figur 15). 

 

I analyserade kapitel resoneras det relativt lite rörande ansvaret inom respektive roll. Det 

konstateras att för arbetet krävs flera deltagare med olika specialkompetenser och 

ansvarsområden, men det är ”chefen” såsom beslutsfattare och dennes roll vilken lyfts fram 

tydligast. Denne ska formulera uppgiften, göra avvägningar, och fatta beslut på det framtagna 

resultatet. Om ”chefen” av någon anledning måste fatta ett beslut vilket inte omhändertar alla 

delar av arbetet, konstateras att denna ”rest” måste kompenseras för i någon omfattning. Minst 

ska den dialogiseras, utan att det framgår ifall detta budskap ska dialogiseras uppåt i 

organisationen eller ned till den riskutsatte. Analyserade kapitel ger heller inte tydligt uttryck 

för några former av osäkerheter, eller sannolikheter för analysfel beroende på 

gruppsammansättningen, chefens lämplighet såsom beslutsfattare eller kompetens. Dock kan 

utläsas att god kompetens i sig påverkar säkerhetsmarginalerna positivt, det vill säga minskar 

risken för felaktig analys. Därmed måste slutsatsen bli att chefen tillsammans med gruppen i 
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alla avseenden har kompetens och mandat för att på ett adekvat sätt kunna genomföra 

riskanalysen. Om inte torde det föreligga osäkerheter kring detta fenomen någonstans i texten.  

Avseende ansvaret inom de olika kompetensområdena är detta tydligt kopplat till 

riskhantering, och att såväl inneboende säkerheter, såsom säkerhetsmarginaler och multipla 

barriärer ska belysas. Då det är ”chefen” vilken har ansvaret att fatta beslut, förs endast 

resonemang om riskvägning i samband med gruppens möjligheter att ytterligare underlätta 

chefens beslut. Detta görs endast ifall det finns gott om tid, eller det är särskilt beordrat. Då 

kan en skyddsåtgärd analyseras såsom en ”implementerad åtgärd” och nyttan av åtgärden 

värderas mot den risk vilket utgjorde grunden för åtgärden. Därmed kan effekten av åtgärden 

värderas.  

Då det formella ansvaret är tydligt knutet till ”chefen”, resoneras det inte avsevärt om plikter, 

och än mindre rättigheter. Att gruppmedlemmarna har ett ansvar för att agera ”dygdigt” och 

leverera relevanta underlag vilka ska maximera resultatet av arbetet är dock återkommande. 

Det framkommer även att det finns ett ansvar för att processen flödar på (stabsarbetsplan), och 

att gruppmedlemmarna måste anpassa sig efter detta. Detta kan tolkas moralfilosofiskt där 

stabsarbetsplanen utgör ett ”kontrakt” där gruppmedlemmarnas respektive intresseområde inte 

tillåts ta för stor plats. 

Således återfinns även indikationer på att ansvars- och rollfördelningen syftar till utilitarism; 

maximalt resultatutfall. 

 

Ur vetenskapsteoretiskt perspektiv kan uttolkas att ansvar och roller är starkt kopplade till 

konstruktivismen, då gruppen ska organisera sig enligt fastställda principer för 

ansvarsfördelning8 och därmed kommer resultaten vilka gruppen genererar variera beroende 

på dessa principer. Analysen grundar sig på den militära operation vilken ligger för handen. 

Därmed är det erfarenheter rörande militära operationer vilket utgör själva kunskapsbasen, 

empirin, för analysen. Gruppmedlemmarna ska därefter använda förnuftet, rationellt tänkande, 

för att nå ett beslutsunderlag. På detta underlag fattar ”chefen” därefter beslut. Därmed är det 

inte fråga om att värdera några fenomen i resultatet. Det finns risker och hot, vilka i någon 

mening existerar oaktat om de erfars eller inte, och därmed kan dessa anses representera 

realism. På motsvarande sätt förstås dessa beroende på gruppmedlemmarnas kunskaper, och 

indikerar därmed idealism. 

                                                 
8 Enligt NATO-doktrin AJP-3 ‘Conduct of Operations’ och indelning av staber i funktionerna “1 till 9”. 
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Det relativistiska perspektivet är genomgående i de analyserade kapitlen. Detta då det 

rationella tankearbetet i gruppen måste förhålla sig relativt de hot och risker vilka identifierats 

och de skyddsåtgärderna dessa kräver. 

Ur ontologiskt perspektiv är det främst hotens existens vilka utgör en bakomliggande faktor i 

”uppgiften”. Idealismen återspeglas i resonemanget rörande ”chefens” behov av att initialt 

tolka och analysera uppgiften, samt därefter framarbetat beslutsunderlag.  

4.1.3 Analys av syfte, metod och modell för SKL handbok riskanalys och 

händelseanalys 

 
Figur 18 – Fördelningen mellan de olika ”filosofielementen” för analyserade kapitel (enligt 

figur 15). 

 

Vid en analys av modellens metoder och syfte framträder den utilitaristiska synen tydligt. 

Modellen syftar till att maximera nyttan, det vill säga (patient)säkerheten, av det genomförda 

analysarbetet. För att åstadkomma detta poängteras i hög utsträckning de plikter vilka 

föreligger i modellens respektive steg, behovet av att vara ”dygdig” i det samma genom att 

leverera det i stegen beskrivna informationsbehoven, samt hur patienternas rättigheter 

påverkar arbetet. Men även personalens rättighet till en god arbetsmiljö lyfts särskilt fram 

såsom en möjliggörare för att maximera utkomsten efter implementerat analysarbete. I 

analyserade textdelar framgår det att tiden för genomförande oftast är begränsad av olika 

orsaker, och därmed krävs det att alla intressenter accepterar att de egna ansvarsområdet 

endast kan tillåtas uppta en given del av den totala tiden. Detta har en tydlig koppling till 

kontraktsteorin, och det är inte förvånande att de stycken vilka ger uttryck för detta även ger 

uttryck för dygdetik. Precis såsom för avsnitten rörande ansvar och roller, framgår det i 

analyserade textdelar att det finns tillfällen då det föreligger behov av kompensation, restplikt. 

Detta är dock i dessa avsnitt kopplat gentemot patienter och närståendes erfarenheter och hur 
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detta bör omhändertas i arbetet, och återkommer därför i beskrivningar om hur 

analysresultatets åtgärder ska följas upp. 

I avsnitten rörande faktainsamling samt beskrivning av analysområdet poängteras att det kan 

föreligga osäkerheter i såväl den ställda uppgiftens innebörd såsom det insamlade underlaget, 

och att deltagarna i analysteamet måste beakta detta. I de fall detta uttrycks såsom en 

sannolikhet är främst då det är kopplat mot att en risk, eller en bakomliggande orsak resulterar 

i en konsekvens.  

Avseende riskrollerna framträder det i dessa textdelar att det görs åtskillnad på beslutsfattare, 

riskgynnad och riskutsatt. I relativt stor utsträckning kan anses att modellen identifierar att 

dess uppbyggnad resulterar i att riskgynnad och riskutsatta huvudsakligen inte är inblandade i 

arbetet. Dock återfinns en medveten kompensation för detta, då modellen uttryckligen påtalar 

att personalens, vilka i någon mening kan ses såsom riskgynnade då det främst avser 

arbetsmiljö, och de riskutsatta patienternas erfarenheter ska utgöra en delmängd av 

faktainhämtningen. Därmed kan dessa kategorier i vissa stycken kopplas mot beslutsfattandet. 

Vid en analys av riskhantering samt risker kontra nytta framkommer att detta är 

återkommande i texten, där det förstnämnda återkommer oftare. Dock förtydligas det inte om 

och när metoden ska syfta till att öka den inneboende säkerheten, öka säkerhetsmarginalerna 

eller öka antalet barriärer. Därmed föreligger det även svårigheter i att uttyda ifall nyttan med 

ett givet risktagande faller på kollektivet eller individen.  

 

På ett teorivetenskapligt plan framgår tydligt att modellen återspeglar en konstruktion, där 

rationellt tänkande och rationella metoder leder till någon form av resultat. Därav är realismen 

framträdande i texten. Riskerna finns där, modellen existerar för detta ändamål, och genom att 

analysera de förstnämnda med hjälp av det sistnämnda så ska ett relevant resultat erhållas. Det 

är bedömt av denna anledning såsom vikten av empirisk riskkunskap är så hårt knuten till 

modellen. Avseende resultaten så framgår det att dessa kan ses såsom naturliga fenomen av 

modellen. Dessa fenomen, vilka bör tolkas såsom någon form av nytta, ska värderas ur ett 

relativistiskt perspektiv då de påverkar organisationen, personalen samt patienterna. I texten 

kan utläsas ett viss mått av idealism, då den bedömda nyttan (objektet) inledningsvis ska 

tolkas och bedömas, för att efter genomfört arbete utvärderas och följas upp. Resultatet av 

dessa delmoment kommer till del bero på hur nyttan är konstruerad i medvetandet. 

Ur ett ontologiskt perspektiv kan detta anses resultera i det att modellen beskriver en 

mångfacetterad värld, vilken kräver flera aspektvinklar. För att åstadkomma detta krävs en 
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förståelse, acceptans men även vaksamhet för att den till del omfattas av metafysiska 

fenomen. Modellen kan anses vara positivistisk då den till stora delar bygger på förnuftets 

förmåga att genomföra adekvata analyser. 

Det finns en tydlig koppling mellan modellens utilitaristiska målsättning och det holistiska 

synsättet. 

Vid enstaka tillfälle kan en monoteistisk syn identifieras. Den kopplas då mot konstaterandet 

att en och samma risk kan medföra olika konsekvenser.  

4.1.4 Analys av syfte, metod och modell för FM gemensamma riskhanteringsmodell 

 
Figur 19 – Fördelningen mellan de olika ”filosofielementen” för analyserade kapitel (enligt 

figur 15). 

 

Det är uppenbart att syftet med modellen är att maximera nyttan av genomfört arbete. Den är 

tydligt utilitaristisk. Gruppmedlemmarnas plikter i respektive steg i metoden framgår också 

med tydlighet, liksom vikten av att de är uppgiften trogen och agerar ”dygdigt”. I de delar av 

analyserad text vilken avhandlar rättighetsetiska frågor, framkommer dessa främst då nyttan 

med en skyddsåtgärd ska vägas mot kostnaden den medför, och det problematiska med 

avvägningar där personlig hälsa ställs mot monetära kostnader. Liknande förhållande råder 

även för det kontraktsteoretiska perspektivet. Detta återfinns också i de delar vilka beskriver 

avvägningar mellan behov, tid och kostnad, och det konstateras att vissa saker kan behöva 

nedprioriteras till förmån för andra saker, samt att dessa avvägningar måste kommuniceras 

med dem vilka har att hantera resultaten av dessa avvägningar. Även här återfinns dygdetiska 

överväganden och av naturliga skäl även restplikt. De övriga analyserade textdelar där 

restplikt framträder är de vilka beskriver hur uppföljning av riskhanteringsbeslutet ska ske, 

och då kopplat till hur de nedprioriterade åtgärderna påverkat verksamheten. 
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Analyserade textdelarna beskriver endast osäkerheter kopplat till benägenhet att ta risker. I 

övriga delar nämns enbart sannolikheter, och då främst i sammanhanget att bedöma 

sannolikheten att ett hot eller en risk inträffar, men även konsekvensen av det samt beslutade 

åtgärders effekt.  

Riskhantering är återkommande i analyserade textdelar, dock i generella termer där åtskillnad 

mellan olika riskfilosofiska distinktioner ej låter sig göras. Dock finns det avsnitt vilka 

diskuterar inneboende säkerhet och säkerhetsmarginaler. Detta främst genom olika aktiva och 

passiva säkerhetsåtgärder. Avseende de avsnitt där multipla barriärer uttrycks såsom skiljt 

från de övriga riskhanteringsprinciperna är det uteslutande återhämtande och återställande 

åtgärder vilka beskrivs. Bland annat identifieras behovet av sjukvård. När metoderna för 

riskhanteringsbeslut, avvägning mellan riskacceptans och kostnad samt förslag till 

skyddsåtgärder beskrivs kan en kollektiv riskvägning antydas. Ingenstans i analyserade 

textdelar har tecken på individuell riskvägning kunnat uttydas. Avseende olika former av 

riskminimering, och specifikt i fallet av överföring av risk, kan dock en koppling till 

hybridprincipen göras. 

Riskrollerna följer i stort resonemanget avseende roller och ansvar. Här poängteras vidare, 

och mer utförligt ”chefens” roll och ansvar för respektive metodsteg i modellen. Det har 

endast i avsnitten rörande fastställande av grundvärden samt konkretisering och värdering av 

hot kunnat hittas belägg där det framgår att den riskutsatte är skild från beslutsfattaren och 

riskgynnade. Endast vid ett tillfälle diskuteras förhållandet mellan riskutsatt och riskgynnad, 

och det är i avsnittet avseende avvägning mellan uppgiftens lösande, kostnader för 

riskminimering och riskacceptans. 

 

Om denna argumentation så avslutningsvis lyfts upp till vetenskapsteoretisk nivå, så 

framträder tydligt att de analyserade textdelarna beskriver en modell och därmed återspeglas 

också konstruktivismen, där rationalism ska leda till någon form av resultat. Modell- och 

metodbeskrivningarna fäster stor vikt vid relativismen. Detta kan anses bero på att hoten är 

antagonistiska, med en rationellt tänkande människa bakom. Detta gör att hoten måste 

hanteras relativt såväl verksamheten, såsom skyddsåtgärder. I de delar av texten där 

fenomenologin framträder rör det identifiering av hot och generering av åtgärder, där hoten 

och åtgärderna kan tolkas vara identifierade fenomen. Då de identifierade hoten är så 

dynamiska till sin karaktär, så hanteras de inte i någon omfattning såsom objekt vilka existerar 

oberoende av kontext. Därmed är realismen förhållandevis tillbakaträdande. Likaså finns det 
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endast enstaka indikationer på idealism, och då främst i samband med betydelsen av olika 

typer av hot. Återkommande för analyserade textdelar, dock något tillbakaträdande, är att det 

påpekas att erfarenhet såsom kunskapsbas, empirism, är en viktig komponent. Då oftast i 

relation till det rationella tänkandet. 

Ur ett ontologiskt perspektiv framträder dock idealismen mer tydligt. Detta då den 

huvudsakliga bakomliggande orsaken till hoten är människor. Trots att människor är fysiska 

objekt så får det anses vara deras förmåga att tänka vilket utgör det verkligt farliga. Det är av 

denna anledning existentialismen så markant framträder i analyserade textdelar. Det holistiska 

synsättet framträder tydligt även i denna modell. 

I ett kapitel har en dualistisk syn påträffats, och där rör det förhållandet mellan å ena sidan 

beslutsunderlaget å andra sidan ”chefens” ansvarsområde. 

4.2 Modelljämförelse 

Vid en jämförelse mellan de båda dokumenten framträder såväl likheter såsom skillnader. 

Dessa beskrivs med hjälp av frågorna från kapitel 3.2. 

 

Vilken eller vilka skillnader rörande filosofielementen beskrivs i inramningen, och vem 

påverkas av detta? 

Det kan konstateras att ur ett ontologiskt perspektiv för roller och ansvar balanserar SKL 

dokument mellan holism och pluralism, medan Försvarsmaktens dokument indikerar 

idealism, men tyngden vilar på existentialism. Detta påverkar för Försvarsmaktens del 

”chefen”, då denne är ensam med riskbeslutet och har ett antagonistisk hot att hantera, medan 

det för SKL del kan anses påverka patienten, då fokus läggs på kompetensbredd i 

analysteamet och ett holistiskt synsätt vilket torde syfta till att gynna patienten. Dock behöver 

detta inte nödvändigtvis indikera en väsensstor skillnad. Både ”chefen” och patienten är i 

någon mening riskutsatt, men ”chefen” utsatt för risken att fatta ett oklokt beslut vilket 

påverkar soldaten. Å andra sidan står analysteamet inför exakt samma dilemma som ”chefen”, 

rörande beslut vilket påverkar patienten. Dock kan i vilket fall anses att SKL dokument 

tydligare påvisar att det är analysteamets samlade kompetens vilket ska maximera 

(patient)säkerhetsarbetet.  

Ur ett epistemologiskt perspektiv är det främst avseende fenomenologin och relativismen 

dokumenten skiljer sig åt, där SKL dokument beskriver analysteamets ansvar att omhänderta 

identifierade risker, fenomenen. Försvarsmaktens dokument beskriver inte detta ansvar då 
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hoten inte anses vara objekt av den karaktären utan mer dynamiska, vilket också förklarar 

varför detta återspeglas i relativismen. Detta kan anses påverka såväl analysteamet såsom 

Försvarsmaktens arbetsgrupp och i relativt lika omfattning. Kraven på individen i gruppen 

torde vara de samma, trots att risker och hot skiljer sig från varandra. 

Ur ett moralfilosofiskt perspektiv trycker SKL dokument väsentligt mycket mer på 

pliktetiken, att leverera god vård och bidra med efterfrågad kompetens i analysteamet, samt 

rättigheterna patienterna har till säker vård. Försvarsmaktens dokument fokuserar däremot 

mer på dygdetiken, och att rättfärdighet, vishet samt mod är viktiga delar i processen, och att 

tiden för ofta är knapp, vilket kräver någon form av kontrakt mellan individerna i gruppen. 

Utöver detta lyfts restplikten fram och arbetsgruppens skyldighet att följa upp eventuella 

accepterade risker i syfte att säkerställa att riskerna inte överskrider den ”accepterade nivån”.  

I båda modellernas fall syftar tillvägagångssätten till utilitarism. I detta fall påverkas den 

riskutsatte. Patienten genom att analysteamet ska säkerställa en vård utan onödigt risktagande, 

och soldaten genom att arbetsgruppen inte ska falla till föga inför svåra avvägningar, samt att 

risker vilka inte kan omhändertas bevakas. 

Rörande riskroller tar Försvarsmaktens dokument nästa inte alls upp dessa. Vid enstaka 

tillfälle antyds att beslutsfattare, riskgynnad och riskutsatt är olika personer. SKL dokument är 

här mycket tydligare. Dessutom påpekar modellen flertalet gånger att patienterna såväl är 

riskgynnad såsom riskutsatt, och att genom att inhämta denna grupps erfarenheter kan de 

bidra med kunskap vilket påverkar andra patienter. Här är det tydligt att SKL syn på riskroller 

kommer patienterna till gagn. 

Avseende riskhantering förekommer detta mer frekvent i Försvarsmaktens dokument än i 

SKL dokument. Trots detta är beskrivningen av deras syfte i arbetet tämligen lika, varpå det 

blir vanskligt att dra några slutsatser. Oaktat så får det anses vara den riskutsatte vilken 

gynnas av all form av riskhantering. 

Rörande riskvägning kan inga värdefulla distinktioner göras mellan dokumenten. Såväl 

kollektiv såsom individuell riskvägning nämns. I Försvarsmaktens dokument även individens 

risktagande för den totala nytta, hybridprincipen, utan att tydligt beskriva den. Därav är det 

svårt att med goda belägg analysera fram de vilka påverkas av de olika principerna.  

Avseende osäkerheter och sannolikheter omnämns dessa inte alls i Försvarsmaktens 

dokument, medan SKL dokument belyser att osäkerheter råder avseende optimal 

sammansättning av ett analysteam. Detta påverkar teamet, men kanske främst 

uppdragsgivaren vilken ska omhänderta resultatet. 
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Vid motsvarande jämförelse men med avseende på syfte, metod och modell, kan följande 

analys göras avseende de ontologiska skillnaderna. SKL modell antyder en monoteistisk syn, 

då den konstaterar att en och samma risk kan medföra olika konsekvenser. Denna syn delar 

inte Försvarsmaktens modell då den istället konstaterar att en och samma skyddsvärd tillgång 

kan utsättas för flera hot, men nämnder inte att hoten i sig kan medföra olika konsekvenser. 

Då hoten i dessa fall utgörs av rationellt tänkande människor blir idealismen mycket mer 

framträdande i Försvarsmaktens modell än SKL modell, vilken i sin tur genomsyras av en 

pluralistisk syn på riskerna samt ett positivistiskt synsätt för att identifiera dem. Båda 

modellerna har en tydligt holistisk fokus, trots att existentialismen får stort utrymme i 

Försvarsmaktens modell, beroende på hotens utformning. Sammantaget får anses att det 

främst är analysgrupperna vilka påverkas av de respektive ontologiska synsätten, då det är de 

vilka har att förhålla sig till utmaningarna med att identifiera risker, respektive hot, och den 

holistiska målsättningen med arbetet. I Försvarsmaktens modell påverkas dock ”chefen” i 

väsentligt högre utsträckning då denne så tydligt är beslutsfattaren. 

Ur ett epistemologiskt perspektiv är det främst synen på idealismen och relativismen vilket 

skiljer modellerna åt, då det tydligt framgår i båda fallen att modellerna är konstruktioner för 

att hjälpa det rationella tänkandet genom processen. Idealismen i SKL modell avser hur 

medvetandet påverkar resultatet, medan den återkommande relativistiska synen i 

Försvarsmaktens modell är kopplad mot hotets dynamik. Trots skillnaden avseende ansvaret 

att omhänderta hot och risker (föregående stycke), kan det i själva modellerna inte uttydas 

några fenomenologiska skillnader avseende identifieringen av dessa hot och risker. Dessa, på 

det hela taget relativt små skillnader, påverkar främst den riskutsatte, då de olika modellerna 

kan medföra något olika resultat. Här bedöms dock att SKL modell i något större utsträckning 

kan gynna den riskutsatte, då den har ett något mer idealistiskt perspektiv. 

Moralfilosofiskt föreligger inga skillnader i modellerna. Möjligen kan skönjas en något större 

hänsyn till patientens rättigheter, jämfört med soldatens dito. Detta påverkar riskutsatta, men 

bedömt i väldigt ringa omfattning. 

Rörande riskroller är förhållandet i modellerna precis såsom för ansvaret. Försvarsmaktens 

modell berör i liten utsträckning detta. Endast vid värdering av hot och avvägning av 

skyddsåtgärder antyds att beslutsfattare, riskgynnad och riskutsatt är olika personer. SKL 

modell är återigen mycket tydligare på denna punkt. Dessutom omhändertar modellen 

patienternas erfarenheter av att vara såväl riskgynnad såsom riskutsatt. Här är det återigen 

tydligt att SKL syn på riskroller kommer patienterna till gagn. 
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Avseende riskhanteringen är det endast skillnad på förhållandet till säkerhetsmarginaler, då 

Försvarsmaktens modell i större utsträckning fokuserar på analys av passiva och aktiva 

säkerhetsåtgärder, vilket i förlängningen påverkar de riskutsatta. 

Vid en jämförelse av risker kontra nytta, är det uppenbart att SKL modell omhändertar såväl 

den kollektiva såsom den individuella riskvägningen, men även hybridprincipen. 

Försvarsmaktens modell fokuserar i långt större utsträckning på den kollektiva riskvägningen, 

och endast i enstaka fall individens risktagande kontra den totala nyttan. SKL modell 

identifierar individens roll i kollektivet mycket tydligare. 

Avslutningsvis konstateras att avseende förhållandet mellan sannolikheter och osäkerheter 

balanserar SKL modell mellan dessa båda. SKL modell omhändertar osäkerheter i 

faktainsamlingen och uppgiftens innebörd, något Försvarsmaktens modell inte gör. Båda 

modellerna fokuserad på kvantifierbara sannolikheter för såväl risker (och hot) och 

konsekvenser. Försvarsmaktens modell även för riskminimering. Förvisso kan dessa 

sannolikheter hanteras relativt, vilket underlättar framtagandet, men det torde finnas en 

uppenbar risk för missar, och att behöva omvandla alla osäkerheter till bedömda sannolikheter 

innan de kan nyttjas i en modell är tidsödande, vilket indirekt påverkar den riskutsatte. 

 

Hur är skillnaden mellan de bakomliggande orsakerna inramade? Vem eller vad 

representeras såsom orsak och ansvarig för detta? 

SKL modell inleder med att analysera fram och bedöma ”alla” risker. Därmed kan riskerna 

betraktas såsom fenomen, och är helt avgörande för det fortsatta arbetet. De risker vilka inte 

identifieras, kommer ej heller att omhändertas. Därefter ägnas en stor del åt att finna de 

bakomliggande orsaker, och vad detta kan vara beskrivs också i modellen. Därav kan riskerna 

och dess bakomliggande orsaker hanteras såsom objekt, där analysteamet är ansvariga för att 

omhänderta dessa orsaker och därmed minska risken. 

I Försvarsmaktens modell är synen på risker och hot såsom fenomen helt annorlunda. Här 

framkommer att hoten inte är objekt utan relativa kontexten i tid och rum, och den verksamhet 

vilken ska bedrivas. Detta påverkar såväl bedömningen såsom lämpliga åtgärder. Det är 

”chefen” vilken i detta fall är ensamt ansvarig för att välja de åtgärder vilka bedöms ha bäst 

effekt på de bakomliggande orsakerna, baserat på analysgruppens arbete. Att hotet är 

dynamiskt är ett en konsekvens av att de bakomliggande orsakerna oftast är det, och att de 

dessutom varierar över tid. 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN D-UPPSATS Sida 41 (50) 

Mj Christoffer Edin   

HSU-T 16-18 2018-05-25 

 

Hur är skillnaderna i lösningen på problemet inramat? Vilka skillnader i handlingsalternativ 

möjliggörs? 

Den största skillnaden avseende lösningen på problemet är angreppssättet. Detta blir en följd 

av att riskerna inom sjukvården existerar på ett annat sätt än antagonistiska hot. Lösningen 

enligt SKL modell är mer fokuserad på individen och hur denne skyddas mot riskerna, medan 

Försvarsmaktens lösning i mycket större omfattning behandlar kollektivet, och hur detta på 

bästa sätt ska skyddas från risker och hot. I förlängningen blir dock det kollektiva skyddet 

även ett skydd för individen. Oaktat detta kan det finnas situationer där detta synsätt missar att 

omhänderta vissa individers unika skyddsbehov. 

Avseende skillnaderna i handlingsalternativen resulterar det i att SKL modell i något större 

omfattning fokuserar på inneboende säkerhet än Försvarsmaktens modell. Medan 

Försvarsmaktens modell i något större omfattning fokuserar på multipla barriärer. Det ska 

dock poängteras att dessa skillnader är små.  

 

Vilka skillnader finns avseende riskbördan, och vem drar nytta av skillnaden i detta 

risktagande?  

Trots att ingen av modellerna specifikt problematiserar kring riskroller och problematiken när 

beslutsfattaren inte är riskgynnad, och framförallt inte riskutsatt, så förväntas detta implicit att 

omhändertas. Detta då båda modellerna påpekar vikten av gruppens kompetensbredd för 

uppgiften och att deltagarna förväntas arbeta ”dygdigt”. Därmed sagt konstateras att SKL 

modell i större utsträckning identifierar riskgynnade och riskutsatta. Detta då patienter och 

anhöriga har identifierats såsom en viktig kunskapskälla. Riskbördan i SKL modell är mer 

utspridd på de tre rollerna, särskilt då det enligt Försvarsmaktens modell är ”chefen” vilken 

innehar hela riskbördan. Huruvida någon drar nytta av detta kan anses vara relativt. Å ena 

sidan kan ”chefen” dra nytta av det faktum att hen äger beslutet avseende nivå av risktagande. 

Å andra sidan kan kollektivets samlade kunskaper vara till nytta för den riskgynnade och 

riskutsatte då det kan argumenteras att kollektivets intelligens torde vara större än ”chefens”.  

 

Hur skiljer sig beslutet om risktagande åt, och med vilken rätt fattas beslutet?  

Enligt SKL modell leder hela processen till en slutrapport, vilket ligger till grund för fortsatt 

arbete med implementering av föreslagna åtgärder och uppföljning av dessa. Vem eller vilka 

som utför detta arbete framgår dock inte med tydlighet, och kan därför antas bero på om 
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resultatet får stor eller liten påverkan på befintlig organisation. Större åtgärder torde kräva 

åtgärder på högre system- och/eller organisationsnivå. 

Enligt Försvarsmaktens modell leder processen till ett beslutsunderlag, med plan för 

uppföljning på vilket ”chefen” ska fatta beslut. Det är således ”chefen” vilken behöver 

analysera beslutspåverkan på de olika system- och organisationsdelarna. 

I båda fallen är det dock frågan om paternalism (jfr sidan 17) vilket innebär en inskränkning i 

den personliga friheten. Beslutet berör ”någon annan”, och det etiska dilemmat i denna 

situation faller på beslutsfattaren. 

4.3 Små risker och osäkerheter 

Det är vanligt att små risker beskylls för att få för stor uppmärksamhet. Trots detta är det 

nödvändigt att uppmärksamma dem. Att inte omhänderta dem kan få stora konsekvenser för 

inställningen till risker överhuvudtaget. Detta då objektiva sannolikheter för mycket små 

risker är begränsade. De baseras då istället på personers subjektiva bedömning. Nyckeln blir 

då förhållandet till osäkerheterna, då riskbedömningar inte kan eliminera dem alla och ge ett 

optimalt beslutsunderlag. Därav kan små risker inte hanteras kvantitativt och avfärdas. Istället 

blir det osäkerheterna vilka måste tas i beaktande och hanteras (Aven, 2015). 

4.4 Riskreducering och osäkerheter 

Då analysen identifierat att osäkerheter är ett viktigt område att omhänderta och förhålla sig 

till i syfte att fatta beslut vilka tar dessa i beaktande finns det två kopplingar värda att 

kortfattat framhålla.  

 

Det ena rör riskreducering, och modellen Capacity Development framtagen av Förenta 

Nationerna, syftande till kapacitetsutveckling för katastrofriskreducering. Denna modell torde 

kunna användas för att identifiera möjliga områden för katastrofriskreducering, vilket indirekt 

frigör resurser för sjukvården att även kunna lösa krigsuppgifter. När kapaciteten på 

krigssjukvården ökas, ökar också moralen liksom den militära förmågan (Baez Ullman et al., 

2016). 

 

Ett annat angränsande område rör förståelsen av osäkerheter, hur dessa kan identifieras, mätas 

och hur osäkerhetsintervall kan minskas i syfte att gå från vad som ska mätas till hur de ska 
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mätas, främst med hjälp av Bayes teorem9 (Hubbard, 2014). Denna koppling är dessutom 

intressant då Hansson (2012) och Hubbard (2014) till del har olika ståndpunkt rörande 

osäkerheter och numeriska värden. Genom att minska osäkerheterna torde dock beslut kunna 

tas på mindre osäkert underlag vilket torde minska antalet skadade och sårade och på så sätt 

ytterligare öka den militära förmågan. 

4.5 Besvarande av hjälphypotes 

Hjälphypotesen påstår att SKL modell för riskanalys kan nyttjas för att bättre anpassa 

Försvarsmaktens riskhanteringsmodell till en nationell kontext. 

Då det i analysen framkommer att SKL modell tydligare hanterar osäkerheter, samt 

identifierar riskgynnade och riskutsatta tydligare, är det relevant att implementera detta 

synsätt i Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell.  

Detta då Aven (2015), Liwång (2017), Peake (2003) samt Ångström & Widén (2005) påpekar 

olika delar vilka sammantaget visa att osäkerheter (sidan 7-9) riskmedvetenhet, riskhantering, 

riskkommunikation och riskperception är viktiga perspektiv för att förstå principerna på vilka 

riskbeslut fattas (sidan 9). Besluten kommer påverka utfallet av skadade och sårade i behov av 

vård, och möjligheten till adekvat sjukvård (sidan 8) påverkar moralen (sidan 3) och därmed 

också den militära förmågan (jfr figur 1, sidan 6). 

Därmed kan det anses motiverat att nedanstående fyra riskfilosofiska perspektiv ur SKL 

modell implementeras i Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell. 

1) Synen på omhändertagande av osäkerheter, då det står klart att dessa måste hanteras separat 

samt att det är olämpligt och ofta omöjligt att omvandla alla osäkerheter till kvantifierbara 

sannolikheter. Risken att invaggas i en falsk trygghet att siffrorna representerar faktiska 

värden är överhängande. Dessutom begränsas den intellektuella friheten, och stabskraft slösas 

på komplicerade beräkningsprocesser. 

2) Tydligare identifiera riskgynnade och riskutsatta, samt identifiera individens roll i 

kollektivet, då det ger en bättre förståelse för de moralfilosofiska utmaningarna. Detta har 

även en indirekt påverkan på moral och militär förmåga då det avhandlar moraliskt rätt från 

moraliskt fel (Hansson, 2012, s. 104). 

3) SKL process för att inhämta de riskutsattas erfarenheter, då dessa dragit värdefulla 

erfarenheter vilka kan nyttjas för analysen, och därmed minska (onödig) riskbenägenhet vilket 

får effekter på den militära förmågan. Här torde även erfarenheter från internationella insatser 

                                                 
9 Bayes teorem uttrycks matematisk såsom P(AǀB) = P(A)P(BǀA)/P(B) 
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kunna bidra för perspektivet nationellt försvar, då upplevelsen av att vara riskutsatt inte 

primärt avgörs av i vilket land soldaten befinner sig i. 

4) Den idealistiska synen på hur analysgruppens förståelse för risken påverkar 

resultatet, då felaktig relativism leder till felaktiga slutsatser och därmed ökade risker. 

 

Ovanstående torde dessutom inte utgöra något hinder för planering vare sig mot 

nationell eller internationell insats, men leda till ökad förbandsmoral. 

5 Diskussion och slutsatser 

För att förtydliga nedanstående diskussion samt hur resultatet i uppsatsen kan nyttjas för att 

öka moralen i förbanden och därmed den militära förmågan, visualiseras problematiken enligt 

figur 1 ännu en gång då den utgör grund för diskussionen. Figuren kommer diskuteras från 

höger till vänster. 

 

Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell har en utilitaristisk målsättning där 

syftet är att skydda soldaten från risker och hot. Genom detta skydd bibehålls en så hög 

militär förmåga som möjligt. Såsom tidigare forskning visar är dock enbart utilitarism inte 

tillräckligt. Det är dessutom viktigt för moralen, samt villigheten att ta risker, att soldaten vet 

att denne får adekvat vård vid skada. Förmågan att bedriva krigssjukvård i dagsläget är 

eftersatt i Sverige och detta ligger därtill utanför militär kontroll. I förlängningen utgör detta 

en begränsande faktor för nyttjandet av det militära maktmedlet i en nationell kontext, vilket 

militära chefer och befattningshavare måste ha i åtanke. Förståelsen för detta faktum, 

kombinerat med ett riskfilosofiskt perspektiv på riskhanteringsprocessen belyser de områden 

där Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell har sina svagheter. Då 

Försvarsmakten i sin riskmodell (Försvarsmakten, 2009, s. 185) definierar en risk såsom en 

”systematisk sammanvägning av förväntad sannolikhet för och konsekvens av att en oönskad 

händelse inträffar” är det baserat på argumenten i denna uppsats uppenbart att modellen har 

förbättringspotential. Uppsatsen påstår även att delar av SKL modell kan nyttjas för att 

omhänderta de identifierade svagheterna, i syfte att minska antalet skadade och sårade, tack 

vare bättre förståelse för de tagna riskbesluten. Att fatta beslut med hjälp av en modell vilket 
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omhändertar osäkerheter på ett bättre sätt inverkar således positivt på den militära förmågan. 

Detta gäller beslut fattade av chefer på alla nivåer. 

 

Om ovanstående betraktas ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv kan med ontologins hjälp 

soldatens förförståelse och subjektiva förväntansbild på krigssjukvården förstås, och vårdens 

möjligheter att tillmötesgå detta. Epistemologin ger möjligheten att ur ett relativistiskt 

perspektiv hävda att sjukvårdsresurserna är tillräckliga för att klara de svårast skadade, men 

samtidigt otillräckliga för att vårda alla de vilka anser sig vara i behov av vård, något också 

SBU (2013) diskuterar. Ett konstruktivistiskt förhållningssätt skulle kunna gagna en lösning 

på det problemet, vilket SBU (2008) anser transparens och folklig förankring kan vara 

exempel på.  

 

Resultaten i denna uppsats bedöms vara giltiga för andra västländer vilka befinner sig i en 

liknande situation såsom Sverige, då all militär verksamhet i grunden är ett resultat av den 

kollektiva riskvägningsprincipen, och att krigssjukvården utgör en ”multipel barriär” mot 

risken att dö och därmed i stor utsträckning påverkar moralen. Ur ett riskfilosofiskt perspektiv 

kan resultaten rörande risk, riskhantering och osäkerheter nyttjas av andra vetenskapsområden 

där det finns inslag av paternism. Detta för att påvisa vikten av bra ledarskap. 

 

Genom att implementera föreslagna delar av SKL modell vilka bättre omhändertar den 

riskutsatte och hur osäkerheter, och då särskilt små osäkerheter, kan förstås bedöms detta leda 

till en bättre ”kåranda” och en ökad militär förmåga. Tillsammans med en bättre förståelse för 

individers ontologiska och epistemologiska förväntansbilder, kan en tydligare 

riskkommunikation erhållas. Därav anses att uppsatsen belyser hur riskfilosofi kan nyttjas för 

att identifiera svagheter i nuvarande riskhanteringsmodell, samt kompensera för bristerna i, 

och avsaknad av militär kontroll över, krigssjukvården och därmed, i dagsläget, i alla fall 

motverka en allvarlig nedgång i moral och militär förmåga.  

 

Slutligen bedöms uppsatsen kunna fylla några av de luckor Liwång (2017) påpekar, då den 

analyserar risk och riskförståelse av Försvarsmaktens riskhanteringsprocess ur ett 

riskfilosofiskt perspektiv. Uppsatsen torde därmed kunna nyttjas för att öka förutsättningarna 

att hantera de principiella skillnaderna mellan risker nationellt och internationellt samt 

beslutsfattande på faktiska kunskaper. 
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5.1 Felkällor 

Möjliga felkällor i uppsatsen är valet av felaktiga metoder och en felaktig operationalisering. 

Härvid torde den största felkällan utgöra valet av de frågor vilket ställdes till underlaget. 

Ställdes fel frågor erhålls således även felaktiga svar. Denna osäkerhet bedöms dock liten med 

hänsyn taget till att frågeställningen har justerats i syfte att bättre passa denna uppsats, samt 

att jämförelsen mellan dokumenten kunde genomföras utan att större svårigheter att svara på 

frågorna förelåg. Samma argument nyttjas för analys av den vetenskapliga utgångspunkten, 

forskningsdesignen och operationaliseringen. Skulle någon av dessa vara illa vald borde 

arbetet stött på svårigheter i genomförandet. Därav torde ovanstående ej menligt påverka de 

funna resultaten i uppsatsen och de slutsatser på vilka dessa dragits.  

 

En möjlig felkälla i själva resultatet är hanteringen av ”filosofielementen”. Detta kan bero på 

felaktig förförståelse och infallsvinkel i textanalysen, med tillhörande kvantifiering av 

”filosofielementen” när det gäller kodningen av analyserad text (Bryman, 2012, s. 200). Dessa 

fel bedöms främst kunnat uppstå i kapitel 2, teorier, samt kapitel 3.2, operationalisering.  

Resultatet i denna uppsats är även indeterministiskt, vilket innebär att det finns faktorer, 

utöver i uppsatsen redovisade filosofiska faktorer, vilka påverkar orsak och verkan mellan 

krigssjukvård och moral.  

Dessa två områden bedöms vara den största källan till fel i studien, då det är osannolikt att 

alla nyanser och underförstådda meningar i texten har fångats och noterats. Sammantaget 

bedöms dock att detta fel inte signifikant påverkar resultatet av studien, då varje textstycke 

tillåtits tilldelas en eller flera ”filosofielement” samt att granskningen av de båda dokumenten 

skett direkt på varandra, och därmed torde risken för förändrad förförståelse var minimal. 

Genomgående har dessutom riskfilosofi använts såsom grund för analys, varvid resultatet kan 

nyttjas till att argumentera för hur riskfilosofi i verksamhet där skadade och döda är en 

naturlig följd av fattade beslut, kan användas för att analysera inverkar på moral och därmed 

organisationens effekt. 

5.2 Förslag på åtgärder 

Det förslag vilket bedöms ge störst effekt på länken mellan riskbeslut och militär förmåga är 

att SKL, i samverkan med Försvarsmakten, utser samverkanspersonal att ingå i ”special staff” 

på militär operativ nivå. 
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5.3 Fortsatta studier 

Denna uppsats bör kompletteras med arbeten enligt kapitel 4.4.  
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