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Sammanfattning: 

Att utveckla och bibehålla situation awareness (SA) är en av de mest kritiska utmaningar i en stab 

i dagens konflikter. Det får avgörande betydelse för utgången av en konflikt. Om SA hanteras eller 

förstås felaktigt kan det leda till ökat mänskligt lidande i konfliktområden och förluster av 

människoliv. Det ökande internationella samarbetet gör att planeringsofficeren förutsätts kunna 

hantera flera olika processer.  

 

Syftet med uppsatsen var att jämföra och belysa skillnader hur SA skapas inom olika 

planeringsprocesser, samt vad försvårar utväxlingen av SA mellan processerna. Detta återspeglas i 

form av likheter och skillnader mellan planeringsmodellerna SPL, MCPP och COPD.  

 

Resultatet visar att det fanns stor likhet mellan processerna men det fanns också avgörande 

skillnader. I SA nivå 1 fanns en diskrepans mellan begreppen Centre of Gravity, caveats och 

gender. I SA nivå 2 skiljer bearbetningsprocesserna mellan planeringsmodellerna. I SA nivå 3 

fanns den största och mest avgörande skillnaden där det kan konstateras att planeringsprocesserna 

inte utgår från samma byggstenar när det gäller att bygga planen. Medvetenhet och insikt för de 

olika planeringsprocessernas särart minskar risken för missförstånd.      

Nyckelord:  

Situation awareness (SA), MCPP, COPD, SPL, awareness in dynamic decision making.   
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1. Inledning  
 

 “Developing and maintaining a highly level of situation awareness (SA) is a 

difficult part of many Army jobs. It is one of the most critical and challenging tasks 

in combat today.”1  

 

Sun Zi påtalade vikten av att känna sin fiende, sig själv och miljön där striden skulle 

föras, dessa faktorer var avgörande och påverkade utgången av krig. Med god kännedom 

om dessa faktorer kunde kriget vinnas utan strid.2 Läran och kunskapen som Zi 

förkunnade för mer än 2500 år sedan har betydelse även i dagens moderna konflikter. Att 

skapa och bibehålla situational awareness (SA) är en framgångsfaktor och väsentligt för 

utgången i en militär konflikt. Begreppet är dock relativt nytt och även om ursprunget har 

en militär anknytning finns det idag en bred forskning inom flera vetenskapsdiscipliner. 

SA både inom den civila och militära forskningen är ofta förknippat med någon form av 

beslutsfattning. Även om Zi inte använde begreppet kan flera av hans påståenden 

härledas till det vi idag identifierar som SA.  

1.1 Problemformulering 
 

Planeringsprocesser skapar grunden till hur militära operationer skall genomföras. Planer 

bygger på uppgiftsställningar från högre chef och drivs av beslutsfattande chefer och 

deras syn på hur mål skall uppnås. Dock är planers kvalité starkt beroende av SA för de 

officerare som är involverade i planingsprocessen. Ökat internationellt samarbetet gör att 

militära staber förutsätts kunna förstå flera olika planeringsprocesser. Olika processer 

ökar risken för missförstånd som kan leda till att allvarliga fel begås vid utbyte av SA 

mellan processerna. Det finns likhet men också skillnader i processerna. Det kan kosta 

människoliv om SA hanteras eller förstås felaktigt. 

 

                                                        
1 Bolstad, C., Endsley, M. (2003), Measuring Shared and Team Situation Awareness in the Army's Future 

Objective Force. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 47(3), 369-

373, https://doi.org/10.1177/154193120304700325, sid 369. 
2 Beng, O., Pettersson, B., Friman, H., (2015), Sun Zis krigskonst, Stockholm, Santérus förlag. 

https://doi.org/10.1177/154193120304700325
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Utmaningen som en militär stab ställs inför vid ett begynnande krig eller en konflikt är 

oftast komplexa problem vilket gör att det kan vara svårt att förstå problemen och 

situationen i sin helhet. Besluten kan få allvarliga konsekvenser som ytterst kan påverka 

nationers överlevnad eller en internationell fredsoperations möjlighet att lyckas. Dessa 

beslut kan även vara skillnad mellan liv och död för soldater och civilbefolkning vilket 

gör besluten viktiga. Besluten bör således vara välgrundade och en förutsättning för att 

välinformerade beslut skall kunna fattas är att det finns en god lägesuppfattning i den 

militära staben och dess ledning. För att skapa dessa underlag och inte göra några 

allvarliga misstag följer i regel den militära staben en planeringsprocess. Processerna kan 

ses som komplexa och tidskrävande men har en viktig roll att fylla. Daniel Kahneman 

beskriver att enkla beslut kan fattas intuitivt och omedvetet medan mer komplicerade 

beslut kräver mer ansträngning och medvetenhet.3 Att förstå vad man skall göra och 

identifiera vilka militära problem som skall lösas är därmed centralt i flertalet militära 

planeringsprocesser.  

 

Ur ett svenskt perspektiv och enligt konceptet i Svensk Militärstrategisk doktrin skall ett 

krig kunna vinnas tillsammans med andra parter. Detta innebär att internationellt 

samarbete och stöd till fredsfrämjande operationer har en betydande roll i svenska 

säkerhetspolitiken för att bibehålla det internationella förtroendet. Svenska 

Försvarsmakten måste således kunna övergå till gemensamma operationer tillsammans 

med andra stater och organisationer.4 En svensk planeringsofficer måste därför kunna 

hantera flera olika planeringsprocesser. Förutom Svensk Plannings- och Ledningsmetod 

(SPL) genomförs därför även träning i FN och NATO planeringsprocesser. Detta för att 

öva svenska officerare i dessa processer och främja det internationella samarbetet men 

också för att förbereda inför framtida gemensamma operationer.5  

 

Att utveckla och bibehålla situation awareness (SA) är en av de mest kritiska utmaningar 

i en stab i dagens konflikter. Det får avgörande betydelse för utgången av en konflikt.  

 

                                                        
3 Kahneman, D., (2011), Tänka snabbt och långsamt, Stockholm, Volante, sid 69. 
4 Försvarsmakten, (2016), Militärstrategisk doktrin - MSD 16, Grafisk produktion, sid 54–56. 
5 Exempel: Övningen VIKING 2018 som genomförs i Försvarsmaktens regi tillsammans med Folke 

Bernadotteakademin (FBA).  
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Sammanfattningsvis: Med olika militära planeringsprocesser och det ökande 

internationella samarbetet finns behov att förstå hur SA skapas i de olika processerna. 

Vid samverkan mellan staber med olika processer finns risk att missförstånd uppstår. 

Detta kan försämra utvecklingen av SA vilket leder till att beslut inte baseras på ett 

adekvat underlag. I förlängningen kan detta leda till ökat mänskligt lidande i 

konfliktområden och förluster av människoliv.  Därav är det viktigt att förstå likheter och 

skillnader samt vad som kan försvåra utväxlingen av SA mellan planeringsprocesserna.   

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att belysa skillnader hur SA skapas inom olika 

planeringsprocesser genom en teorikonsumerande jämförande studie. Detta återspeglats i 

form av likheter och skillnader mellan den svenska planeringsmetoden Svensk 

Planerings- och Ledningsmetod (SPL)6, FN planeringsprocess Military Componet 

Planning Process (MCPP)7 och slutligen NATO Allied Command Operations 

Comprehensive Operations Planning Directive (COPD)8. Där skillnader finns mellan 

processerna riskerar fallgropar att utvecklas som kan leda till sämre utveckling av SA, 

eller missförstånd som får allvarliga konsekvenser. Därav är det substantiellt för 

planeringsofficeren och för beslutsfattare att känna till skillnader mellan processerna. 

Detta blir tydligt då planeringsofficeren tvingas arbeta i olika processer eller när 

samverkan skall ske där olika processer varit grund för framtagande och utvecklande av 

SA.   

 

• Vilka likheter och skillnader uppvisar MCPP, COPD och SPL i sina processer för 

att utveckla SA? 

• Vilka problem kan uppstå vid skillnader i dessa processer, avseende utväxling av 

SA? 

 

                                                        
6 Försvarsmakten, (2017), Svensk Planerings- och Ledningsmetod SPL 2017, Stockholm 
7 UN DPKO, (2011), Module 6 Introduction to Military Component Planning Process, MCPP, New York, 

ITS, DPKO, Specialized Training Module (STM), 
http://www.defence.gov.au/adc/acsc/peacekeeping/unsoc/documents/Module%206%20%20Military%20Co

mponent%20Planning%20Process.pdf  
8 NATO Supreme HQ Allied Powers Europe, (2013), Allied Command Operations Comprehensive 

Operations Planning Directive, Belgium 

http://www.defence.gov.au/adc/acsc/peacekeeping/unsoc/documents/Module%206%20%20Military%20Component%20Planning%20Process.pdf
http://www.defence.gov.au/adc/acsc/peacekeeping/unsoc/documents/Module%206%20%20Military%20Component%20Planning%20Process.pdf
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1.3 Material och avgränsningar   
 

1.3.1 Material 

 

Empirin har valts utifrån ett praktiskt och reellt perspektiv. Det valda materialet bedöms 

av författaren vara det mest troliga en svensk planeringsofficer behöver kunna hantera. 

SPL, MCPP samt COPD kommer mer utförligt att beskrivas under metodkapitlet. Här 

redovisas även andra alternativ som valts bort i denna undersökning.  

1.3.2 Avgränsningar 

 

Operativ nivå- Denna uppsats avgränsas till att studera SA i militära planeringsprocesser 

som hanterar den operativa nivån. Den taktiska nivån utvecklar sina egna 

planeringsprocesser anpassat till stridskraftslag vilket skulle göra en jämförelse betydligt 

mer omfattande. Samt att taktisk nivån har en högre prägling av detaljer kopplat till SA 

att ta hänsyn och förhålla sig till. Det skulle vara svårt att göra undersökningen rättvis på 

taktisk nivån med begränsningen av utrymme i text inom ramen för denna uppsats.  

 

1.3.3 Begreppsanvändning 

 

Situational awareness, situation awareness, situationsmedvetenhet och 

lägesmedvetenhet benämns i denna uppsats som SA. I denna uppsats utgår begreppet SA 

från den enskilde eller teamets förståelse för vad som händer och vad detta innebär i en 

nära framtid. Detta beskrivet i tid och rum. Därmed följs Mica Endsleys definitionen av 

SA:  

”The perception of the elements in the environment within a volume of time and 

space, the comprehension of their meaning and the projection of their status in the 

near future.”9 

 

Innebörden av SA kommer att utvecklas ytterligare och med ett större djup då detta utgör 

den teoretiska grund som denna uppsats bygger på.  

                                                        
9 Endsley, M., & Jones, D. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered 

design, (2nd ed.). Boca Raton, CRC Press, sid 13. 



Johan Midenby 2018-02-26 Sida 7 av 47 

HSU 16-18 

 

 

 
 

 

Välinformerade beslut tar ansatsen i den idealiserade beslutsprocessen och i denna 

uppsats utgår begreppet från att det handlar om hur man i situation fattar ett beslut med 

den bästa möjliga informationen som finns att tillgå. Det handlar således inte om 

huruvida man fattar ett bra eller rätt beslut då detta skulle vara subjektivt utifrån den som 

betraktar resultatet. Det är därmed processen som skapar underlag för att beslutet kan 

fattas som är i fokus. Definitionen tar utgångspunkt i Peter Thunholms definition: 

 

”…hur man i en given situation fattar det mest välinformerade beslutet. Det 

handlar således om hur en optimal beslutsprocess bör utformas, inte hur goda 

beslut blir till.” 10  

 

Thunholms definition bygger i sin tur på John Deweys modell för effektiv 

problemlösning och hur optimala val mellan beslutsalternativ bör utformas i en 

idealiserad beslutsprocess.11 Deweys modell utgör grunden till utvecklingen av den valda 

empirin vilket därmed gör det önskvärt att inte avvika från dennes definiering. Författaren 

till denna uppsats är av uppfattningen av ovanstående definition, Thunholms definition 

och Deweys modell överensstämmer med varandra.    

 

Team SA, team kan ses i flera perspektiv och i denna uppsats tas utgångspunkt i Eduardo 

Salas et al. definition av begreppet team som i denna uppsats är översatt till en militär 

kontext. Den militära staben ses som ett team då den arbetar mot ett gemensamt mål där 

den enskilde stabsmedlemmen har en specifik roll eller uppgift att fylla. Det finns ett 

ömsesidigt beroende av informationsutbyte mellan de olika funktionerna inom staben.12 

Det ömsesidiga beroendet och informationsutbytet inom staben krävs för att 

välinformerade beslut skall kunna fattas. Den SA som behöver delas och förstås på 

liknande sätt av olika specifika roller i staben benämns i denna uppsats som team SA.  

                                                        
10 Thunholm, P. (2017), Hur fattar erfarna chefer beslut?. Inträdesanförande i KKrVA avd I den 7 december 

2016.  Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, sid 7. 

http://kkrva.se/hot/2017:1/HoT_1_2017.pdf (besökt 2018-01-04) 
11 Dewey, J., (1910), How we think, Heath & CO Publishers, Boston.  
12 Salas, E., Prince, C., Baker, P., Shrestha, L. (1995). Situation awareness in team performance: 

Implications for measurement and training. Human Factors, 37, 123–136. 

https://doi.org/10.1518/001872095779049525, sid 125-126. 

http://kkrva.se/hot/2017:1/HoT_1_2017.pdf
https://doi.org/10.1518/001872095779049525
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1.4 Disposition 

Denna uppsats initieras med att ge en bild av uppsatsens omfång, med syfte, 

frågeställningar och dess begränsningar. Varje stycke kommer inledas med en kort 

introduktion av respektive kapitel för att ge en ram om det som komma skall.  

 

Teorikapitlet kommer ges mycket utrymme för att skapa ett fundament och en förståelse 

för de indikatorer ur vilket empirin kommer att belysas.  

 

Metodkapitlet kommer att skapa en dokumenterad bild av hur undersökningen gått till 

för att möjliggöra en återupprepning av denna undersökning. Detta möjliggör även att 

annat empiriskt material undersöks med liknande ingångsvärden i framtida studier.  

 

Analys/resultat kapitlet kommer att belysa empirin i SA perspektivet i form av likheter 

och skillnader i planeringsprocesserna samt risken för fallgropar. Avsikten är inte att 

referera långa stycken av empirin utan att kort och precist beskriva vad som är relevant 

för att svara på frågeställningen.  

 

Diskussionen kommer behandla värdet av denna undersökning i ett större sammanhang. 

Reflektioner kommer att baseras på författarens erfarenhet av att utbildat i internationella 

planeringsprocesser i svenska Försvarsmakten sedan 2004. Kapitlet avslutas med att ge 

förslag på fortsatt forskning inom området.  
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2. Teori 

Detta kapitel börjar med att ge en kort beskrivning av forskningsläget av SA utan att 

återupprepa det som tidigare beskrivits i introduktionen till uppsatsen. Fokus läggs på den 

militära kontexten men det civila kan inte helt uteslutas då gränsen är diffus. Avsikten 

med detta är att belysa det teoretiska ramverk som denna uppsats bygger på. Därefter 

sätts dessa stycken samman och belyser vikten av att militära planeringsprocesser följer 

forskningen och utvecklingen inom SA samt något om dess utmaningar.   

 

Den andra delen i detta kapitel har till syfte att skapa det teoretiska perspektivet som 

ligger till grunden för operationaliseringen. Den inleds med SA i planeringsprocesser och 

följs av en beskrivning av tre nivåer inom SA. Därefter förs ett resonemang om 

utmaningarna och svårigheter i form av fallgropar för SA. I detta stycke beskrivs även 

planeringsmodeller i Normativt och Naturalistiskt SA perspektiv, detta har en inverkan på 

validiteten i undersökningen. Detta stycke avslutas med att beskriva hur SA kan delas och 

bilda Team SA. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Forskning och utveckling av teorier kring SA som en byggsten för beslutsprocesser ökade 

drastiskt från slutet av 1980-talet.13 Detta ledde till en utvidgning av begreppets betydelse 

och användningsområdena blev fler. I takt med att nya teorier utvecklades och infördes i 

militärt stabsarbete ökade risken för att SA processerna missade sitt syfte och istället blev 

dogmatiska. Stanton påtalar att det finns en risk att produkterna inte blir den önskade och 

lyfter fram denna utmaning i State-of-science.14 Den vanligt förekommande tidspressen i 

militärt stabsarbete ökade denna risk.  

 

Mica Endsley påvisar behovet för organisationer att ha ett system som är designat för att 

hantera informationsflödet så att relevant information når beslutsfattare innan dessa fattar 

                                                        
13 Stanton, N.A., Salmon, P.M., Walker, G.H., Salas, E. samt Hancock, P.A., (2017), State-of-science: 

situation awereness in individuals, teams and systems, Ergonomics, 60:4, 449-466, 

https://doi.org/10.1080/00140139.2017.1278796, sid 450.  
14 Ibid, sid 462. 

https://doi.org/10.1080/00140139.2017.1278796
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beslut.15 Daniel Kahneman påstår att medvetenhet och en ansträngning är en förutsättning 

och nödvändighet för att beslut skall kunna fattas i komplexa miljöer.16 

 

I flertalet forskningsfält beskrivs att beslutsfattaren känner sig mindre informerad än förr 

trots att informationer finns där. Anledningen beskriver Endsley beror på det stora gapet 

mellan information som produceras och distribueras i relation till vår förmåga att sortera 

informationen som verkligen behövs.17 Det förefaller inte finnas någon skillnad mellan 

den civila och militära kontexten i forskningen. Manuel Castells beskriver 

nätverkssamhället och informationsåldern där det idag är ett konstant flöde av 

information. Castells slutsats är att information skänker makt.18 Från Sun Zi till Manuel 

Castell har det förlöpt över 2500 år av forskning och kunskapsuppbyggnad, deras 

slutsatser är nästan identiska. Militära läror var tidiga med att förstå betydelsen av att 

skapa en lägesbild, SA var från början en militär term som överfördes in i en civil 

kontext, gränsen idag är diffus mellan det militära och civila.  

 

Den teoretiska utgångspunkten för att svara på uppsatsens fråga baseras på teorier kring 

SA. Forskningsfältet kretsar kring att försöka förstå informationsflödet i komplexa och 

dynamiska miljöer som är kritiskt för beslutsfattning. Det finns en stor bredd i studier 

som bland annat omfattar SA för att fatta beslut inom sjukvården, flygledning, 

brandbekämpning och polisarbeten. Men även mer vanligt förekommande företeelser 

som att tillexempel köra bil och samtidigt prata i mobiltelefon har studerats. Den tidiga 

forskningen från början av 1980-talet inriktade sig främst på att beskriva begreppet och 

betydelsen av SA inom olika områden.    

 

Flyget stod tidigt i fokus med undersökning av piloters situationsmedvetenhet. 

Undersökningarna inriktades främst mot att se hur komponenter var till stöd för att skapa 

SA i cockpit men även hur SA skapades och förstods mellan flygledare och piloter 

(dynamic aspects). David Regal gjorde en studie för att lyfta fram fördelarna med ökad 

                                                        
15 Endsley, M., & Jones, D. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered 

design, sid xiii. 
16 Kahneman, D., (2011), Tänka snabbt och långsamt, sid 69. 
17 Endsley, M., & Jones, D. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered 

design, sid 3. 
18 Castells, M., (1999), Informationsåldern Ekonomi, Samhälle och Kultur Bd 1: Nätverkssamhällets 

framväxt, översättning Sandin, G., Göteborg, Daidalos. 
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situationsmedvetenhet för att förbättra säkerhet, minska arbetsbelastningen, och förbättra 

beslutsfattandet hos piloter.19 Militärt började begreppet SA även här användas i 

forskning kring flygstridskrafter, dess system och besättningar. Mica Endsley studerade 

hur stridspiloter agerade och tränade för luftstrid. Detta för att skapa teoretisk förståelse 

för vilken information som behövdes för att skapa SA.20 John Boyd startade med att 

studera luftstrid (dogfights) men breddade sin forskning till att även omfatta 

beslutsfattning på taktisk nivå i dynamiska situationer.21 Det som framkom var att SA 

utgjorde en viktig byggsten i denna process. Erfarenheterna från tidigare studier 

applicerades och fördes in i planeringsarbetet och den välkända OODA-loppen lyftes 

även in som ett planeringsverktyg för beslutsfattning.  

 

Dagens utveckling och forskning kring SA påverkar hur stabsprocesser formas och 

utvecklas. Som stöd för detta påståendet kan RAND rapporten Understanding 

Commanders´ Information Needs for Influence Operations användas som exempel. 

Rapporten lyfter fram behovet för chefen att förstå de ”mjuka” frågorna. Därav ökar 

behovet för chefer (staber) att säkerställa en god SA inom det aktuella området. 

Rapportens uttalade syfte var att skapa praktiska metoder för chefer att systematiskt 

implementera förändringar i stabers planeringsprocesser och bedömningar.22 Slutsatsen 

var att Social Network Analysis borde implementeras i den amerikanska 

planeringsprocessen och integreras i Intelligence Preparation of the Battlefield (IPB). 

Detta skulle ske genom en visualisering av strukturer och nätverk i en konflikt vilket 

skulle kunna utgöra ett stöd vid beslutsfattning.23  

 

Den tekniska utvecklingen av robotar och Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) skapar 

även nya möjligheter att generera information som staben senare kan utveckla för att öka 

                                                        
19 Regal, D., Rogers, W., and Boucek, G.,(1988), Situational Awareness in the Commercial Flight Deck: 

Definition, Measurment, and Enhancment, 7th Aerospace Technology Conference and Exposition, SAE 

Technical Paper 881508, California, https://doi.org/10.4271/881508. 
20 Endsley, M. (1993), A Survey of Situation Awareness Requirements in Air-to Air Combat Fighters, The 

International Journal of Aviation Psychology 3 (2), 157-168. 

https://doi.org/10.1207/s15327108ijap0302_5. 
21 Boyd, J., (1987), An organic Design for Command and Control, A Discourse on Winning and Losing, 

opubliserade lektionsanteckningar från Maxwell AFB, Ala, Air Universety. Refererad i Lawson, H., Wade, 

J., (2010) A Journey Through the System Landscape, Volym 1, London, Lightning Source, sid 100. 
22 Larson, E., Arroyo, C., (2009). Understanding Commanders' Information Needs for Influence 

Operations. Santa Monica, CA, RAND Corporation, sid xiii. 
23 Ibid, sid 124-125. 

https://doi.org/10.4271/881508
https://doi.org/10.1207/s15327108ijap0302_5
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SA. Dagens forskning omfattar även hur människor och robotar interagera med varandra 

och vilken SA som behövs för att detta ska vara möjligt. Jill Drury et al. har gjort en 

studie som undersöker human-robot interaction (HRI), UAV och SA kan kombineras. 

Slutsatsen Drury presenterar är att UAV-piloter upplever en svårighet att fullfölja sina 

uppdrag på grund av bristande SA men att detta kan lösas genom ett förbättrat 

gränssnitt.24 Även i denna studie visade sig visualiseringen av den tillgängliga 

informationen som avgörande. 

 

Tidigare forskning har även studerat hur militär planering är beroende av SA för att skapa 

beslutsunderlag. Undersökningen genomfördes under övningsförhållanden och fokus var 

att studera SA vid manöverplanering. Resultatet indikerade att det fanns betydande 

effekter på kvalité och detaljrikedom när hög SA uppnåddes. Det framkom även att det 

var viktigt med samarbetsprocesserna och informationsöverspridningen av SA inom 

staben.25 

2.1.1 Sammanfattning av tidigare forskning i en militär kontext 

SA framstår i forskningen som en viktig del i att förstå hur människor fattar beslut i 

komplexa miljöer. Dagens möjligheter att distribuera information snabbt och i stor mängd 

tenderar att öka behovet av processer för att sortera ut den väsentliga informationen för 

beslutsfattare. Det militära systemet är inget undantag. Nya system skapas för att samla in 

mer information samtidigt som forskningsläget relaterat till SA utvecklas. Exempel på 

militära system som ökat i användning och införts i flertalet nationers försvarsmakter är 

obemannade farkoster UAV. Detta skapar mer information att förhålla sig till för staber 

och beslutsfattare. Från de nya systemens möjligheter måste informationen hanteras både 

i normativa och naturalistiska planeringsmodeller. En rätt uppfattad situation kan spara 

människors liv men en felaktig tolkning och distribuering kan leda till ökade förluster. 

Det finns dock mänskliga begränsningar hur mycket information som kan processas och 

risker kopplat till att inte processa ”rätt” information. Risker vid planering och skapandet 

av SA kommer utvecklas mer under senare delen av teorikapitlet.  

 

                                                        
24 Drury, J., Rackliffe, N., Riek, L., (2006), A decomposition of UAV-related situation awareness, 

Proceedings of the 1st ACM SIGCHI/SIGART Conference on Human-Robot Interaction, HRI 2006, Salt 

Lake City, Utah, USA, March 2-3, 88-94, https://doi.org/10.1145/1121241.1121258, Sid 93-94. 
25 Riley, J., Endsley, M., (2003), Supporting Planning and Situation Awareness in Army Command and 

Control, Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting Proceedings 47(3):468-472, 

https://doi:10.1177/154193120304700346, sid 472. 

https://doi.org/10.1145/1121241.1121258
https://doi:10.1177/154193120304700346
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Utvecklingen av SA leder till att metoder och militära planeringsprocesser förändras. Den 

snabba takten och ökningen av kunskap inom forskningsfältet kan utgöra ett problem för 

implementeringen i stabsprocesser. Som beskrevs i inledningen så saknas det forskning 

om effekter av olika processer för SA och vilka fallgropar som kan uppstå vid samverkan 

mellan olika planeringsprocesser. Litteratur inom ämnesområdet SA tar inte hänsyn till 

att planeringsprocesserna är olika, men i verkligheten måste planeringsofficeren kunna 

verka i de olika processerna. De olika processerna skapar koordineringsproblem. Det 

finns ingen tidigare undersökning som jämför de olika processerna ur ett SA perspektiv 

vilket gör att det finns en lucka i tidigare forskning.     

2.2 SA i planeringsprocesser 
 

Militär planering bygger på god förståelse av operationsmiljön. Operationsmiljön är ett 

sammanhängande system av den fysiska miljön och aktörer vilket man måste ta hänsyn 

till vid planering och genomförande av operationer.26 Delar av operationsmiljön kan 

förändras snabbt, andra är mer statiska. För den militära staben är en god uppfattning om 

motståndarens position, förmågor och intention värdefull information. Kunskap om 

terrängen och vilka möjligheter och risker som områden har vid olika situationer är 

centralt vid operationsplanering. Likväl att känna till egen eller allierads förmåga och 

status. Dessa fenomen är vitala både inom de normativa och naturalistiska 

planeringsmodellerna. I denna uppsats är den normativa planeringsprocessen i fokus. I 

praktiken behöver dock inte skiljelinjen mellan dessa processer vara stor, faktum är att en 

normativ planeringsmodell har naturalistiskt inslag vilket påverkar utvecklingen av SA.   

 

SA återfinns både i den normativa planeringsmodellen samt i den naturalistiska. I 

normativa planeringsmodeller brukar processen omfatta sex steg vilket omfattar; att 

förstå problemet, analysera beslutsproblem, utveckla handlingsalternativ, fastställa 

beslutskriterier, bedöma konsekvenser av alternativ och slutligen besluta/välja 

alternativ.27 Det rationella blir att ta fram det bästa alternativet för att lösa problemet. 

Genom att analysera flera alternativ anses kvaliteten på lösningen bli bättre.28 Detta 

återfinns i John Deweys modell och är grunden i de planeringsprocesser som utgör 

                                                        
26 Försvarsmakten, (2017), Svensk Planerings- och Ledningsmetod SPL 2017, sid 18. 
27 Grünig, R., Kühn, R., (2013), Successful Decision-Making: A Systematic Approach to Complex 

Problems, New York, Springer, Third Edition, sid 51. 
28 Ibid, sid 36. 
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empirin i uppsatsen. SA får i denna process en avgörande betydelse för att övervägningar 

skall kunna baseras på saklig och komplett information så långt detta är möjligt. Rudolf 

Grünig och Rickard Kühn påtalar att processen även måste förstås av andra.29 Detta 

kommer senare att utvecklas i team SA i denna uppsats.  

 

I den Naturalistiska planeringsmodellen är fokus att förstå hur beslutsfattare hanterar den 

stress och kaos som finns i beslutsmiljöer med bristande SA, där målsättningarna kan 

vara diffusa eller vaga.30  Naturalistiskt beslutfattande utgår från att endast ett 

handlingsalternativ tas fram och utvecklas. Gery Kleins modell Recognition-Primed 

Decision (RPD) som baseras på forskning kring beslutsfattning hos brandmän, 

sjuksköterskor och militär personal, är en central modell som vanligtvis kommenteras 

inom forskning kring SA. RDP modellen omfattar två processer; dels hur beslutfattaren 

”fångar” situationen och skapar sig en uppfattning kring vilka handlingsalternativ som är 

lämpliga, samt hur dessa utvärderas genom att beslutfattaren föreställer sig dem i en 

mental bild.31 Inom ramen för det naturalistiska perspektivet kräver SA därmed att 

beslutsfattaren har en god generell ”bild” av situationen i sin helhet, samt målet i ett stort 

perspektiv för att kunna fatta beslut. Enligt Mica Endsley finns det bevis för att en 

integrerad bild av en situation kan matchas med typsituationen i minnet vilket leder till att 

”korrekta” beslut kan fattas.32    

 

Uppsatsen inriktas mot planeringsprocesser som är av normativ och analytisk art. Det går 

dock inte att utesluta naturalistisk och intuition vid planeringsarbete kopplat mot SA, det 

bör inte heller eftersträvas. Modellerna har sina för- och nackdelar och vad som är bäst 

varierar beror på den aktuella situationen. Detta påstående stärks av Gery Klein som 

anser det är att föredra att bland det analytiska och intuitiva då ingen modell är 

heltäckande. Varje modell har sina begränsningar.33 I detta perspektiv bör man se 

fallgroparna i utväxling av SA mellan processerna och validiteten i denna undersökning.  

  

                                                        
29 Grünig, R., Kühn, R., (2013), Successful Decision-Making: A Systematic Approach to Complex 

Problems, sid 29. 
30 Klein, G., (1998), Sources of Power: How People Make Decisions, Cambridge, The MIT Press, sid 1. 
31 Ibid, sid 26-27. 
32 Endsley, M., & Jones, D. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered 

design, sid 10-11. 
33 Klein, G., (2009), Streetlights and shadows searching for the keys to adaptive decision making, 

Cambridge, MIT Press, sid 80. 
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2.2.2 SA som fundament till beslut 

 

Mica Endsley har utvecklat en teoretisk modell, situation awareness in dynamic decision 

making för att hantera miljöer där tillstånd förändras.34 Modellen används i denna uppsats 

då den sätter SA i kontext till beslut, genomförande och återkoppling. Modellen används 

inte i helhet utan endast den del som beskrivs som SA nivå 1-3.  

 

 

Figur 1: Mica Endsleys model awareness in dynamic decision making.35 

 

Modellen bygger på att individer eller team måste bygga SA från den aktuella situationen 

vilket utgör en beslutsstödsgrund som leder till att välinformerade beslut kan fattas. 

Processen är cyklisk då beslut man fattar kommer att påverka situationen vilket bidrar till 

att SA förändras. SA revideras efterhand vilket gör den dynamisk. Som tidigare beskrevs 

                                                        
34 Endsley, M., (1995), Towards a Theory of Situation Awareness in Dynamics Systems, Human Factors 

the Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 37(1), 32-36,Texas Tech University, Lubbok, 

https://doi.org/10.1518/001872095779049543, sid 35. 
35 Figur 1: Awareness in dynamic decision making, Endsley, M., (1995), Towards a Theory of Situation 

Awareness in Dynamics Systems, sid 35. 

https://doi.org/10.1518/001872095779049543
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har SA begreppet initialt utvecklats från relationen mellan människan och system 

(Human Factors forskning), där presentationen av informationen från system påverkar 

hur SA utvecklas. Endsley integrerar detta i ovanstående modell med rubrikerna Interface 

Design samt i Information Processing Mechanisms, vilka ligger i den övre ”boxen” och 

påverkar förutom SA även beslut och genomförande.36 Endsleys modell betraktat ur ett 

systemteoretiskt perspektiv kan underlättas av visualisering vilket beskrivs av Peter 

Checkland. Han förespråkar att bilder kan underlätta att förstå komplexa situationer och 

underlätta kommunikationen mellan individer. Checkland påstår i sin teori Rich Pictures 

att individer begränsas av att endast använda ord i beskrivande text vilket kan leda till att 

poängen missas när det gäller informationsflödet och kommunikationen.37 Samtidigt har 

Henrik Artman och Rego Granlund gjort en studie baserad på Endsleys modell om Team 

SA påverkas av grafisk eller textuell presentation vid dynamisk beslutsfattning. Resultatet 

var att det inte gick att påvisa någon avgörande skillnad i metoderna för Team SA. Båda 

metoderna fungerade, dock fann de att det påverkade hur SA utvecklades. 38  I denna 

uppsats utgör den beskrivna visualiseringen i empirin en indikator för att jämföra mellan 

de olika planeringsprocesserna.  

  

                                                        
36 Endsley, M., (1995), Towards a Theory of Situation Awareness in Dynamics Systems, sid 35-36. 
37 Lawson, H., Wade, J., (2010) A Journey Through the System Landscape, Volym 1, London, Lightning 

Source, sid 58-59. 
38 Artman, H., & Granlund, R. (1999). Team situation awareness using graphical or textual databases in 

dynamic decision making. I Proceedings of the 9th European Conference on Cognitive Ergonomics. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-86703, sid 24, (Besökt 2018-01-15). 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-86703
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2.2.3 Tre nivåer av SA 

 

Mica Endsley hävdar att SA kan delas in i tre nivåer. Nivå 1 är Perception of elements in 

the environment, denna benämning skiljer något från hennes tidigare beskrivning av 

modellen i awarness in dynamic decision making39 (environment v.s. Current situation), 

dock är innehållet i sak detsamma. Nivå 2 Comprehension of current situation samt nivå 

3 Projection of future status. De tre nivåerna av SA ska ses som nivåer av ökande 

förståelse som blir bättre och bättre. Dock påtalar Endsley att processen inte alltid är 

linjär utan man kan nå nivå 2 och 3 utan att nivå 1 är fullt uppnådd. En tolkning av 

situationen kan göra att man ”fyller i” saknad information och därmed kan förflytta sig 

till nivå 2 eller 3. Detta skapar en risk och möjlig felkälla till rätt uppfattad SA vilket 

uppsatsförfattaren uppfattar som en svaghet.  

 

Modellens tre steg kommer nu kort att beskrivas och anpassas mot denna uppsats syfte 

och se de militära aspekterna av dessa nivåer. Beskrivningen tar utgångspunkt från 

Endsleys teorier:40 

 

 

 

  Figur 2: Situation Awareness41 

 

  

                                                        
39 Endsley, M., (1995), Towards a Theory of Situation Awareness in Dynamics Systems, sid 35. 
40 Endsley, M., & Jones, D. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered 

design, sid 14-18. 
41 Figur 2: Situation Awareness, modifierad modell av författaren av Endsley, M., (1995), Towards a 

Theory of Situation Awareness in Dynamics Systems, sid 35. 
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Nivå 1 - Perception  

Den första nivån i SA bygger på att man uppfattar enskilda delar som man tror är 

relevanta för senare beslutsfattning. Dessa faktorer är sådana saker som mer eller mindre 

direkt kan läsas ut. Vad som är relevant och intressant varierar mellan arbetsområden 

men också mellan olika områden inom samma yrke eller funktioner. Det handlar således 

om att ”upptäcka” informationen som finns tillgänglig. Nivå 1 handlar således inte om att 

förstå innehållet i form av dess betydelse i sammanhanget, utan endast en 

uppfattning/kännedom av informationen i sig. Det kan vara svårt att uppmärksamma eller 

skapa sig en uppfattning om den information som behövs i nivå 1. Endsley påtalar 

specifikt den militära miljön som utmanande med oklara förhållande, förvirring och 

snabba förändringar av situationen.42 

 

En planeringsofficer tar hänsyn till och skapar sig en uppfattning kring en mängd olika 

faktorer. Exempel kan vara egen samt eventuellt allierades position, aktiviteter och 

förmåga likväl som civilläget, terräng- och väderförhållanden i det aktuella 

operationsområdet. Fiendens position och aktiviteter utgör områden där 

planeringsofficeren även måste skapa sig en uppfattning och ta ställning till om denna 

information är riktig eller falsk. I en stab är det svårt för en enskild planeringsofficer att 

sortera ut all information därför är planeringsprocessen i behov av en överspridning av 

information mellan funktioner. Detta skapar team SA vilket beskrivs senare i detta 

kapitel. Det finns risker eller snarare fallgropar för att få fungerande SA i en stab, även 

detta beskrivs senare.  

 

De flesta problem relaterat till SA inträffar i nivå 1. Enligt en studie av Debra Jones och 

Mica Endsley från 1996 relaterade 76% av pilot fel till att de inte uppfattade den 

information som de ansåg sig behöva.43 Jones och Endsleys studie stärks av Melinda 

Jensen et al. som i sin artikel påvisar och argumenterar för att vi ibland är omedvetna om 

situationen trots att viktig information finns rakt framför oss. I Jensens studie kring 

Change blindness (CB) och Inattentional blindness (IB) framkommer att överraskande 

                                                        
42 Endsley, M., & Jones, D. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered 

design, sid 14. 
43 Endsley, M., & Jones, D. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered 

design, sid 16. 
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många missar att märka saker som inträffar rakt framför våra ögon.  En möjlig 

orsaksförklaring till ”blindheten” och detta fenomen anges bero på mängden av 

information som överstiger den enskildes kapacitet att hantera under en begränsad tid.44 I 

en militär stab finns det risk att information inte uppfattas eller uppfattas på ett felaktigt 

sätt vilket leder till att äventyra utvecklingen av SA till nivå 2 och 3. I förlängningen kan 

detta innebära att beslut fattas på felaktiga grunder.   

 

I denna uppsats utgör SA nivå 1 en indikator för att undersöka hur planeringsprocesserna 

är designade och utformade för att upptäcka information. Samt vilken information som 

söks i de olika processerna och om det finns några skillnader.  

 

Nivå 2 - Comprehension 

Denna nivå handlar om att förstå helheten utifrån de faktorer man uppfattat i nivå 1 i 

relation till mål och syfte. Förståelsen skapas som en syntes från den osammanhängande 

informationen mot målet för vad man vill uppnå. Endsley påtalar att i denna nivå är det 

inte bara fakta som är intressant utan tolkningen av dess innebörd vilket kan 

utkristalliseras i för- och nackdelar samt risker. I en militär stab kan detta handla om att 

se informationen från flera rapporter och inse att fienden är fler till antal än vad som var 

förväntat i nästa anfall. Genom att förstå och sätta samman delar av information mot ett 

specifikt mål har SA nivå 2 skapats.  

 

Enligt Jones och Endsley uppstår 19% av felen inom flygsektorn i nivå 2. Detta då de 

uppfattat informationen i nivå 1 men inte fullt ut förstått meningen av informationen i sitt 

sammanhang och situationen de befann sig i.45 I en militär stab besitter sällan en enskild 

planeringsofficer all nödvändig SA nivå 1 för att kunna skapa SA nivå 2. Strukturen i en 

stab har en tydlig rollfördelning som därmed kräver överspridning av SA nivå 1. Växlar 

man mellan olika planeringsprocesser kan missförstånd eller felaktig överspridning av 

information uppstå om man inte är medveten om skillnaderna.  

 

                                                        
44 Jensen, M., Yao, R., Street, W., Simons, D. (2011). Change blindness and inattentional blindness. Wiley 

Interdisciplinary Reviews. Cognitive Science, 2(5), 529-546, http://dx.doi.org/10.1002/wcs.130. sid 541 
45 Endsley, M., & Jones, D. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered 

design, sid 17. 

http://dx.doi.org/10.1002/wcs.130
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I denna uppsats utgör planeringsprocessernas möjlighet att omhänderta, överföra och 

bearbeta information en indikator. Denna indikator integreras med det som senare 

kommer att beskrivas i team SA.   

 

Nivå 3 - Projection 

Denna nivå av SA handlar om att förutse framtiden utifrån den information man har 

tillgång till samt erfarenhet och kunskap. Endsley menar att SA nivå 3 endast kan nås 

genom att ha en god uppfattning om situationen (nivå 2) och en god förståelse om sitt 

arbetsområde (system som man arbetar i).46 I en militär stab kan det handla om att förutse 

en fientlig rörelse baserat på rapporter (nivå 1+2). Denna projektion eller förutspående av 

vad som kommer att hända, skapar militära fördelar och minskar risken att hamna i 

ogynnsamma situationer. En risk som kan äventyra strävan att kunna projicera den nära 

framtiden anges vara brist på mentala resurser, det vill säga att individer är överbelastade 

med information. Eller att dessa inte har tillräckligt med kunskap inom sitt område.  

 

Enligt Jones och Endsley uppstår 6% av felen inom flygsektorn i nivå 3. Den förmodade 

orsaken är en oförmåga att bibehålla SA i nivå 1 och 2.47 

 

Indikatorn i detta steg är att betrakta planeringsprocessernas design för att hantera 

informationsflödet i sin helhet. Ett antagande som görs i denna uppsats att mer tid för 

analysarbete skapar gynnsammare läge för att nå nivå 3.  

 

Sammanfattning: Enligt den teoretiska modellen byggs SA upp genom en kombination 

av de tre nivåerna. Önskvärt är att nå nivå 3 och kunna förutse vad som kommer att 

hända. Nivån grundar sig i regel på de tidigare nivåerna även om det inte alltid är 

nödvändigt. En hög nivå av SA inom en militär stab skall inte likställas med att beslut blir 

bra. Beslut bygger inte endast på SA utan det finns andra faktorer som påverkar, exempel 

på detta kan vara militära doktriner, ledarskap, politisk påverkan och vilja. Det SA skapar 

i de tre nivåerna är en möjlighet att förstå en situation och kunna förutse vad som 

kommer ske i nära framtid.  

                                                        
46 Endsley, M., & Jones, D. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered 

design, sid 18. 
47 Ibid, sid 18. 
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2.2.4 Fallgropar för fungerande SA 

 

I en militär stab är det en utmaning att bygga och bibehålla SA efterhand som situationen 

förändras. I detta stycke kommer det diskuteras varför det kan vara svårt att bilda sig en 

god SA i en planeringsprocess. Detta genom att utgå från The Enemies of Situation 

Awareness och sätta den teoretiska ramen i en militär kontext.48 Syftet är att skapa en 

medvetenhet om de utmaningar som finns för att skapa SA i en planeringsprocess. Detta 

för att se om olikheter mellan planeringsprocesserna riskerar att försämra utvecklingen av 

SA. Ett antagande som görs i denna uppsats är att en bra planeringsprocess tar hänsyn till 

de mänskliga begränsningarna och att medvetenheten om olika system minskar risken för 

att fel begås vid utbyte av SA mellan processerna.   

 

Attentional tunneling 

En militär stab som skall planera och genomföra ett uppdrag kommer att behöva tolka 

flera bitar av information samtidigt. Planeringsofficeren måste dela sin uppmärksamhet 

över ett flertal varierande typer av informationskällor. Det finns dock en mänsklig 

begränsning av hur mycket information som kan uppfattas och bearbetas samtidigt.49 När 

man skiftar uppmärksamheten mellan olika uppgifter eller områden finns det en risk att 

man söker och ”låser” sig på viss information. Följaktligen innebär detta att information 

kommer att uteslutas och därmed minskas SA i helhetsomfång. Man kan argumentera för 

att det är motiverat och bra att bara fokusera på information som för närvarande är viktig. 

Ett motargument är dock att du alltid behöver en fullständig förståelse över hela linjen för 

att ens veta vilken information som för närvarande är den viktigaste. I en militär stab kan 

information som har mindre betydelse för en funktion vara central för en annan funktion. 

Endsley menar att det finns en risk med tunnelseende då viktig information som finns 

tillgänglig inte tillvaratas vilket får en negativ inverkan på SA.50  

  

                                                        
48 Endsley, M., & Jones, D. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered 

design, sid 31-41. 
49 Wickens, D., (1992), Engineering psychology and human performance, 2:a upplagan, New York, Harper 

Collins. 
50 Endsley, M., & Jones, D. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered 

design, sid 32. 
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Requisite memory trap 

Det mänskliga minnet är det centrala verktyget för att upprätthålla SA, särskilt när det 

gäller den kortsiktiga delen av minneskapaciteten och arbetsminnet. När en 

planeringsofficer söker igenom information kommer tidigare information finnas med i 

åtanken och kombineras med den nya informationen. Arbetsminnet utgör en tillfällig 

minnesplats (cache) där den aktuella informationen behandlas för att skapa en bild av 

situationen. Arbetsminnet är dock begränsat i sin kapacitet.51 Otillräckligt cacheutrymme 

kan leda till att information inte processas och därmed blir SA sämre. Endsley och Jones 

menar att system som i hög grad förlitar sig på enskilda människors arbetsminne riskerar 

att missa viktig information.52  

 

Workload, anxiety, fatigue and other stressors 

Stressfaktorer tenderar att sänka SA genom att processen för insamling av information 

blir mindre systematisk och det finns en högre risk att fler fel begås. Stress är vanligt 

förekommande i den militära kontexten och skiljer sig kanske något i sin natur från andra 

yrkesområden då det ytterst handlar om kamp på liv och död. Motståndaren består av 

andra människor som kreativt söker efter lösningar på deras problemram vilket kan anses 

skapa fler osäkerhetsfaktorer. De psykologiska stressfaktorerna inkluderar mental 

arbetsbelastning, tidspress, oro och ångest. Fysiska faktorer som dålig arbetsmiljö, fysisk 

trötthet på grund av brist på sömn eller att man arbetar i skift. Stressfaktorer kan försvaga 

SA genom att uppta en del av arbetsminnet. Som nämndes tidigare hade arbetsminnet en 

begränsning i kapacitet vilket gör att stressorer ytterligare påverkar minnet negativt. De 

får människor att samla information mindre effektivt och dra prematura slutsatser. 

Endsley och Jones menar att det inte alltid är möjligt att eliminera alla stressorer, men när 

det är möjligt ska systemet utformas för att minska dessa.53   

  

                                                        
51 Miller, A., (1956), The magical number seven plus or minus two: Some limits on our capacity for 

processing information. Psychological Review, 63, 81-97. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13310704. 
52 Endsley, M., & Jones, D. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered 

design, sid 34. 
53 Ibid, sid 34-35. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13310704
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Data overload 

Överbelastning av information är en utmaning inom många arbetsområden och det 

militära systemet är inget undantag. När informationsflödet överstiger kapaciteten hos de 

berörda planeringsofficerarna blir det ”luckor” och bortfall av SA. Endsley och Jones 

menar att genom att utforma hur information presenteras i systemet kan 

dataöverbelastningen minskas.54 Påståendet stärks av Jay Forrester som förordar 

kombinationen av den mänskliga kunskapen med kapaciteten av datorer då den 

mänskliga möjligheten att hantera mycket information på kort tid är begränsad.55 Tidigare 

i uppsatsen nämndes visualisering som en indikator i uppsatsen och grafiska presentation 

som komplement till text. Data overload kompletterar därmed denna indikator.  

 

Misplaced Salience  

Viss information tenderar att framträda tydligare än annan beroende på hur den 

presenteras. Den röda färgen indikerar ofta en varning, rörelse eller blinkningar drar till 

sig vår uppmärksamhet. Fenomenen har ofta en koppling och förklaring från ett 

evolutionärt perspektiv. När det används på rätt sätt hjälper detta system den militära 

staben till att förstå informationen och därmed förbättras SA. Det kan också försvåra 

tolkningen av information om dessa förstärkande metoder görs fel (Misplaced Salience).  

Risken finns att utvecklingen av SA försämras. Endsley påstår att människor tenderar att 

söka information i relation till deras mål men kan lätt distraheras och börjar bearbeta 

annan information vilket kan påverkar hur SA utvecklas.56 

 

Complexity creep 

Detta begrepp relaterar och har likheter med det tidigare begreppet data overload. 

Problemet är att ökande komplexitet i system gör det svårare för människor att utveckla 

mentala modeller för att förstå systemet. System kan ha så många funktioner och regler 

att det är svårt för människor att skapa en bild i sin helhet av situationen och därmed 

uppstår brist i SA. Earl Wieners studie visar att piloter ibland har svårt att fullt ut förstå 

                                                        
54 Endsley, M., & Jones, D. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered 

design, sid 36. 
55 Williams, B., Hummelbrunner, R. (2009). Systems concepts in action a practitioner's toolkit, Stanford, 

Stanford Business Books, sid 45. 
56 Endsley, M., & Jones, D. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered 

design, sid 36-38. 
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vad autopiloten gör och vad den kommer att göra härnäst vilket leder till att piloten väljer 

att koppla bort denna. Wieners rekommendationer till NASA var att dessa system måste 

vara mer user frendly och human centered.57 Wieners slutsats och rekommendation anses 

i denna uppsats överförbara till planeringsprocesser. Är inte dessa användarvänliga och 

begripliga kommer processerna inte att användas. Det är således av intresse att se likheter 

och skillnader mellan processerna ur detta perspektiv.    

 

Errant mental model 

Mentala modeller är en byggsten för att skapa och bibehålla SA. Det skapar en grund för 

informationshanteringen inom en process eller system. I den militära stabens 

funktionsansvar är det således viktigt att förstå hur informationen hänger samman och hur 

olika funktioners information skall länkas samman. Vid användandet av en felaktig 

modell (som i denna uppsats utgörs av planeringsprocesser), riskerar man att få ett dåligt 

utvecklat SA, framförallt i SA nivå 2 och 3. Används en felaktig modell finns risk att 

information inte bearbetas, vilket därför kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. 

Dessa beslut blir således inte välinformerade beslut. Endsley påpekar att standardisering 

och ett begränsad utnyttjande av automatiska modeller minskar risken för denna 

fallgrop.58    

 

Out-of-the-loop syndrome 

Automatisering kan bidra till att sänka arbetsbelastningen. Men när det autonoma 

systemet fallerar eller ger felaktiga värden måste detta uppfattas och förstås. Denna 

fallgrop har likheter med Complexity creep men skiljer sig genom att denna fallgrop ser 

risken att man tror på den felaktiga automatgenererade informationen vilket leder till 

sämre utvecklat SA. Ulrik Spak hävdar att för organisationer som verkar i komplexa 

sammanhang är det nödvändigt att lägga märke till förändringar. Då förändringar 

upptäcks kan dessa återkopplas mot planen och möjliggör en revidering och förändring så 

målen uppfylls.59  

                                                        
57 Wiener, E., (1989), Human factors of advanced technology (glass cockpit) transport aircraft, NASA-CR-

177528. https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19890016609.pdf (Besökt 2018-01-17) 
58 Endsley, M., & Jones, D. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered 

design, sid 39. 
59 Spak, U., (2015), Change Detection of the Unexpected. Enhancing change detection of the unexpected in 

complex and high risk context-guiding visual attention in a digital display environment, Uppsala, 

Institutionen för informatik och media, sid 115.  

https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19890016609.pdf
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Sammanfattning 

En militär operationsplan bygger till stor del på antaganden och förväntningar. När 

planen möter verkligheten måste den korrigeras för att nå målet. Karl Weick och 

Kathleen Sutcliffe påtalar att det finns en risk för att förutsedda förväntningar om 

händelseutveckling försvårar upptäckten av det oväntade. Detta kan leda till att 

korrigeringen av planen fördröjs, organisationen bör således vara uppmärksam även på 

små förändringar.60 Det finns ett antal fallgropar hur information hanteras för att skapa 

och bibehålla en god SA. En bra process för att hantera och utveckla SA är därför inte 

bara önskvärt utan essentiellt.  

Uppsatsförfattaren utgår ifrån att medvetenhet om risker bör kunna leda till att dessa kan 

mitigeras. Där skillnader kan identifieras mellan planeringsprocesserna blir det således 

intressant att se om det finns risk för fallgropar vid utväxling av SA mellan processerna. 

  

                                                        
60 Weick, K., Sutcliffe, K., (2007), Managing the Unexpected resilient performance in an age of 

uncertainty. Upplaga 2, San Francisco, Jossey-Bass, sid 21-23. 
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2.2.5 Team SA 

 

Enligt Mica Endsley har varje teammedlem (stabsmedlem) ett specifikt ansvar för sitt 

område av SA. Bidrar man inte med sin del blir detta den svagaste länken i kedjan av 

informationsutbyte och försämrar det gemensamma SA i teamet. Endsley gör gällande att 

man kan dela in SA i två typer. Dels det individuella SA som behövs för att utföra den 

specifika uppgiften inom teamet. Dels SA som delas i teamet av en eller flera 

gruppmedlemmar, det är denna informationen som blir fundamentet vilket leder till att 

det gemensamma målet uppnås. 61  Alla medlemmar behöver således inte uppnå samma 

SA men det måste finnas vissa delar där SA är delad och uppfattade på ett liknande sätt. I 

en studie av Cheryl Bolstad et al. undersöktes och diskuterades hur team SA användes för 

att hantera problem vid beslutsfattning i en amerikansk armébrigad. Det som framkom 

var att SA nivå 1 och 3 delades i staben men inte SA nivå 2. Det som lyftes fram som en 

möjlig orsaksförklaring var att de olika funktionerna i staben har skilda behov av 

förståelse av situationen.62 Därav behöver inte alla nivåerna av SA delas gemensamt i 

staben, men delarna måste finnas i det individuella SA i staben. Denna uppsats tar 

utgångspunkt i att samma förfaringssätt borde gälla vid utbyte av SA mellan olika staber, 

detta oavsett vilken process som använd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Team SA63      

  

                                                        
61 Endsley, M., (1995), Towards a Theory of Situation Awareness in Dynamics Systems, sid 39. 
62 Bolstad, C., Riley, J., Jones, D., Endsley M., (2002). Using goal directed task analysis with army brigade 

officer teams. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society annual meeting, Vol 46, Issue 3, 

472-476, https://doi.org/10.1177/154193120204600354, sid 472. 
63 Figur 3: Team SA, modifierad modell av författaren från Endsley, M., (1995), Towards a Theory of 

Situation Awareness in Dynamics Systems, sid 39. 
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En indikator för denna uppsats är att observera om det finns några likheter eller skillnader 

när det gäller delning av SA i planeringsprocesserna. Detta i form av 

informationsöverföring mellan funktioner eller staben i sin helhet inom de respektive 

planeringsmodellerna.  

3. Metod 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av forskningsdesign, val av metod och material. 

Därefter beskrivs utgångspunkter för metoden och en sammanfattning. Den andra delen 

redogör för operationaliseringen som beskriver hur teori och metod förenas.  

3.1 Forskningsdesign  
Forskningsansatsen i uppsatsen är en teorikonsumerande studie där teorier kring SA står i 

centrum. Genom att belysa hur teori förhåller sig till det empiriska materialet 

(planeringsprocesserna) kommer forskningsfrågan att kunna besvaras. Därav får 

teorikapitlet mycket utrymme i denna uppsats. 

3.1.1 Val av metod 

 

Metoden för denna uppsats tar utgångspunkt i Alexander George och Andrew Bennett 

The Method of structured, Focused Comparison.64 Strukturen skapas genom att empirin 

tolkas och analyseras genom samma teoretiska ramverk relaterade till SA. Detta skapar 

möjlighet till en systematisk jämförelse av likheter och skillnader i empirin.65 Uppsatsen 

är fokuserad då den endast belyser planeringsprocesserna ur SA perspektiv. Konkret 

betyder detta att initialt skapas ett teoretiskt fundament för att därefter angripa empirin 

och observera essentiella företeelse relaterat till SA. Slutligen jämförs resultatet och 

redovisas som likheter och skillnader mellan de olika processerna. Där skillnader 

identifierats belyses risker vid utbyte mellan planeringsprocesser med stöd utifrån 

fallgropar inom SA.       

 

Den kvalitativa textanalysen görs där framträdande principer eller företeelser inom SA 

identifieras och redovisas inom valda delar av empirin. Därefter jämförs de olika 

                                                        
64 Alexander, G., Bennett, A,. (2005), Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, 

Cambridge, Massachusetts, MIT Press, sid 67-88. 
65 Ibid, sid 67. 
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planeringsprocesserna för att identifiera likheter och skillnader. Slutligen ges svar på 

frågeställningarna samt en avslutande diskussion.  

3.1.2 Val av empiri     

 

Empirin SPL, MCPP samt COPD har valts från ett praktiskt och reellt perspektiv då dessa 

bedömdes troligast att en svensk planeringsofficer behövde ha förståelse för. Dessa 

processer har en ambition och anvisning att kunna hantera den operativa nivån. 

Processerna är normativa och utgår alla från John Dewey modell för problemlösning 

vilket beskrevs i teorikapitlet. 

 

MCPP, Military Componet Planning Process har en världsomspännande förankring med 

193 länder som gemensamt har enats om en planeringsprocess för FN:s militära insatser. 

Dock är inte planeringsprocessen implementerad i alla FN:s operationsområden och det 

finns relativt lite praktisk erfarenhet av dess tillämpning.  

 

COPD, Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive har 

en mindre spridning, dock används planeringsprocessen av fler nationer än NATO-länder 

då många partnerländer nyttjar modellen i tillämpliga delar i sin nationella 

operationsplanering. Därtill kommer internationella insatser under NATO flagg som 

flertalet nationer utanför NATO stödjer med planeringsofficerare. De nutida 

fredsfrämjande multinationella insatserna där COPD har utgjort det militära 

planeringsverktyget gör att det finns en praktisk tillämpning av planeringsprocessen. 

 

SPL, Svensk Planerings- och Ledningsmetod valdes då den har haft ambition att byggas 

och utvecklas med en vetenskapsteoretisk förankring. Det är den senast utvecklade 

processen av dessa tre och saknar även den praktisk tillämpning i någon större 

omfattning. Denna planeringsprocess är en nationell metod som skiljer sig från de två 

övriga multinationella. Förhoppningen med detta val är att det kan skapa fler olikheter ur 

ett SA perspektiv.  
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Andra möjliga alternativ som valts bort:  

 

Planning and Decision Making Process (PDMP)66 hade varit ett bra alternativ men då 

denna riktar sig mot brigadnivån och neråt gör den sig mindre lämplig från ett operativt 

perspektiv. Military Decision Making Process (MDMP)67 är väl förankrad inom NATO 

och flertalet partnerländer, det finns en praktisk tillämpning av processen i konflikter. 

Men även denna process är avsedd för den taktiska nivån. Det finns dessutom flera 

nationella tillämpningar av MDMP som skiljer sig mellan olika nationer vilket ur ett 

forskningsperspektiv försvårar undersökningar. Vid en undersökning i litteraturen inför 

denna uppsats visade det sig svårt att skilja mellan olika versioner av samma 

planeringsprocess. Den svenska Planering Under tidspress (PUT)68 framstod som ett bra 

alternativ men då processen inte längre används på operativ nivå avgränsades denna 

planeringsprocess bort. På samma grund valdes Gery Kleins modell Recognition-Primed 

Decision (RPD)69 då ingen nations försvarsstyrkor kunde finnas som tillämpade denna 

modell.  

 

Tillslut framstod de valda planeringsmodellerna som de mest lämpade.  

 

3.1.3 Utgångspunkt för metoden  

Utgångpunkten för metoden tas i en kvalitativ textanalys. Motivet till detta är att det 

handlar om att förstå helheten i texten och dess andemening. Vissa delar i den valda 

empirin kan således vara mer viktiga än andra för att belysa SA med den valda 

teorianknytningen. Vid beskrivning av metoden påtalar Peter Esaiasson et al. vikten av att 

förstå textens poäng i sitt sammanhang. För att uppnå detta krävs att empirins texter läses 

igenom flera gånger.70 Vidare beskriver Esaiasson att det underlättar förståelsen av 

textens innebörd om det tidsmässiga, sociala och kulturella avståndet är litet.71 

Författarens tidigare erfarenheter av de valda planeringsprocesserna och utbildning av 

                                                        
66 Norwegian Army Staff Handbook, (2013), The Planning and Decision Making Process, PMDP, 

Norwegian Army Land Warfare Centre. 
67 US FM 6-0, C1 (2015), Commander and Staff Organization and Operations, Department of the Army, 

Washington, kapitel 9. 
68 Försvarsmakten, (2010), Taktikreglemente för marinstridskrafterna, TRM 1(A), Stockholm.  
69 Klein, G., (1998), Sources of Power: How People Make Decisions. 
70 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wärngnerud, L., (2012) Metodpraktikan- Konsten att studera 

samhälle, individ och marknad, Upplaga 4, Visby, Nordstedts Juridik AB, sid 210. 
71 Ibid, sid 222. 
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detsamma på en akademisk avancerad nivå kan härvid ses som en tillgång men i detta fall 

betraktas det även som en risk. Risken finns att tidigare erfarenheter påverkar slutsatserna 

viket också Esaiasson belyser. Dock påpekar han att detta inte är unikt specifikt för 

kvalitativa textanalyser utan är en utmaning för all samhällsforskning. För att moderera 

risken och göra resultatet valid kommer denna utmaning att beaktas och en öppen 

argumentation att föras vilket är en metod som Esaiasson förespråkar.72  

 

Alexander George och Andrew Bennett hävdar att en kvalitativ ansats är att föredra när 

det handlar om att studera ett eller något fall, detta medger en djupare och mer fokuserad 

metod.73 Metoden anses ha stora fördelar när det gäller att undersöka komplexa fenomen 

och kombinationer.74 Därav ansåg uppsatsförfattaren att denna metod och angreppssätt 

var bäst lämpad för denna uppsats.  

 

Ett metodval som övervägdes var samtalsintervjuundersökning med skaparna till 

planeringsprocesserna. Denna metod beskrivs ge goda möjligheter att få svar som är 

oväntade vilket hade varit intressant.75 Efter initial undersökning framkom att texterna 

har flera författare och att textstycken var ibland ett gemensamt arbete där stycken 

seminariebehandlats. Med denna metod skulle enskilda individers betraktelsesätt få stort 

genomslag vilket skulle kunna påverka validiteten och försvåra jämförelsen mellan de 

olika processerna.  På grund av detta valdes samtalsintervjuer bort från denna 

undersökning. 

 

En kvantitativ textanalys framstod initialt som ett bra alternativ. Empirins utformning gör 

att det går att mäta förekomsten av enskilda ord i förhållande till ett teoretiskt ramverk. 

Reliabiliteten hade varit svår att ifrågasätta men validiteten skulle kunna diskuteras. Då 

FN och NATO har ett något divergerande språk för att utrycka liknande betydelse skulle 

andemeningen i processteget försvinna, risken bedömdes att textens poäng i sitt 

                                                        
72 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wärngnerud, L., (2012) Metodpraktikan- Konsten att studera 

samhälle, individ och marknad, sid 222. 
73 George, A., William, S., (1994), The Limits of Coercive Diplomacy, Westview Press, Boulder, sid 10. 
74 George, A., Bennett A., (2005), Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, MIT Press, 

Cambridge, sid 95. 
75 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wärngnerud, L., (2012) Metodpraktikan- Konsten att studera 

samhälle, individ och marknad, sid 251. 
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sammanhang skulle gå förlorad. Därav föreföll en kvalitativ textanalys som ett bättre 

alternativ.  

3.1.4 Sammanfattning metod  

Denna uppsats är en teorikonsumerande studie där teorin skapar indikatorer. De ur teorin 

generade indikatorerna skapar därmed det analytiska redskapet och fundament för att 

analysera empirin och förhållandet till SA. Empirin tolkas genom en kvalitativ textanalys 

och därefter jämförs empirin med fokuserad strukturerad jämförelse mellan processerna. 

Där skillnader identifieras undersöks om det finns risk för fallgropar vid utbyte av 

information mellan processerna. För att stärka reliabiliteten kommer en öppen 

argumentation att föras. 

 

3.2 Operationalisering av teori och metod 
 

Ur SA teorier har indikatorer skapats. Indikatorerna påvisar vad som är intressant att 

undersöka i det empiriska materialet för att analysera hur SA skapas i 

planeringsprocesserna. 

Indikatorerna:  

• SA nivå 1 söker efter design och utformning för att upptäcka informationen samt 

vilken information som söks i de olika processerna.  

• SA nivå 2 söker efter möjligheten att överföra och bearbeta informationen vilket 

även omfattar visualiseringen och team SA vid delning av information inom 

staben.  

• SA nivå 3 söker efter planeringsprocessens design för att hantera 

informationsflödet samt hur planen skapas som leder till syftet med en operation. 

Denna indikator omfattar team SA men också visualisering av helheten.  

Genom en strukturerad och fokuserad jämförelse mellan de tre processerna kommer 

likheter och skillnader urskiljas. En övergripande ram identifieras för hur 

planeringsprocesserna förhåller sig till SA i en introduktion därefter sorteras likheter och 

skillnaderna in under de tre nivåerna av SA. Där skillnader påvisas eftersträvas att 

identifiera risker av fallgropar för att utveckla SA vid utbyte av information mellan 

processerna.    
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4. Resultat  

Detta kapitel kommer att redovisa resultatet av den genomförda undersökningen utifrån 

de tre nivåerna av SA och avslutas med en sammanfattning och svar på uppsatsens 

frågeställning. 

4.1 Inledning 
 

Detta stycke redovisar planeringsprocesserna i ett större sammanhang, interaktionen med 

andra aktörer samt som helhet i utvecklingen av SA.  

 

SPL lyfter fram att det handlar om att skapa en synergieffekt mellan statens olika 

maktmedel.76 Samt påpekar att militär planering bygger på en god förståelse av 

operationsmiljön, men att den militära aspekten utgörs av den nationella strategin vilket 

även kan omfatta andra nationers stridskrafter.77 SA utvecklas och uppdateras efterhand 

vilket beskrivs mellan de olika delstegen i processen.78   

 

MCPP belyser att militären är integrerad i den civila komponenten och andra aktörer 

vilka har sina egna planeringsprocesser. Härvid beskrivs att planeringsofficeren måste 

besitta förmåga att vara flexibel och anpassa sig till dessa processer.79 SA kan därför 

behöva utvecklas tillsammans med andra aktörer. Planeringsprocessens grafiska design 

visualiserar SA dynamiska karaktär som förklaras vara en kontinuerlig del genom 

processen.80 

 

COPD påtalar att NATO militärt inte kan lösa en kris eller konflikt utan att det kräver 

nära samarbete med politiska-, civila aktörer och internationella organisationer (IOs).81 

SA utvecklas och byggs upp genom hela planeringsfasen och det är viktigt att dela 

Knowledge Development (KD) med andra aktörer.82 Samt att SA bidrar till alla steg i 

processen med en holistisk tolkning av verkligheten.83  

                                                        
76 SPL, sid 17 
77 SPL, sid 18. 
78 SPL, sid 191. 
79 MCPP, sid 9. 
80 MCPP, sid 19 samt 24. 
81 COPD, sid 1-1. 
82 COPD, sid 2-2. 
83 COPD, sid 2-5. 
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Sammanfattningsvis är de tre planeringsprocesserna samstämmiga när det gäller att 

uttrycka SA betydelsefulla roll i stabsprocessen. Samtidigt finns en enighet att den 

militära komponenten endast är en del av lösningen i en konfliktsituation och att SA 

därför måste delas och förstås av andra även utanför den militära kontexten. Därav har 

planeringsprocesserna en likartad syn som Rudolf Grünig och Rickard Kühns påstående 

att processen och utvecklingen av SA även måste förstås av andra.84 Mica Endsley 

påtalade att SA är dynamiskt och förändras.85 Planeringsprocesserna förstärker detta 

påstående och en medvetenhet om fenomenet kan ses integrerad i planeringsprocessernas 

design.  

 

4.1.1 SA nivå 1 – Perception 

 

Detta stycke redovisar resultatet för hur SA byggs upp samt vilken information som söks 

i de olika processerna, samt om det finns några likheter och skillnader. Tidigare forskning 

visade att i denna SA nivån var det vanligt förekommande att brister uppstod.86 

Konsekvenserna var att misstag begicks och beslut fattades på felaktiga grunder.   

 

Likheter  

I den första nivån fanns stor likhet mellan SPL, MCPP och COPD avseende vilken 

information som söktes för att skapa SA. Mica Endsley et al. har gjort en studie för att 

identifiera vilka element som anses viktiga i olika domäner och yrkesområden. I den 

militära kontexten angavs 10 fenomen som var viktiga och relevanta vid militär 

beslutsfattning i SA nivå 1. Dessa var; Enemy disposition, Weather, Terrain, 

Type/capabilities of threats, Resources available, Experience level of troops, Readiness 

level of troops, Friendly losses, Civilian disposition, Friendly location and status, 

Weapons and ammo. Dessa element är framtagna av vad som benämns som 

                                                        
84 Grünig, R., Kühn, R., (2013), Successful Decision-Making: A Systematic Approach to Complex 

Problems, sid 29. 
85 Endsley, M., (1995), Towards a Theory of Situation Awareness in Dynamics Systems, sid 35. 
86 Endsley, M., & Jones, D. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered 

design, sid 16. 



Johan Midenby 2018-02-26 Sida 34 av 47 

HSU 16-18 

 

 

 
 

ämnesexperter inom den militära domänen.87 Dock har kritik lyfts mot denna studie, 

bland annat från Sidney Dekker och Margareta Lützhöft som menar att det finns ett 

problem att försöka hitta och exakt bestämma vad som ingår i SA i nivå 1 i ett 

yrkesområde. Detta då flera processer tenderar att vara inblandade vid beslutsfattning i 

komplexa miljöer, SA i nivå 1 blir då en meningslös faktor.88 Dock kan det konstateras 

att på den operativa nivån och i planeringsprocesserna SPL, MCPP och COPD fanns 

samtliga av dessa element med som en faktor att analysera.89 Detta stärker Endsleys 

tidigare undersökning. I denna undersökning kan det konstateras en likhet i processerna 

för vad som är intressant i den operativa nivån och SA nivå 1.   

 

Skillnader  

De skillnader som har varit framträdande vid jämförandet mellan planeringsprocesserna 

associerat till SA nivå 1 är följande: 

 

Centre of Gravity  

Center of Gravity (COG) beskrivs som en aktörs maktbas.90 I SPL används begreppet 

tyngdpunkt med en förklaring att detta är COG. 91 Termen används i COPD och SPL men 

återfinns inte i MCPP. Begreppet beskrivs och används på liknade sätt i COPD och SPL 

men även här finns skillnader. COG utvecklas från en analys av huvudaktörers avgörande 

förmåga, avgörande förutsättningar och kritiska sårbarheter.92 Utfallet bidrar till att bättre 

förstå aktörerna och bildar därmed SA. Skillnaden mellan SPL och COPD relaterat till 

SA kan ses i att SPL beskriver att tyngdpunkten kan förändras beroende på val av 

handlingsalternativ vilket inte beskrivs i COPD.93  

  

                                                        
87 Endsley, M., (2015). Situation awareness misconceptions and misunderstandings. Journal of Cognitive 

Engineering and Decision Making, vol 9, 4-32, https://doi.org/10.1177/1555343415572631, sid 13 
88 Dekker, S., & Lutzhoft, M. (2004). Correspondence, cognition and sensemaking: A radical empiricist 

view of situation awareness. In S. Banbury & S. Tremblay (Eds.), A cognitive approach to situation 

awareness: Theory, measurement and application. Aldershot, Ashgate Publishing, urn:nbn:se:liu:diva-

24182, sid 25. 
89 SPL, sid 183, MCPP, sid 22-21, COPD sid 4-42. 
90 SPL, sid 21 
91 SPL, sid 21. 
92 COPD, sid 4-45, SPL, sid 71. 
93 SPL, sid 71. 

https://doi.org/10.1177/1555343415572631
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Aliu%3Adiva-24182
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Aliu%3Adiva-24182
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Avsaknaden av begreppet COG i MCPP ökar risken för missförstånd vid utbyte av 

information mellan planeringsprocesserna. Detta då den mentala modellen för att skapa 

SA för aktörerna som är engagerade i en konflikt ser annorlunda ut. I SA fallgropen 

Errant mental model beskriver Endsley och Jones hur mentala modeller är byggstenar för 

utvecklandet av SA. Olika modeller kan leda till dåligt utvecklad SA som i sin tur kan 

leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. Endsley och Jones påpekar att 

standardisering minskar risken för denna fallgrop.94   

 

Caveats 

Caveats beskrivs som en begränsning av hur militära enheter eller resurser får användas 

och återfinns endast i MCPP.95 Begreppet avser begränsningar som är överenskomna 

mellan ett truppbidragarland för en internationell insats och FN. Resultatet blir att den 

militära chefen inte har full handlingsfrihet med de förband som disponeras för en 

operation. Fenomenet kan dock tolkas in i COPD Appreciat Limitations och Operational 

Freedom of Action, samt i SPLs utveckling av Comprehensive Preparation of the 

Operational Environment (CPOE) avseende behovet att inhämta information om egna 

styrkor.96 Ur SA perspektiv kan denna skillnad i en rubriksättning leda till att viss 

information tendera att framträda tydligare eller att informationen inte uppfattas. Endsley 

och Jones beskriver denna fallgrop som Misplaced Salience och påstår att människor 

tenderar att söka information i relation till deras mål.97 En förstärkning i form av 

rubriksättning i en planeringsprocess drar till sig planeringsofficerens uppmärksamhet. 

Detta i sin tur påverka hur SA utvecklas och det måste finnas en medvetenhet om 

fenomenet när utbyte av information sker mellan de olika planeringsprocesserna.  

 

Gender  

Gender har en mer framträdande roll i SPL och beskrivs specifikt som män, kvinnor, 

flickor och pojkars situation i konflikten.98  I COPD är beskrivningen inbegripen i socio-

kulturell situation och förklaras som gender relations vilket även ses i MCPP under 

                                                        
94 Endsley, M., & Jones, D. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered 

design, sid 39. 
95 MCPP, sid 30 
96 COPD, sid 4-47 samt SPL, sid 170. 
97 Endsley, M., & Jones, D. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered 

design, sid 36-38. 
98 SPL, sid 170.  
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rubriken Description of the Operational Envionment.99 Som beskrevs i teorikapitlet 

påtalade Melinda Jensen et al. om risker att missa det som är uppenbart.100 SPL kan i 

detta stycke ses ha bättre förutsättningar att omhänderta SA nivå 1 när det gäller gender 

genom en tydligare profilering och en mer detaljerad beskrivning av begreppets innebörd 

i processen. Fallgropen kan då ses i Out-of-the-loop syndrome med en ökad risk att 

missförstånd sker när man automatiskt tolkar innebörden av ett begrepp som skiljer sig 

från de övriga planeringsprocesserna.  

 

4.1.2 SA nivå 2 – Comprehension 

 

Detta stycke redovisar resultatet hur helheten förstås utifrån faktorer som genererats ur 

SA nivå 1, samt planeringsprocessernas möjlighet att omhänderta och överföra 

information inom staben. Tidigare forskning pekar på att 19% av misstagen i att utveckla 

SA sker i nivå 2 då informationen inte förstås i sitt sammanhang och den situation som 

man befinner sig i.101  

 

Likheter 

Likheterna kan ses i processernas avstamp mellan de olika delsteg i processen. De tre 

planeringsprocesserna genomför en återredovisning till beslutande chef av den rådande 

situationen. I SPL benämns presentationen som Fastställande av uppdragsanalys med 

förkortningen MAB.102 I MCPP och i COPD benämns presentationen som Mission 

Analysis Brief (MAB).103 Syftet med MAB beskrivs på följande sätt I MCPP men 

beskrivningen skiljer sig ej från SPL eller COPD:  

 

” It helps the command and staff elements to refine their situational awareness and 

understanding in order to have better visualization of the operational 

environment.”104 

 

                                                        
99 COPD, sid 4-42 samt MCPP,  sid 20. 
100 Jensen, M., Yao, R., Street, W., Simons, D. (2011). Change blindness and inattentional blindness, sid 

541 
101 Endsley, M., & Jones, D. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered 

design, sid 17. 
102 SPL, sid 79.  
103 MCPP, sid 34 samt COPD, sid 4-59  
104 MCPP, sid 28. 
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Innebörden är att delge SA nivå 1 och SA nivå 2 vilket skapar en gemensam plattform för 

fortsatt planering. Gemensamt för processerna är att det inte bara är operationsmiljön som 

måste förstås utan även den egna uppgiften som den militära enheten har.  

 

Likheten är även stor då det gäller att utveckla handlingsalternativ (Course of Action, 

COA) och värdera dessa mot urvalskriterier. I samtliga planeringsprocesser återredovisas 

sedan resultatet vid ett beslutsmöte där även funktionsföreträdare från staben deltar.105  

 

Presentationerna skapar en möjlighet att överföra informationen. Från 

processbeskrivningarna kan man skönja att implicit sker utbyte av SA under förarbetet till 

presentationerna mellan olika funktioner inom staben. Sammantaget bidrar detta till att 

utveckla stabens team SA.  

 

Skillnader 

De skillnader som har varit framträdande vid jämförandet mellan planeringsprocesserna 

associerat till SA nivå 2 är följande: 

 

Bearbetning av SA 

För att bearbeta SA nivå 1 mot nivå 2 och 3 och för att dela med sig av kunskapen 

beskriver COPD Knowledge Development Process (KD). Syftet med denna process är att 

skapa en bättre förståelse för situationen, men också för att överföra kunskap.106 KD 

processen tar utgångspunkt i Mica Endsleys indelning i 3 nivåer av SA.107  

 

”KD process will contribute proactively to shared SA and an understanding of 

potential crises and conflict situation.”108 

 

SPL utgår från samma modell under namnet Processen för kunskapshantering.109 

Beskrivningen är dock mer nationellt inriktad mot funktioner i svenska Försvarsmakten 

men syftet är detsamma som i COPD. SPL kompletterar processen med Analysera 

                                                        
105 SPL, sid 95, COPD, sid 4-46, MCPP sid 47. 
106 COPD, sid 2-10. 
107 COPD, sid 2-5. 
108 COPD, sid 2-10. 
109 SPL, sid 54. 
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situationens dynamik (ACD)110 med syfte att förstå drivkrafter samt med processen 

Förståelse för problemets art.111 Förståelse för problemets art är en svensk översättning 

av David Snowden teori Cynefin Framework. 112 Snowdens modell har som ambition att 

genom att katalogisera problem underlätta för beslutsfattning. Modellen visualiserar även 

problemen vilket kan underlätta team SA. 

 

Motsvarande processer återfinns inte i MCPP för att bearbeta SA. MCPP lyfter dock fram 

att det krävs tidigare utbildning (nationell träning) i stabstjänst inom ramen för sin 

yrkesutövning som officer.113 Om detta kan kompensera avsaknad av en 

bearbetningsmetod tar inte denna uppsats ställning till. Endsley och Jones påtalar dock att 

en standardisering minskar stress, stressfaktorer tenderar att försämra utvecklingen av 

SA.114  System som i hög grad förlitar sig på enskilda människors arbetsminne riskerar att 

missa viktig information. Dessa fallgropar kan ses i Requisite memory trap och 

Workload, anxiety, fatigue and other stressors och försvårar utvecklingen av SA då 

processerna är olika och inte tydligt beskrivet i MCPP.115 Ur ett annat perspektiv kan SPL 

och COPD hamna i en fallgrop för att utveckla SA och ses i Complexity creep. En 

process kan ha så många funktioner och regler att det är svårt att skapa en bild av 

helheten i situationen vilket leder till brister i SA. Tidigare beskrevs Earl Wieners studie 

vars slutsats var, om processer inte är användarvänliga och begripliga kommer 

processerna inte att användas.116 Det finns flera sätt att se på olikheterna i bearbetningen 

av SA i planeringsprocesserna. Det denna uppsats kan konstatera är att här finns en 

olikhet som kan försvårar utväxlingen av SA mellan processerna.  

 

Illustrativt perspektiv 

För att delge information och genomföra presentationerna MAB och COA väljs olika 

approacher i processerna. SPL och COPD presentar en bilaga med flera sidor lång 

punktlista över ämnesområden för presentationen. Det anges tydligt att alla punkter inte 

                                                        
110 SPL, sid 66 
111 SPL, sid 37-40. 
112 Snowden, D., Boone M., (2007). A Leader’s Framework for Decision Making, Harvard business review 

85(11), 68-76. https://www.researchgate.net/publication/5689229  
113 MCPP, sid 2. 
114 Endsley, M., & Jones, D. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered 

design, sid 34-35. 
115 Ibid, sid 34-35. 
116 Wiener, E., (1989), Human factors of advanced technology (glass cockpit) transport aircraft. 

https://www.researchgate.net/publication/5689229
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skall vara med, utan endast information och SA som är av vikt för chefen.117 MCPP 

redovisar endast en plansch för MAB118 och COA119 med ett fåtal punkter och en 

förklaring:  

 

” This format should only serve as a guide. The commander´s style and the 

situation on the ground should determine the schedule.”120     

 

Överbelastning av information nämndes tidigare som en fallgrop inom SA. Endsley och 

Jones menade att utformningen hur information presenterades kunde minska 

överbelastningen av data.121 Här väljs två olika approacher, SPL och COPD med en lång 

lista med punkter som kan belysas och en risk att presentationen blir för omfattande och 

luckor i SA uppstår, Data overload. Det finns även en risk för Attentional tunneling då 

uppmärksamheten måste riktas över ett brett område av information. Detta i perspektiv 

till den mänskliga begränsningen av hur mycket information som kan uppfattas vilket 

tidigare beskrevs. Ur ett annat perspektiv riskerar MCPP att nödvändig information 

uteblir vilket försämrar utvecklingen av SA viket kan ses i Errant mental model. Detta då 

processen överlämnar ansvaret till den aktuella staben att finna de väsentliga punkterna 

att redovisa.      

4.1.3 SA nivå 3 – Projection 

 

Detta stycke redovisar resultatet hur planeringsprocesserna skapar möjlighet att förutse 

framtiden och nå det övergripande syftet med operationen. Genom projektionen eller 

förutspående av vad som bedöms komma hända skapas militära fördelar och minskar 

risken att hamna i ogynnsamma situationer.  

 

Likheter 

För att förutse och skapa SA för risker i operationen är likheten stor. Risker bedöms mot 

sannolikheten för att en händelse inträffar och vilken påverkansgrad detta kan få. Syftet 

                                                        
117 SPL, sid 188 samt COPD, sid 4-59. 
118 MCPP, sid 35. 
119 MCPP, sid 46. 
120 MCPP, sid 35. 
121 Endsley, M., & Jones, D. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered 

design, sid 36. 



Johan Midenby 2018-02-26 Sida 40 av 47 

HSU 16-18 

 

 

 
 

är att reducera sårbarheter och begränsa konsekvenser så att riskerna kan anses 

acceptabla.122 Riskbedömningen följer genom hela planeringsprocessen och utgör ett stöd 

för att hantera framtida händelser. Ett antagande som gjordes i denna uppsats var att mer 

tid för analysarbete skapar gynnsammare läge för att nå nivå 3. Ingen av process-

beskrivningarna hanterar denna företeelsen vilket därmed anses vara en liket mellan 

processerna.  

 

Skillnader 

För att förutse och skapa en plan för att nå den operativa målsättningen skiljer sig SPL 

och COPD mot MCPP i operationsdesignen. Operationsdesignen utgörs av ett 

operationsramverk (eng. Operational Framework) och bildar grunden för att knyta 

samman planeringselementen mot operationens målsättningar.123 Planeringselementen 

utgörs främst av SA nivå 1-2 som genom gemensamt analysarbete (team SA) skapar SA 

nivå 3. Syftet är att fastställa Avgörande förhållanden (AF, eng. Decisive Conditions, 

DC) vilket då utgör omständigheter som när de uppnåtts ger en tydlig fördel gentemot 

motståndaren.124 Endsley menar att SA nivå 3 endast kan uppnås genom en god 

uppfattning om situationen och genom en förståelse av sitt arbetsområde kan man förutse 

vad som kommer att hända vilket kan skapa militära fördelar.125  Endsleys definition av 

SA nivå 3 och AF kan därmed ses på ett likartat sätt. AF bygger i sin tur på Effekter (eng. 

Operatiational Effects) som utgör förändringar man vill uppnå. Samt aktiviteter (eng. 

Operational Actions) som beskriver vad man gör för att nå en effekt.126 AF utgör 

”byggstenar” för att skapa operationslinjer (eng. Lines of Operation, LoO). Begreppen 

beskrivs inte i MCPP och den grafiska designen bygger således inte på samma 

byggstenar. MCPP beskriver hur målsättningen på den operativa nivån skall nås genom 

Scheme of Manoeuvre (SOM). SOM bygger på ett definierat Success Criteria och Main 

Effort.127 

 

                                                        
122 SPL, sid 75, MCPP, sid 14, COPD, sid 4-50.  
123 COPD, sid 4-54 samt SPL, sid 238.  
124 COPD, sid 4-54 samt SPL sid, 78. 
125 Endsley, M., & Jones, D. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered 

design, sid 18. 
126 COPD, sid 5-54--5-55 samt SPL, sid 82.  
127 MCPP, sid 39. 
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Mellan SPL och COPD finns även en skillnad i AF/DC. I SPL kan AF organiseras 

tematiskt i operativa teman samt temporalt då tidsordningen är oklar.128 Denna flexibilitet 

finns inte angiven i COPD processen.  

 

I operationsdesign ses en stor skillnad hur SA nivå 3 hanteras och visualiseras. 

Förståelsen av olikheterna är således väsentlig och önskvärd vid utbyte av SA mellan 

stabsprocesserna. Jones och Endsley påpekar att det finns en risk att skifta 

uppmärksamheten mellan olika system. Risken är att man söker och ”låser” sig på viss 

information.129 Fallgropen kan ses i Attentional tunneling och innebär i detta fall att 

information riskerar att uteslutas vid delning av SA mellan planeringsprocesserna. Peter 

Checkland förespråkade att bilder användes tillsammans med text för att utbyta 

information i sin teori Rich Pictures.130 Detta för att förstärka det som är av vikt i 

informationsflödet. Men med olika metoder för visualisering finns risk att fallgropen 

Misplaced Salience infaller. Jones och Endsley påtalar att detta medför en risk för 

försämrad utveckling av SA.131    

 

4.4 Sammanfattning och svar på frågeställningarna  
 

För att skapa SA i de militära planeringsprocesserna SPL, COPD och MCPP är likheten 

stor när det gäller uppbyggnad av processen för att hantera SA. De tre planerings-

processerna är samstämmiga när det gäller att uttrycka SA betydelsefulla roll i 

stabsprocessen. Samtidigt finns en enighet att den militära komponenten endast är en del 

av lösningen i en konfliktsituation och att SA därför måste delas och förstås av andra 

även utanför den militära kontexten. Därav har planeringsprocesserna en likartad syn som 

Rudolf Grünig och Rickard Kühns påstående att processen och utvecklingen av SA även 

måste förstås av andra.132 Mica Endsley påtalade att SA är dynamiskt och förändras.133 

                                                        
128 COPD, sid 88-89.  
129 Endsley, M., & Jones, D. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered 

design, sid 32. 
130 Lawson, H., Wade, J., (2010) A Journey Through the System Landscape, sid 58-59. 
131 Endsley, M., & Jones, D. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered 

design, sid 36-38.  
132 Grünig, R., Kühn, R., (2013), Successful Decision-Making: A Systematic Approach to Complex 

Problems, sid 29. 
133 Endsley, M., (1995), Towards a Theory of Situation Awareness in Dynamics Systems, sid 35. 
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Planeringsprocesserna förstärker detta påstående och en medvetenhet om fenomenet kan 

ses integrerad i planeringsprocessernas design.  

 

Framträdande skillnader vid jämförandet mellan planeringsprocesserna associerat till SA 

i nivå 1 var COG, caveats, gender. Detta kan försvåra utväxling av SA mellan 

processerna och arbetsrutiner om man skiftar mellan olika processer. För SA nivå 2 var 

den största skillnaden bearbetningsmetoderna vilket kan få samma konsekvenser som 

nyss redovisades. Den största skillnaden var dock i SA nivå 3 där byggstenarna för att 

”bygga planen” inte vilade på samma grund. Detta kan avsevärt försvårar utväxlingen av 

SA mellan processerna. Här krävs en stor medvetenhet för planeringsofficerare som 

växlar mellan planeringsprocesser eller vid utbyte av planer.   

5. Diskussion 

Detta stycke ger en kort diskussion och sätter undersökningen i ett större sammanhang. 

Stycket avslutas med att redovisa förslag och idéer till fortsatt forskning inom ämnet.  

 

Att utveckla och behålla en hög nivå av SA är ett kritiskt och utmanande jobb i en stab. 

Dagens moderna möjligheter att skapa och distribuera information kan rädda 

människoliv, men informationen måste bearbetas och förstås. Stabsprocesser är ett 

verktyg för att hantera detta fenomen. Internationellt samarbete är en viktig del i många 

länders säkerhetspolitik, inte minst Sveriges. Både civilt och militärt är det viktig att 

förstå hur SA utvecklas i olika processer så att inte viktig information försvinner, det är 

samtidigt väsentligt att förstå olikheter vid samverkan mellan olika processer. 

 

Utvecklingen av nya teorier, metoder och tekniker för att skapa SA går fort. Vi lever i ett 

informationssamhälle vilket även påverkar utvecklingen inom det militära systemet. 

Militära planeringsprocesser ”hinner” inte med att förändras i takt som forskningsläget 

förändras. Samtidigt är processerna öppna för att föra in nya element i processen då det är 

upp till respektive stab att anpassa sig till den givna metoden. Nya metoder utvecklar 

samtidigt forskningen kring SA. Det krävs bara att ”någon” sätter sig in i forskningsläget. 

Författaren av denna uppsats anser här att akademiska studier bidrar och är direkt 

avgörande för att möjliggöra denna utveckling.   
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5.1 Undersökningen i ett större sammanhang  

En processbeskrivning är inte alltid hela sanningen då tillämpningen kan variera när det 

gäller utvecklingen av SA, härvid kan validiteten i undersökningen ifrågasättas. Detta 

beskrevs tidigare i uppsatsen där en analytisk modell även har inslag av intuitiva 

handlingar vid utvecklandet av SA. Författarens tidigare erfarenhet och praktiskt 

användande av de tre planeringsprocesserna anses till del kunna kompensera avsaknaden 

av den praktiska tillämpningen i undersökningen. Det undersökningen har bidragit med är 

att se hur SA utvecklas och omhändertas i tre olika planeringsprocesser. Detta för att öka 

medvetenheten mellan olika system men också för att belysa risken för fallgropar när det 

gäller utvecklingen av SA mellan olika militära organisationer.  

 

5.2 Fortsatt forskning 

För att fortsätta och utveckla denna undersökning skulle det vara intressant att se hur SA 

utvecklas i praktiken från de olika stabsprocesserna. Detta skulle kunna operationaliseras 

utgående från direktobservationer vid genomförande av de olika processerna. Omfånget 

av undersökningen riskerar dock att bli något större än denna undersökning. En annan 

intressant vinkling skulle vara att undersöka hur SA delas och omhändertas mellan de 

civila och militära komponenterna. Empirin i denna uppsats lyfte fram behovet av att 

förstå och dela SA med andra aktörer. Slutligen skulle det vara intressant att se hur en 

gemensam planeringsprocess skulle se ut mellan NATO och FN för att reducera risker för 

fallgropar mellan processerna ur ett SA perspektiv.    
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