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Abstract 

This essay examines the presence of cognitive biases in governmental acquisitions of technical 

systems. The four examined biases are Prior hypotheses and focusing on limited targets, Exposure 

to limited alternatives, Insensitivity to outcome probabilities and Illusion of manageability. These 

were examined through a case study of systems purchases for governmental agencies. 

The essay identified parts of Försvarsmaktens handbok i studiemetodik where the text was written 

in such a way where there was a risk of bias being present. These were identified through a 

qualitative text analysis and semi-structured interviews. Because of the presence of bias found in 

the text, a chapter dedicated to risk of bias was recommended, as well as certain amendments to 

the text to prohibit biased interpretations.  

 Keywords: Cognitive Bias, Das and Teng, systems analysis, Försvarsmaktens handbok i 

studiemetodik 
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Påverkan av kognitiva biaser på Försvarsmaktens systemanalysschema 

Sammanfattning 

Detta självständiga arbete granskar förekomsten av kognitiva bias, mentala feltänk, i 

myndighetsanskaffning av tekniska system. De fyra biaser som granskas är Prior hypotheses and 

focusing on limited targets, tidigare hypotes-bias, Exposure to limited alternatives, begränsade 

alternativ-bias, Insensitivity to outcome probabilities, okänslighet för sannolikhet-bias, och 

Illusion of manageability, illusion av hanterbarhet. Detta granskades i en fallstudie, där 

systeminköp för statliga myndigheter granskades. 

Texten identifierade delar av Försvarsmaktens handbok i studiemetodik där den var skriven på ett 

sådant sätt att dessa biaser kunde förekomma. Dessa identifierades genom en kvalitativ textanalys 

och semi-strukturerade intervjuer. På grund av förekomsten rekommenderades att ett biaskapitel 

införs i handboken, samt att utvalda delar av redan skriven text skrivs om eller belyser risken för 

påverkan av bias. 

 Nyckelord: Kognitiv bias, Das & Teng, systemanalys, Försvarsmaktens handbok i studiemetodik 
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Påverkan av kognitiva biaser på 

Försvarsmaktens systemanalysschema 

Inledning 
I modern tid har krigföring tagit stora teknologiska steg framåt, i en takt som inte finns 

representerad någon gång tidigare i historien. Från att tidigt under 1900-talet ha stridit främst 

med avsutten trupp i skyttegravar, har modern krigföring ett krav på en teknisk profil som 

kräver komplicerade tekniska system och system av system för att ett land eller aktör ska vara 

slagkraftig. 

 

För att Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) på ett effektivt sätt ska kunna 

utveckla, köpa och implementera dessa komplexa militära system på ett sätt som ger maximal 

militär nytta till Försvarsmakten, krävs en enhetlig metodik för att säkerställa replikerbara 

resultat. Försvarsmaktsstudier använder sig framför allt av ett systemanalysschema enligt 

Handbok studiemetodik (H Stud).1 Detta används för att generera, jämföra och rekommendera 

militärtekniska system mot ett militärt motiverat behov. Med hjälp av detta schema kan 

system utvecklas eller köpas in på ett standardiserat sätt. 

 

H Stud fungerar främst som ett stöd till medlemmar i en försvarsmaktsstudie, vanligtvis 

bestående av personal från Försvarsmakten, FMV och Totalförsvarets forskningsinstitut 

(FOI). Den är framför allt framtagen för ordförande och sekreterare, men ska kunna brukas av 

övriga delar av en studiegrupp också. Då ordförande och sekreterare är ansvariga för att lägga 

upp och leda arbetet, kommer de instruktioner som beskrivs i boken påverka både resultatet 

och gruppen som helhet.2 

 

Systemanalys som metod lärs ut både under officersprogrammet och Högre 

officersprogrammet, vilket gör det till en gemensam metod som är lätt att använda.3 Denna 

metod används i utbildningssyfte, som ett sätt att illustrera hur olika militärtekniska system 

kan jämföras. Det kan även anses vara en grund för officerare som i ett senare skede troligen 

kan kallas in som materielgruppsansvarig eller expert på ett specifikt område, inför ett inköp 

där systemanalys används. 

 

På grund av det tydliga användningsområdet och utbildningsbetydelsen Försvarsmaktens 

systemanalysschema har är det därmed viktigt att schemat har en så hög validitet och 

reliabilitet som möjligt. Detta bör eftersträvas framför allt på grund av de ofta stora strategiska 

och ekonomiska påverkningar inköp av materielsystem har på Försvarsmakten.4 

 

                                                
1 Försvarsmakten. Försvarsmaktens handbok i studiemetodik. Stockholm: Försvarsmakten (2007) 
2 Ibid 
3 Axberg, Stefan et. al Lärobok i militärteknik, vol. 9: Teori och Metod. Försvarshögskolan, Stockholm, 2013. 
4 Försvarsmakten. Slutlig redovisning av perspektivstudien 2016-2018. Stockholm: Försvarsmakten (2017), 

underbilaga 1.3, s.1-3 
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Problematisering 

Systemanalysmetoden beskriven i Försvarsmaktens handbok i studiemetodik, H Stud, förlitar 

sig mycket på inköpsgruppens kunskap, eller personer intervjuade/konsulterade av denna 

grupps expertis för att få fram alternativ och kriterier för att jämföras. Därmed kan 

urvalsprocessen skilja sig beroende på personer inblandade i studien. På grund av den ofta 

tekniskt komplexa nivå många militärtekniska system befinner sig på betyder detta att 

resultatet inte alltid är objektivt replikerbart. Metoder som förlitar sig på mänsklig expertis 

kommer oundvikligen också färgas av de människor som tillfrågas. Detta betyder att 

kognitiva biaser, tankefällor som finns i samband med vissa tankesätt, kan påverka resultatet i 

en studie. 

 

Utöver detta har Försvarsmakten i modern tid köpt in färdiga systemlösningar, så kallade 

Military Off The Shelf-produkter (MOTS). Exempel på dessa är Terrängbil 14/15, 

Geländewagen, luftvärnsjämförelsen mellan Patriot och SAMP/T samt Helikopter 16, Black 

Hawk. Den utgångspunkt en inköpsgrupp ställs inför vid MOTS-inköp är annorlunda än 

skapandet av ett system, då företag och människor försöker sälja system. Det finns en risk att 

fakta om räckvidd etc. överdrivs till en viss grad eller presenteras i ideala förhållanden. Det 

finns dock mindre uppenbara risker, hur information presenteras eller vad som presenteras 

kan också ha påverkan på de effekt- och prestandamått som väljs och hur dem viktas. Tar 

Försvarsmaktens systemanalysmetod dessa kognitiva biaser i åtanke? Genom att utforska 

vilka kognitiva biaser som kan påverka vid en systemanalys, går det att utveckla metoden och 

få en högre grad av reliabilitet för att bättre möta de mer och mer komplexa militärtekniska 

system som behövs för Försvarsmakten i framtiden? 

 

En FOI-rapport har behandlat hur en utveckling av H Stud i framtiden kan se ut, men denna 

inkluderar inte anpassningar för risker för bias, vilket också kan ha en påverkan på resultatet.5 

Behovet av en undersökning av dessa biaser kvarstår därför trots rapporten. 

Syfte 

Detta arbete har ett beskrivande syfte att identifiera och utvärdera hur kognitiva biaser kan 

påverka systemanalys enligt Försvarsmaktens instruktioner. Arbetet syftar till att öka 

reliabilitet och validitet vid inköp av system till Försvarsmakten, och illustrera behovet av en 

mer ingående granskning av systemanalysmetoden från en kognitiv bias-synvinkel.  

Frågeställning 

Hur kan givna kognitiva biaser påverka Försvarsmaktens systemanalysschema? 

Förväntat bidrag 

Studien har i syfte att tydliggöra kognitiva biaser vid inköp av system och genomförande av 

systemanalys. Syftet med detta är tvåfalt. För det första kan det bidra till att utveckla 

systemanalysmetoden för att bättre motverka kognitiva biaser, vilket ger ett mer vetenskapligt 

resultat och ökar reliabiliteten i metoden och bidrar till en metodutveckling. 

För det andra bidrar det till Försvarsmaktens verksamhet, då en systemanalys med en bättre 

precision genom minskning av biaser leder till bättre anpassade system. 

                                                
5 Frelin, Jan. Försvarsmaktens studier i framtiden, rapport no. FOI-R--4432--SE, FOI, Stockholm (2017) 
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Avgränsningar i arbete 

Enligt Försvarsmaktens handbok i studiemetodik är systemanalys en studiemetod som kan 

användas och rekommenderas för flera olika studier, exempelvis förbandsutformning, 

doktrinfrågor eller systemanskaffning.6 Denna studie har granskat systemanalys uteslutande i 

en systemanskaffande kontext. Det går inte att anta med säkerhet att de kognitiva biaser som 

framkommer vid framtagande av tekniska system är inherenta problem för samtliga 

studiemetodappliceringar. 

Litteratur och teori 
Denna studie har granskat kognitiva biaser, vilket ger behovet att klargöra vad detta är. 

Kognitiv bias är en form av feltänkande, där hjärnan omedvetet förenklar eller förändrar en 

tanke eller slutsats baserat på en underliggande heuristik. Heuristik är en 

problemlösningsstrategi hjärnan använder för att lösa problem. När dessa leder till 

feltolkningar eller vinklad information resulterar detta i en kognitiv bias.7 En bias kan därmed 

liknas med ett feltänk som resulterar i att ett resultat av en komplicerad fråga blir förenklad av 

en människas medvetande. Detta kan leda till att svaret inte blir representativt av den fråga 

som ställdes. Det finns olika former av bias, i detta självständiga arbete ska bias tolkas som en 

kognitiv bias. 

 

Kognitiva och beslutsmässiga biaser är ett ämne som studerats ingående i psykologi och 

industriell ekonomi, bland annat av Kahneman och Tversky8. Det är även studerat inom 

ramen för militär bias genom bland annat Janser9, vilket visar på förekomsten av kognitiv bias 

vid strategiska beslut i en militär kontext och potentiellt destruktiva effekter till följd av detta. 

 

En del av systemanalysen, multimålmetoden10, har granskats särskilt kopplat till kognitiva 

biaser, och hur olika multimålmetoder är mer eller mindre lämpliga beroende på de 

förutsättningar en studie eller undersökning har. Det finns många olika variationer av 

multimålmetod, där Försvarsmakten valt en metod som anses lämplig för givet syfte. Trots en 

ingående studie av kognitiva biaser på multimålmetoder11 bidrar detta arbete genom att vidga 

konceptet till att integrera hela Försvarsmaktens systemanalys. 

Kognitiv bias i strategisk planering 

Denna text har baserats på Das och Tengs text om kognitiv bias vid strategisk planering.12 

Dessa kognitiva biaser är inte utvecklade i en militär kontext, men författarna beskriver den 

strategiska processen med ett citat från Mintzberg att ett strategiskt beslut eller 

planeringsprocess är “important, in terms of the action taken, the resources committed, or the 

                                                
6  Försvarsmakten. Försvarsmaktens handbok i studiemetodik. s. 9 
7 Tversky, Amos; Kahneman, Daniel. “Judgement under uncertainty: Heuristics and biases”, Science, 185, nr 

4157 (1974) s. 1124-1131 
8 Ibid, s. 1124-1131 
9 Janser, Michael J. Cognitive biases in military decision making. Army war coll, Carlisle barracks pa, 2007 
10 Axberg, Stefan et al. Lärobok i Militärteknik, vol. 9: Teori och metod. s. 114-15 
11 Triantaphyllou, Evangelos, Multi-criteria decision making methods: a comparative study, Kluwer Academic 

Publishers, Dordrecht, 2000 
12 Das, T. K; Teng, B. S. “Cognitive biases and strategic decision processes: An integrative perspective.”, 

Journal of Management Studies, 36(6) (1999) s. 757-778 
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precedents set”13. Inköp av systemlösningar för Försvarsmakten kan klassas som viktiga 

handlingar och, på grund av höga kostnader, viktiga avseende spenderade resurser. För denna 

text behandlades därför inköp av system till Försvarsmakten räknas som ett strategiskt viktigt 

beslut, och det antas att de biaser som kan inträffa i strategisk planering även kan inträffa vid 

systemanalys för inköp i Försvarsmakten. Detta är ytterligare stött av tidigare forskning, där 

kognitiva biaser i militärstrategiskt beslutstagande har påvisats. 

 

Författarna beskrev fyra huvudsakliga kognitiva biaser som kan inträffa vid strategisk 

planering, och som jämfördes mot metodologin Försvarsmakten och FMV använder vid 

systemanalys. Dessa valdes ut från tidigare forskning av bland annat March och  

Shapira14. Anledningen till att denna metod valdes var främst dess tydliga tolkning av 

strategiskt beslutstagande, vilket i dess definition kan kopplas till systemanalysschemat och 

militärt beslutsfattande. Das och Tengs text väljer även att skilja prior hypotheses and 

focusing on limited targets och exposure to limited alternatives, vilket inte gjorts i tidigare 

studier. Fördelen med detta är att begränsade alternativ behandlar ingångsvärden givna till 

gruppen, vilket är vanligt i studiegrupper. Tidigare hypoteser påverkas istället av personens 

personliga bias, som istället visas hos experter, något som studiegrupper också använder i stor 

utsträckning.15 Genom att dela upp dessa kan det bättre appliceras på Försvarsmaktens 

systemanalysschema, där alternativgenerering och tidigare expertanalys behandlas under olika 

rubriker. 

Tidigare hypoteser-bias 

Denna bias, tidigare hypoteser och fokus på begränsade val, menar att de som tar beslut 

troligen har tidigare uppfattningar eller åsikter om ämnet som påverkar deras beslut medvetet 

eller omedvetet. Detta kan betyda att de inte tar hänsyn till framtagna data, eller att de 

anpassar dessa data till sin egen uppfattning, framför allt om det säger emot deras tidigare 

uppfattning. På grund av den förutfattade meningen finns det därmed en risk att lika bra eller 

bättre alternativ ignoreras.16 

 

Personer i en beslutande eller expertroll kan omedvetet utsätta sig själv för denna bias. 

Beslutare tenderar att först gå igenom och utgå från erfarenheter och kunskaper de redan har 

tillgång till i nuläget.17 Denna tendens kan även leda till påföljande bias, exposure to limited 

alternatives, då en tidigare hypotes kan minska chansen att expertgrupper och beslutstagare 

letar utanför egna erfarenheter. Detta stöds även av andra källor till strategisk bias, ett 

exempel är availability, tillgänglighet, som nämns av Tversky och Kahneman.18 

Tillgänglighetsheuristiken leder till en bias då information som finns lätt tillgängligt tolkas 

som allmängiltigt, även om det endast är vanligt förekommande på grund av en persons egna 

fördomar eller förutsättningar. Tidigare hypoteser-bias bygger på denna heuristik, då tidigare 

hypoteser kommer tolkas som mer tillgängligt, och därmed öka chansen att det alternativet 

väljs över andra alternativ. 

 

                                                
13Das, T. K; Teng, B. S. “Cognitive biases and strategic decision processes: An integrative perspective.”, s. 758 
14 March, James G; Shapira, S. “Managerial perspectives on risk and risk taking”. Management science vol. 33, 

nr 11 (1987) s, 1404-1418 
15 Das, T. K; Teng, B. S. “Cognitive biases and strategic decision processes: An integrative perspective.” s. 761 
16 Ibid, s. 762 
17 Schwenk, Charles R. “Cognitive simplification processes in strategic decision-making”. Strategic management 

journal vol 5 uppl 2 (1984). s. 111-128 
18 Tversky, Amos; Kahneman, Daniel. “Availability: A heuristic for judging frequency and probability.” 

Cognitive Psychology vol 5 uppl 2 (1973), s. 207-232 
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I en militär kontext kan detta vara en risk exempelvis vid intagande av experter utifrån, eller 

när presentationer sker av representanter av MOTS-system, då dessa uteslutande har en 

tidigare hypotes om att de vill sälja sin egen produkt. 

 

Begränsade alternativ-bias 

Begränsade alternativ-bias beskriver Das och Teng som tendensen för beslutsfattare att 

begränsa sig till få alternativ. På grund av den ofta inkompletta och inte fullt tillräckliga 

information som speglar viktiga strategiska beslut väljer människor att simplifiera 

beslutstagandet genom att fokusera på ett mindre antal val. Dessutom betyder detta att 

beslutstagare har en tendens att granska alternativ sekventiellt, det vill säga att pröva givna 

lösningar en och en mot ett scenario, istället för att generera lösningar utifrån ett givet 

scenario.19 

 

Detta beror på den ofta riskkänsliga attityd många organisationers ledare har. Genom att 

sekventiellt granska en mycket begränsad mängd alternativ, kan den inherenta osäkerheten 

inför ett svårt eller riskfyllt beslut minskas. Om beslutstagaren endast beslutar mellan ett litet 

antal alternativ minskar risken att välja fel mellan dessa, och begränsar tänkbara resultat av 

beslutet. Utan att begränsa sig är det lättare att tänka sig ett bättre alternativ i efterhand, vilket 

leder till en känsla av misslyckande och att beslutstagaren har gjort fel val. Denna 

underliggande heuristik ligger till grund för ett antal biaser. Denna bias resulterar då en 

beslutstagare förenklar ett problem från alla möjliga alternativ till ett fåtal. Det är lättare att 

fatta rätt beslut i den lilla urvalsgruppen jämfört med tidigare alternativ där otaliga alternativ 

finns. Detta ger illusionen att rätt val har gjorts oftast, då beslutet förskjuts, och beslutsfattaren 

inte tar hänsyn till bortsorterade alternativ. För att undvika olusten med att göra fel är 

människor motiverade att falla för denna bias.20 

 

I en systemanalyskontext kan detta exempelvis påverka när alternativ bör väljas om system 

ska skapas, och hur system väljs ut vid MOTS-inköp. Att tidigt fastna vid vissa produkter 

eller att ha produkter i åtanke innan kravställningen kan påverka de kravställningar, effektmått 

och andra jämförelser som görs mellan system, och vilka system som väljs ut innan 

multimålmetod, kostnadsanalys etc. 

Okänslighet för sannolikhet-bias 

Den tredje biasen i arbetet är tendensen att underskatta eller misstolka statistiska siffror, en 

okänslighet för sannolikhet-bias. På grund av en bristfällig tolkning eller en generell misstro 

mot sannolikhet är det mindre troligt att beslutsfattare tar fram eller förlitar sig på data vid 

viktiga beslut, trots att det är en viktig del av beslutsprocessen.21 Andra källor indikerar även 

att när sannolikhet används utan en god uppfattning om hur sannolikhetsdata ska tolkas och 

användas, kan dessa representeras fel och ligga till grund för ytterligare kognitiva biaser i 

beslutsprocessen.22 

 

 

                                                
19 Das, T. K; Teng, B. S.“Cognitive biases and strategic decision processes: An integrative perspective.”, s. 762 
20 March, James G; Shapira, S. “Managerial perspectives on risk and risk taking”. s, 1404-1418 
21 Das, T. K; Teng, B. S.“Cognitive biases and strategic decision processes: An integrative perspective.”, s. 762 
22 Hubbard, Douglas W., How to measure anything: finding the value of intangibles in business, Third edition., 

John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2014 
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Relevansen av denna bias kan ytterligare förstärkas av människors bedömningar av 

risktagande. Då många strategiska beslut innefattar betydande risk, kommer även dessa 

påverkas. Slovic visar att människor är dåliga på att bedöma upplevt värde i riskspel, och har 

en tendens att överdimensionera risker där pengar kan förloras, och undervärdera vinster där 

det finns en markant risk att förlora, även om den relativa vinsten är högre än den relativa 

förlusten.23 Detta visar ytterligare hur människor, framför allt när det finns en tydlig negativ 

risk associerat med ett val, ofta utsätts för en kognitiv bias och väljer ett mindre riskabelt val 

än att följa det statistiskt eller sannolikhetsmässigt motiverade rätta valet. Detta betyder inte 

alltid att ett val med en markant risk är det rätta, men det visar att det finns en tendens att ofta 

välja ett suboptimalt val, vilket i längden leder till mindre relativt värde. 

 

En ytterligare risk med denna bias är en feltolkning av bakgrunden till och reliabiliteten av 

statistiska siffror, där eventuella osäkerheter diskrediteras för att få ett upplevt enhetligt svar. 

Tversky och Kahneman beskriver att människor som läser statistiskt material kan ignorera 

kritiska data om undersökningen. Ett exempel är en okänslighet inför urvalsstorlek.24 Detta 

innebär att människor naturligt har svårt att själva bedöma sannolikhet utifrån varierande 

urvalsstorlekar. Ett exempel som används är följande: 

 

“Imagine an urn filled with balls, of which ⅔ are of one color and ⅓ of another. 

One individual has drawn 5 balls from the urn, and found that 4 were red and 1 

was white. Another individual has drawn 20 balls and found that 12 were red and 

8 were white. Which of the two individuals should feel more confident that the 

urn contains ⅔ red balls and ⅓ white balls, rather than the opposite? What odds 

should each individual give?”25 

 

Sannolikhetsmässigt visas att du med en större urvalsstorlek bör tillföra en lägre sannolikhet 

åt ⅔ röda och ⅓ vita i fallet med ett mindre urval, trots att det mindre urvalet intuitivt tycks ha 

fler röda bollar. På grund av att vi endast drar 5 bollar finns det risk att detta resultat är 

mycket felvisande. Trots detta vill många människor tro att det är en större sannolikhet att 

personen som drar 5 bollar bör vara mer säker. Detta visar på den inherenta tendensen för 

människor att felrepresentera sannolikhet. På så sätt täcker biasen både en misstro till korrekt 

framställda statistiska resultat, men även risken för övertro till statistiska resultat utan hänsyn 

till urvalsmängd och andra statistiska eller sannolikhetsbaserade svagheter. 

Illusion av hanterbarhet 

Illusion av hanterbarhet presenterar sig på två sätt: Dels kan beslutstagare anse sig påverka 

probabiliteten för ett lyckat beslut eller strategi mer positivt än det egentligen är, och dels en 

tro att problem som kommer uppstå senare kan hanteras enkelt. Den första delen handlar om 

en illusion av kontroll över något som gruppen egentligen inte kan kontrollera. Detta leder till 

att risker och osäkerheter i arbetet nedprioriteras, vilket kan leda till allvarliga 

underskattningar av tekniska problem. Det kan även leda till en övertro inom expertgruppen 

för deras kunskap, och kan i värsta fall leda till Dunning-Kruger-effekten, där en omedveten 

okunskap kan leda till en allvarlig övertro i sina egna förmågor.26 Denna illusion kan betyda 

                                                
23 Slovic, Paul. The relative influence of probabilities and payoffs upon perceived risk of a gamble. Psychonomic 

Science, vol. 9 nr 4 (1967) s. 223-224 
24 Tversky, Amos; Kahneman, Daniel. “Judgement under uncertainty: Heuristics and biases”, s. 6-7 
25 Ibid, s. 6 
26 Kruger, J; Dunning, D. “Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one’s own incompetence 

lead to inflated self-assessments.” Journal of personality and social psychology, 77(6) (1999) s, 1121-1134 
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att beslut tas utan tillräcklig empirisk eller vetenskaplig grund. Den kan även leda till problem 

vid en urvalsprocess inför en uppgift, då det finns en risk att befintliga deltagare, framför allt 

ledning av en arbetsgrupp kan överskatta den befintliga gruppens förmåga i ett visst tekniskt 

område. Detta kan, om inte åtgärder genomförs, bidra till att gruppen blir ofullständigt 

anpassad för uppgiften. 

 

Den andra delen kan även den leda till underskattningar av tekniska problem, men även en 

tendens till ökad kostnad för ett projekt, och felprioriteringar i kostnadsanalyser på grund av 

en felaktig bild av de kostnader som tillkommer vid lösningen av dessa enligt beslutfattarna 

mindre problem som kan uppstå. 

Metod 
Detta självständiga arbete använde sig av en fallstudie, vilket granskades genom en kvalitativ 

textanalys av Försvarsmaktstexter samt kompletterande intervjuer. 

Fallstudie 

Det självständiga arbetet genomfördes som en fallstudie baserad på den metodologi som 

framförs i handbok studiemetodik.27 Fallstudien utgick från att den process och metodologi 

som används följdes, och granskade de delar som kan tolkas ur H Stud genom intervjuer. 

Detta betyder att den följd processer beskrivs i antas följas konsekvent, och att delar görs av 

personer med rätt erfarenhet utifrån handboken. Genom att granska en handbok som berör 

inköp, och tolkningen av detta i ett praktiskt fall, är detta ett fall av inköp av system för en 

statlig myndighet. Detta fall kan generaliseras på myndigheter med liknande strategiska 

inköp, då fallet granskar biaser vid genomförandet av systemanalysen, istället för analysen i 

sig. 

 

Fördelen med att välja en fallstudie är att det är lättare att urskilja vad som mäts, och hur väl 

detta mäts inom fallstudiens ramar. Det medför däremot även en nackdel, då det finns en risk 

att fallstudien inte representerar mot verkligheten, vilket skulle minska studiens validitet. Det 

är därmed viktigt att välja ett fall som på ett godtagbart sätt speglar verkligheten. Att välja ett 

fall där metodologin är i fokus är ett exempel på ett typical case.28 Då H Stud beskrivs ligga 

till grund för systemanalysarbetet, och på grund av handböcker och doktriners essentiella roll 

i militär verksamhet kan det antas att H Studs metod kommer vara en gemensam nämnare i ett 

stort antal systemanalyser. Trots att vissa lokala variationer förekommer, kan H Stud anses 

vara en gemensam bas där tolkningar utgår ifrån, och det kunde antagas att denna metod delar 

ett stort antal gemensamma faktorer med olika studiegruppers individuella 

systemanalysmetod. Därmed ansågs validiteten i studien godtagbar trots fallstudiens 

avgränsning. Inkluderandet av intervjuer bidrog på ett sätt till validitet genom att ge en insyn i 

verkliga förhållanden, men riskerade också att minska validiteten om en särskild grupp av 

deltagare generaliseras som vanligt förekommande situationer. Detta motverkades genom att 

välja respondenter som deltagit i olika studiegrupper, och tydliggöra i slutsatser dragna från 

intervjuer att dessa är dragna från ett relativt litet urval. 

                                                
27 Denscombe, Martin. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2: 

a upplagan, Lund: Studentlitteratur. s. 59 - 74 
28 Gerring, John. Case study research: principles and practices. New York: Cambridge University press, 2007, 

s. 91-97 
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Kvalitativ textanalys 

Det självständiga arbetet använde en kvalitativ textanalys i syfte att kritiskt granska H Stud. 

Textanalysen tog form av en idékritisk analys29, för att utreda hur väl texten hanterar 

kognitiva biaser enligt teoridelen. Frågorna som analyserades hämtades från frågeställningen: 

Vilka områden i Försvarsmaktens systemanalysschema har en risk att påverkas av givna 

kognitiva bias, och Hur påverkas dessa områden av kognitiva bias? vilket resulterar i 

huvudfrågeställningen, Hur påverkar givna kognitiva biaser Försvarsmakten och FMV:s 

systemanalysschema? 

 

En textanalys användes då detta ansågs vara mest lämpligt för att granska 

systemanalysschemat i den form som den bör användas. Då H Stud ska användas som ett 

vägledande dokument för genomförandet av Försvarsmaktens systemanalys var detta 

huvudsakliga empiriunderlaget för det självständiga arbetet. Genom att göra H Stud till den 

huvudsakliga empirin granskas inte möjligheten för individer eller organisationer att tolka och 

applicera dessa instruktioner, antingen institutionaliserat eller individuellt för studiegrupper. 

Denna svaghet löstes genom att göra intervjuer av personer inblandade i processen om delar 

där författaren bedömde att sådana tolkningar kunde vara särskilt skadliga eller troliga från 

teorin. Därmed komplementerar intervjuerna textanalysen i dess okänslighet för 

organisatoriska eller individuella tolkningar. 

 

Analysdelen delades in i faser baserat på de biaser Das och Teng presenterat. Resultatdelen 

presenterade delar av systemanalysschemat där givna biaser kan förekomma. Analysdelen 

utredde därefter hur dessa biaser påverkar delen i fråga och resultatet i stort. 

 

För att systematiskt kunna granska H Stud mot dessa biaser användes frågeställningar och 

biasindikationer för att identifiera kritiska punkter, genererade från teorin Dessa användes 

som en mall för att analysera texten i H Stud, och säkerställa att de biasindikatorer som 

förekom inkluderades i resultatet: 

● Tidigare hypoteser granskades genom biasindikationen Vilka frågor kan 

experter/deltagare i studien ha tidigare erfarenhet av? Detta bedömdes i texten i 

situationer där faktasökning sker efter alternativ är valda, och instruktioner saknas för 

att motverka för tidiga val av alternativ. Där dessa fall förekom kunde det antagas att 

denna bias hade en risk att förekomma. 

● För tidigare hypotes-bias granskades Vilka delar berör inhämtande eller tillförsel av 

information? och indikatorer var studien påbörjas med tydliga ingångsvärden och 

alternativ, och möjlighet att förlita sig på färdiga system eller alternativ. 

● För att identifiera okänslighet för resultat-bias identifierades de delar i FM:s SA-

schema som kräver tolkning av statistiska siffror. Indikatorer var människor tolkar 

statistiska siffror, sannolikhet viktas mot andra värden ex. expertåsikter/praktiska test, 

och sannolikhet presenteras utan grundvärden, urvalsstorlek etc. 

● Slutligen granskades risk för Illusion av hanterbarhet genom frågan Vilka beslut tas av 

personer utan uttalad expertis eller med erkänt/implicerat brist på underlag? 

Biasindikatorerna var förenkling av komplicerade problem, och förekomst av övriga 

biaser i arbetet. 

 

                                                
29 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 210-226 
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Intervju 

Intervjuer användes i denna text som ett sätt att komplettera information från textanalysen där 

boken inte tydligt kunde ge svar genom textanalys. Ett tydligt exempel på detta var 

problemställningen, där H Stud beskriver att den kommer från en högre instans, men inte 

ställer krav på hur den ser ut. Intervjufrågor kring hur den frågeställningen ser ut visade fler 

biasindikationer som inte framgår av texten. Då det huvudsakliga målet med intervjun var att 

granska hur applikationer av H Stud såg ut i verkligheten, var det enda kravet ställt på 

respondenterna att de hade erfarenhet från flera olika försvarsmaktsstudier. 

 

På grund av att fallstudien begränsade texten till en strikt tolkning av H Stud skedde 

intervjuerna i form av semi-strukturerade intervjuer. Detta betyder att några av de frågor som 

ställdes var konkreta, med tydliga svarsalternativ för respondenten i de delar där H Stud var 

tydlig, kompletterat med mer öppna frågor i områden där H Stud kunde tolkas.30 Detta 

betyder att de svar som gavs till del var begränsade, men på grund av den avgränsning ställd 

av fallstudien var det ett nödvändigt val för att hålla sig inom textens syfte.  

 

Intervjuer valdes som komplementerande empiriinsamling där H Stud bedömdes vara otydlig 

eller tolkningsbar. Fördelen med intervjuer är att detta kan på ett bättre sätt spegla personliga, 

reella fall av H Studs applicering. Därmed kunde informationen anses vara mer 

verklighetsförankrad. Detta gör däremot informationen mer personinriktad, vilket betyder att 

det finns en större risk att informationen vinklas från en eller få personers uppfattning, och att 

detta sedan generaliseras för samtliga studiegrupper. Detta åtgärdades genom att välja flera 

respondenter, och genom att tillse att dessa var från olika studiegrupper, för att öka 

spridningen av undersökningen. De slutsatser som dras från intervjuer kan dessutom inte 

generaliseras mot given fallstudie på samma sätt som den kvalitativa textanalysen, vilket 

förtydligades i resultatet och slutsatsen. 

 

För att hitta respondenter med relevant kunskap för arbetet ställdes följande krav på 

respondenten: 

• Respondenten ska ha erfarenhet av studiegrupper rörande försvarsmateriel. 

• Respondenten ska tillhöra eller ha tillhört FMV, Försvarsmakten eller FOI 

• Respondenten ska ha deltagit i minst två olika studiegrupper, inte nödvändigtvis i 

olika roller. 

Dessa krav syftade till att ge en bredare bild av olika studiegrupper, då respondenterna hade 

erfarenhet av flera olika grupper mot olika projekt. Respondenterna var även från olika 

truppslag, armén och flyget, vilket ytterligare ökade erfarenheten från olika grupper bestående 

av olika medlemmar. På så sätt minskar risken att reliabiliteten minskar för att respondenterna 

har samma uppfattning på grund av att de arbetat i samma grupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 Denscombe, Martin. Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, s. 

231-234 
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Empiri 
En systemanalys används för att värdera tekniska system både mot en militär kontext och mot 

andra militärtekniska system.31 SA-schemat används för att formulera problem, generera 

alternativ samt värdera dessa mot varandra för att slutligen få fram en rekommendation för 

implementering. Schemat följer ett givet mönster, med inledning, alternativgenerering, analys 

och datainsamling, alternativvärdering, rekommendation och slutligen implementering, se 

figur 1. Denna empiridel ämnar ge en översiktlig bild för läsaren av det empiriska materialet 

som behandlas djupare i textanalysen, som behandlade H Stud på en mer ingående nivå än det 

som behandlas i denna del. För att tydliggöra hur detta kan se ut i verkligheten användes ett 

exempel, inköp av ett fordon. Detta exempel används för att ge en tydligare bild av vilka 

åtgärder som konkret används i de olika stegen. 

 

 
Figur 1, schematisk bild över Försvarsmaktens systemanalysschema 

Problemformulering 

Det första som genomförs är en tydlig problemformulering som mynnar ut i en frågeställning 

som kan utredas med ett militärtekniskt bedömande. Denna kommer bestämma utseendet på 

stora delar av den fortsatta studien, och är därför essentiell för effektivitet och precision i 

studien. Studiegruppen kommer behöva bestämma tydliga problemavgränsningar för att 

kunna utföra studien, och kort analysera faktorer som miljö, taktik och förbandsläge för 

systemet innan studiens början. Trots att problemformuleringen styr uppgiften markant finns 

det en möjlighet att nya erfarenheter kan ändra grundläggande förutsättningar. 

Problemformuleringen bör då uppdateras för att spegla dessa nya förutsättningar.32 I 

exempelfallet fordon kan detta vara i vilken miljö den används, och av vilka förband, för att 

komplettera användarbehovet. 

 

 

 

 

 

                                                
31 Försvarsmakten. Försvarsmaktens handbok i studieteknik. S. 2-4 
32 Försvarsmakten. Försvarsmaktens handbok i studiemetodik, s. 43-45 
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Ett värderingskriterium kan även väljas ut i problemformuleringen. Detta är “Antingen 

Värdera efter största möjliga effekt till en given kostnad eller Värdera efter minsta kostnad 

för en given effekt”33. Skillnader i vilken som väljs beror på de förutsättningar 

försvarsmaktsstudien har fått, om det är en tydlig avgränsande budget eller krav på en viss 

förmåga. 

Alternativgenerering 

Alternativgenerering utgår från problemformuleringen, och kan inbegripa vissa alternativ som 

genererats från problemformuleringen. I denna fas konkretiseras och identifieras lämpliga 

alternativ mot den förmågebrist som tidigare identifierats. Fasen bör försöka få en stor 

alternativbredd, i boken uttryckt som att “Kreativiteten är viktig i detta skede och målet är inte 

att nå konsensus utan ledordet bör snarare vara alternativbredd”.34 Ekonomi och 

organisatoriska restriktioner bör införas tidigt i undersökningen, då dessa är genomgående i 

hela arbetet. Information som tillkommer senare under andra steg kan dock retroaktivt 

påverka alternativformuleringen, och detta steg kan behöva kompletteras om nya 

infallsvinklar eller krav på ytterligare beskrivning framkommer.35 

 

Här jämförs olika framdrivningssätt, drivmedel, band/hjul, karossform på fordonet för att få 

en bredd av alternativ att sedan jämföra. 

Analys 

SA-schemats analys består främst av datainsamling och effektuppskattning för givna 

alternativ mot valda effekt- och prestandamått. Datainsamling bedöms, på grund av att alla 

studier görs med någon form av tidsgräns, efter hur viktig uppgiften är och hur lätt den är att 

samla in eller få tillgång till den. Datainsamling kan vara maxhastighet eller 

underhållsmässighet på valda fordonsalternativ, eller mer abstrakta data som komfort, 

socioteknisk anpassning etc. 

 

Effektuppskattning är en underdel i analys, och den del i systemanalysen där den abstrakta 

effekt som kan uttryckas av ett system eller dess funktioner ska översättas till kvantifierbara 

siffror som kan brukas i studien. Handboken beskriver två sätt detta kan gå till på: Kvantitativ 

utvärdering med explicita effektmått eller rangordning av alternativ utifrån ett 

effektperspektiv36.  

 

Den första metoden genomförs genom att ta fram effektmått exempelvis genom en 

multimålmetod som sedan kvantifieras och viktas mot varandra Detta kan dock bli 

begränsade, och kan kräva datorstöd eller simuleringsmodeller för att få relevanta mått på 

olika system, om inte data finns tydligt presenterat.37 De effektmått som ska tas fram ska 

sträva efter att ha en linjär skala, vara jämförlig med skalan och ha en överensstämmelse med 

skalan där en högre måluppfyllnad ger ett högre effektmått. På så sätt underlättas eventuellt 

viktningsarbete senare. Här skulle värden som maxhastighet ges ett specifikt värde, där de 

olika alternativen viktades in och resulterar i ett poängvärde för varje alternativ. 

 

 
                                                
33 Försvarsmakten. Försvarsmaktens handbok i studiemetodik, s. 43-44 
34 Ibid, s. 45 
35 Ibid, s. 45-48 
36 Ibid, s. 53 
37 Ibid, s. 53-54 
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En rangordning är mindre exakt än en kvantifierad metod, och gör det svårt att rangordna 

systemlösningar om mer än en skala ska användas, exempelvis kostnad och effekt. På grund 

av dessa svårigheter och mindre precision betyder att kvantitativ utvärdering är att föredra när 

det är möjligt att få fram rimliga värden. Då kvantitativa effektmått är att föredra, men svåra 

att ta fram, uttrycker H Stud, om kvantitativ utvärdering: “Fördelarna med kvantitativ 

utvärdering är dock så stora att detta tillvägagångssätt inte bör avfärdas innan möjligheterna 

att använda det har undersökts.”38 Detta resulterar istället i en mer generell rangordning, som 

att i hastighetskriteriet konstatera att band är långsammare än grova hjul som är långsammare 

än släta hjul. 

 

I detta steg genomförs även en kostnadsanalys mot valt värderingskriterium. I detta steg 

kontrolleras om kostnad för system är rimliga, och hur systemen bör rangordnas; efter kostnad 

eller efter effekt. Kostnad är inte begränsad endast till inköpskostnaden, men bör även granska 

materiel- personal- och kringkostnad. 

Alternativvärdering 

I detta steg väljs det exempel som bäst motsvarar förmågan, kostnaden och måluppfyllnaden 

ut. Beroende på om studien använt en kvantitativt inriktad eller en rangordning av alternativ 

ser alternativvärderingen annorlunda ut. Analysen är kvantitativ, och detta betyder att om 

värden rangordnats under analysfasen kommer de i detta steg kvantifieras i hänsyn till ett 

antal specifika situationer. Om analysfasen kvantifierade alternativen så genomförs samma 

gradskillnad i flera situationer, där analysen var mer inriktad på en situation.39 

 

De effektmått som används i alternativvärdering bör eftersträvas att vara färre, genom att ta 

bort effektmått på lägre nivå eller lägga ihop flera lägre effektmått till ett större, mer 

påverkande mått. Själva värderingen utförs genom att jämföra kvarvarande effektmått mot 

varandra i givna scenarion, och eftersträva ett system som har minst lika bra prestanda som de 

andra systemen i alla scenarion. Detta kan uppnås antingen direkt, vilket kan vara ovanligt, 

eller genom att lägga ihop snarlika system eller i vissa fall komplettera information insamlad i 

alternativgenereringsfasen. H Stud skriver att “Värderingens viktigaste syfte är därför inte 

att i alla lägen leta fram det BÄSTA alternativet utan i stället att eliminera alla DÅLIGA 

alternativ!”40. Vikten ligger därmed inte på att generera en vinnare, utan istället i att försöka 

slå ihop och minska antalet alternativ. Det kan exempelvis presenteras ett band- och ett 

hjulgående fordon som båda uppfyller målet till ungefär samma grad till analysen, men med 

fokus på olika egenskaper. Högre beslutsfattare kan därefter bedöma vilket som är mest 

lämpat. 

 

Resultatet från multimålmetod eller annan analysmetod kompletteras med 

osäkerhetshanteringar genom en känslighets- och en variationsanalys. 

Känslighetsanalys granskar osäkerheter i framtagandet av effekt och kostnad, och genomförs 

genom att granska om vissa områden i analysen är särskilt osäkra, och hur resultatet skulle 

ändras om dessa värden ändrades, exempelvis genom ändrat godhetstal för alternativ. 

Variationsanalys granskar sammanhanget, och hur de förutsättningar som ligger till grund för 

framför allt effektmått granskas. Detta kan leda till en förändring i viktning, och undersöks 

genom att se hur resultatet ändras om viktningen balanseras om. I slutet av detta steg ska en 

resultattolkning ha genomförts, tillsammans med en osäkerhetsanalys. 

                                                
38 Försvarsmakten. Försvarsmaktens handbok i studiemetodik s. 55 
39 Ibid, s. 63-64 
40 Ibid, s. 68 
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Rekommendation och dokumentation 

Efter genomförd studie sker en rekommendation i form av en rapport. Denna rapport skiljer 

sig beroende på mottagare, och studiegruppen bör eftersträva att anpassa den tekniska- och 

detaljnivån i texten efter vem som läser den. Det är dock essentiellt att beslutsgrundande 

information beskrivs på ett tydligt sätt, framför allt om, likt alternativvärderingens 

huvudsyfte, ett antal relativt likvärdiga system lyfts fram. 

 

Det är även lämpligt att genomföra en så kallad kunskapsackumulerande dokumentation, där 

slutsatser, empiri och information som kan bidra till andra studier dokumenteras på ett sådant 

sätt att andra studiegrupper kan använda informationen. En sammanfattad rapport ska 

innehålla slutsatser kring motståndarens möjligheter till taktisk och teknisk anpassning, hur 

egen taktik/doktrin anpassas efter systemet. Konsekvenser för förbandssammansättning, 

kunskapsackumulerande dokumentation av idéer utanför problemområde och förkastade idéer 

med motivation.41 

Studiegrupper och dess sammansättning 

Utanför systemanalysschemats punkter lyfter H Stud ett antal punkter om sammansättning 

och underlag som är relevant för denna granskning. En av dessa är hur en studiegrupp sätts 

samman. Enligt H Stud är det viktigt att blanda funktionsföreträdare och operationsanalytiker. 

Hur blandningen ska se ut kan dock variera från fall till fall beroende på tid, arbetsmetod, och 

problem. Studiegruppen kan delas in i en arbetande grupp och experter som konsulteras, där 

den arbetande gruppen är mer operationsanalytisk, och experter är militära eller civila 

sakkunniga.42 Dessa experter väljs ut på grund av särskild kunskap om militära system, och 

civila företrädare är således vanligtvis från FOI eller FMV. 

 

H Stud beskriver också processen som ett sätt att gå från en abstrakt bild till en mer konkret, 

något som skall göras tidigt. Detta är enklare för systemanalys kopplat till 

materielinförskaffning då fysiska objekt ofta diskuteras. Studiegruppens sammansättning kan 

tas fram i samband med en förstudie, där relevanta områden och kunskapsluckor kan 

identifieras43  

Studieunderlag 

Innehållet i studieunderlaget är återigen beskrivet som olika beroende på studiefråga, upplägg 

och militärstrategiskt läge. Generella punkter är dock: Det som ska uppnås med systemet, vart 

och när det ska göras, vad som händer runt omkring och unika egenskaper för alternativ.44 

 

Studiegruppen kan även ta del av underlag som producerats av andra instanser för att 

ytterligare öka empiribasen för egen studie. 
 

 

 

 

 

 

                                                
41 Försvarsmakten. Försvarsmaktens handbok i studiemetodik. s. 71-72 
42 Ibid, s. 21 
43 Ibid, s. 24 
44 Ibid, s. 30-31 
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I processen att ta fram studieunderlag kommer tid vara en faktor, och det är därmed viktigt att 

tidigt identifiera relevant underlag och en rimlig nivå av säkerhet och detalj som ska tas fram 

för det underlaget. Därmed kommer mängden tillgänglig information vara direkt proportionell 

mot tillgänglig tid, hur lättillgänglig informationen är och mängden information som ska 

samlas in. 

Hantering av osäkerheter 

Osäkerhetshantering är ett återkommande tema i handboken. Osäkerheter kommer finnas i 

alla systemanalyser, och H Stud belyser vikten av att lyfta fram osäkerheter som en del av 

arbetet, “Den osäkerhet som finns bör lyftas fram i ljuset, snarare än att döljas vid bl.a. 

resultatpresentation, eftersom den är en viktig del av beslutssituationen”45. 

Osäkerhetshanteringsprocessen är därmed en viktig faktor i alla delar av studien, från 

alternativgenerering till presenterandet av resultat.46 

 

Handboken föreslår metoder som känslighetsanalys för att identifiera kritiska osäkerheter. En 

känslighetsanalys genomförs för att hitta kritiska punkter där resultatet av jämförelsen mellan 

olika system ändras. En känslighetsanalys kan svara på frågan Hur mycket måste värdet x för 

system y ändras innan det är sämre/bättre än värde x på system z?. Ett effektmått där värdet x 

är litet kommer ha en hög känslighet, och där måste osäkerheten minimeras eller tydligt visas 

i studien för att resultatet ska vara trovärdigt.47 

 

Andra metoder som beskrivs är konsekvensanalys, där konsekvenser av en felaktig 

uppskattning bedöms, och om denna konsekvens är tolererbar. Ytterligare 

informationsinhämtning kan ske för att komplettera osäkerheter i empiri, och ett 

variationsresonemang kan genomföras för att identifiera osäkerheter hos andra aktörer, 

fientliga eller allierade, kan agera.48  

 

Metodbeskrivningar 

För att identifiera, utvärdera och jämföra resultat i olika delar av systemanalysschemat kan ett 

antal metoder användas. Dessa metoder har i sin tur utförlig forskning i utformandet, se 

exempelvis Triantaphyllou49 för multimålmetod och Zwicky50 för morfologisk analys. Denna 

text kommer endast översiktligt granska metoder som de är beskrivna i H Stud och där risk 

för kognitiv bias förekommer enligt författaren. En mer ingående granskning av specifika 

metoder i systemanalysschemat kan istället vara en intressant forskningsfråga för vidare 

forskning. 

 

 

                                                
45 Försvarsmakten. Försvarsmaktens handbok i studiemetodik, s. 96 
46 Ibid, s. 96-104 
47 Ibid, s. 102 
48 Ibid, s. 102-104 
49 Triantaphyllou, Evangelos. Multi-criteria decision making methods: A comparative study 
50 Zwicky, Fritz. Discovery, Invention, Research - Through the Morphological Approach, Toronto: The 

Macmillan Company (1969) 
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Scenariometoder/Spel 

Dessa metoder används för att iscensätta system till de verkliga scenarier de ska operera i. 

Scenariometoder används för att beskriva den miljö ett spel sedan utspelar sig i. Spel i sin tur 

är krigsspel, där en gemensam sida eller två olika sidor spelar ut ett krigsscenario baserat på 

spelkort om motståndarens troliga handlingar, data om relevanta system och 

organisationsfaktorer. Detta kan användas för ett empiriskt underlag för att generera nya 

idéer, jämföra system eller utvärdera och identifiera styrkor och svagheter med system.51 

 

Morfologisk analys 

Morfologisk analys genomföras för att strukturera alternativ i övergripande variabler, där de 

klassas på en generell skala, exempelvis stor, medelstor och liten. Genom att identifiera och 

jämföra samtliga kombinationer av relevanta variabler och se vilka kombinationer som är 

ohållbara, exempelvis låg rörelse och skydd, kan antalet alternativ minskas. Detta kan sedan 

användas för att ta fram underlag för scenarier eller spel. Metoden är inte replikerbar på 

samma sätt som vissa andra metoder som listas.52  

Multimålmetoder 

Denna metod används för att jämföra effektmått mellan system på ett matematiskt 

kvantifierbart sätt. Faktorer viktas beroende på dess betydelse för studien, och en skala 

inkluderas för att jämföra ett systems värde för given faktor. Ett exempel: faktorn uthållighet 

viktas till en 3:a. System A har en uthållighet på 200 h, vilket bedöms på en skala till tre av 

fem. System B har en uthållighet på 400 h. Detta betyder inte automatiskt att den är dubbelt så 

bra. Om kravet på uthållighet är 350 h, har den uppnått målet, och extra timmar påverkar inte 

betyget. På så sätt viktas, bedöms och räknas samtliga faktorer ihop till en slutgiltig summa 

för samtliga system. Metodbeskrivningen betonar dock att inte lägga vikt på små 

summaskillnader. På grund av viss godtycklighet i val av effekt- och värdesiffror kommer det 

finnas en viss variation, och det är inte säkert att ett system som fått en högre summa objektivt 

är bättre.53 
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Resultat 
Denna del redovisar resultatet från den genomförda kvalitativa textanalysen, och förekomsten 

av bias i texten. Resultatet presenteras uppdelat i respektive bias istället för i kronologisk 

ordning, för att underlätta analysprocessen. 

 

Tidigare hypoteser-bias 

För att undersöka och identifiera denna bias var den huvudsakliga frågan vilka frågor kan 

experter/deltagare i studien ha tidigare erfarenhet av? Detta då tidigare hypoteser och val är 

beroende av att personerna i fråga har kunskap om systemet sedan innan. Denna övergripande 

fråga kan därefter tolkas i texten som situationer där faktasökning sker efter alternativ är 

valda, och instruktioner saknas för att motverka för tidiga val av alternativ. Faktasökning 

efter alternativ är valda är en biasindikation då det leder till att tidigare hypoteser redan kan ha 

klassats som rätt alternativ, vilket ökar risken att missrepresentera information. På samma sätt, 

om instruktioner inte motverkar tidiga val av alternativ kan beslutstagare omedvetet forma 

hypoteser utan att själv vara medvetna om det. Denna bias presenterar sig framför allt när 

utomstående faktorer påverkar gruppen, som uppgift ställningen, när gruppen går tillbaka till 

tidigare steg och när experter används som en avgörande punkt. 

 

Den första delen där tidigare hypoteser och fokus på begränsade möjligheter kan framkomma 

är i ett av systemanalysschemats genomgående teman. Handboken föreslår på flera ställen att 

schemat inte ska följas strikt, och att det går att hoppa tillbaka i steg eller gå igenom 

processen igen. Ett exempel är förstudien, vilket kan ses som en snabb genomgång av 

samtliga steg och som rekommenderas att genomföras inför varje studie i mån av tid.54 

Risken, kopplad till denna bias, är att åsikter och möjligheter kan väljas ut tidigt utan 

erforderligt empiriskt underlag. På grund av det mindre utförliga utförandet av en förstudie 

kan resultatet vara missvisande. Därmed kan dessa tidigt genererade alternativ tas med in i 

huvudstudien, och tas med trots att empiriska data kan tala emot dem. På samma sätt kan 

principen att kunna gå tillbaka eller göra ett varv till i systemanalysschemat göra mindre 

skillnad än vad som kan tros. Denna bias medför att de tidigare hypoteser och alternativ som 

valts har låsts in, och kommer alltså vara mer resistenta om de jämförs en andra gång. 

Alternativ som kommer in senare i undersökningen har därför en mindre chans att lyckas, 

enbart för att tidigare hypoteser finns. 

 

Ett annat tydligt område där tidigare hypotes-bias påverkar är för personer som deltar i 

studien som experter. H Stud lägger stor vikt på expertanalys och expertåsikter som en 

empirisk grund, exempelvis vid studiegruppens sammansättning där experter tas upp som en 

specifik grupp.55 Det fokuset finns även vid alternativgenerering, där deltagarnas olika 

erfarenheter och vinklar klassas som en fördel för ett brett underlag.56 Detta är både en 

nödvändighet och en nackdel på grund av de ofta komplicerade system som samverkar i ett 

militärtekniskt system av system. Det är oundvikligt att experter tar med sig tidigare 

hypoteser in i arbetet, och detta kommer påverka det resultat och de alternativ de producerar 

från sin expertis. På samma sätt är det oundvikligt att inte använda experter i arbetet, på grund 

av de många olika vinklar ett problem bör ses ur, för Försvarsmakten exempelvis taktiskt, 

                                                
54 Försvarsmakten. Försvarsmaktens handbok i studiemetodik, s. 27-30 
55 Ibid, 22-25 
56 Ibid, s. 45-46 
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tekniskt och ekonomiskt. Det är därför tydligt att åtgärder för att minska eller tydliggöra 

biaser på grund av tidigare hypoteser behövs vid expertutlåtanden. Detta speglas framför allt i 

alternativgenereringen, där handboken rekommenderar en form av strukturell kreativitet. 

Resultatet av detta är att denna bias kan påverka resultatet markant utan att deltagarna själva 

är medvetna om det, då kreativitet till del formas av tidigare erfarenheter och upplevelser. 

 

Det finns även punkter efter alternativgenereringen där denna bias spelar in. Ett annat område 

där biasen förekommer är i modellgenereringen. H Stud skriver att “vi alltid skapar modeller 

när vi funderar på ett problem men att dessa modeller då finns inne i vårt huvud i form av 

tankemodeller”57. Den beskriver i modellkapitlet dels hur en modell kan underlätta för 

gruppen som helhet att förstå ett problem, dels hur människor skapar modeller medvetet och 

omedvetet i sitt eget huvud för att individuellt förstå ett problem.58 Den senare delen är 

essentiell att förstå för att minimera inverkan av tidigare hypotes-bias. Utöver detta kommer 

även en officiell modell vara påverkad av tidigare hypoteser. Tidigare hypoteser behöver inte 

bara röra systemet eller området i fråga, men även till andra faktorer i modellen som 

fiendeläge, beteende eller egna uppfattningar om förband eller Försvarsmakten. 

 

Spelförfarande, som är beroende av en modell av verkligheten för att genomföras, blir därför 

också påverkad av denna bias. Därmed kommer modellen bakom spelet påverkas av biasen, 

men även själva spelförfarandet kan påverkas av biasen. Då spelet spelas av gruppen, kommer 

gruppens tidigare åsikter och hypoteser påverka spelets flöde. Det är mer troligt att du tolkar 

situationer mer positivt om du personligen tror på alternativet, och vice versa om du har 

motsättningar om ett visst system. Att identifiera dessa biaser innan spelflödet är essentiellt 

för att få ett bra resultat av metoden. 

 

 

Slutligen har även osäkerhetshanteringsprocessen delar där denna bias kan påverka. Det är 

viktigt att särskilja osäkerhetshantering som en vetenskaplig metod från ett sätt att ändra eller 

ignorera icke önskvärda resultat. Åtgärder för att förhindra det senare händelseförloppet på 

grund av denna bias bör genomföras i H Stud. Respondenten i intervju 1 styrkte detta, då det 

inte genomförts på samtliga projekt.59 

 

Begränsade alternativ-bias 

Då denna bias ursprungligen var sammanslagen med tidigare hypotes-bias, finns det vissa 

överlappningar i de områden begränsade alternativ-bias påverkar. Denna bias identifierades 

genom frågan Vilka delar berör inhämtande av eller tillförsel av information? Då biasen 

uppstår i samband med att begränsa sig till ett litet alternativ, och sekventiell behandling av 

dessa, kommer just genererandet av sådana alternativ vara kritisk. Detta bröts ned till två 

indikatorer av risk för bias: Att studien påbörjas med tydliga ingångsvärden och alternativ, 

och möjlighet att förlita sig på färdiga system eller alternativ. Studiens början är en situation i 

sig, men kritisk för hur resten av arbetet formas. Den andra indikationen visar hur färdiga 

alternativ eller mindre komplicerade statistiska data är enklare att använda i arbetet. 

Dsekventiella testandet i biasen betyder också att alternativ med lättare tillgång till 

information kan få företräde när antalet alternativ ska minskas eller genereras. Detta gjordes 

tydligt i intervjuer, där respondenter upplevde att vissa alternativ, vanligtvis sådana från 
                                                
57 Försvarsmakten. Försvarsmaktens handbok i studiemetodik, s. 81 
58 Ibid, s. 81-82 
59  Lindström, Rickard; Strategisk specialist, System- och produktionsledning Armé, FMV. Intervju 2019-03-06 
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Finland och Sverige, var självklara.60 På grund av detta var dessa alltid inkluderade i 

alternativgenereringen, vilket är ett exempel på begränsad alternativ-bias. Självklart finns det 

fördelar med att använda svenska system, men för att minimera bias bör då denna fördel 

uttryckas och viktas mot övriga kriterier, istället för att vara en allmän uppfattning. 

 

Genererandet av alternativ är en kritisk del för påverkandet av denna bias. H Stud uppmuntrar 

till en bredd i alternativ under alternativgenereringen,61 vilket direkt motsäger denna bias där 

medlemmar är mer troliga att välja ett litet urval. I slutet av alternativgenereringen 

rekommenderas det däremot att, bland annat, “Likartade alternativ grupperas/”klustras” och 

ett alternativ ur varje kluster väljs ut för att gå vidare till analys och värdering.”62. Begränsad 

alternativ-bias kan här orsaka en kraftig begränsning av alternativ. En tendens att föredra ett 

begränsat antal alternativ kan leda till biaser i urvals- eller klumpningsprocessen.  

 

På samma sätt som att tidigare hypotes-bias kan påverka modeller, kan även begränsade 

alternativ-bias göra detsamma. En modells uppgift är att förenkla verkligheten, och beroende 

på de restriktioner som införs kan denna se olika ut. Om inte hela gruppen är medveten om 

dessa restriktioner kan det resultera i en omedveten bias, då vissa alternativ kan göras 

omöjliga på grund av modellen. Detta speglas även i metoden morfologisk analys, som kräver 

en modell och bygger till viss del på denna bias. En morfologisk analys kan, kopplat mot 

denna bias, resultera i att ett för litet antal faktorer väljs, och att kriterierna för vilka faktorer 

som väljs kan vara inkorrekta. H Stud nämner att morfologisk analys är “en relativt 

tidskrävande process men fördelen är att hela problemkomplexet undersöks och bra lösningar 

missas ej.”63 Detta kan ses som paradoxalt, då om det negativa kriteriet, tiden, minskas, 

kommer det ske till kostnad av problemkomplexet som bedöms. Dessutom, då studiegruppen 

väljer kriterier, är det inte säkert att alla delar täcks av kriterievalen, exempelvis om tidsbrist 

råder. Möjligheten finns då att en förenkling av alternativen görs, vilket tidigare alternativ-

bias kan påverka.  Om vissa faktorer har enkla, överskådliga, numeriska värden kan dessa 

väljas istället för mer passande. På grund av att beslutsfattare gärna vill se endast ett litet antal 

av alternativen, kan därmed de som ses först, eller är lättast att få fram, ta företräde. Det finns 

dock en möjlighet att denna begränsning inte har med biastänk att göra. Från ett politiskt håll 

kan en vilja finnas att köpa från skandinaviska länder. Detta är inte gjort som ett resultat av 

begränsade alternativ-bias, men på grund av begränsningen kommer denna bias förekomma i 

arbetet. 

 

Generella insamlingsdata kan även påverkas som ett resultat av denna bias. På samma sätt 

som att värden till en morfologisk analys kan påverkas av tillgänglighet kan även generella 

data under analysdelen göra detta. H Stud betonar att insamlingsordningen för alternativ kan 

bero på tidsfaktorn, “Den tillgängliga tiden och andra resurser kanske inte räcker till att i 

grunden analysera alla alternativ som genererats utan enbart ett mindre antal”64. Det är i sig 

inget ovanligt att studien begränsas av tid, men denna upplevda eller reella tidsbrist kommer 

betyda att alternativ redan identifierade genom tidigare hypoteser eller givna som 

ingångsvärden kommer vara lättare tillgängliga. Detta kan, relaterat till denna bias, vara 

potentiellt skadligt. På grund av beslutsfattares tendens att föredra ett mindre antal alternativ, 

och att denna grundar sig i ovilja att ta fel beslut, är det lätt att se hur detta kan påverka 

urvalsprocessen. Information som motsäger sig tidigare alternativ kan prioriteras bort för brist 
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62 Ibid, s.48 
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64 Ibid, s. 47 
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på relevans eller brist på tid. Genom att introducera en bedömning baserad på tidsfaktorn, 

vilket i sig är sunt på grund av begränsade tidsramar, möjliggörs ett beteende motiverat av 

begränsade alternativ-biasen.  

 

Ett tredje område som påverkas av denna biasvinklade empiriinsamling är effektmått och 

spelkort inför spel, speciellt då handboken nämner möjligheten av förenklade spel med 

mindre information65. På samma sätt som i tidigare två exempel kan här biasen bidra till en 

felaktig empiriinsamlingsprocess, men kan i dessa fall även påverka resultatet. Mängden 

effektmått och spelkort kan begränsas på grund av denna bias. En ovilja att ta fram mer 

information i risk att göra ett felaktigt beslut kan leda till en mindre vetenskapligt belagd 

undersökning, och kan påverka stora delar av analysen och alternativvärderingen. 

 

 

Okänslighet för sannolikhet-bias 

Okänslighet för sannolikhet-bias är lättare att identifiera än de andra biaserna i detta 

självständiga arbete. På grund av att den rör sannolikhet och risk, kan den identifieras genom 

de delar i SA-schemat som kräver tolkning av statistiska siffror. För att hitta särskilt utsatta 

punkter användes biasindikatorerna människor tolkar sannolikhetssiffror, sannolikhet viktas 

mot andra värden, ex. expertåsikter/praktiska test och sannolikhet presenteras utan 

grundvärden, urvalsstorlek etc. Dessa användes för att senare kunna analysera på vilket sätt 

denna bias påverkar proceduren. 

 

När sannolikhet används kommer denna bias vara en risk oavsett vart i systemanalysschemat, 

men vissa punkter är särskilt utsatta. Framför allt analysskedet kommer riskera att formas av 

denna bias. Data för kritiska punkter som träffsäkerhet, underhållsmässighet och liknande är 

svårt att uppskatta med en siffra för redan färdiga system, och ännu svårare att presentera för 

teoretiska system. Om datorstödda system och simuleringar används kommer dessa med 

samma felkällor, något som inte alltid är klart då det finns en övertro i datorsimuleringars 

förmåga, till del av denna bias. Att jämföra en träffsäkerhetssiffra för ett system, framtagen 

med 90% säkerhet, mot en annan något högre med 60% säkerhet kräver god förståelse för 

sannolikhet och risk. Denna svårighet att få fram och jämföra information stöds av boken 

själv, då den ger alternativet att välja mellan kvantitativ och rangordning av alternativ 

beroende på svårighet att få fram information.66 

 

 

 

 

Det blir också en faktor i rangordning av effektmått i analysen, vilket i sig är ett sätt att 

undvika det kvantitativa arbetssättet som föreslås som alternativ. Det finns situationer där 

kvantitativ metod inte är möjlig67, men då möjligheten att använda ett rangordnande arbetssätt 

finns, finns även risken att det väljs i en större utsträckning på grund av denna bias. Detta kan 

vara missvisande, och påverka alternativvärderingen. Den rangordning som sker under 

alternativvärderingen kommer bli svårtolkad, då det med stor sannolikhet finns stora 

skillnader mellan rangordningar. En andra plats i träffsäkerhet och en andra plats i uthållighet 

är inte likvärdiga. Dessutom kan det finnas skillnader inom rangordningar, där skillnaden 
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mellan första och andra plats jämfört med tredje och fjärde kan vara mycket stor. Detta är 

svårt att uttrycka i siffror, och blir därmed svåröverskådligt för studiedeltagarna. På så sätt går 

det att se en fara i att ställa statistiska data mot upplevt mer enkla värden i form av 

rangordning. 

 

Kostnadsberäkning är ett annat område där okänslighet för resultat-bias kan påverka kraftigt. 

Återigen, på grund av de modeller och simuleringar som krävs för att kunna uppskatta ett 

systems livscykelkostnad finns en risk att beslutstagare går på ett säkrare beslut än ett som är 

sannolikhetsmässigt korrekt. En större kostnad bestämd till en säkrare procentuell grad kan 

vara mer attraktivt än en mindre, mer osäker siffra på grund av okänslighet för statistiska 

resultat. Därmed kan beslutstagare dras till den säkrare siffran, även om den andra alternativet 

är mer statistiskt hållbart. 

 

Det sista området där statistisk osäkerhet bör tas upp är i multimålmetoden. Denna metod 

existerar utanför Försvarsmaktens systemanalys och i olika varianter beroende på syfte. 

Genomgående för den som beskrivs i H Stud är att den inte tydligt belyser de risker som finns 

med metoden, och anledningen till att denna metod valts. Möjligheten finns att anpassa 

metodvalet ytterligare inom multimålmetod för att minska biaser och risk för felaktigt resultat. 

I genomförandet och tolkningen av metoden finns flera tillfällen där statistisk bias kan 

påverka. Generering av värden för system är en av de första, där prestanda och eventuella 

osäkerheter behöver hanteras på samma sätt som i en kostnadsberäkning. Därefter ska 

resultatet tolkas, något som också kommer med markanta variations- och 

osäkerhetsberäkningar. Det är lätt att, på grund av tidigare beskrivna biaser, fastna på ett 

alternativ och därmed vara mindre benägen att genomföra osäkerhetsbedömning. Detta 

förstärks ytterligare av denna bias, där misstro till statistiska siffror ytterligare minskar 

risken/chansen att en osäkerhetsanalys genomförs ytterligare. Ett relativt konkret resultat 

ställs därmed mot sannolikhetsberäkningar, vilket är en av indikationerna för denna bias. 

Illusion av hanterbarhet 

Illusionen av hanterbarhet identifierades genom att ställa frågan Vilka beslut tas av personer 

utan uttalad expertis eller med erkänt/implicerat brist på underlag? Detta bröts sedan, likt 

övriga biaser ned i biasindikatorer, vilket är Förenkling av komplicerade problem och 

förekomst av bias i arbetet. Den andra frågan blir cirkulär, men när det finns risk för bias i en 

specifik del kommer det leda till en illusion av hanterbarhet, då personer tror att de är 

kvalificerade att svara trots eventuell bias. Därmed kommer en minskning i övriga biaser leda 

till en minskning i denna bias. Det betyder också att denna bias kan bidra till förekomsten av 

andra biaser, vilket visas senare. 

 

 

 

 

 

Detta betyder dock inte att denna bias endast bygger på andra. Ett av de tidigare områden i H 

Stud där denna bias kan förekomma är i grupputformningen. Då denna helst görs efter en 

förstudie eller i vissa fall direkt,68 kräver det att ordföranden och sekreteraren måste ha en bra 

uppfattning om vilka delar av arbetet som behöver experter. Denna bias kan betyda att 

ordföranden underskattar den expertkunskap som krävs, vilket i sin tur allvarligt påverkar 
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studien, då gruppen saknar viktig kunskap från början. Detta kan sedan följa arbetet, och om 

kritisk information saknas kommer flera sekventiella beslut ha högre risk att påverkas av 

denna bias, då beslut tas utan erforderlig kompetens och med brist på underlag. Detta är även 

viktigt att ha med vid exempelvis generering av studieunderlag och alternativ, där gruppens 

upplevda förståelse av problemet påverkar omfattningen av information som samlas in. 

 

Denna bias spelar även in i analysen. På grund av tidigare nämnd tidsbrist och ovilja att hitta 

motstridande information på grund av tidigare hypotes-bias, kan denna bias förstärka den 

effekten. Om gruppen har en övertro i sin egen kunskap både i ämnet och i sin förmåga att 

hantera frågor kan detta leda till en minskad empiriinsamling. Detta bidrar i sin tur till att öka 

biasens inflytande, då mindre information och kunskap tillkommer för att motverka den 

åsikten. På så sätt riskerar illusion av hanterbarhet att propageras inte bara av andra biaser, 

men även sig själv, vilket kan ha förödande konsekvenser om inte studiegruppen är medveten 

om den risken. 

 

 Även osäkerhetsarbetet påverkas av illusion av hanterbarhets-biasen. Enligt H Stud:s 

läsanvisningar är osäkerhetshanteringsavsnittet inte kategoriserat som en del alla bör läsa.69 

Därmed ökar illusionen av hanterbarhet, då vissa medlemmar av studien kan gå igenom hela 

studien utan att vara medveten om osäkerhetsarbetet. Att inte vara medveten om de åtgärder 

som görs, eller att inte se hur mycket osäkerhetshantering kan påverka kan ge en misstro i de 

metoder som används, vilket i sin tur kan tas med till nästa studie. På så sätt kan biasen 

propageras om inte samtliga är medvetna om de åtgärder som görs. 

 

En annan generell effekt av denna bias är dess tendens att tro att problem löser sig relativt 

enkelt. Detta påverkar framför allt osäkerhetsarbetet som ovan, då det är lättare att se starkt 

negativa sidor som snabbt lösta. Det påverkar också det ekonomiska arbetet som till stor del 

är baserad på uppskattningar. 

 

Metoder är ett annat område som kan bidra till denna bias. Genom många metoder kan en 

förenkling av komplicerade problem leda fram till ett rätt svar, vilket kan dölja de osäkerheter 

eller antaganden som finns bakom. Detta förekommer i många metoder, men av de i H Stud 

kan det ses tydligast i morfologisk analys och multimålmetod. Dessa två metoder delar 

konceptet att de får ut en tydlig “vinnare” från ett relativt begränsat antal faktorer. Detta kan 

bidra till en övertro och en illusion av hanterbarhet, då det är lätt att falla tillbaka på vinnaren i 

studien och inte granska de antaganden detta är byggt på. Denna tendens, att reducera 

komplicerade val till siffror som kan tolkas binärt, är ytterligare ett tecken på illusion av 

hanterbarhet. 

 

Det är dock viktigt att inse att denna bias inte uteslutande har negativa konsekvenser. I många 

fall, som H Stud beskriver, finns det en tidsgräns för de studier som genomförs. I slutet, på 

vissa uppgifter, kommer beslut tas med för lite empiriskt underlag för att vara säkert. I dessa 

fall kan en illusion av hanterbarhet vara nyttig för beslutsfattarna för att ge ett beslut i rätt tid 

istället för rätt beslut för sent. På grund av denna bias kan gruppen känna sig säkra på mer 

tidspressade beslut vilket uppmuntrar följandet av ett tidsschema. Denna form av bias, kopplat 

strikt mot tidsaspekten, kan anses vara nyttig och gynnar arbetet. 
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Biasmotverkande delar 

Trots förekomsten av biaser finns det åtgärder och instruktioner i H Stud som kan anses vara 

motverkande för förekomsten av dessa biaser, medvetet eller ej. Detta kan vara viss expertis 

efterfrågad i rollerna, varningar eller åtgärder för att minimera åtgärder, eller sätt att tolka 

resultat för att tydliggöra bakomliggande tankar. 

 

En av de viktigaste delarna för att undvika många av de biaser beskrivna i denna text, framför 

allt illusion of manageability och limited alternatives finns i analyskapitlet. Där belyser H 

Stud att värderingens viktigaste syfte är att ta bort dåliga alternativ, inte välja det bästa.70 

Valet att inte försöka välja ett bästa alternativ gör uppgiften mer hanterbar av gruppen, 

minskar övertro och kan bidra till att fler alternativ blir kvar. Detta leder till att risken för 

begränsade alternativ minskar.  

 

En annan del där bias kan motverkas är i rekommendationen. H Stud är tydlig med att en 

rekommendation inte bör göras i form av ett system, men snarare som en kort presentation av 

arbetet, och visa ett antal alternativ med olika styrka enligt studien.71 Om detta görs på ett väl 

genomfört sätt, och på ett sådant sätt så att de som får studien presenterad för sig inte kan 

utsättas för någon av dessa biaser, kan resultatet formuleras med mindre risk för bias i 

resultattolkningen. Detta betyder dock inte att studien varit utan bias, och dessa kan ändå 

påverka resultatet genom att ge ett missvisande studieresultat till att börja med. 

 

Även om osäkerhetshantering kan vara en källa till bias är det en viktig del av arbetet mot bias 

om det görs på ett systematiskt sätt. Genom att analysera om vissa faktorer har en 

oproportionellt stor betydelse på resultatet kan biaser som begränsade alternativ och tidigare 

hypoteser minskas. Osäkerhetshantering bör vara en standardiserad metod som används 

genomgående i arbetet, stött av personer som är bekant med metoderna och kan använda dem 

med minskad risk för bias. Det är dock i nuläget inte en del av H Stud som rekommenderas att 

läsas av samtliga.72 

 

En av de personer som kan stötta med detta, och den slutliga biasmotverkande delen i H Stud 

är operationsanalytikern. Denna beskrivs ha en stöttande roll i att ta fram studiemetod för 

gruppen, och att säkerställa tillämpningen, trots vanligtvis begränsade sakkunskaper om det 

studerade området. En operationsanalytiker, på grund av begränsad tidigare koppling vilket 

minskar tidigare hypoteser och god metodkunskap har en bra utgångspunkt för att arbeta mot 

biaser i en studiegrupp. Det står inget uttryckt i H Stud i nuläget om operationsanalytikerns 

roll kopplad till bias, men på grund av dess position i gruppen och stöttning med metodval 

kommer en erfaren operationsanalytiker, om denna är medveten om risker för bias, minska 

förekomsten av dessa framför allt i metodval. 

Kronologisk tabell 

För att illustrera hur dessa biaser påverkar systemanalysschemat kronologiskt dokumenteras 

här biaser i kronologisk ordning enligt flödesschemat för Försvarsmaktens 

systemanalysschema. Tabellen visar delen i systemanalysschemat som påverkas, enligt figur 

1, det problem i H Stud som ligger till grund för biasindikationen, och vilken bias som har en 

risk att presenteras på grund av detta, se tabell 1. 

                                                
70 Försvarsmakten. Försvarsmaktens handbok i studiemetodik, s.67-68 
71 Ibid, s.71 
72 Ibid, s.6 
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Del i system-

analysschemat 
Problem Bias 

  

  

Problem-

formuler-

ing 

Det finns ingen tydlig instruktion för att styra 

gruppsammansättningen 

Illusion av hanterbarhet 

Förekomsten av en förstudie kan bilda tidigare hypoteser Tidigare hypoteser 

Alternativ kan fås medvetet eller omedvetet från högre chef 

eller politisk diskurs 

Begränsade alternativ 

  

Alternativ-

generering 

Modeller skapas för att underlätta arbetet Tidigare hypoteser 

Likartade alternativ “klustras” Begränsade alternativ 

  

  

  

  

  

 Analys 

Modeller skapas vilket kan påverka spelförfarandet Tidigare hypoteser 

Insamling kan påverkas, då data som är svår att få tag på 

nedprioriteras 

Begränsade alternativ 

Effektmått påverkas då mängden effektmått och spelkort vid 

spel är få, på grund av ovilja att ta fram många alternativ 

Begränsade alternativ 

Data för kritiska punkter med statistiska värden, framför allt när 

olika statistiska värden ska viktas mot varandra 

Okänslighet för resultat 

Rangordning av effektmått, när kvantitativ metod ej är möjlig Okänslighet för resultat 

Tidsbrist och motstridande information kombinerat med övertro 

på egen förmåga kan leda till att mindre information inhämtas 

Illusion av hanterbarhet 

  

  

 

  

Alternativ-

värdering 

  

  

Osäkerhetsanalysen är viktig att särskilja från vetenskaplig 

metod och från att ignorera icke önskvärda resultat. Bör vara 

strukturerad 

Tidigare hypoteser 

Osäkerhetsanalysen kan även påverkas av illusion av 

hanterbarhet, då inte alla i studien är medveten om 

osäkerhetsarbetet. Det bidrar till större illusion av hanterbarhet. 

Illusion av hanterbarhet 

Kostnadsberäkning innebär komplicerade modeller och 

simuleringar med statistiska data. Statistisk erfarenhet krävs, 

vilket ej specificeras av handboken. 

Okänslighet för resultat 

Rekom-

mendation 

Dokumentation av resultat – sker främst muntligt, vilket leder 

till en begränsning i alternativ baserat på kontakter 

Begränsade alternativ 

  

  

  

Metoder 

Multimålmetod- kan leda till en feltolkning av sannolikhetsdata, 

och nackdelar med metoden jämfört med andra 

multimålmetoder beskrivs inte. 

Okänslighet för resultat 

Morfologisk analys – risk att begränsade alternativ granskas, 

vilket leder till vinklat resultat 

Begränsade alternativ 

Tabell 1. Risk för bias i kronologisk ordning 
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Analys 
Utifrån de indikationer och möjliga förekomster av bias som tagits fram i resultatdelen 

analyseras i denna del hur dessa påverkar systemanalysschemat, och de generella och 

biasspecifika åtgärder som kan tas för att förbättra dess precision. Det är viktigt att inse, 

endast för att resultatet har indikerat en risk för bias, att det inte nödvändigtvis förekommer i 

samtliga fall. Förekomsten av bias kommer bero på den uppgift som ställs, den tid uppgiften 

har och framför allt på de personer som ingår i studien. Men då ett stort antal människor deltar 

i försvarsmaktsstudier varje år är det oundvikligt att bias kommer förekomma i någon av 

dessa kategorier, vilket därmed gör dem relevanta att analysera och försöka motverka. 

Tidigare hypoteser och fokus på begränsade alternativ 

Den resulterande effekten tidigare hypoteser-bias har på försvarsmaktsstudien, vilket är 

genomgående för samtliga möjliga biasindikationer, är att ett suboptimalt val kan göras. 

Genom att personer tar med sig och prioriterar tidigare val och hypoteser kan bättre alternativ, 

framför allt sådana som inte funnits tidigare, missas. Resultatet blir ett system som kan vara 

mindre kostnadseffektivt eller har sämre måluppfyllnad mot ställda krav. 

 

Då detta inte är optimalt, hur kan H Stud utformas för att minska denna bias? Tidigare 

hypotes-bias kommer alltid förekomma i försvarsmaktsstudier på grund av dess stora fokus på 

expertkunskap. Detta är en oundviklighet, och inte heller uteslutande en negativ aspekt, då 

tidigare hypoteser ofta är grundad på god sakkunskap inom området. Det är däremot viktigt 

att, genom instruktioner till experter och studiemedlemmar, undvika att dessa tidigare 

hypoteser styr studien. Ett enkelt sätt att börja lägga en grund för detta är att beskriva denna 

risk i H Stud. Genom att informera beslutsfattare om denna risk, antingen i ett dedikerat 

kapitel för biashantering eller som ett tillägg i exempelvis analysdelen, har dessa möjlighet att 

hantera denna risk. Att vara medveten om en bias behöver inte nödvändigtvis betyda att den 

går att motverka, men en beskrivning och varning vid alternativgenerering och analys är ett 

första steg för att undvika att denna bias begränsar mängden alternativ och empiri valda. 

 

En situation där tidigare hypoteser kan vara till nytta är i modell- och spelförfarandet. H Stud 

beskriver nyttan med att generera explicita modeller, och det kan även underlätta att minska 

tidigare hypoteser. Genom att ge gruppen ett gemensamt tankesätt och modell av problemet 

kan denna styra problemställningen och alternativgenerering. Alternativet är att många 

människors personliga modell, troligen styrd till viss del av tidigare hypoteser, styr. Detta 

flyttar den kritiska punkten från flera människor till den gemensamma modellgenereringen. 

Det är också troligt att denna kan påverkas av tidigare hypoteser. Om studiegruppen är 

sammansatt av människor med olika erfarenheter och kunskap kan detta förhindras, och 

genom att diskutera en gemensam modell kan även personers tidigare hypoteser lyftas och 

ställas mot andras. Genom att lyfta och jämföra tidigare hypoteser mot en gemensam modell, 

med ett biasreducerande tankesätt, kan denna bias minskas i modellskapande, både 

individuellt och i grupp. Detta är även ett bra forum att ta upp risken med denna bias för att 

motverka den i andra delar också. 

 

 

Sammanfattningsvis, för att minska effekten av denna bias bör risken av denna skrivas med i 

analys- och alternativgenereringskapitlen som är särskilt utsatta, alternativt i ett separat tillägg 

som behandlar risk med bias. Det bör även finnas en punkt, rimligtvis i samband med 

förstudien eller problemformuleringen, där en gemensam modell för hur systemet ska 
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granskas och vilka faktorer som är viktiga sker. Genom att tidigarelägga detta steg och lägga 

det i grupp tydliggör det samtliga deltagares tidigare hypoteser tidigt, och dessa kan 

motverkas och minimeras. Det betyder också att risken för denna bias minskar i senare steg 

om riskerna med den tas upp tidigt i studien. 

Begränsade alternativ-bias 

Resultatet av begränsade alternativ-bias är samma som tidigare hypoteser, då det främst leder 

till en minskning i diskuterade och jämförda alternativ, vilket i sin tur kan leda till ett 

suboptimalt system. 

 

Det är viktigt att skilja på de anledningar till att en studie begränsas till vissa alternativ, 

exempelvis politiska eller ekonomiska, mot förekomsten av bias. Ett politiskt motiverat beslut 

att fokusera på svenska system behöver inte uppkomma på grund av begränsade alternativ-

bias. Ett sådant beslut kan däremot leda till att biasen uppkommer vid alternativgenereringen, 

och extra hänsyn bör tas när sådana beslut fattas för att undvika begränsade alternativ-bias.  

 

För att motverka begränsade alternativ-bias kommer områden där tidigare hypoteser-bias 

förekommer även ha med begränsade alternativ-bias som en möjlig risk. Alternativgenerering 

kommer vara en kritisk punkt, där begränsade alternativ bör undvikas till den grad tidsåtgång 

fungerar. Detta är viktigt framför allt då H Stud i nuläget till viss del rekommenderar att 

begränsa alternativ, även om en bredd i alternativ är fortsatt förespråkat. Av praktiska skäl 

kommer mängden alternativ behöva begränsas, då tid alltid kommer vara en faktor. Det bör 

däremot, om en sådant urval görs, finnas instruktioner hur denna bias kan undvikas i 

anslutning till det område i H Stud där urvalet görs. 

 

På grund av de politiska och militärstrategiska åsikter personer i studien har kommer alltid 

vissa problem ses som självklara. Detta är i många fall motiverat då dessa är formade från en 

allmän konsensus, och anledningen att de tas med är för att de skulle medföra nytta för 

Försvarsmakten. Det bör däremot tydliggöras att personliga eller organisationella åsikter bör 

tas med i alternativvärderingen eller på annat sätt tydliggöras. Studiemedlemmarna bör, i 

presentationen av arbetet, lyfta att ett visst alternativ är favoriserad på grund av politiska eller 

andra åsikter. På så sätt ges möjligheten att inkludera dessa ej kvantifierade värden i studien 

för beslutstagare. 

Okänslighet för sannolikhet-bias 

En feltolkning av sannolikhet kan leda till ett antal olika problem som resultat, och det går 

därmed inte att generalisera okänslighet för sannolikhet-bias till ett specifikt negativt 

påverkansområde. 

 

Det viktigaste sättet att motverka denna bias är att ha personal som är van vid att hantera och 

beräkna statistiska data. Genom att förstå och korrekt använda sannolikhet på ett vetenskapligt 

sätt kan nyttan av sannolikhet öka markant. Det är kopplingen av feltolkning av sannolikhet 

och illusion av hanterbarhet som kan leda till skadliga resultat av denna bias. Detta kräver 

därför en ytterligare förmåga i gruppsammansättningen, då det är rimligt att anta att någon 

form av tolkning av statistiska data kommer förekomma i stort sett samtliga undersökningar. 

Modeller och simuleringar kommer användas i många av fallen, och förmågan att tolka 

statistiska data bör vara en förmåga ordförande säkerställer finns i gruppen vid start. Det är 

tydligt att, från de situationer i kostnadsberäkning, effektmått och analys, att många delar i 
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Försvarsmaktens systemanalysschema kan ha en statistiskt hög nivå. Baserat på den teori som 

presenteras tidigare bör därmed H Stud representera, åtminstone i de områden där sannolikhet 

är troligt att förekomma, en del som behandlar risk med felrepresentationer av sannolikhet. 

Likt tidigare biaser är det första steget i att motverka den att göra beslutstagare medveten om 

att den kan förekomma. Denna bias är särskilt lämpad för en förklarande text, då det är lätt att 

identifiera situationer där den kan påverka. Istället för att försöka identifiera en situation där 

du medvetet eller omedvetet tagit med tidigare hypoteser är de situationer där en 

studiemedlem hanterar statistiska data uppenbart. Genom att belysa risker med att feltolka 

eller felrepresentera dessa data kan illusionen av hanterbarhet minskas, och det är troligare att 

personen söker rätt information eller tar stöd av någon som kan tolka datan korrekt. 

 

Vid multimålmetoden specifikt bör det finnas en tydligare förklaring om riskerna kopplade till 

bias denna metod medför. Förutom detta finns möjligheten att använda en specifik 

multimålmetod, vilket skulle kunna vara en fördel. Då det är en relativt komplicerad metod 

finns även alternativet att presentera ett antal olika som anses lämpliga för militärt bruk, med 

fördelar och nackdelar, som ett komplement till kapitlet i H Stud. Detta diskuteras vidare 

under fortsatt forskning. 

 

Konkreta åtgärder för att minska feltolkning av sannolikhet-bias är därmed ett arbetssätt där 

risker med statistiska data och dess komplexitet är tydligt beskrivna. Inom ramen för H Stud 

betyder detta i ett eget biaskapitel eller enligt den kvalitativa textanalysen i anslutning till 

analysskedet, effektmått och analys, som anses vara särskilt utsatta områden. Det ställer också 

ett krav på gruppsammansättningen att inventera kunskapen i gruppen kopplat till sannolikhet 

och statistiska tolkningar, för att kunna åtgärda feltolkningar när risken för denna bias 

identifieras.  På grund av sannolikhets i grunden komplicerade natur räcker det inte med att 

identifiera en risk för bias, det krävs även i detta fall att gruppen innehar kunskap för att 

korrekt kunna tolka statistiska värden, även efter biasrisk identifierats. 

Illusion av hanterbarhet 

Som nämnt i resultatet är illusion av hanterbarhet-bias på ett sätt delaktig i att ge ett beslut i 

rätt tid, och kommer vara en positiv del av beslutsprocessen i den aspekten. Trots detta visar 

resultatet på delar där den kan verka skadlig. Nyckeln tycks vara att identifiera de lägen där 

denna bias kan påverka, och ha det i åtanke när beslutet tas. 

 

Ett område där illusion av hanterbarhet-bias kan vara förödande är gruppsammansättningen, 

som resultatet visar kan formas av denna bias. Ett sätt att åtgärda detta är att tidigt blanda in 

medlemmar som har identifierats i gruppsammansättningen. På grund av Dunning-Kruger-

effekten kommer människor med mer erfarenhet ha en bättre insikt i egna svagheter och 

osäkerheter inför arbetet. På så sätt går det att undvika att ordförande och sekreterare, som kan 

ha mindre kunskap om ämnet i sig, faller för denna bias. 

 

Detta krav på kunskap för att undvika en illusion av hanterbarhet ställer stora krav på experter 

i respektive område. Då många av de möjliga biasindikationer som identifierats i resultatet, 

exempelvis metoder och osäkerhetsarbetet, är komplicerade metoder bör även detta spela in i 

gruppsammansättningen. Att ta med experter även i dessa områden kan på ett bättre sätt 

illustrera behovet av dessa åtgärder. En naturlig roll att rikta sig mot i dessa fall är 

operationsanalytiker. Genom att dessa nyckelroller görs medvetna om hur illusion av 

hanterbarhet-bias presenterar sig, och genom att experter inte bara på systemet men på 

metoder inkluderas, kan denna bias minskas. I nuläget beskrivs operationsanalytiker som att 
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denne ska ha “erfarenheter av studiemetodik, kunskap om existerande modeller samt ett 

kontaktnät mot FOI”73. Baserat på resultatet, och risken av en illusion av hanterbarhets-bias 

vid genomförande av metoder och riskhanteringsarbete bör någon eller några i studiegruppen 

vara erfaren i hanterandet av dessa också. Ett förslag, för att minska ambiguitet inför 

gruppsammansättningen, är att utöka ansvarsområdet för operationsanalytikern. När 

förstudien identifierat relevanta metoder för att genomföra arbetet, exempelvis en 

multimålmetod eller morfologisk analys, bör gruppsammansättningen spegla detta krav på 

expertkunskap. Därmed kan risken för bias minskas, då personer har större förmåga att 

identifiera brister. Detta problem bekräftas genom intervjuer, där respondenten uttryckte att 

det inte finns en vedertagen process för att välja experter och deltagare.74 

 

Denna ändring bör även göras i samband med en beskrivning av bias, förslagsvis i ett eget 

kapitel, likt tidigare biaser. Ett av de viktigaste sätten att motverka denna bias är att inse att 

den påverkar personen i fråga. Medvetenhet om biasen är första steget i denna kedja. Trots att 

det inte garanterar att beslutstagare korrekt identifierar risken för denna bias, är det i nuläget 

betydligt svårare om inte individen själv har kunskap om kognitiva biaser vid strategiska 

beslut. 

 

För att sammanfatta kan illusion av kontroll-bias framför allt åtgärdas genom rätt mängd 

expertis i alla delar av Försvarsmaktens systemanalysschema, inte bara kopplat till experter. 

Förutom detta kommer en medvetenhet av denna bias vara ett viktigt första steg för att 

motverka påverkan av denna bias. 

Gemensamma biasmotverkande åtgärder 

En generell punkt som är viktig för att detta ska ha effekt är att, då texten fokuserar på H Stud, 

samtliga i studiegruppen tar del av den texten. Då detta är en fallstudie av inköp i statlig 

myndighet, måste en tydlig koppling finnas mellan H Stud och studiedeltagarna. Då 

respondenter inte hade läst boken75, kommer en av två åtgärder behövas. Antingen måste H 

Stud befästas även för FOI och FMV-medlemmar i studien. Detta skulle betyda att rimligtvis 

ordföranden bör ansvara för att samtliga medlemmar har läst relevanta delar. En annan 

lösning är att en av positionerna har en uttalad uppgift att belysa relevanta bias. Även fast en 

särskild expertis rörande bias är att föredra, bör fortfarande H Stud bättre befästas, inte bara 

för biasmotverkning men även för förståelse för genomförande av studien. 

 

En annan generell punkt som bör lyftas i boken är rutiner kring osäkerhetsanalys. Då dessa 

har stora fördelar bör detta vara en obligatorisk och framför allt strukturerad del av 

analysprocessen och utvärderingen. Det strukturerade tillvägagångssättet är viktigt för att inte 

osäkerhetsanalysen används som ett verktyg för att stärka eller försvaga vissa alternativ på 

grund av tidigare hypoteser, eller för att ge en större illusion av hanterbarhet. 

 

 

Slutligen har samtliga biaser visat ett behov av att beskrivas för de som kommer genomföra 

studien. För att minska mängden text i vissa områden bör detta samlas under en gemensam, 

ny rubrik i boken, eventuellt med hänvisningar på kritiska ställen. Detta medför att 
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informationen är lätt att hitta för samtliga studiemedlemmar, och betyder att biasmotverkning 

är ett uttalat steg i Försvarsmaktens systemanalysschema, likt delar som analys eller 

rekommendation. Detta ansvar faller rimligtvis på ordföranden, som även bör tillhandahålla 

delar av texten så att studiegruppen har möjlighet att läsa, då det ej är ett öppet dokument. 

Diskussion 
Detta självständiga arbete har granskat frågeställningen Hur kan givna kognitiva biaser 

påverka Försvarsmaktens systemanalysschema? Analysen visade att det finns indikationer på 

bias enligt Das och Tengs modell i H Stud. För att motverka bias bör vissa delar av boken 

skrivas om för att motverka biasriktade tolkningar. Dessutom bör ett kapitel tillkomma där 

risker med bias förekommer, för att ytterligare motverka bias och ge studiedeltagarna 

kompetens att själva förebygga egen kognitiv bias.  

 

För att dessa åtgärder ska ha verkan i fallet inköp av system måste även Försvarsmaktens 

handbok i studiemetodik bättre befästas i studiegrupper. Genom att tydliggöra läsinstruktioner 

i början av boken samt att som ordförande motivera och tillhandahålla kopior kan både bias 

motverkas och analysen i sig förbättras. Detta då samtliga har en enhetlig bild av 

Försvarsmaktens systemanalysschema. 

 

Genom fallstudien kan resultatet av denna text generaliseras till liknande inköpssituationer för 

andra inköpsgrupper. Den kritiska punkten är att experter är inblandade i någon form av 

studiegrupp för att åtminstone risk för dessa biaser ska uppstå. På så sätt kan även andra 

områden, som exempelvis andra myndigheter, nyttja detta självständiga arbete till att 

identifiera risker för bias enligt Das & Tengs modell. 

 

Texten kan inte konklusivt säga att dessa kognitiva biaser har förekommit eller förekommer i 

försvarsmaktsstudier. På grund av att resultatet indikerar en risk för bias kommer förekomsten 

och allvaret av resultatet bero på faktorer som miljö, studiemedlemmar och den empiri som 

samlas in av gruppen. Det är däremot troligt att, åtminstone i vissa fall där bias förekommer, 

kognitiva bias har påverkat resultatet av studier. På grund av den ekonomiska och politiska 

vikten inköp av försvarsmaktssystem har kommer även en liten påverkan av kognitiv bias ha 

stor påverkan på dessa ekonomiska och politiska värden. Detta betyder därmed att, trots att 

endast en risk av bias kan bevisas av det självständiga arbetet, är förekomsten i bara en liten 

del av studiegrupper tillräckligt allvarligt för att det ska vara ett problem värt att 

uppmärksamma och motverka. 

 

 

Felkällor 

Denna studie har fokuserat på fyra specifika kognitiva biaser. Dessa är representerade vid 

strategiska beslut, men detta betyder inte att dessa är de enda kognitiva biaser som påverkar, 

eller att dessa är de som påverkar mest. Det går inte, med text, att säga att kognitiva biaser 

motverkas, utan endast kognitiva biaser enligt Das och Tengs text. 

 

Då kognitiva bias förekommer i många olika områden, är inte denna studie opåverkad av 

dessa heller. Vid genomförandet av intervjuer är confirmation bias, konfirmationsbias, en 

risk. Detta kan betyda att fakta från intervjun tolkas på ett sätt för att passa in i tidigare 
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hypoteser och scenarion.76 För att undvika att författaren feltolkade respondenternas svar, 

skickades ett fullt intervjutranskript samt de slutsatser som drogs från intervjun till respektive 

respondent. Då dessa inte är insatta i arbetet är dessa mindre troliga att påverkas av denna. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Då denna studie har granskat en specifik text ur en specifik teori om bias, finns det flera 

möjliga vägar framåt för fortsatt forskning om kognitiv bias i Försvarsmaktens 

systemanalysprocess. 

Fallstudie: Exempel från verkligheten 

Detta självständiga arbete har granskat fallet att Handbok studiemetodik följs fullt ut. Det är 

möjligt att detta inte är fallet i samtliga fall, och att den faktiska arbetsmetodiken i vana 

arbetslag kan se annorlunda ut, framför allt kopplat till metodologisk ordning. Om inte stegen 

i systemanalysen sker i den ordning som beskrivs kan detta leda till andra kognitiva biaser. Ett 

exempel är effekten av ankring77, en form av mental anknytning till tidigare värden, om 

studien utgår från vissa färdiga system innan alternativgenerering. Detta kan leda till en ovilja 

att gå längre bort från befästa värden och leda till en skadlig kognitiv bias. En intervjubaserad 

studie av arbetsmetodik med H stud som grund skulle kunna leda till en fallstudie som riktar 

sig mot utövandet och tolkningen av H stud. Detta skulle vara en intressant komplettering av 

denna text, som granskat biaser i den formella appliceringen av metodologin. 

 

Val av specifik multimålmetod för Försvarsmaktens behov 

Enligt Multi-Criteria Decision Making Methods: A Comparative study78 finns ett antal 

multimålmetoder som kan vara lämpliga för olika beslutssituationer och empiriunderlag. 

Försvarsmakten och de institutioner de riktar sig mot har i H stud valt en specifik. Utifrån de 

kvaliteter olika metoder har, är den valda metoden den bästa i Försvarsmakten? Finns det en 

fördel att inkorporera mer än en metod för att möjliggöra större precision i metoden? Framtida 

studier har möjlighet att granska det val Försvarsmakten gjort och eventuellt föreslå 

kompletterande eller ersättande metoder som bättre motsvarar den roll metoden har och de 

förutsättningar som finns i Försvarsmaktens systemanalys. 

Urvalsprocessen för försvarsmaktsstudier 

Från genomförda intervjuer uppstod ett behov av att ha en tydlig urvalsprocess för 

försvarsmaktsstudiegrupper. En respondent upplevde processen som otydlig79, och en annan 

har erfarenhet från studiegrupper där otillräcklig taktisk kunskap har funnits, främst på grund 

av tidsbrist.80 På grund av detta kan slutsatsen dras att det är svårt att se hur en studiegrupp 
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bör se ut, och mer resurser bör finnas för att hitta en ideal studiegrupp. Detta kan verka 

tangentialt med kognitiva biaser, men då frågeställningen även bör inkludera begrepp som 

beprövad erfarenhet och akademiska kunskaper är detta ett lämpligt område för fortsatt 

forskning. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
·        Är du bekant med Handbok i studiemetodik? Om ja, har du personligen använt 

den i försvarsmaktsstudier? 

  

 

·        Hur brukar studiens resultat presenteras? 

  

  

  

·        Hur dokumenteras studiens resultat? Hur lätt är det att få tillgång till tidigare 

studier? 

  

  

  

·        Hur ser ingångsvärdena för studien ut? Har det hänt att ni “fått med er” 

alternativ från högre upp eller allmän/politisk debatt? 

  

  

  

·        Förklara för mig hur alternativvärderingen går till 

Hur väljer ni? Har det funnits klara alternativ? 

  

  

·        Förklara hur osäkerhetshanteringen går till, de delar du varit en del av. 

  

·        Hur sker framtagandet av effektmått? 
 

 

 

 

 


