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Jag tar risken! Vad tar jag då? 
 
Sammanfattning 
Risk är en del av all mänsklig aktivitet. Att förutsäga det okända och det som kanske inträffar har 
varit ett problem som mänskligheten funderat kring från antiken och framåt. Att finna en förklar-
ingsmodell eller en metod för att med en sannolikhet gränsande till visshet kunna skaffa sig insikt 
i morgondagen har varit och är alltjämt en stor utmaning. Det här arbetet syftar till att skapa klar-
het i begreppet risk och sätta det i relation till hur Försvarsmakten hanterar bedömningen av risk 
idag. Uppsatsen täcker den idéhistoriska utvecklingen av begreppet från de klassiska filosoferna 
till modern tid. För att vidga perspektivet och skapa förståelse för bedömandeprocessen berörs det
kognitiva skeendet vid beslutsfattning och några av de fallgropar som är kända. Med denna be-
greppsförankring som grund analyseras Försvarsmaktens riskhanteringsmodell i relation till andra 
motsvarande modeller. Fördelar och nackdelar påvisas. Avslutningsvis finns en rekommendation 
till utveckling av modellen för att bättre svara mot de krav på säkerhet som det expeditionära in-
satsförsvaret kräver. Det är författarens förhoppning att efter läsning av uppsatsen skall läsaren ha 
utvecklat sin personliga uppfattning och sitt medvetande om risk och riskhantering. 
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Title 
I am taking the risk! What am I taking then? 
 
Abstract 
Risk is a part of all human activity. To be able to predict the unknown has been a problem of man 
kind since the ancient Greeks and forward in history. To find a model or method in order to fore-
see tomorrow with a probability close to certainty has been and is still a big challenge. The pur-
pose of this paper is to clarify the concept of risk and put it in relation to how it is used in the 
Swedish Armed Forces to day. This essay covers the history of ideas of risk from ancient history
to modern times. To widen the conception and create un understanding of the process of decision 
making, a part of the paper deals with the cognitive process and some of the common pitfalls 
within it. With this foundation in the concept of risk the Swedish Armed Forces model are scruti-
nized and compared to other models alike. The pros and cons are described. Finally some sugges-
tions to develop the model are given in order to make it a valuable tool in support of the new ex-
peditionary armed forces. It is the author’s ambition that this essay will contribute to the readers 
personal knowledge about risk and risk management. 
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Risk, Risk estimate, Probability, Chance 
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1.  Inledning 
1.1 Bakgrund 
I all verksamhet av alla slag finns ständigt en viss grad av osäkerhet. Detta är ett återkom-
mande problem för samtliga beslutsfattare på alla nivåer. I militära sammanhang tvingas ofta 
chefer att fatta beslut med ett mycket osäkert faktaunderlag eller beslut som förutsätter att 
andra parter handlar som vi har bedömt att de kommer att handla. Sker inte det så hoppas vi 
på att motpartens agerande i alla fall inte ligger helt utanför den teoretiska ram för vilken vårt 
fattade beslut är giltigt och relevant; om inte kommer kanske asymmetrin leda till förluster. 
Kort sagt, vi blir tvingade att ta beslut med ett visst mått av osäkerhet. En strävan att alltid 
fylla dessa kunskapsluckor före beslut kommer att leda till fördröjda beslut, eller att det inte 
fattas några avgöranden överhuvudtaget vilket kan få än värre konsekvenser. För att komma 
vidare i beslutsprocessen behöver vi kunna hantera områden av osäkerhet. Dessa vita fläckar 
måste analyseras på något sätt för att fylla ut våra kunskapsluckor med rimliga antaganden. 
Med dessa som grund kan vi ta risker och acceptera dem. Men hur skall analysen av de okän-
da ske? Ska det vara en produkt av ren intuition eller en djupare utvärdering av en rad olika 
underliggande faktorer? Försvarsmakten har under 2007 utvecklat en egen metod för bedöm-
ning och hantering av risk. Den skall vara ett instrument för hantering av osäkerheter i sam-
band med beslut.  

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera Försvarsmaktens metod för riskhantering och sätta den i 
relation till andra modeller för bedömning av risk. Målet för analysen är att skapa insikt i För-
svarsmaktens nya riskhanteringsmodell och hur resultatet från bedömningar i den påverkar 
beslutsprocessen. Vidare skall beslutsfattare få en ökad förståelse för de underliggande fakto-
rer som spelar in vid riskbedömning enligt den framtagna modellen. Med en jämförelse av en 
grupp av andra riskmodeller önskar jag tydliggöra skillnader och likheter mellan den av För-
svarsmakten framtagna modellen och andra modeller. Jag avser också belysa eventuella för-
delar respektive nackdelar med vald metod för riskanalys. Slutmålet för analysen är att skapa 
en insikt i vad som döljer sig bakom vårt sätt att förhålla oss till det vi inte känner till men 
måste fatta beslut om.  

1.3 Problemformulering 
För att skapa en ram för denna studie av risk och riskhantering väljer jag att konkretisera pro-
blemställningarna med ett exempel ur verkligheten. Sveriges bidrag till ISAF1 i Afghanistan 
ändrade inriktning i växlingen mellan 2003 till 2004. CIMIC2 enheten som hade verkat i Ka-
bul ersattes med ett svenskt deltagande i det brittiska PRT3 i Balkh provinsen i norra Afghani-
stan. Inför grupperingen av svenska soldater till den norra delen av landet gjorde Försvars-
makten en grundlig genomgång av möjligheterna att undsätta skadad personal i den regionen. 

 
Fundamentet i sjukvårdskedjan bygger på korta tider från skadetillfället till akut kvalificerad 
förstahjälp av läkare. Så snart patientens tillstånd tillåter det skall transport ske till ett sjukhus 
med kvalificerade resurser för livräddande kirurgi. Analysen av situationen i det aktuella ope-
rationsområdet, som tilldelats det svenska förbandet, visade att normala krav avseende tid från 
                                                 
1  Hämtat från  http://www.nato.int/isaf 2008-03-12. International security assistance force. 
2 Hämtat från http://www.nato.int/ims/docu/AJP-9.pdf 2008-03-12. CIVIL-MILITARY CO-OPERATION. 
3 Hämtat från http://www.nato.int/isaf/topics/recon_dev/prts.html 2008-03-12. PRT Provincial reconstruction 
team. 
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skada till ett första kvalificerat omhändertagande, i regel inom en timme, inte skulle kunna 
uppfyllas. Nästa steg i sjukvårdskedjan, kvalificerad kirurgi, låg även den utanför de 6 timmar 
som reglementet föreskriver, och som därmed skall vara planeringsgrundande. 4 Detta under-
lag redovisades i samband med planeringsprocessen inför ominriktningen av det svenska bi-
draget till ISAF operationen 2003, och återredovisades vid ett flertal tillfällen efter förnyade 
analyser och besök i regionen. Operativ chef hade att ta ställning till avsteg från en uppsätt-
ning krav, som normalt skall vara uppfyllda, men som i detta läge inte kunde mötas med de 
resurser som fanns på plats. Beslutet att påbörja verksamhet utan att dessa grundförutsättning-
ar var uppfyllda var ett beslut att acceptera en risk, nämligen risken att skadade soldater inte 
skulle få medicinsk hjälp i tid! Exakt hur den risken såg ut och vad den innebar gick inte att 
överblicka, utan beslutet togs med en medvetenhet om att det fanns betydande osäkerhet i hur 
en allvarlig skada skulle kunna omhändertas. Åtgärder för att minska risken för personskada 
kanske övervägdes. Splitterskyddade fordon eller egna helikopterresurser är två exempel på 
resurser som skulle ha kunnat reducera den beskrivna risken. Vanligen är denna typ av beslut 
nära knutna till de ekonomiska ramarna för den aktuella insatsen. Hur skulle detta beslut om 
avsteg kunnat stödjas med ett mer analyserat och grundat underlag för vad innebörden av be-
slutet egentligen var? Vilka risker medförde dessa avsteg för Försvarsmaktens personal, och 
den politiskak makten? Detta exempel är ett av otaliga som är en vardaglig del av arbetet med 
planering av Försvarsmaktens verksamhet. Med det som bakgrund formuleras följande frågor.  

 
 Vad är bakgrunden till begreppet risk? 

 
 Vilka likheter och skillnader finns det mellan Försvarsmaktens riskmodell med andra 

vedertagna metoder för riskbedömning? 
 

 Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med den valda modellen? 
 

 Minskar riskerna om de analyseras i försvarsmaktens modell för riskhantering? 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer att avhandla Försvarsmaktens nya riskhanteringsmodell i jämförelse med 
andra vedertagna modeller för riskbedömning. Analysen av modeller och dess uppbyggnad 
och användning kommer att ske ur ett generellt perspektiv. Jag kommer att använda model-
lerna som de är beskrivna under perioden 2007 till våren 2008. För att få en grund för vidare 
resonemang kommer begreppet risk inledningsvis att beskrivas ur ett historiskt vetenskapsfi-
losofiskt perspektiv. I mer modern tid vidgar sig användningen av begreppet över en rad olika 
discipliner. Jag kommer att beskriva begreppet ur ett allmänt och ett militärt perspektiv.  

1.5 Tidigare forskning 
Risk är idag ett begrepp som hanteras inom en rad vitt skilda discipliner i samhället. Ordet i 
sig förekommer i ett mycket stort antal olika sammanhang med anknytning till aktuell forsk-
ning. Mer fokuserat förekommer det som eget forskningsämne på flera svenska universitet 
och högskolor.5 Inriktningen på forskningen skiljer sig beroende på vilken fakultet dessa insti-
tutioner sorterar under. Bland de mer tongivande finns det ekonomiska fältet som kopplar risk 
till olika typer av finansiella processer. En annan gren är den naturvetenskapliga som avhand-
lar risk i termer av hållfasthet, konstruktioner med mera. Det medicinska området omfattar i 
sig en lång rad uppskattningar och beräkningar av sannolikheter för olika utfall, allt från ris-
                                                 
4 AJP-4.10 Allied Joint Medical Support Doctrine 2003 s. 22. 
5 Som exempel kan nämnas Handelshögskolan i Stockholm, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, Uppsala 
universitet och Lunds universitet. 
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ken av ett utbrott av framtida pandemier till betydelsen av specifika genuppsättningar. Vidare 
sker omfattande arbeten med den psykologiska aspekten av risk och risktagning. Idag forskas 
det med hjälp av modern teknik ända ner på neuromedicinsk nivå.6 På det övergripande planet 
bedömer man människans påverkan på naturen och vad det har för betydelse för den globala 
utvecklingen i termer av risk. Den enskilda forskningsfronten i varje disciplin går därmed inte 
att följa eller beskriva i detalj. Inom det specifika området beslutsfattning och risk finns ett 
otal artiklar rörande allt från grundforskning angående neurotransmittorer och signalsubstan-
ser till mera klassisk beteendevetenskap grundad på praktiska experiment.7 Söker man på or-
det risk på Google får man 417 000 000 träffar.8 Detta belyser ämnets aktualitet idag.  

1.6 Disposition 
Texten disponeras på så sätt att inledningsvis sker analys av uppgiften och därtill formulering 
av frågeställningar samt redovisning av metod. Därefter följer ett avsnitt med en litteratur-
genomgång av vad som finns skrivet och analyserat om risk ur ett vetenskapsfilosofiskt per-
spektiv. Målet för den analysen är att härleda riskbegreppets ursprung och framväxt för att 
skapa förståelse för begreppets natur. Då uppsatsen som helhet fokuseras kring riskbegreppet 
ur ett subjektivt perspektiv kommer jag att presentera en del grundläggande teorier om olika 
individers sätt att fatta beslut. Detta är relevant för helheten då samtliga analyserade modeller 
bygger på någon form av beslut från en eller ett fåtal individer i toppen av den aktuella hierar-
kin. I stycket om den kognitiva processen beskrivs ett fragment av en eventuell framtid för att 
vidga horisonten bortanför nuet. I fronten för forskningen möts en rad olika vetenskaper och 
den enskilda individens aktivitet i hjärnan kartläggs under en beslutsfattningsprocess. Med 
detta som grund fortsätter uppsatsen med ett avsnitt där Försvarsmaktens modell för riskana-
lys granskas i detalj och de olika delmomenten i modellen identifieras. Där det är möjligt 
bryts delmomenten ner och fastställas som variabler mot vilka man kan jämföra andra variab-
ler med samma syfte ur andra riskhanteringsmodeller. Litteraturgenomgången omfattar även 
en analys av Operational Risk Management9 och Risk assessments and future challenges10.  
Dessa båda modeller får svara för de internationellt vedertagna riskhanteringsmodeller som 
finns beskrivna för organisationer eller verksamhet med ungefär samma behov av att förutsä-
ga och prognostisera det okända. Där så är möjligt delas dessa modeller också in delmoment 
och ur dessa skapas variabler för jämförelse med Försvarsmaktens modell. I analysavsnittet 
sker en komparativ jämförelse av Försvarsmaktens metod för riskhantering nedbruten till va-
riabelnivå med motsvarande variabler ur de andra modellerna. Den delen följs av en kort dis-
kussion av de resultat som föreligger. Avslutningsvis följer ett förslag till vidare forskning 
och utveckling av riskhanteringsmodellen. 

1.7 Metod  
Inledningsvis görs en litteraturstudie av den klassiska filosofiska litteraturen för att söka efter 
relationer till risk eller diskussioner om riskbegreppet. En kortare redovisning av det aktuella 
forskningsläget kring den kognitiva processen vid beslutsfattande följer därefter. Sedan följer 
genomsökning av internationella referenser och modeller för analys av risk och bedömning av 
den samma.  Försvarsmaktens modell granskas deskriptivt i sina olika beståndsdelar och en 
komparativ analys mellan variablerna i försvarsmaktsmodellen och de variabler som är identi-
                                                 
6 Paul W. Glimcher Aldo Rustichini (2004) Neuroeconomics : The consilience of brain and decision Science Vol  
306 oktober 2004. 
7 Scott Plous (1993) The psychology of judgment and decision making. New York: McGraw-Hill inc. 
8 Hämtat från http://www.google.se 2008-02-25. 
9 Operational Risk Management, Headquarters Marine Corps Washington, DC, February 2002. 
10 Dean Lee. Risk assessments and future Challenges. Law Enforcement Bulletin Juli 2005 vol 74 nr 7. 
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fierade i de andra till Försvarsmakten närliggande modellerna sker. Utfallet av analysen förs 
med till slutdiskussionen.  En grafisk förklaring till mitt upplägg följer nedan. 

 

 
Figur 1. Självständigt utvecklad metod för jämförelse av riskmodeller. 
 
Fördelen med att dela upp analysen i olika del steg och tillämpa en kvalitativ analys av mo-
dellerna, är att den ger den mest överskådliga bilden av de olika modellerna. Ett försök att 
kodifiera de resultat som faller ut efter bedömningen i syfte att skapa underlag för en statistisk 
analys bedömer jag inte som relevant. Därmed har jag avskrivit en kvantitativ ansats att lösa 
problemet på. Intervjuer eller enkäteter bland de chefer som idag står i begrepp att börja an-
vända modellen kan vara en annan väg att skapa en uppfattning om hur Försvarsmaktens mo-
dell fungerar. Den vägen har jag förkastat då det fortfarande pågår internutbildning inom För-
svarsmakten på modellen. 

1.8 Material och Källkritik 
Ur det vetenskapsfilosofiska perspektivet har jag valt vad jag uppfattar som vedertagna källor. 
Den äldsta litteraturen har jag tagit del av via läsning av digitala tryck på 
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page. Valet av böcker för att teckna riskbegreppets ut-
veckling över tiden har skett genom att läsa ett stort antal artiklar och uppsatser och ur dem, 
där så är möjligt, välja de primärkällor som oftast har varit hänvisat till. Dessa är 
Against the gods av Peter L Bernstein vilken är en bok med en djup historisk tillbakablick 
som kopplar riskbegreppet till framväxten av den moderna matematiken och där framför allt 
sannolikhetsläran. Bernstein representerar här både det historiska perspektivet och den eko-
nomiska synen på risk. Möjligen har denna författare en alltför stor tonvikt på matematiska 
modeller. Detta gäller framför allt det som berör riskbegreppet i mera modern tid.  
Risksamhället av Ulrich Beck är en beskrivning av industrisamhällets utveckling till ett risk-
samhälle ur ett sociologiskt perspektiv. Författaren hävdar att vi står inför ett paradigmskifte i 
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vårt sätt att förhålla oss till de utmaningar framtiden har att erbjuda. Denna bok är en form av 
debattskrift med ett glödande patos för ämnet ur ett globalt perspektiv. Det bärande temat i 
boken är att industrialiseringen framdriven av globaliseringen och kapitalismen kommer att 
leda till den slutliga undergången för jorden som vi känner den i dag. Jag uppfattar boken som 
intressant men även som ett politiskt inlägg i en övergripande debatt. Närhetskriteriet avseen-
de tiden kan delvis vara passerat men boken framstår ändå som den som har vidgat begreppet 
risk till att omfatta en mer existentiell syn på mänsklighetens framtid. 
 
Den kognitiva aspekten av risk representeras av Scott Plous (1993) The psychology of judg-
ment and decision making. Boken täcker utvecklingen av forskningen om beslutsfattning och 
teoribildningen bakom den från mitten av 1940-talet och fram till år 1993. Det är möjligt att 
den mera samtida forskningen går förlorad genom valet av denna bok men den utgör ett över-
siktsverk av framväxten av det moderna sättet att se på problemställningarna kring besluts-
fattning och risktagande.  
 
Referensverk i form av uppslagsböcker är använda i nätupplaga och då är två källor valda 
Nationalencyklopedin och Encyclopaedia Britannica.  
 
Försvarsmaktens egen modell för riskhantering finns i form av ett utkast. Efter kontroll med 
MUST vilket är den del av organisationen som fått ansvaret för att utveckla metoden kommer 
utkast två med referens HKV 01 310:71155 inte att genomgå några förändringar annat än rent 
typografisk. Riskhanteringsmodellen är i bruk inom Försvarsmakten för bedömning av aktuel-
la operationer och dess risker. Källkritiken av modellen grundar sig på att konceptet för risk-
bedömning inte är slutligen fastställt utan fortfarande är under bearbetning. I den utgåva som 
föreligger för stunden finns ingen referenslista till var man inhämtat underlaget för modellen. 
Det kan vara så att de är en helt egen produkt men jag ser betydande likheter med den nedan 
beskrivna modellen, vilket gör att jag uppfattar det som att man lånat delar från den och sedan 
sammanfört det till en egen modell.   
 
ORM, Operationell Risk Management är ett internationellt vedertaget koncept för riskhanter-
ing. Modellen har stor spridning framför allt inom flygindustrin både civilt och militärt. Risk-
bedömning avseende effekter från olika typer av verksamhet på miljö och hälsa sker delvis 
också efter denna modell. US Army använder även modellen för sin riskhantering11. Jag be-
dömer att denna modell är en av de bredaste inom riskhantering inom alla sektorer i dag. Ser 
man till möjliga svagheter i den modellen så kräver den att man implementerar den i alla delar 
av en organisation och att alla individer har ett förhållningssätt till den. Det krävs med andra 
ord stora utbildningsinsatser samt en organisation med en förmåga att kontinuerligt arbeta 
med risker som en del av den dagliga verksamheten 
 
FBI´s modell The analytical risk management (ARM) är utvecklad inom organisationen av 
W. Dean Lee och publicerad i FBI Law Enforcement Bulletin12 i juli 2005. Modellen är i ope-
rativt bruk och används dagligen för den federala polisens riskbedömningar. Den har en något 
annan vinkel i det att den omvandlar den kvalitativa analysen till en kvantitativ analys genom 
att omvandla de verbala beskrivningarna till siffror. Detta gör att man rent matematiskt kan 
jämföra olika risker med varandra under förutsättning att bedömningarna som ligger till grund 
för beräkningarna är gjorda på samma sätt och med samma viktning av de ingående kompo-

                                                 
11 Field Manual No 100-14. Headquarters Department of the Army Washington DC April 1998. 
12 Hämtat från http://www.fbi.gov/publications/leb/leb.htm 2008-03-12. En skrift som utges månadsvis av FBI. 
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nenterna. Är detta inte gjort kommer man förledas att jämföra olika storheter med varandra då 
man som betraktare uppfattar de numerära resultaten som ekvivalenta. Det i sig är en svaghet.  

2.  Riskbegreppet och olika riskmodeller 
2.1 Riskbegreppets bakgrund 

2.1.1 Vetenskapsfilosofiskt perspektiv på risk 
Ordet risk har en direkt relation till begreppet tid. 13 Om det inte finns en dag i morgon finns 
heller inte risken att något negativt inträffar med oönskade konsekvenser.  Detta synsätt är 
centralt för att kunna förhålla sig till hur man genom historien har utvecklat sin syn på risk. 
Om man väljer att lägga sin framtid i någon annans händer, att tro på ödet eller den gudomliga 
viljan, är begreppet av mindre intresse. Tror man däremot att man själv kan vara med och 
påverka utvecklingen får begreppet risk en helt annan innebörd och viljan att förstå och be-
räkna sannolikheten av att något ska inträffa ökar. Försöker man härleda ordet i sig finner 
man att det är nära besläktat med en rad andra ord. Dessa är säkerhet, visshet, sannolikhet 
och slump. För att förstå den idéhistoriska utvecklingen av ordens innebörd och kopplingen 
mellan risk och dessa begrepp går jag kort igenom dem.  
 
Säkerhet återfinns redan under antiken med författare så som Cicero och Lucretius. 14  Cicero 
skriver ”Hur kan någon som drabbas eller kan drabbas av en mångfald av yttre olyckor upp-
nå det högsta målet för all vår önskan och förväntan nämligen säkerhet – och med säkerhet 
menar jag den frånvaro av oro och bekymmer varpå det lyckliga livet beror?”.15  Begreppet 
är beskrivet ur ett stoisk perspektiv.16 Grundtanken är att säkerhet utvecklas genom ett balan-
serat inre där människan oberoende av yttre katastrofer och händelser förblir i balans med sig 
själv och genomlider dessa eventuella motgångar med ett upphöjt lugn.  
 
En viss politisering av begreppet säkerhet sker i samband med den Augustiniska freden som 
varar från år 27 före Kristus till år 180 efter Kristus. 17 Från denna tid och framåt kommer 
begreppet att omfatta fred och stabilitet för stater. Från kristet håll kritiserades denna mera 
stoiska hållning bland annat i det andra Thessalonikebrevet skrivet av Paulus. Han menar att 
den självsäkra och självupptagna hållning de gamla filosoferna förordar är förgänglig och att 
olyckor alltid kommer drabba människan. Denna ståndpunkt följer kyrkan in i modern tid via 
tänkare så som Luther och Calvin. 18 Det är först under sen medeltid som begreppet säkerhet 
kommer att omfatta delar av språkbruket i anslutning till kungars makt och staters trygghet. 
Machiavelli en italiensk statsman och filosof som var verksam i Florence i slutet av 1400-talet 
och början av 1500-talet resonerade runt ordet säkerhet. Han menade att furstemakten skulle 
vara en säkerhetsskapande institution. 19  
 
I dagens moderna samhälle förekommer ordet i en rad sammansatta former som en naturlig 
del i vardagsspråket. Nationalencyklopedin beskriver det på följande sätt ” säkerhet, i allmän 

                                                 
13 Peter L. Bernstein (1996): Against the gods. New York: John Wiley & Sons, Inc. s. 15. 
14 G. Broberg. S. Nordin (2002): Risk och riskhistoria 2. Lund: Media- tryck. s. 10. 
15Hämtat från  http://www.gutenberg.org/files/14988/14988-8.txt femte boken trettonde stycket. Cicero's Tuscu-
lan samtal av Marcus Tullius Cicero. 
16 Hämtat från http://www.ne.se 2008-03-11. Den stoiska skolan, Stoa, grundades av Zenon från Kition på 300-
talet f.Kr. Att leva med naturen och lojalt underordna sig ett ändamålsenligt verkande världs förnuft. 
17 Hämtat från http://www.ne.se 2008-02-22. 
18 G. Broberg. S. Nordin (2002): Risk och riskhistoria 2. Lund: Media- tryck. s. 12. 
19 G. Broberg. S. Nordin (2002): Risk och riskhistoria 2. Lund: Media- tryck. s. 13.  
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betydelse resultatet av åtgärder eller egenskaper som minskar sannolikheten för att olyckor 
eller andra oönskade händelser skall inträffa.”20 Det används ofta som en motsats till risk.  
 
Nästa del i ordgruppen kring riskbegreppet är visshet. Det kan uppstått som en utveckling av 
säkerhetsbegreppet som de kristna ogillade. Under 600-talet kom kyrkofäderna att använda 
sig av ordet för att beskriva sin tro på gud. 21 Ordet har sitt ursprung i latinets ”certitudo”. 
Begreppet vidgas under inflytande av en rad namnkunniga medeltida skribenter. En av dessa 
författare var Thomas av Aquino, en italiensk kyrkofader och sedermera helgonförklarad. Han 
menade att visshet gick att se så som förnuftets naturliga ljus och det som kommer från up-
penbarelse och tro. Han utökade dessutom betydelsen av begreppet till att omfatta en sannolik 
visshet. Denna visshet kom med tiden att betraktas så som en moralisk visshet. Luther ifråga-
satte starkt den moraliska vissheten och avvecklade begreppet i det kyrkliga språket med sitt 
avståndstagande till skolastiken. Han menar att förnuftet ”denna djävulens hora” saknar all 
relevans i trosfrågor. 22  I och med det är begreppet tillbaka till sin grundform ur ett teologiskt 
perspektiv, visshet i form av religiös övertygelse om guds existens.  
 
Nästa milstolpe i begreppets utveckling och grunden till hur vi uppfattar det idag kommer 
med Descartes.23 Han för begreppet från den rent teologiska världen till en mera filosofisk 
förnuftspräglad naturvetenskaplig kontext. Med satsen ”Cogito, ergo sum (jag tänker, alltså 
finns jag)” utvecklas 1600-talets tro på rationalitet och förnuft. 24 Vissheten kommer från ja-
get, det subjektiva medvetandet och vidare ur klara distinkta idéer. Det är en logisk matema-
tisk och geometrisk visshet. 25 Den yttersta garanten för detta skulle vara gud, Descartes säger 
”för i sin godhet kan Gud inte lura mig i det jag så klart och tydligt inser.” Den judiske filo-
sofen Spinoza lämnar Descartes religiösa delar i begreppet bakom sig och fokuserar det kring 
följande sats ”vissheten är sitt eget kriterium den är identisk med den objektiva verkligheten 
och sanningen själv”. 26  I mera modern tid har begreppet visshet alltmer kommit att ersättas 
med sannolikhet men äger fortfarande viss relevans. Kan vi ha säkerhet utan att vi har visshet 
om att det är säkert? Den och andra frågor av samma natur kopplar alltjämt ordet och dess 
innebörd till risk och tankarna kring riskbegreppet.   
 
Nästa ord i ordningen är sannolikhet. Begreppet utvecklas i takt med de framväxande kun-
skaperna om matematik. En starkt drivande faktor bakom denna utvecklingsgren i matemati-
ken var tärningsspel om pengar. Jag återkommer till den speciella progressionen längre fram i 
texten. Spårar man begreppet bakåt finner man det i någon form hos de romerska retorikerna. 
Cicero skriver i De inventione, det som är sannolikt är det som troligen händer. 27 Resone-
manget kretsar kring att det är sannolikt att en mor älskar sitt barn eftersom det är det som 
oftast är fallet. Det vill säga att, i denna tidiga skrift av Cicero, är resonemanget byggt kring 
förnuftsuppfattningar som dominerar. Senare i livet blir hans inställning mer kritisk. I texten 
Academica som är mer inriktat på logiskt resonemang menar han att värdet av det sannolika 

                                                 
20 Hämtat från http://www.ne.se 2008-02-22. 
21 G. Broberg. S. Nordin (2002): Risk och riskhistoria 2. Lund: Media- tryck. s. 17. 
22 G. Broberg. S. Nordin (2002): Risk och riskhistoria 2. Lund: Media- tryck. s. 18. 
23 Hämtat från http://www.ne.se 2008-03-11. Fransk 1600-tals filosof.  
24 Hämtat från http://www.gutenberg.org/etext/59  2008-02-22 titel Discourse on the Method of Rightly Conduct-
ing One's Reason and of Seeking Truth in the Sciences översatt från orginalet. Discours de la méthode Descartes. 
Stycke 4. 
25 G. Broberg. S. Nordin (2002): Risk och riskhistoria 2. Lund: Media- tryck. s. 20. 
26 G. Broberg. S. Nordin (2002): Risk och riskhistoria 2. Lund: Media- tryck. s. 20. 
27 G. Broberg. S. Nordin (2002): Risk och riskhistoria 2. Lund: Media- tryck. s. 22. 
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är lågt om man inte är helt säker på att det är som man tror. 28  Han förordar här det exakta 
vetandet. Andra klassiska tänkare så som Augustinus anser att Cicero har rätt i sin tidiga ar-
gumentation. Det som är sannolikt kan få oss att handla även om vi inte helt säkert vet vad 
som kommer att hända. Under de nästkommande 1500 åren behåller begreppet sin profana 
prägel och används som en del av vardagsspråket. Förändringarna kommer i samband med 
upplysningstidens allt större intresse för att förklara världen ur ett mer vetenskapligt perspek-
tiv. Den matematiska och statistiska utvecklingen av begreppet sker fram till i början av 1900-
talet då det introduceras en ny utvecklingslinje. Nu delas begreppet i två grenar, subjektiv 
sannolikhet och den mer naturvetenskapliga delen objektiv sannolikhet. Ganska snart följer 
användningen av de matematiska framstegen som skett i olika former av tillämpningar så som 
beräkningsgrund för försäkringar, statistisk analys, samhällsvetenskaplig analys och i diverse 
medicinska discipliner. 
 
Den matematiska utvecklingen under 1600-talet sammanförde sannolikhet med ett annat be-
släktat ord, slump. Det är nästa begrepp som jag valt i mitt försök att teckna den vetenskapsfi-
losofiska utvecklingen av begreppet risk. Här börjar härledningen hos en annan av antiken 
stora tänkare Aristoteles. I boken Fysik för han en diskussion om vad slumpen är. Här ges 
uttryck för den grekiska skepsisen mot allt som inte går att förklara. Om allt har en orsak finns 
ingen slump. Fullt så långt sträcker sig inte Aristoteles utan han menar att det oftast finns en 
förklaring i två orsakskedjor som korsar varandra och något förverkligas som vi inte har för-
utsett. 29  Rent objektivt blir inte resonemanget om slump då det finns en grekisk och en ro-
mersk gudinna som personifierar ödet för människorna. Tyke och Fortuna kunde ha en per-
sonlig vilja som påverkade utfallet av händelser och därmed människornas öde. Den framväx-
ande kristna tron förnekade också förekomsten av slumpen som begrepp. Allt som skedde var 
ett utslag av guds vilja. Ett belägg för denna uppfattning finner vi i Augustinus skrift Retrac-
tiones. 30  En senare skribent Machiavelli menar i sin bok Fursten att ödet, fortuna styr männi-
skans till femtio procent. Den andra delen av livet styr individen själv genom att vara förtänk-
sam och ta kloka beslut. 31   
 
Under senare delen av seklet kommer slumpen att ingå som en del i tankeutbytet kring sanno-
likhet och utvecklingen av den disciplinen inom matematiken. Nästa stora profil som har en 
relation till slumpen är Albert Einstein, som starkt religiös och med sin djupa matematiska 
förståelse, menar att gud inte kastar tärning. 32 Detta som ett svar på Werner Heisenberg osä-
kerhetsprincip som var en del av den framväxande kvantmekaniken. Principen i sig byggde på 
insikten i att det inte gick att exakt bestämma en partikels massa och fart momentant utan bara 
ett ungefärligt utfallsrum för den samma. 33 Upptäckten gav honom nobelpriset i fysik 1932.  
 
Med denna genomgång av den vetenskapsfilosofiska bakgrunden och de orden som tillsam-
mans bygger upp begreppet risk övergår jag till att se på utvecklingen av begreppet risk i sig. 
 
Det grekiska perspektivet på risk går att återfinna i Socrates resonemang kring ordet ”eikos” 
trolig, eller omskrivet, med ganska hög sannolikhet. 34 Den troliga förklaringen till att man 
inte utvecklade begreppet vidare var att enbart det som gick att bevisa var sant, accepterades 
                                                 
28 Hämtat från http://www.gutenberg.org/etext/14970  Cicero, Marcus Tullius, (106 BC-43 BC) Academica §30-
36. 
29 G. Broberg. S. Nordin (2002): Risk och riskhistoria 2. Lund: Media- tryck. s. 30. 
30 G. Broberg. S. Nordin (2002): Risk och riskhistoria 2. Lund: Media- tryck. s. 31. 
31 G. Broberg. S. Nordin (2002): Risk och riskhistoria 2. Lund: Media- tryck. s. 32. 
32 G. Broberg. S. Nordin (2002): Risk och riskhistoria 2. Lund: Media- tryck. s. 35. 
33 Hämtat från http://search.eb.com/eb/article-9074223 Encyclopædia Britannica Online. 
34 Hämtat från http://www.ne.se Nationalencyklopedin. 
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som en sanning. 35 Ett begrepp som bara kunde vara nästan sant var inte intressant att fördjupa 
sig vidare i. Befolkningen som helhet föredrog att söka sin framtid via källor som astrologi 
och orakel samt lägga sina öden i gudarnas händer. Under senare delen av antiken går det att 
se att man har börjat skapa sig en relation till sannolikhet eller i förlängningen risk. Ett exem-
pel på detta är följande historiska belägg.  När Cesar var styresman över Gallien förvärrades 
hans gamla konflikt med Pompejus, som var konsul i Rom. Cesar tågade då med sin här mot 
Rom. Vid övergången av gränsfloden Rubicon lär han ha sagt ”Alea iacta est” tärningen är 
kastad. Ett beslut är fattat och med det ett övervägande om att det finns mer att vinna än att 
förlora på att marschera vidare.  Dessa bevingade ord är ett exempel på en medvetenhet om att 
något som inte är fullt förutsägbart kommer att inträffa och att det inte går att ändra beslutet. 
Han visar också att han har en relation till olika utfall i spel genom sin allegori med tärnings-
kastet. 
 
Den vidare utvecklingen i den kända delen av den västra hemisfären präglas av starkt infly-
tande från de religiösa krafterna och de feodala samhällenas struktur. Individen var en mycket 
liten bricka och intresset för det enskilda ödet eller ambitioner att styra över det låg, för hu-
vuddelen av befolkningen, i andras händer mer än i deras egna. I takt med att utvecklingen går 
framåt kommer det in ny kunskap som påverkar individens syn på sin egen framtid. Matema-
tikens utveckling är grunden för detta framåtskridande. Författaren och teoretikern Peter L. 
Bernstein menar i sin bok Against the gods att utan siffror finns det inga odds, inte heller finns 
det några sannolikheter. 36 Utan odds och sannolikheter är den enda vägen att hantera risk att 
vädja till gudarna och ödet. Utan numeriska värden är risk helt och hållet en magkänsla.  
 
De moderna teorierna om risk börjar utvecklas i det västerländska samhället i samband med 
införandet av de Hindu-Arabiska siffersystemet för ca 700 till 800 hundra år sedan37. Den 
expansionistiska arabiska kulturen fann och började tillämpa användningen av siffror efter 
erövringar av några områden på den indiska subkontinenten. Till Europa kom siffrorna efter 
det att korsfararna mött den arabiska kulturen i kampen om de heliga platserna i Palestina. Ur 
dessa krockar mellan civilisationerna kom, inte bara krig och förödelse, utan också ett visst 
mått av lärande. Före siffrornas introduktion var kulramen de instrument man fick förlita sig 
till.  De romerska ”siffrorna” som var tillgängliga var I, V, X, L, C, D, och M. Dessa medgav 
viss kvantifiering och datering men inga egentliga beräkningar. Grundstenen för framväxten 
av matematiken som vetenskapligt fält lades av Leonardo Pisano med boken Book of the Aba-
cus som kom ut i Italien i början av 1202. 38 Att de framstående arabiska matematikerna av 
denna tid inte fördjupade sig i teorier om sannolikhet och risk tillskrivs uttrycket ”Inshala, om 
Gud vill”. Det vill säga samma religiösa grund som de gamla grekerna och romarna vilade på. 
Framtiden och därmed ödet styrs av gudar så det finns ingen mening i att fundera kring det i 
vetenskapliga termer. Riktig fart runt utveckling av begreppet risk kom först med renässan-
sen. Den tiden räknas allmänt som tidpunkten när människan befriade sig själva från oket av 
den katolska kyrkan och furstarnas feodala inflytande över befolkningen som helhet. Utveck-
lingen började med att försöka skapa teorier för att vinna i spel om pengar. Dessa utmynnade i 
matematiska konstruktioner som var grunden för den moderna sannolikhetsläran.  
 
Ur detta ser vi att utvecklingen och den intellektuella förståelsen av risk har följt en logisk 
förnuftsbaserad väg och i ett senare skede har en parallell väg anlagts längs vilken matemati-
ken och fysiken utvecklats. Detta gällde till en bit in på 1900-talet. I dagens komplexa sam-
                                                 
35 Peter L. Bernstein (1996): Against the gods. New York: John Wiley & Sons, Inc. s. 16. 
36 Peter L. Bernstein (1996): Against the gods. New York: John Wiley & Sons, Inc. 
37 Peter L. Bernstein (1996): Against the gods. New York: John Wiley & Sons, Inc. s. 19.  
38 Hämtat från Encyclopaedia Britannica online academic edition 2007-11-26. 
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hälle utvecklas begreppet i en rad nya riktningar. Jag har valt att beskriva några av dem som 
har haft betydelse för hur vi uppfattar risk och problematiken kring den idag.  

2.1.2 Samhällsfilosofiskt perspektiv på risk 
Ser man till den moderna debatten i samhället av idag är en av de mera framträdande skriben-
terna Ulrich Beck. Han är författare till en mycket omskriven och debatterad bok 
Risksamhället. I den för han fram åsikten att risk skall associeras till de risker utvecklingen 
för med sig. 39 Tidigare generationer kunde identifiera faror och hot som en följd av dåliga 
sanitära förhållanden och bristfällig naturvetenskaplig utveckling. I dag utgörs riskerna snara-
re av risken med den alltför utvecklade industrialiseringen som i sig påverkar människor och 
klimat globalt och på ett mindre visuellt sätt men potentiellt mycket farligare. Så farligt att 
Beck menar att det äventyrar livet på vår jord i alla former. 40 Till dessa nya risker kan vi till 
exempel räkna de kemiska och de nukleära riskerna i den moderna världen. Boken har ett 
samhällsorienterat sociologiskt perspektiv på ett övergripande plan som grund för hantering 
och beskrivning av risker. Fem grundläggande teser lyfts fram från vilka resten av styckets 
argumentation är uppbyggd och utvecklad.  
 
Teserna sammanfattade, med start på nummer ett, innebär att modernismen i sitt senare skede 
har skapat ett antal osynliga men i sig förödande hot, radioaktivitet och kemiska ämnen som 
ger oåterkalleliga skador på allt levande. Dessa skador går bara att påvisa genom att de be-
skrivs ur kausala sammanhang. Riskerna kan på detta sätt förstärkas eller förminskas av dem 
som beskriver dem. De som styr mediaflödet och därmed har makten att sätta agendan för vad 
som skall publiceras får en ledande roll. De har makten att skapa opinioner eller förtiga faror-
na.  
 
I tes två diskuteras fördelningsperspektivet på risker. Riskerna skapar nya typer av klassklyf-
tor mellan den rika klassen och övriga. Klyftorna växer även mellan de industrialiserade de-
larna av världen och utvecklingsländerna. Men risker utgör i förlängningen ändå ett hot mot 
dem som besitter kapitalet, när grunden för profit ligger i produktionen, som i sig skapar ris-
kerna. Om produktionen måste minskas minskar vinsterna.  Det utgör dessutom ett hot mot 
den besuttna klassens personliga hälsa. Den globala naturen av dessa risker urholkar dessutom 
nationalstaternas suveränitet, då det krävs internationell samordning för att kunna komma 
tillrätta med riskerna i sig och deras konsekvenser.  
 
Den tredje tesen är att risk i sig faktiskt kan kapitaliseras och exploateras. De finns ett gräns-
löst behov hos människorna när det kommer till att skydda sig mot risker. Det vill säga att de 
spelar kapitalet i händerna ändå men i ett nytt segment, utveckling av skydd mot de risker 
som från början skapades av industrialiseringen. Detta i sin tur genererar ytterliggare vinster 
till företagsägarna.  
 
Den fjärde tesen är att i en hotsituation är det medvetandet som styr handlandet. Det ger ve-
tenskapen en större roll. I förlängningen av det resonemanget följer att den politiska potentia-
len måste utvecklas ur ett sociologiskt perspektiv för att skapa teorier om människans med-
vetenhet om risker.  
 
Den sista tesen gör gällande att det som hittills ansetts som opolitiskt nu blir politiskt. Det vill 
säga följderna av industrialiseringsprocesser av alla de slag nu måste hanteras inom ramen för 

                                                 
39 Ulrich Beck (1998) Risksamhället. Uddevalla Daidalos AB. 
40 Ulrich Beck (1998) Risksamhället. Uddevalla Daidalos AB s. 33. 
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den politiska arenan. Detta kan påverka företagen via politisk interaktion med deras egna pro-
cesser och i förlängningen kan det leda till kollapsade marknader, devalvering och enorma 
kostnader. Den som kan styra rapporterna och därmed beskriva katastroferna har funnit den 
politiska arena som kan komma att omfördela makt och ansvar. ”Risksamhället har blivit ett 
katastrofsamhälle där undantagstillståndet riskerar att bli normaltillståndet” 41 
 
Resonemanget i Risksamhället utvecklas vidare med diskussioner kring det naturvetenskapli-
ga sättet att beskriva risker i relation till den allmänna uppfattningen om de samma. Beck me-
nar att naturvetenskapen inte räcker till eftersom den tenderar till att se problematiken som 
enskilda bitar eller i geografiskt begränsade områden. Den sociala parametern med allmänhe-
tens förmåga att uppfatta de naturvetenskapliga rapporterna och värdera dessa i ett större 
sammanhang betonas. Problemen är numera globala och berör alla via luften vi andas, vattnet 
vi dricker och maten vi äter. Beck menar att vi går från utveckling till avveckling av välfärd 
genom baksidan av industrisamhället. Nationalstaterna förlorar sin betydelse och nationernas 
betydelse suddas ut till förmån för kapitalet. Kapitalets inflytande ökar beroende på att de nya 
produkter som krävs för riskreducering, medicinskt skydd med mera bara kan genereras via 
utveckling över de stora företagen. De som först skapade riskerna genom sin välfärdsproduk-
tion berikar sig nu ytterliggare på konsekvenserna av sitt tidigare agerande. Klyftorna ökar 
ytterligare mellan den rika världen och den fattiga världen som en följd av att det bara är de 
rika som kan betala för att skydda sig. 
 
Från det globala perspektivet till det individuella är steget kanske långt, men det är trots allt 
där grunden till den framtida utvecklingen drivs. Den drivs av ett antal individer i olika roller, 
som med någon form av underlag tar beslut, som kommer att påverka andra individer, grupper 
av individer eller planeten som helhet. Hur dessa beslut växer fram och de bakomliggande 
psykologiska faktorerna berörs kort i följande avsnitt.  

2.1.3 Psykologiska teorier om risk och beslutsfattning 
I ljuset av den framväxande naturvetenskapen, och de exakta resultat om sannolikhet och 
slump som räknades fram, kom insikten att trots allt fanns det händelser som inte gick att be-
räkna i absoluta tal. Man ser åter på problematiken ur ett mera vetenskapsfilosofiskt perspek-
tiv, men vill ändå komma åt grunden för hur människan uppfattar risk. För att göra det utfors-
kas den kognitiva processen som föregår innan ett beslut fattas. Det formella avstampet till 
denna del av förståelsen kring de inre processerna som ligger till grund för beslutsfattning 
brukar hänföras till år 1713. En schweizisk professor vid namn Nicolas Bernoulli grundlade 
axiomet i det som kom att kallas Petersburgsparadoxen. Innebörden av den är att ta reda på 
hur mycket en människa är beredd att satsa på ett spel om krona eller klave. Om klave kom-
mer upp vid första kastet får spelaren två Schweizisk franc. Om klave först kommer upp i 
andra kastet dubblas vinsten alltså 4 franc och så vidare. Det vill säga att den totala vinst-
summan är oändligt stor om slumpen faller ut så att det bara blir krona vid kasten. Paradoxen 
ligger i att människor som tillfrågades endast var villig att satsa små summor pengar för att få 
vara med i spelet. Ur detta föddes funderingarna på hur rationell människan egentligen är i sin 
beslutsfattning.42 
 
Det skulle ta fram till år 1947 innan två andra forskare lade fram en teori, som man menade 
kunde förklara varför människor inte var beredda att satsa mer pengar på ett spel där vinsten 
teoretiskt sätt var oändlig. Teorin som fördes fram kallas nyttoteorin (utility theory) och fram-

                                                 
41 Ulrich Beck (1998) Risksamhället.  Uddevalla Daidalos AB s. 35. 
42 Scott Plous (1993) The psychology of judgment and decision making. New York: McGraw-Hill inc. s.79. 
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fördes av John von Neumann och Oskar Morgenstern. Här utgår man från att alla beslutsfatta-
re i grunden är rationella. Författarna menar att man alltid kommer att välja det utfall som 
optimerar fördelarna eller vinsterna för beslutsfattaren. I teorin menar Neuman och Morgens-
tern att det finns ett antal axiom som ligger till grund för hur man fattar beslut. Axiom ett in-
nebär att man skall kunna förorda ett alternativ framför ett annat eller vara indifferent till dem 
båda. Axiom två innebär att man aldrig bestämmer sig för ett alternativ som är dominerat av 
andra alternativ. Man delar in denna kategori i två subgrupper, svagt eller starkt dominanta. 
Svagt dominant är när en aspekt är snarlik det andra alternativet i värde men övriga kriterier 
är klart bättre än alternativ två. Starkt dominant är när alla aspekter i alternativet framstår som 
bättre än det konkurrerande alternativet.  Det tredje axiomet gäller annullering. I valet mellan 
två alternativ skall bara det som skiljer dem åt beaktas. Gemensamma faktorer skall bortses 
ifrån. Det fjärde axiomet är transitivitet, om en beslutsfattare föredrar A framför B och B 
framför C gäller att A är att föredra framför C. Den femte satsen menar att en beslutsfattare 
alltid föredrar ett scenario där ett spel mellan det bästa och sämsta resultatet leder till en in-
termediär lösning om oddsen för en sådan uppfattas som tillräckligt bra. Det axiomet är ett 
invarians kriterium. Med det menar man att en rationell beslutsfattare inte låter sig påverkas 
av hur ett alternativ presenteras så länge som resultatet av alternativet är det samma.43   
 
Dessa teorier ligger senare till grund för hela den forskning som växer fram under andra hal-
van av 1900-talet. En rad utvecklingar och tolkningar går att finna. Många av dessa fokuseras 
runt att beslutsfattare sällan har alla parametrar för att kunna fatta beslut efter modellen med 
rationella val. Den kräver total tillgänglighet av allt underlag för att den skall vara giltig. En 
rad andra detaljer och mänskliga egenheter är också påvisade. Dessa leder fram till att nytto-
teorin utvecklas vidare till framgångsteori (prospekt theory). Här visas att trots att informatio-
nen är känd kommer besluten som fattas att divergera från den absoluta rationaliteten till för-
mån för den mer subjektiva verkligheten av hur beslutsfattaren uppfattar utfallet av respektive 
beslut. Dessa beslutsgrunder påvisas genom att undersöka stora grupper av människors prefe-
renser i olika situationer. Ett exempel är beslut kring säkra vinster i jämförelse med eventuella 
vinster men av högre värde, respektive motsatsen en säker förlust eller en större förlust men 
med mindre sannolikhet att den inträffar. Här är det inte de exakta värdena och de sannolika 
utfallen som styr utan människors benägenhet att värdera potentiella vinster som troligare och 
mer värda att satsa på en risk att förlora pengar. Det vill säga man är mer benägen att riskera 
än liten säker vinst till förmån för en osäkrare men mycket högre vinst. I motsatts kommer 
man att välja en liten säker förlust framför att spela med risken att behålla allt eller förlora en 
större summa. En annan del av denna teori är att man väljer på samma sätt som i texten ovan 
men att det som driver beslutet är att man föredrar att aktivt välja framför att eventuellt ångra 
ett taget beslut. Den delen av teorin kallas ångerteori. Slutligen kan nämnas en ickekompensa-
torisk strategi där beslut tas efter förutbestämda kriterier som sinsemellan är graderade. Ett 
sådant exempel kan vara ett avgörande om att köpa en bil som grundar sig på att den skall 
vara fyrhjulsdriven, utrustad med manuell växellåda, och till färgen grön. Detta kommer att 
utesluta en rad andra bilar som ur ett strikt rationellt perspektiv kanske är lika bra eller bätt-
re.44 
 
Att alla beslut inte är strikt rationella går att kompensera genom att vara medveten om de 
bakomliggande faktorer som får beslutsfattare att fatta sina beslut med utgångspunkt i fram-
gångsteorin. Avvikelserna har fördelen av att, trots divergensen från rationalitetsteorin är de 

                                                 
43 Scott Plous (1993) The psychology of judgment and decision making. New York: McGraw-Hill inc. s. 82. 
44 Scott Plous (1993) The psychology of judgment and decision making. New York: McGraw-Hill inc. s. 94-104. 
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konsistenta, det vill säga de är återkommande bedömningsmönster och beslutskriterier som 
kan tillskrivas huvuddelen av alla människor och därmed är de förutsägbara.45  
 
I den heuristiska46 forskningen finns det ytterligare en rad av vanligen förekommande model-
ler för beslutsfattning och exempel på hur dessa mönster kan förutsägas och påverka utfallet 
av ett beslut . Ett exempel ur den kategorin är förankringsteorin47. Den bygger på att man för-
håller sig till något som verkar rimligt och överskådligt och som man har ett förhållande till. 
Grunden för det som skall bedömas presenteras och det tenderar att bli det man håller fast vid. 
För att belysa hur det fungerar kan man utan att räkna under 5 sekunder fundera på resultatet 
av 8*7*6*5*4*3*2*1. Gör en snabb notis av resultatet, svaret redovisas i avsnitt 4.2. Merpar-
ten av alla människor kommer att landa i alldeles för låga eller för höga tal beroende på att 
man kopplar slutsatsen till delar av problemet och inte till helheten. 48 
 
Av detta följer att man ur denna vetenskap kan förutse beslut och påverka beslutsfattare på 
olika sätt i den stund de har att ta ställning till avgörande frågor. Några grundläggande regler 
att beakta före ett eventuellt beslut följer. Vissa avgöranden kräver större försiktighet än 
andra. Om besluten är komplexa eller beslutsfattaren har en övertro på sin egen förmåga re-
kommenderas stor aktsamhet. Nästa rekommendation är att den som tar svåra beslut ibland 
ska kalibrera sin bedömning mot andras med motsvarande kompetens eller förmåga. Den 
tredje delen i detta är att känslan av en hundraprocentig övertygelse alltid skall väcka en miss-
tanke om att något kan vara fel. Slutligen, är säkerheten överväldigande om att beslutet är rätt, 
sök efter motsatsen, svaret på frågan varför beslutet kan vara fel. Detta för att skapa ett djup i 
bedömningen.49  
 
Till sist följer ett litet exempel på svårigheter i bedömningar av det som förefaller givet. Pro-
blemet som presenteras här är hämtat från ett experiment av Peter Wason och Phil Johnson 
utfört 1972. Följande påstående uttalas av en person. ”Om ett kort har en vokal på ena sidan 
så har den ett jämt nummer på andra sidan.” Vilket eller vilka kort måste vändas på för att 
kontrollera om personen ifråga ljuger? 

  
Figur 2. Exempel på tankeproblem vid beslutsfattning. 

                                                 
45 Scott Plous (1993) The psychology of judgment and decision making. New York: McGraw-Hill inc. s. 105. 
46 Hämtat från http://www.ne.se 2008-03-12. Heuristik föreslår en hypotes vars giltighet man sedan kan pröva. 
47  R. Dawes, R .Hastie (2001) Rational choise in an uncertain world. Thousand Oaks: Sage Publications inc. s. 
99-100. 
48 Scott Plous (1993) The psychology of judgment and decision making. New York: McGraw-Hill inc. s. 145-
152. 
49 Scott Plous (1993) The psychology of judgment and decision making. New York: McGraw-Hill inc. s. 230. 
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Svaret på frågan återfinns i avsnitt 4.2. Slutsatserna av experimentet kommer in som en del av 
slutdiskussionen.  
 
Utvecklingen från grundläggande forskning om människors sätt att fatta beslut har idag lett 
fram till integrerad forskning där man med stöd av modern teknik bekräftar eller förkastar 
modeller av den typ som är beskrivna ovan genom att följa processerna på neurokemisk nivå. 
Forskaren P Glimcher har i en rad artiklar presenterat resultat som ligger i fronten för denna 
typ av forskning.50 51 Den tekniska utvecklingen går alltjämt framåt med snabba steg, från 
utveckling av basala industriella produktionslinjer till dagens forskning krig nanoteknik. Pa-
rallellt med tekniken följer de medicinska framstegen där enskilda gener och deras betydelse 
kartläggs och sätts in i ett större sammanhang. Även om man inte på individnivå kan förutspå 
en förväntad livslängd så kan man göra det på gennivå för en grupp individer. I mötet mellan 
dessa världar försöker man nu förena teknik och medicin för att förstå sig på människans inre 
väsen, den kognitiva processen i hjärnan. Man har i en rad experiment lyckats koppla psyko-
logiska modeller med ekonomiska teorier för beslutsfattning till de neurokemiska processer 
som pågår under denna typ av stimuli i hjärnan.52 Detta forskningsfält är en sammansmältning 
av psykologi, ekonomi och medicin. Tanken är att man via denna typ av tvärvetenskaplig 
forskning, där förmodade modeller och beteendemönster ställs mot mätningar av hjärnans 
aktivitet, skall skapa förståelse för de bakomliggande faktorerna som får människor att fatta 
beslut i den ena eller andra riktningen. Ett exempel på en sådan modell, som har kontrollerats 
via mätningar av neurokemiskaktivitet med magnetresonansröntgen, är människors benägen-
het att ta risker. Den psykologiska modellen för detta är beskriven enligt följande diagram. 53 
 

 
Figur 3. Olika personlighetsprofiler i relation till risk. 
 
Författaren menar att människan i regel är mindre och mindre benägen att ta risker ju bättre 
förhållandena hon har. Detta tror man sig kunna visa, att det gäller för alla högre stående arter, 
såsom ett grundaxiom. Man vill korrelera denna typ av beteende till en darwinistisk tanke om 
                                                 
50 Paul W. Glimcher Aldo Rustichini (2004) Neuroeconomics : The consilience of brain and decision Science 
Vol  306 oktober 2004. 
51 Paul William Glimcher, Joseph Kable, and Kenway Louie (2006) American Economic Review: Neu-
roeconomic Studies of Impulsivity, Now or Just as Soon as Possible? VOL. 97 NO. 2 maj 2007. 
52 Paul W. Glimcher Aldo Rustichini (2004) Neuroeconomics : The consilience of brain and decision Science 
Vol  306 oktober 2004 s. 451. 
53 Paul W. Glimcher Aldo Rustichini (2004) Neuroeconomics : The consilience of brain and decision Science 
Vol 306 oktober 2004 s. 448. 
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arternas utveckling och de starkastes överlevnad, i detta fall i skepnaden av de mest försikti-
gas framgång till fortsatt existens över tiden.54 Den underliggande beslutsprocessen i hjärnan 
för hur dessa beslut fattas går att mäta i form av mängden aktivitet i olika centra i hjärnan. 
Slutsatsen av detta är att vi i framtiden, med stor sannolikhet, bättre kommer att förstå hur 
beslut fattas och varför. I en förlängning skulle man kunna tänka sig en modell där man prö-
var chefer i utsatta positioner för att kunna förutsäga vilken neurobiologisk personlighetstyp 
de representerar och om den typen är önskvärd så som ledare för en förestående operation. 
 
Med denna bakgrund till riskbegreppet och dess mångfasetterade struktur går jag vidare till att 
beskriva tre olika metoder för att bedöma, beräkna och strukturera risk. Jag har förutom För-
svarsmaktens modell valt två andra modeller som är skapade för att bedöma risker som kan 
uppstå i verksamheten för två likartade organisationer. Den ena är den amerikanska försvars-
maktens huvudmodell, den andra är en modell utvecklad av FBI.  

2.2 Valda metoder och modeller för riskanalys 

2.2.1 Försvarsmaktens metodbeskrivning för riskanalys.  
Försvarsmakten har i alla former av planering behov av att förhålla sig till det okända. De 
uppgifter som skall lösas är ofta ganska klara och så är även de resurser som står till buds för 
att genomför det uppdrag man blivit tilldelad. Osäkerheterna kommer främst från vad man 
möter under genomförandet av sin plan i form av hot av olika slag och vad man kan göra för 
att skydda sig mot dessa. I exemplet från Afghanistan som nämndes i avsnitt 1.3 fanns en rad 
sådana faktorer. Delar vi upp dessa faktorer i underavdelningar finner vi graden av hot och 
förmågan att verkställa dessa, genom att påverka den svenska enheten på ett negativt sätt. 
Vidare finner vi det svenska förbandets förmåga till eget skydd genom aktivt eller passivt 
agerande. Avslutningsvis, de egna enheternas resurser för återhämtning om något skulle in-
träffa som skadade styrkan. För att få en samlad bild och en enhetlig bedömning av frågor 
med denna typ av komplexa kopplingar till varandra har Försvarsmakten tagit fram en egen 
modell för bedömning av risk. Resultatet från modellen skall vara ett genomarbetat underlag 
där alla kända risker är identifierade, bedömda, och åsatta en risknivå. Underlaget från den 
bedömningen är sedan kommunicerat med den chef som har mandat att hantera risk för den 
nivå mot vilken analysen har gjorts. Chefen kan acceptera risken eller hantera den genom att 
med egna resurser minska den. Det sista alternativet som står till buds är att hemställa till hög-
re chef om mera eller andra resurser för att minska risken. Beslut som är fattade med denna 
modell som grund skall också vara spårbara. Det betyder att om något oförutsätt inträffar skall 
man kunna gå tillbaka till det förarbete som är genomfört i syfte att identifiera var i processen 
man har förbisätt det inträffade. På detta vis blir det en lärande process där en utveckling av 
förmågan att bedöma risk gradvis kan ske.  
 
Modellen är sammansatt av 5 olika steg. Grunden för att tillämpa denna metodik för bedöm-
ning är att det finns ett genomarbetat bakgrundsunderlag som går att använda som fundament 
för en fördjupade riskanalys. Den typ av underlag som vanligen finns till hand vid planering 
av en mission eller genomförande av en insats är en så kallad (IPB) Intelligence preparation 
of the battle space. 55 En schematisk skiss av modellen finns nedan.56 Bilden förutsätter att 
                                                 
54 Paul W. Glimcher Aldo Rustichini (2004) Neuroeconomics : The consilience of brain and decision Science 
Vol 306 oktober 2004 s. 448. 
55 FM 34-130 Headquarters Department of the Army Washington, DC, 1 maj 1998. 
56 Metodanvisning riskhanteringsmodell HKV 01 310:71155 2007 06 29 Bilaga 11 s. 1. 
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uppsatsen läses digitalt eller är utskriven i färg. En utförlig genomgång av modellens olika 
steg kommer att redovisas i den följande texten. 
 

 
Figur 4. Försvarsmaktens riskhanteringsmodell. 
 
För att kunna driva en bedömning med denna modell som utgångspunkt krävs det att ansvarig 
chef, riskhanteraren57 är väl utbildad i metoden och att han har en stab med motsvarande ut-
bildning som kan genomför sin del av arbetet. Modellens fem steg ger ansvaret till chefen i 
den turkosa delen och ansvaret till staben i det grå fältet. När dessa grundförutsättningar är 
uppfyllda är det dags att skrida till verket i steg ett av modellen.  
 
1a) är utgångspunkten för bedömandet där grundvärden fastställs av chefen enligt bilden 
ovan. De fyra stegen är följande. Definiera uppgiften och verksamheten. Avgränsa de samma 
till tid, geografi och tema. Omformulerat i frågor motsvarar det svaren på, vad skall göras? 
Vem skall göra det? Varför skall det göras? Under vilken tid skall det göras/när skall det vara 
klart? Hur skall det göras? Var skall de göras? 
 
1b) är att identifiera och prioritera de skyddsvärda tillgångarna58.  

                                                                                                                                                         
57 Metodanvisning riskhanteringsmodell HKV 01 310:71155 2007 06 29 Bilaga 10 s. 4 (Den chef (beslutsfattare) 
som är satt att fatta beslut avseende hur risker skall hanteras i förhållande till en viss uppgift. Riskhanterarens 
mandat skall vara tydliga. Dessa mandat skall omfatta vilka skyddsåtgärder som han eller hon har rätt att fatta 
beslut om. 
58 Metodanvisning riskhanteringsmodell HKV 01 310:71155 2007 06 29 Bilaga 10 s. 5 I FM riskhanterings-
sammanhang används begreppet för de tillgångar som anses ha ett särskilt värde. 
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När uppgiften löses eller verksamheten bedrivs enligt 1a, vilka skyddsvärda tillgångar sätts då 
på spel? Vilken eller vilka av dem är mest skyddsvärda och betingar det högsta värdet?  
 
1c) är att fastställa vilka typer av hot som skall analyseras. När uppgiften löses enligt 1a, vilka 
typer av hot kan då påverka eller angripa de skyddsvärda tillgångar som identifierats i 1b. 
Hoten kan vara många och mycket varierande. Chefens uppgift är att identifiera de hot som 
skall föras vidare i bedömningen.  
 
1d), här ska konsekvensskalan fastställas. Om skyddsvärda tillgångar skulle påverkas, skadas, 
röjas eller gå helt förlorade på grund av ett visst hot, vad skulle det få för konsekvenser? Kon-
sekvenserna uttrycks i ord i 5 eller 10 ”utfallsrum” vilka förs in i en konsekvensskala som är 
kopplad till en skyddsvärda tillgången och till typen av hot. Exempel på en sådan skala följer 
nedan. 59 Den skyddsvärda tillgången i detta exempel är personalens liv och hälsa. 
 
Konsekvensskala Konkret konsekvens 

(skyddsvärd tillgång = liv och hälsa, hot = xxx) 
Synnerligen  
allvarlig      (9-10) 

Konsekvens som medför ett stort antal döda (fler än 10) 
och många allvarligt skadade 

Allvarlig      (7-8) Konsekvens som medför många dödsfall (färre än 10) och  
flera allvarligt skadade. 

Kännbar       (5-6) Konsekvens som kräver kvalificerad sjukvård (motsvarande  
ROLE60 3) och kan lämna permanenta fysiska men eller resultera 
i enstaka dödsfall.  

Lindrig         (3-4) Konsekvenser som kräver sjukvård (motsvarande ROLE1-2) och 
eventuellt kortare konvalescens, men som ej lämnar permanenta  
fysiska men. 

Försumbar    (1-2) Konsekvens som endast kräver enkel sjukvård (egenvård, sjuksköterska)
Figur 5. Exempel på konsekvensskala. 
 
När chefen/riskhanteraren kommit så här långt är det dags för nästa steg i analysen med de 
ingångsvärden som chefen har lämnat som grund till arbetet.  
 
Följande granskning av steg 1 är ett försök att se vad som kan påverka utfallet av arbetet och 
hur resultatet av det kan variera. Delsteg 1a är objektivt. Chefen analyserar sin uppgift och 
fastställer vad som gäller. Steg 1b, detta moment innehåller en aning mera subjektivitet och 
kräver en djupare eftertanke hos beslutsfattaren. En ryggmärgsreflex är att sätt personalens liv 
och hälsa i första rummet men andra skyddsvärda tillgångar kan ha väl så hög prioritet. En 
sådan kan vara information som i främmande händer kan skada rikets säkerhet. En annan till-
gång kan vara Försvarsmaktens renommé som trovärdig och pålitlig partner i det internatio-
nella samarbetet. Metoden medger att man väljer mer än en skyddsvärd tillgång. Detta steg 
innehåller en viss grad av tolkningsutrymme för chefen. Detta medför att resultatet av mo-
mentet till en del återspeglar de värderingar och normer som den beslutsfattande chefen själv 
besitter. Steg 1c, vid fastställandet av de olika typer av hot som kan påverka den skyddsvärda 
tillgången finns det stort utrymme för chefen att inrikta och avgränsa arbetet till att beröra 
vissa utvalda hot eller en grupp specifika hot. Det är helt upp till chefen att avgöra i vilken 
riktning stabens vidare arbete skall styras genom att välja och prioritera de hot som skall ana-

                                                 
59 Metodanvisning riskhanteringsmodell HKV 01 310:71155 2007 06 29 Bilaga 1 s. 5. 
60 AJP-4.10(A) ALLIED JOINT MEDICAL SUPPORT DOCTRINE februari 2002 s. 26. 
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lyseras på djupet. Här lämnas ett stort eget utrymme till riskhanteraren och valen han gör är 
direkt styrande för resten av processen. Dessa val kommer att falla tillbaka på den bakgrund 
och de värderingsgrunder beslutsfattaren har sedan tidigare och bär därmed en tydlig person-
lig prägel. Steg 1d, konsekvensskalan kan och ska variera med den uppgiften som skall lösas. 
Det exempel på konsekvensskala som återfinns ovan är ett där lösandet av uppgiften värderas 
väldigt högt i relation till personalens liv och hälsa. Även detta moment ger en tydlig person-
lig prägel av riskhanterarens syn på, och värdering av vad olika utfall får för konsekvenser för 
försvarsmakten. En individ med stor benägenhet att acceptera förluster kommer att värdera 
konsekvenserna av det som lägre. Värderingen är dock tydlig för alla som tar del av underla-
get.  
 
Sammanfattningsvis ger de fyra delarna i steg 1 en bild av att ingående underlag för riskana-
lysen är starkt präglat av karaktär och läggning hos den chef som är utsedd till att hantera ris-
kerna.  
 
Steg två i modellen är en bedömning av de potentiella hoten. Denna del genomförs normalt av 
den grupp inom staben som fokuserar på underrättelse. I modern tappning kallad för 2. funk-
tionen. Analysen av hot utgår från den av chefen fastställda hotkatalogen i 1c. Hoten i sig 
måste brytas ner till en hög grad av konkretisering. Några exempel på vad som kan förekom-
ma i underlaget från högre chef är hot från terrorister, hot i form av tropiska sjukdomar som 
kan drabba förbandet, hot i form av en komplex trafiksituation, hot från den yttre miljön i 
form av ROTA61. Dessa hot måste brytas ner i enskilda delar för att vara möjliga att analysera 
och bearbeta. En sådan nedbrytning kan vara från det överordnade hotet tropiska sjukdomar 
till det uppdelade hotet från malaria, denguefeber, leichmanios och så vidare. Respektive del-
komponent är nu föremål för en fördjupad analys och granskning. Den analysen utmynnar i 
en gradering efter hotnivå på en skala från 1 till 5. Exempel på en sådan skala följer nedan. 62 
 

 
Figur 6. Hotbedömning i siffror och färg. 
 
Varje enskilt hot som är identifierat kommer att få en siffra och därtill hörande färg. Vissa hot 
kan vara väldigt svåra att bedöma så som aktörsdrivna hot mot förbandets säkerhet. För dessa 
finns en egen bilaga med en egen metod utarbetad och instruktioner om hur den skall hante-
ras. 63 Produkten från den bilagan är den samma, en siffra och en färg. Varje beslut om att 
gradera ett hot enligt skalan skall dokumenteras. Olika typer av hot kommer att bedömas av 
olika individer inom 2. funktionen. Alla stabsmedlemmar har inte samma kunskap inom de 

                                                 
61 Hämtat från http://www.nato.int/docu/stanag/aap015/2005-aap15.pdf 2008-03-12. Release Other Than Attack, 
till exempel utsläpp av kemikalier från industrier som skadats. 
62 Metodanvisning riskhanteringsmodell HKV 01 310:71155 2007 06 29 Bilaga 2 s. 3. 
63 Metodanvisning riskhanteringsmodell HKV 01 310:71155 2007 06 29 Bilaga 4. 
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olika delområdena. Därför är det av stor vikt att alla beslut om gradering dokumenteras så att 
det går att utläsa vad som ligger till grund för bedömningarna.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att steg två är en rad hotbedömningar nedbrutna så långt det är 
möjligt. Vissa delar i den bedömningen kräver djup fackkunskap och lång erfarenhet av dem 
som genomför analyserna. Arbetet kan vara mycket omfattande och ta en hel del tid i anspråk. 
Vidare är det beroende av vad det finns för data från det aktuella området och de aktörer som 
verkar där. Precisionen i bedömningarna ökar avsevärt om underlaget består av konkret in-
formation och antalet antaganden kan minimeras.  
 
I Afghanistan scenariot finns det en rad olika hot som skulle kunna ha varit föremål för ana-
lys. Med den utgångspunkt i det som diskuterades i avsnitt 1.3; brister avseende sjukvården, 
skulle det ha varit relevant att bedöma hoten i form av en trafikolycka långt bort från den egna 
basen eller ett direkt angrepp från någon av aktörerna i området mot det svenska förbandet. 
Avseende trafiksituationen skulle man då kanske bedömt hotet till fyra på hotskalan. Grunden 
för den bedömningen skulle vara att det förekommer en blandad trafikbild med allt från mul-
åsnedragna kärror och oskyddade gångtrafikanter till tunga lastbilar med tveksam status avse-
ende belysning och bromsar. Till detta skall läggas befolkningens vana att köra så fort fordo-
nen tillåter, och i vissa kretsar även under ett inte försumbart inflytande av alkohol och andra 
droger.   
 
Steg tre i modellen går ut på att identifiera skydd och bedöma sårbarheter. Skydd definieras i 
bilaga 10 till ”I FM riskhanteringssammanhang används begreppet skydd med betydelsen 
förmågan att skydda en (skyddsvärd) tillgång mot ett hot.” 64  Även till detta steg finns en av 
Försvarsmakten egenutvecklad metod. 65 Denna del av bedömningen görs av den operativa 
funktionen i dagligt militärt språkbruk kallad 3. funktionen. För att kunna göra en förfinad 
bedömning av skyddet delas det upp i fyra huvudrubriker med därtill hörande underavdel-
ningar. Förebyggande skydd, omfattar utbildning, förbandssammansättning, lagar och förord-
ningar samt planverk. Aktiva skydd, är uppdelat på vapensystem, underrättelseförmåga, be-
vakningssystem och motmedel/varnare. Passiva skydd är indelade i personlig skyddsutrust-
ning, fortifikatoriska skydd, skyddsrum och splitterskydd. Slutligen återhämtning/återställning 
som består av delkomponenterna medicinsk evakuering, strategisk evakuering och sjukvårds-
resurser ROLE 1-3. 66 Varje hot som är identifierat skall värderas mot de av ovan nämnda 
skyddsåtgärder som är relevanta för det specifika hotet. Denna värdering kräver deltagande 
från en rad olika funktionsföreträdare. Samtliga måste vara väl insatta i riskhanteringsmodel-
len och förstå processen. Bedömningarna utmynnar i en sårbarhetsbedömning enligt exemp-
let. 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
64 Metodanvisning riskhanteringsmodell HKV 01 310:71155 2007 06 29 Bilaga 10. 
65 Metodanvisning riskhanteringsmodell HKV 01 310:71155 2007 06 29 Bilaga 5. 
66 Indelningen beskrivs i AJP-4.10(A) ALLIED JOINTMEDICAL SUPPORT DOCTRINE. 
67 Metodanvisning riskhanteringsmodell HKV 01 310:71155 2007 06 29 Bilaga 11 s. 3. 
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Sårbarhets- 
nivå 

 

Riktlinjer för bedömning 

Mycket hög 
sårbarhet 

Inga eller endast enstaka skyddsåtgärder är vidtagna. 
Tillgång till eller påverkan på den skyddsvärda tillgången 

är mycket lätt att åstadkomma 
Hög 

sårbarhet 
Skyddsåtgärder existerar, men ett flertal sårbarheter 

Möjliggör tillgång till eller påverkan på den skyddsvärda 
tillgången 

Förhöjd 
sårbarhet 

Effektiva skyddsåtgärder är implementerade, men enstaka 
sårbarheter förekommer vilka kan utnyttjas för tillgång till 

eller påverkan på den skyddsvärda tillgången 
Låg 

sårbarhet 
Effektiva och av varandra oberoende skyddsåtgärder är 

implementerade. Tillgång till eller påverkan på den skyddsvärda 
tillgången är mycket svår att åstadkomma 

Ingen synbar 
sårbarhet 

Flera effektiva och av varandra oberoende skyddsåtgärder är 
implementerade. Inga kända sårbarheter är identifierade. 

Figur 7. Sårbarhetsbedömning verbalt och i färg. 
 
Sårbarheterna kan variera mellan de olika variablerna som är föremål för bedömning. Som 
exempel kan vi återkoppla till vår ursprungliga händelse med trafikolyckan. Här kan vi få en 
rad olika utfall i sårbarhetsbedömningen. Utbildningsståndpunkten i förbandet avseende trafik 
anses mycket god, så även efterlevnaden av lagar och förordningar. Detta gör att denna del av 
sårbarheten bedöms till grön, låg sårbarhet. Delen med de aktiva skydden berör underrättelse-
systemet som levererar in rapporter om trafikintensiteten på de aktuella vägarna i området. 
Systemet fungerar i princip men det finns av och till bekymmer med den tekniska överföring-
en från sensorerna längs vägarna. Det gör att vi landar på gul i skalan, förhöjd sårbarhet. Pas-
siva skydd har i detta fall en hög verkan. Bilarna personalen färdas i är av högsta standard och 
alla säkerhetssystem fungerar. Åtföljandet av bältestvånget är mycket högt. Här skattas sår-
barheten till grön, låg sårbarhet. Orsaken till att den inte blir vit är att det trots allt finns gott 
om stora lastbilar med låg standard och privatbilister som kör mycket fort på de aktuella väg-
avsnitten. Dessa bedömningar ska nu sammanföras med bedömningarna i steg två. Det sker 
via en sammanställning av data i ett Excelark.68 
 

 
Figur 8. Sammanvägning av hotbedömning med bedömningen av sårbarhet och skydd. 

                                                 
68 Metodanvisning riskhanteringsmodell HKV 01 310:71155 2007 06 29 Bilaga 5 s. 5. 
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Bedömningen kan nu ske antingen genom en sammanvägning av de olika sårbarheterna, eller 
så förs tabellen över till nästa steg i processen, för att precisionen i steg fyra ska bli bättre.  
 
Sammanfattning av steg tre. Sårbarheter klassificeras efter en rad olika kriterier. Dessa kan 
variera från bedömning till bedömning och har i samma bedömning olika relevans beroende 
av vad det är som skall analyseras. Momentet kräver en bred sammansättning av olika kompe-
tenser för att resultatet skall bli precist. Slutprodukten vid komplexa bedömningar är tidskrä-
vande att nå fram till och består av en mycket stor mängd data som måste bearbetas vidare i 
nästa steg. 
 
Steg fyra i processen är även det en metod i sig. Metoden och arbetsgången redovisas i en 
särskild bilaga i metodanvisningsdokumentet. 69 Syftet med detta steg är att sammanföra de 
bedömda hoten i steg två med de bedömda sårbarheterna i steg tre. Detta sker genom att den 
personal som arbetat med de olika processerna träffas och gemensamt färdigställer underlaget 
i steg fyra. Arbetet sker i tre moment. Delmoment ett är att bedöma sannolikheten för att ett 
visst hot inträffar och gradera resultatet på en 10 gradig skala. 70 
 
Sannolikhet (skattning)  
Sannolik >50% (9-10) 
Trolig <50% (7-8) 
Möjlig <25% (5-6) 
Tvivelaktig <5% (3-4) 
Osannolik <1% (1-2) 
Figur 9. Tabell som visar skattningen av sannolikhet och sätter numeriskt värde på den. 
 
Sannolikheten är en gemensam produkt av det bedömda hotet och våra vidtagna skyddsåtgär-
der. Därefter skall konsekvensen beskrivas om ett visst hot inträffar. Värderingen skall ske 
mot den skala som fastställdes i steg 1d av modellen och resulterar i en siffra från 1 till 10. En 
skriftlig beskrivning av bedömningen skall följa den nivå på konsekvensskalan som är vald. 
Avslutningsvis skall den bedömda sannolikheten förenas med den bedömda konsekvensen i 
skalan. De fastställda värdena läses av mot respektive axel ett koordinatsystem.71  
 

 
Figur 10. Matris för att bedöma risk genom sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. 
 

                                                 
69 Metodanvisning riskhanteringsmodell HKV 01 310:71155 2007 06 29 Bilaga 6. 
70 Metodanvisning riskhanteringsmodell HKV 01 310:71155 2007 06 29 Bilaga 10 s. 5. 
71 Metodanvisning riskhanteringsmodell HKV 01 310:71155 2007 06 29 Bilaga 11 s. 2. 
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Det avlästa resultatet beskrivs med risk skalan.72 
 
Risknivå 
Mycket hög 

Risk (5) 
Hög 

Risk (4) 
Förhöjd 
risk (3) 

Låg 
Risk (2) 

Ingen synbar 
Risk (1) 

Figur 11. Värdering av risk efter resultatet i figur 10. 
 
Utfallet för vårt exempel kan då bli att sannolikheten för att det inträffar en trafikolycka någon 
gång under missionstiden är hög det vill säga den skattas till mellan 9-10 på skalan och efter 
diskussion fastställs den till 9. Konsekvenserna om en trafikolycka inträffar, bedöms till 
kännbar enligt chefens fastställda skala blir det 5 till 6. Värdet fastställs till 5. Det betyder att 
det kommer att krävas kvalificerade sjukvårdssystem för att hantera följderna av en sådan 
olycka. Denna analys ger oss två siffror att föra in i figur 10, en 9 på sannolikhetsaxeln och en 
5 på konsekvensaxeln. Slutresultatet av bedömningen är, utläst ur diagrammet och färgkoden, 
orange. Omsatt till ord är det en hög risk att färdas i bil i missionsområdet.  
 
Sammanfattning av metoden för steg fyra i modellen är att här sker sammansmältningen av 
hot och sårbarhetsbedömningarna. Integreringen görs via en sannolikhetsbedömning och en 
konsekvensbedömning i ett gemensamt forum. Deltagare är de individer som gjort grundarbe-
te i steg två och tre. Produkten är en uppskattad risk enligt en 5 gradig skala med förklarande 
text till varje skalsteg. 
 
Steg fem i modellen är en återkoppling till den chef som är riskhanterare på den bedömda 
nivån. Nu ska produkten från steg fyra värderas. Det sker i tre moment. Det första beslutet att 
fatta är om risknivån är acceptabel i relation till den uppgift som skall lösas. Moment två, om 
risken är för hög kan chefen fatta beslut om att öka skyddsåtgärderna med egna resurser ge-
nom att minska hotet, sårbarheten eller båda två. I sista hand, moment tre, om de egna resur-
serna inte är tillräckliga kan chefen hemställa om stöd från högre chef. Högre chef kan nu 
antigen beordra verksamheten ändå och med det ta över ansvaret för den beskrivna risken 
eller tillföra mera resurser för att hantera den aktuella problematiken. Han kan även med che-
fens rätt, ta beslut om att avbryta verksamheten. Avslutningsvis skall riskhanteringsbeslutet 
åtföljas av en plan för hur verksamheten skall följas upp och när en ny analys av risk i områ-
det skall genomföras.  
 
I det fall som är beskrivet i texten kan det innebära att chefen bedömer nivån hög risk för for-
donstrafik till oacceptabel. En kombination av åtgärder kan då sättas in för att minska risken. 
Som exempel kan man minska exponeringstiden genom att inte genomföra transporter på 
landsväg om det inte är absolut nödvändigt. De transporter som ändå genomförs kan vara väl 
koordinerade. På längre sikt kan en CIMIC-kampanj tillsammans med den lokala polisen dri-
vas, syftande till att stävja fortkörningen och få bort de sämsta fordonen från vägarna.  

                                                 
72 Metodanvisning riskhanteringsmodell HKV 01 310:71155 2007 06 29 Bilaga 11 s. 2. 
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Sammanfattningsvis består den sista delen av modellen av tre olika vägar att förhålla sig till 
resultatet från processen. Acceptera det, ändra förutsättningarna med egna resurser eller hem-
ställa om hjälp hos högre chef. Steget avslutas med en plan för uppföljning av riskerna. Alla 
beslut är här knutna direkt till den chef som är utsedd som riskhanterare.  
 
Att förhålla sig till risk är som visats tidigare inte ett nytt fenomen. Det finns en rad andra 
modeller för att hantera problem av samma eller likartad natur. Dessa modeller kan vara kon-
struerade för militära eller civila organisationer. Jag har valt att analysera några av de andra 
modellerna med en likartad tillämpning för att kunna ställe de olika metodernas delkompo-
nenter i relation till försvarsmaktens modell. 

2.2.1 ORM Operational risk management 
En organisation med stor erfarenhet av planering och genomförande av komplexa militära 
operationer är US Marin Corps. De har valt att basera sin riskhantering på en internationellt 
vedertagen modell kallad Operational risk management (ORM). 73 Samma grund för riskhan-
tering är använd av den amerikanska armén och går under betäckningen Field Manual No. 
100-14. 74 Modell är spridd i ett stort antal olika organisationer och finns även inom det 
svenska försvaret som en del av Regler för Militär Luftfart (RML). Jag har valt att analysera 
den amerikanska marinkårens metodanvisning för tillämpning av modellen då jag uppfattar 
den som närliggande den svenska modellen, avseende typen av problemställningar den an-
vänds för. Det vill säga behovet av att analysera risk före och under missioner och operatio-
ner. Definition av risk i detta koncept är” Risk is the chance of hazard or bad consequences”. 
75 Grunderna för deras sätt att se på risk är att identifiera, bedöma och kontrollera risk. I förar-
betet identifierar man behovet av att riskhanteringsprocessen förs i arv från chef till chef så att 
de yngre lär sig att använda metoden som en integrerad del av sitt handlande och som en 
grund för sina bedömanden. Målet är att man ser på processen som en del i arbetet kring ”for-
ce protection”. I modellen identifieras också att uppfattningen om vad som är en risk varierar 
från person till person. Principen är att integrera riskhantering i planering, träning och genom-
förande av uppdrag. Riskbesluten skall tas på rätt nivå i organisationen, det vill säga att varje 
nivå ska ta ansvar för sina egna risker men högre chef delar ansvaret med sina underlydande 
för deras risk. Det ska ske en delegering av ansvar och därmed risk från den högre till den 
lägre nivån. Om en underställd chef finner att uppdraget som för stunden skall lösas kan på-
verka den högre chefens vilja ska den underlydande chefen efterfråga ett godkännande av 
verksamheten innan genomförandet.  
 
Metoden bygger på fem på vart annat följande steg, identifiera faran, fastställ faran för att 
bedöma risk, utveckla motåtgärder och ta riskhanteringsbeslut, implementera utvecklade mot-
åtgärder, kontrollera att åtgärderna efterlevs och utvärdera resultatet av dem. Grafiskt ser det 
ut så här. 76 
 

                                                 
73 Hämtat från http://www.mci.usmc.mil/downloads/pdf/orm(ja).pdf 2007-11-12. 
74 Field Manual No 100-14. Headquarters Department of the Army Washington DC April 1998. 
75 Operational Risk Management, Headquarters Marine Corps Washington, DC, February 2002 s. 16. 
76 Field Manual No 100-14. Headquarters Department of the Army Washington DC April 1998 Kapitel 2 s. 21. 
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Figur 12. Schematisk beskrivning av Operational Risk Management. 
 
Riskerna delas i taktiska risker och risker som genereras från olyckor. Till de taktiska riskerna 
räknas de som uppkommer för att det finns en fiende eller motståndare som påverkar den 
egna styrkan negativt. Till olyckorna räknas allt annat från risker med vådabeskjutning av 
egna till risken att påverkas av klimatet eller drabbas av infektionssjukdomar.  
 
Första delen av processen är att identifiera faror.  Som faror räknas sjukdom, skador, eller 
dödsfall som drabbar personal, vidare skador eller förlust av egendom eller utrustning. Av-
slutningsvis sådant som riskerar att missionen som helhet skadas. Faror finns i alla missioner 
och genereras av att man exponeras för fienden, eller bara av att vistas i den miljö man är satt 
att verka i. I missionsanalysen går man systematiskt igenom alla potentiella faror man kan 
identifiera. Dessa spänner över allt från uppdraget eller missionen i sig till vilken typ av ope-
ration de är frågan om, landstigning, frontalanfall eller fredsbevarande uppgifter. Hur ser ope-
rationsplanen ut? Är den så komplicerad att den utgör en risk i sig? Vem eller vilka är de fi-
entliga grupperingarna man kan tänkas möta? Vad har de för kapacitet och vad är känt om 
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deras sätt att uppträda sedan tidigare?  Vädret och terrängen i vilket man ska verka kommer 
också att påverka förbanden. Här tar man med faktorer som hur länge truppen funnits i opera-
tionsområdet och om man har rört sig i terrängen innan. Det finns även en indelning i olika 
typer av terräng och med dem svårigheter som är förknippat med dem. Förbandet i sig är fö-
remål för värdering. Hur väl utbildad är det, har förbandet en korrekt sammansättning för 
uppdraget? Är det rätt utrustat för ett uppdrag av den aktuella typen? Finns det faror som på-
verkar den mentala statusen hos truppen? Dessa hot kan utgöras av besvärliga förhållanden, 
långa tjänstgöringstider etc. Hur väl samövat är förbandet? Ytterligare än faktor är den till-
gängliga tiden för planering av uppgiften. Grundregeln är att en tredjedel av planeringstiden 
ianspråktas av högre chef och två tredjedelar av tiden tilldelas underställd chef för planering 
av verksamheten. Civila i området skall också identifieras och vägas in i planeringen. Vissa 
grupper skall ha direkt skydd medan andra ska skyddas från oavsiktliga skador från väpnade 
insatser. Kriminella nätverk eller rena banditgäng måste bedömas om de kan påverka truppen 
negativt. 
 
I vår bedömning av läget i PRT´s operationsområde i norra Afghanistan kan vi ur detta första 
steg finna en rad olika saker som skall föras upp på listan över möjliga hot. För att välja ett 
axplock av potentiella faror för att färdas på vägarna i missionsområdet kan nämnas fientliga 
element i form av talibaner eller med dem lierade grupper. Klimat och terrängförhållandena i 
regionen beaktas, varvid man konstaterar att det råder inlandsklimat vilket innebär att det blir 
extremt varmt under delar av året. Terrängen är kraftigt kuperad i vissa avsnitt av området 
med en dominerande bergskedja som löper i rakt igenom. Detta i sin tur påverkar aktionsradi-
en och bärkraften för både flygplan och helikoptrar som kan behöva användas vid en evakue-
ring av skadad personal. Den svenska truppen har inledningsvis liten vana av att uppträda i 
denna typ av miljö vilket ökar deras sårbarhet.  
 
Sammanfattningsvis är det en lång rad olika faror som skall bedömas före varje mission. Om 
grundtanken i dokumentet är implementerad innebär det att arbetet med riskvärderingen skall 
vara en organisk del av all planering. Analysarbetet ligger både på chefen och på staben. Nå-
gon speciell uppdelning för vem som gör vad finns inte.  
 
Steg två i processen är att fastställa farorna ur två aspekter; en sannolikhetsaspekt och en kon-
sekvenseffekt. Resultatet av detta är att bestämma vilken risknivå varje fara utgör och att fast-
ställa risken för hela operationen genom att se till de risker som inte kan elimineras. Momen-
tet genomförs i tre delsteg. Det första steget går ut på att fastställa sannolikheten för att en fara 
skall inträffa. Graderingen sker i bokstäver från A till D. A står för det som är troligt, D står 
för det som är otroligt. Därefter bedöms konsekvenserna om en av de identifierade riskerna 
drabbar enheten. Konsekvensbeskrivningen sker utifrån graden av skada eller sjukdom på 
individnivå eller som förlust av offensiv förmåga på enheten som helhet. Graden av konse-
kvens för varje tänkt utfall kategoriseras från I till IV. I är den mest allvarliga typen av utfall; 
dödsfall, förlust av nyckelmateriel eller skada av nationens intressen. En nivå IV skada be-
skrivs som minimala konsekvenser för personalens säkerhet och hälsa eller för skador på ut-
rustning.  
 
Det sista steget i moment två är en sammanvägning av resultaten i steg två och tre. Den sker 
gemensamt av chefer och deras staber. Detta steg beskrivs mer som en konstform än som ve-
tenskap. Man förlitar sig på personliga erfarenheter och tillgång till exakt information från 
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tidigare händelser. Resultatet bygger på gott omdöme hos de inblandade aktörerna. Samman-
vägningen sker mot tabellen nedan.77 
 

 
Figur 13. Sammanvägning av sannolikhet med konsekvens. 
 
Siffrorna i tabellen läses sedan mot nästa tabell.78  
 

 
Figur 14. Slutlig riskbedömning. 
 
Nu finns en gradering på de risker som kan inträffa. Om vi kopplar detta till vår vägproblema-
tik kan man tänka sig att sannolikheten för att en trafikolycka skall inträffa under missionen är 
hög. Det ger oss en A gradering där. Konsekvenserna har vi tidigare listat som allvarliga be-
roende på de beskrivna omständigheterna. Det ger oss kategori två (allvarliga person skador) 
på konsekvenserna av en olycka. Tillsammans ger detta en inplacering i en riskbedömning 
som betecknas som en 1 enligt figur 14. Det vill säga läget för transport i personbil på väg är 
kritiskt.  
 
Nästa steg, steg 3 i utvecklingen av ORM är att ta fram motåtgärder för att minska risken och 
fatta beslut om vad man kan tänka sig att acceptera. Åtgärderna för att eliminera eller åtmin-
stone minimera oönskade utfall delas grovt in i tre grupper. Utbildning av personalen, fysisk 
kontroll såsom konkreta hinder, vakter med mera och undvikande av faran genom att cheferna 
ser till att förbanden inte exponeras för faran. För att dessa åtgärder skall vara effektiva skall 
                                                 
77 Operational risk management, Headquarters Marine Corps Washington, DC, February 2002 s. 24. 
78 Operational risk management, Headquarters Marine Corps Washington, DC, February 2002 s. 24. 
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de möta följande kriterier. De skall passa förbandet i fråga. De skall vara möjliga att genomfö-
ra och de skall stå i en relevant kostnads- och tidsproportion till vinsten av att genomföra 
dem. Nycken till framgång är att specificera vem som har ansvaret, var de skall ske, när de 
skall ske, och hur varje enskild åtgärd för riskminimering skall genomföras. De risker som 
blir kvar kallas residual risk. Dessa återförs till steg två för ny bedömning och evaluering. 
Detta sker intill dess att chefen accepterar risken eller inga ytterliggare åtgärder går att vidta 
för att minska risken. Nu tar steg två vid för detta moment, chefens egen syn på resultatet för 
bedömningen. Är risken som finns kvar befogad i relation till missionens betydelse? Är risken 
för hög måste nya motåtgärder till eller så eller så avvisas operationen som för farlig.  
 
Tillbaka till exemplet med vägen och trafikfarorna, vad finns nu att göra? Ett förslag till lös-
ning skulle kunna vara följande. Skapa ett utbildningsprogram för personalen i bilkörning.  
Förnya bilparken med inköp av bilar med hög kollisionssäkerhet och krockkuddar. Förbjuda 
transporter i personbilar under de timmar på dygnet när trafikintensiteten är som högst. Till-
sammans kommer dessa åtgärder att sänka risken för allvarliga skador på förbandets personal.  
 
Sammanfattningsvis är det tredje steget en systematisering av vilka motåtgärder som kan infö-
ras för att möta hoten. Dessa skall vara väl avvägda så att de passar missionen. Kvarstående 
risker hanteras av de chefer som har mandat att fatta riskbeslut. Antingen accepteras de eller 
så sker förändringar i skyddet av förbandet eller uppdraget till detsamma. Här finns också en 
möjlighet att begränsa eller delegera risk till underställda chefer, vilket konkret innebär att 
högre chef sätter gränser för underställd personal inom vilka ramar de får verka.  
 
Det fjärde steget i processen är implementeringen av de föreslagna åtgärderna vid förbandet. 
Det sker genom att chefer och staber ser till att åtgärderna kommuniceras på stabsmöten och 
införs där så är lämpligt i stående order för missionen. Den kritiska delen av detta steg är att 
se till att åtgärderna och informationen når alla på ett lättbegripligt och snabbt sätt. Det är vik-
tigt att budskapen är klara och tydliga.  
 
I vårt exempel personbilstrafik på väg skulle utvecklingen i detta steg innebära att bara Toyo-
ta Landcrusers av senare årsmodell än 2006 får framföras av personal med förarbevis för tung 
personbil. Till detta kommer ett förbud för trafik med personbil som inte direkt är påkallat av 
en pågående operation, gäller mellan klockan 0800 och 1700 då trafiken av civila fordon är 
som mest intensiv.  
 
Sammanfattningsvis är steg fyra en ren implementeringspunkt. Här skall alla de föreslagna 
åtgärderna in i orderverkan och utbildningsplanerna. Parallellt med detta skall informationen 
spridas till alla medlemmar av de aktuella enheterna. 
 
Det femte och sista steget i modellen är att övervaka att förbanden följer de direktiv som är 
utgivna. Devisen som gäller är: förtroende är bra kontroll är bättre. Under hela missionen följs 
riskhanteringen upp med kontinuerliga utvärderingar av att de åtgärder som är vidtagna svarar 
mot de behov som finns. En utvärdering av helheten sker också med jämna mellanrum. Här 
värderas hela processen och utfallet, mot de faktiska händelserna i missionsområdet. 
 
I vårt fall ställer sig chefen vid grinden efter niokaffet och kontrollerar mängden utgående 
trafik från kampen. I anslutning till det sker en kontroll av vakternas skrivna instruktion för 
vilka fordon som får lämna lägret. Någon månad senare begär han in ett underlag på antalet 
trafikincidenter under den aktuella perioden från det att de nya reglerna började gälla till idag.  
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Sammanfattning av steg fem är, att det är där kontroll och kontinuerlig uppföljning sker.  

2.2.2 ARM (Analytic risk management) 
En modell som särskiljer sig lite mer från de två modeller jag beskrivit ovan är den modell 
som FBI (Federal Bureau of Investigation) använder sig av. I den modellen har man utvecklat 
de verbala bedömandena till siffror vilket i förlängningen gör att man kan använda metoden 
för rent matematiska beräkningar av risk.  Modellen går under beteckningen ARM (Analytic 
risk management). 79 Den är indelad i sex steg vilka är tillgångar, hot, sårbarheter, riskkalkyle-
ring, motåtgärder och avslutningsvis riskbedömningsrapportering. Utgångspunkten för model-
len är definitionen av risk såsom ”Risk = skada uppkommen genom förlust av tillgång * hot * 
sårbarhet (R=I*T*V) 80”. Grundfilosofin är att riskhantering syftar till att kontinuerligt välja 
och vidta motåtgärder för att uppnå ett optimalt resultat där risker och kostnader är balansera-
de mot varandra. Modellen innehåller en rad olika tabeller för omvandling av de verbala be-
dömningarna till matematiska värden.  
 
En kort beskrivning av modellens olika steg börjar med tillgångarna. Dessa definieras till re-
surser av centralt värde som FBI måste skydda. Exempel på kan vara personer, information, 
operationer, utrustning byggnader, och psykosociala resurser. Tillgångarna värderas i tre steg. 
Först sker en identifikation av vilka tillgångar som skall skyddas. Sedan följer en skriftlig 
framställning av vad det värsta som kan drabba var och en av de skyddsvärda tillgångarna är. 
Avslutningsvis sker en bedömning i ord vad det skulle betyda om tillgången skadades eller 
gick förlorad. Skalan mot vilken bedömningen sker är låg, medium, hög och kritisk. Dessa 
nivåer konverteras sedan till numeriska värden enligt tabellen nedan. Värdena svarar mot bok-
staven I i formeln.81 
 

 
Figur 15. Konsekvensbedömning av skada som drabbar skyddsobjekt. 
 
Åter till Afghanistanexemplet och personalen där. Med denna modell skulle vi börja med att 
identifiera personalen i missionen som den tillgång av centralt värde som vi vill skydda. I den 
skriftliga framställningen beskriver vi dödsfall av fler än 10 soldater som det värsta som kan 
hända, därnäst lägre förlustsiffror och livslång invaliditet som en konsekvens av de skador 
personalen eventuellt kan åsamkas.  Överför vi en eventuell trafikolycka med risk för en till 
två skadade eller dödade soldater till tabellen får det ett värde motsvarande hög nivå på den 
höga skalan. Blir förlusterna större kommer vi att stå på en kritisk nivå i matrisen. Så det sif-
fervärde som faller ut i vårt exempel är 49 hög nivå på den höga skalan. Värdet på den första 
konstanten i formeln är nu definierat.   
 
Nästa moment är att hantera hoten. Hoten beskrivs som generella situationer som kan förorsa-
ka skada på den skyddsvärda tillgången. Det kan genereras från en hel rad olika ting så som 
personer, organisationer, trafik och så vidare. Vid bedömning av hoten skall alla tänkbara hot 

                                                 
79 Dean Lee. Risk assessments and future Challenges. Law Enforcement Bulletin Juli 2005 vol 74 nr 7. 
80 R= risk I=impact T= threat V= vulnerability 
81 Dean Lee. Risk assessments and future Challenges. Law Enforcement Bulletin Juli 2005 vol 74 nr 7 s. 4. 
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identifieras. När så har skett graderas hoten av riskhanteraren i fyra grupper låg, medel, hög 
och kritisk. Även dessa värderingar transformeras till numeriska värden och svarar mot bok-
staven T i formeln. Det numeriska värdet läser man ur tabellen nedan. 82 
 

 
Figur 16. Graderings mall för identifierade hot. 
 
De hot vi ser i det valda exemplet är återigen den besvärliga trafiksituationen i kombination 
med en undermålig fordonspark och hög fart längs vägarna. Resultatet av den samlade hotbe-
dömningen bedöms till hög i den höga skalan. Värdet för T blir då 0.74. 
 
Sedan följer sårbarheter som beskrivs som svagheter som en motståndare kan utnyttja får att 
få tillgång till den skyddsvärda tillgången. Här skall alla potentiella sårbarheter för varje till-
gång beskrivas. Därnäst skall eventuella motåtgärder som kan kopplas till tillgångarnas sår-
barheter identifieras. Till det skall den bedömda effekten av motåtgärderna uppskattas. Även 
detta verbaliseras i den fyragradiga hierarkin från låg till kritisk. Detta omvandlas till nume-
riskt format och svarar mot bokstaven V i formen för att räkna ut risk. Detta värde hämtas 
från tabellen ovan då hot och sårbarhet bedöms efter samma numeriska skala vid konvertering 
från verbalt format till sifferformat.  
 
Vi kan se på sårbarheten ur följande perspektiv. Sårbarheten för personal i personbilar är hög. 
Skalskyddet bedöms som relativt lågt och utbildningsnivån när det gäller att framföra dessa 
lite tyngre fyrhjulsdrivna bilar är låg. De aktiva motåtgärder som kan vidas för att öka skyddet 
är som tidigare val av tider och vägar då trafikintensiteten är mindre. Mera utbildning av per-
sonalen i körteknik, eller som ett sista alternativ att byta ut personbilarna till pansarskyttefor-
don med bättre skalskydd. Om delar av dessa åtgärder vidtas bedöms risken att vara hög i 
medium skalan för personalen när transport sker längs vägarna. Det numeriska värdet åter-
finns i tabellen ovan och faller ut till 0.49.  
 
Nu är alla tre variablerna på plats så då går man till nästa steg, att beräkna risken. Utfallet blir 
en risk utryckt som en produkt av ingående värden. Dessa riskprodukter går att sätta i relation 
till varandra och dess numeriska värde ger en relation till hur stor eller liten risk något utgör i 
relation till något annat som är uträknat på samma sätt. Högre värde motsvarar alltså en högre 
risk. För det exempel som har värderats skulle resultatet bli I*T*V vilket ger 49*0,71*0,49= 
17,0.  
Ett exempel på en riskhanteringstabell ser ut så här. 83 

                                                 
82 Dean Lee. Risk assessments and future Challenges. Law Enforcement Bulletin Juli 2005 vol 74 nr 7 s. 6. 
83 Dean Lee. Risk assessments and future Challenges. Law Enforcement Bulletin Juli 2005 vol 74 nr 7 s. 8. 
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Figur 17. Exempel på en sammansatt riskanalystabell. 
 
När nu risken är bedömd kan man utvärdera vilka motåtgärder som skall sättas in. En rad oli-
ka förslag på åtgärder finns listade i texten och de spänner från skydd av individer till skydd 
av folkets stöd och organisationens inre moral. Dessa beskrivs i termer av avskräcka, upp-
täcka, förhindra, försvara eller besegra. Hanteringen av vad man skall göra sker genom att 
man sammanför dem med de händelser man vill undvika i en tabell och listar ambitionen samt 
den bedömda kostnaden för att hantera hoten. 84 

                                                 
84 Dean Lee. Risk assessments and future Challenges. Law Enforcement Bulletin Juli 2005 vol 74 nr 7 s. 10. 
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Figur 18. Möjliga motåtgärder med beräknade kostnader. 
 
Metoden avslutas med en säkerhetsriskbedömningsrapport som tar upp alla de delar som kan 
ge högre chef det underlag som behövs för att prioritera bland de aktuella riskerna, och fatta 
beslut om åtgärder för att påverka risknivåerna. Rapportens kvalité är beroende av att analys-
processen som leder fram till den har haft allt stöd som är möjligt även från andra organisa-
tioner än den egna.  

3.  Analys 
3.1 Vetenskapsfilosofisk och psykologiskt perspektiv på risk 
I min härledning av begreppet risk uppfattar jag att de första belagda källorna och till dem 
hörande resonemang kring ordet, återfinns under antiken. Ur gruppen av närbesläktade ord, 
såsom sannolikhet, slump, säkerhet och visshet, formas den intellektuella kontext som kom-
mer att granskas och utvecklas genom seklerna. Olika tiders syn på världen och vad det är 
som styr den kommer att påverka tolkningen av begreppet och sättet att förhålla sig till det. 
Det blir på detta vis ett barn av sin tid. Från antikens förnuft och logik hos de stora tänkarna, 
över gudarnas vilja i grekisk, romersk, kristen och islamsk tappning till medeltidens djupare 
resonemang om förnuftets naturliga ljus och moralisk visshet, förs insikterna om risk framåt. 
Möjligen kan man beroende av religiös uppfattning se den Lutherska synen på förnuftets be-
tydelse som en intellektuell regression tillbaka till uppfattningen hos antikens agrara befolk-
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ning. Upplysningstiden blir avstampet för ett mer sekulärt perspektiv. Descartes arbete med 
grunden för rationalismen och Spinozas frikoppling av det gudomliga inflytandet från den, 
skapar därmed en annan tankemässig kontext. Parallellt med denna utveckling löper från 
1200-talet och framåt en linje med utvecklingen av den moderna matematiken som i viss mån 
kommer att prägla begreppets betydelse ur ett naturvetenskapligt perspektiv. De grundläggan-
de arbeten som sker finns än i dag som underlag till matematiska beräkningar av sannolikhet 
och risk. Under slutet av 1700-talet och framåt kommer den filosofiska synen på risk att blan-
das med den alltmer utvecklade matematiska förståelsen av sannolikhet. Detta kulminerar i 
det tidiga 1900-talets argumentation mellan fysikerna Albert Einstein och kvantmekanikens 
fader Werner Heisenberg där den absoluta vetenskapen stöts mot åsikten att det finns en gud 
som ligger bakom allt. En efterdyning av den debatten finns idag i kreationistiska tankar om 
intelligent design.  
 
Så som det är beskrivet i kapitel 2.1 exploderade användningen av begreppet risk under 1900-
talet och blev till en naturlig del av en rad framväxande discipliner. Behovet av att säkert kun-
na förutse och bedöma konsekvenserna av oförutsedda händelser var stort inom många skilda 
fält.  Som en konsekvens av detta börjar intresset för den kognitiva förmågan att fatta beslut 
och förhålla sig till risker att utvecklas. Inom psykologin skapar man modeller med utgångs-
punkt i de första teorierna om människan som en rationell beslutsfattare. Dessa utvecklas vi-
dare med en rad olika framgångsteorier som söker svaret på hur beslut fattas om de inte tas på 
strikt rationell grund. Med dessa modeller som grund identifieras en rad olika beslutsmönster 
som i den senaste tvärvetenskapliga forskningen förankras eller förkastas med stöd av modern 
teknik. 
 
Ur ett övergripande samhällsvetenskapligt och i förlängningen globalt perspektiv, beskriver 
författaren Ulrich Beck sin syn på risk. I en kort sammanfattning kan man konstatera att 
Becks förutsägelse inte förefaller så lockande. Scenariot är dystert och mörkt och en hel del 
samhällskritik ur ett Marxistiskt perspektiv återfinns i texterna. Risk behandlas ur ett generellt 
perspektiv där innebörden av ordet inte definieras på annat sätt än genom vad som skrivs. 
Risk kan uppfattas som allt som inte är känt idag och som en följd av den tekniska utveck-
lingen. Risk utgör alla de kända och okända faror som människan av egen kraft har skapat 
vilka påverkar luft, vatten och näring, det vill säga grundförutsättningarna för de biologiska 
livsformer vi känner i dag. Hade boken varit skriven i dag i ljuset av de snabba klimatföränd-
ringarna och den globala uppvärmningen skulle säkert en stor del av fokus ha legat där. Men 
argumenten och kritiken av industrisamhället är relevant även i dagens samhällsdebatt.  
 
Denna omfattande bakgrund av begreppets ursprung och utveckling utgör fundamentet för att 
förstå på vilken värderingsgrund de olika riskmodellerna är uppbyggda och vad vi kan förvän-
ta oss att få för resultat efter en bedömning av risk enligt dessa metoder.  

3.2 Försvarsmaktens modell för riskanalys 
Modellen baserar sig på att en chef har det övergripandet ansvaret för hela processen. Allt 
som sker, från hantering av det första underlaget som kommer in för bedömning till leverans 
och beslut kring den färdiga produkten, faller på denna person, riskhanterarens, ansvar. Det är 
bara i de fall den utsedda chefen inte anser sig kunna ta ansvar för den verksamhet han skall 
genomföra, beslutsunderlaget redovisas för högre chef med en hemställan om en avdömning 
och eventuellt stöd från den samme. En mera detaljerad granskning av modellen visar att steg 
ett är direkt avgörande för hur det färdiga resultatet av riskbedömningen kommer att se ut. 
Här fastställs ingångsvärden såsom uppgiften avgränsad till tid, verksamhet, geografi, samt 
typ av operation. Vidare beslutas om vad som skall skyddas samt vilken typ av hot som skall 
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analyseras. Slutligen beslutas om en konsekvensskala för vad det betyder om det som skall 
skyddas angrips och skadas. Detta steg är chefen ensam ansvarig för att utarbeta underlaget 
till, och fastställa det som ingångsvärden till den fortsatta riskbedömningen. Resten av model-
len är helt uppbyggd på, och beroende av, det underlag som utarbetats av den chef som är 
ansvarig för operationen. En av de största sårbarheterna i modellen, och därmed risk för låg 
validitet av resultat som faller ut efter en bedömning enligt Försvarsmaktens modell är alltså 
den utsedda chefens personliga egenskaper. Vilken erfarenhet han har och hur han uppfattar 
och tolkar det givna underlag som finns till hands, i form av underrättelse information, IPB 
med mera, är av stor betydelse för slutresultatet. Som framgår av den tidigare texten varierar 
också uppfattningen om hur konsekvenser av skador värderas från person till person. Den 
utsedda riskhanterarens syn på dessa frågor är direkt avgörande för slutresultatet av riskbe-
dömningen för den aktuella operationen. Med andra ord samlas allt ansvar i händerna på en 
person och dennes inledande tolkning av situationen blir direkt avgörande för de underlag 
som presenteras efter bedömningen.  
 
I steg två sker hotbedömningen. Den genomförs av den delen av staben som svarar för under-
rättelsearbetet. Inom ramen för hotbedömningen har man att hantera allt från aktörsdrivna hot 
till hot från tropiska sjukdomar. Dessa hot klassificeras och verbaliseras för att sedan omvand-
las till numeriska värden. Detta täcker ett mycket brett och komplext spektrum av olika poten-
tiella hot och skador som kan drabba den tänkta verksamheten. För att kunna genomföra den 
delen av analysen för en större operation krävs en mycket omfattande stab med representanter 
från vitt skilda discipliner. Inom ramen för bedömningen kommer man att tvingas hantera allt 
från meteorologi till psykologiska aspekter på hur olika grupper i opposition mot den tänkta 
operationen kommer att reagera inför mötet med de egna förbanden. Hoten som analyseras 
skall dokumenteras av den stabspersonal som utför arbetet och det som ligger till grund för 
den bedömning staben gör skall bifogas till handlingen.  
 
Steg tre i arbetet är 3. funktionens identifikation av skydd, och bedömande av sårbarheten hos 
det aktuella förbandet. Detta steg liknar i stora stycken steg två eftersom arbetsmetodiken och 
det som skall bedömas är det samma fast ur en ny aspekt. Skillnaderna är att analysen av psy-
kologiska profiler på olika aktörer inte behöver utföras. Fysiska skydd, utbildningsnivå på 
soldater och möjligheter till återhämtning och rehabilitering är delar av det som hanteras inom 
ramen för analysen i detta steg.  
 
Det fjärde steget är en sammanföring av de två tidigare till en produkt. De identifierade hoten 
och sannolikheten att de inträffar möter här konsekvenserna av att hoten sätts i verket. Dessa 
båda storheter diskuteras fram i ett gemensamt forum med representanter från de två bedö-
mandegrupper som producerat risk respektive skydd och sårbarhetsbedömningen. Sannolikhet 
och konsekvens bedöms på var sin skala och respektive värde förs in i ett koordinatsystem där 
ett slutligt resultat går att avläsa i form av en risknivå. Det innebär att under arbetet möts en 
rad subjektiva bedömningar från olika delar av staben. Dessa förs via två konstruerade skalor 
samman till ett resultat som tolkas som en objektiv bedömning av den aktuella risken. Känner 
man inte till den bakomliggande processen är det lätt att förledas till att tro att resultat som 
presenteras är en vetenskaplig sanning, när det i själva verket endast är ett kondensat av ett 
samordnat tyckande.  
 
I det femte steget är vi tillbaka hos riskhanteraren, chefen igen. Här presenteras slutresultatet 
av den samlade bedömningen från steg fyra. Det finns tre vägar att hantera produkten på, den 
första är att chefen accepterar den bedömda risken och operationen genomförs. Den andra 
vägen är att chefen tycker att riskerna är för stora och tar beslut om att med egna resurser på-
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verka hoten mot förbandet eller förstärka skyddet av det samma. Den tredje vägen är att be 
om ytterligare resurser från högre chef. Inom den egna organisationen bör riskerna med den 
aktuella operationen nu vara väl kända. Att samma person som tar de inledande besluten om 
hur risken skall bedömas även fattar det slutliga besluten om hur den skall hanteras verkar 
förnuftigt. Att på detta stadium lämna fältet öppet för en ny aktör i beslutsposition är olämp-
ligt. En hemställan om stöd från högre chef bör vara utformad så att de resurser som eventu-
ellt tilldelas överlämnas utan restriktioner. Detta för att förhindra att en individ som inte har 
varit del av processen i ett sent skede kommer in och tar egna beslut om hur resurser skall 
fördelas och disponeras vilket blir fallet om kontrollen av de tillförda resurserna kvarstannar 
hos den högre chefen. I detta steg finns även en del som berör en uppföljningsplan av det be-
slut som är tagna.  
 
För varje inträffad händelse bör man göra en återkoppling till den ursprungliga analysen för 
att kontrollera validiteten av det arbetet mot den verklighet som man nu står inför. En mera 
konkret kontroll av att givna instruktioner efterlevs och implementeras skulle tillföra ytterli-
gare en dimension till modellen och borga för en högre säkerhet i förbanden som ett resultat 
av riskbedömningen.  

3.3 Operational risk management (ORM) 
Även denna modell är indelad i fem steg för analys av risk. Ansatsen är att chefer på alla ni-
våer inklusive tillhörande stabselement ständigt skall fundera över risker. Detta oavsett om 
riskerna är nya eller sådana som redan är identifierade men som av någon anledning föränd-
rats över tiden. Tanken är att riskbedömning skall vara en kontinuerlig iterativ process som 
ständigt är aktuell.  
 
Det första steget i processen är att identifiera de potentiella riskerna. Mycket av det underlaget 
inhämtas från den IPB som är upprättad. För att strukturera riskerna är de indelade efter sam-
ma mönster som den grundläggande bedömandemallen inom den amerikanska armén. I den 
har man följande parametrar för att strukturera sina tankar. METT-TSL85 som översatt till 
svenska blir uppdraget, fienden, terrängen, tillgängliga styrkor, tid, utrymme och logistik. 
Genom att hantera identifikationen av risker i samma format och i samma struktur, parallellt 
med att planera sina uppdrag eller operationer, uppstår en betydande synergieffekt. Alla in-
blandade känner genast igen sig och är familjära med begreppen. Underlaget blir även vid 
denna typ av kategorisering mycket omfattande om operationen i sig är komplex. Det ger en 
dålig överblick av det totala basen för den kommande analysen. 
 
Steg två i modellen är indelat i tre undergrupper. Tanken är att chefen utför arbetet med vär-
deringen i samarbete med representanter från staben. Även dessa steg är kopplade mot be-
slutsfattningsprocessen inför en operation i armén och marinkårens doktriner. Här sker be-
dömningen av de identifierade farorna i termer av sannolikhet och därefter i grad av skada de 
åsamkar om de inträffar. Avslutningsvis sammanförs dessa båda bedömningar via en matris 
till ett numeriskt värde på den bedömda risken.  Det värdet är kopplat till en verbal beskriv-
ning. De två första undergrupperna är beroende av att personal med rätt kompetens deltagit i 
processen. Det sista momentet kräver en gedigen erfarenhet från tidigare situationer med sam-
ma typ av identifierade risker i kombination med intuition. I alla tre stegen sker värderingen 
av den tillgängliga informationen i fyra till fem gradiga skalor. Det ger en relativt låg upplös-
                                                 
85 Hämtat från http://www.militarywords.com/result.aspx?term=METT-TSL 2008-02-28 METT-TSL Mission, 
Enemy, Terrain and Weather, Troops and Fire Support Available, Time Available, Space, Logistics. 
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ning av de olika riskerna. Utökade skalor skulle innebära att ett mera detaljerat underlag skul-
le behövas för att på ett riktigt sätt kunna placera in det aktuella hotet. Möjligen skulle det 
leda till en mera nyanserad bedömning med än större grad av precision.  
 
Den tredje fasen i modellen är att utveckla kontrollåtgärder och ta aktiva beslut om hur risken 
skall hanteras. Kopplingen till doktrinen består alltjämt och det finns en hänvisning i model-
len till vilka steg i beslutsfattningen denna del av riskanalysen skall kopplas. Chefen bär en-
sam ansvaret för de slutliga besluten om vilka risker som skall accepteras och vilka som krä-
ver ytterligare åtgärder för att undvikas eller reduceras. Möjligheterna att leva upp till de be-
slutade åtgärderna betonas genom att kräva att de skall passa den aktuella missionen, vara 
genomförbara för den enhet de riktas till, samt att de är acceptabla. Med det menar man att 
kostnaden och ansträngningen att leva upp till besluten skall stå i proportion till vinsterna med 
att genomföra det. Stor vikt läggs på vem som är ansvarig för vad och när i relation till de 
förslag som är lagda. Detta för att säkerställa att inget faller mellan stolarna. Kvar är nu de 
risker som inte har kunnat hanteras. Dessa synas var för sig och den risk som innebär det 
största hotet mot den egna enheten blir den som får gälla som den övergripande risken med 
hela missionen. Att hantera riskerna på detta sätt ger en tydlig spårbarhet i vad man har beslu-
tat om och vem som bär ansvar för vad över tiden. Att definiera den totala risken i absolut risk 
genom att välja det som är farligast förefaller vara en mycket nykter syn på problematiken. 
Alternativet är att redovisa en sammanvägd risk där produkten inte skulle svara på frågan vad 
de yttersta konsekvenserna av att genomföra det tänkt uppdraget skulle vara.  
 
Det fjärde steget är att tillse att det som utvecklades i steget innan i form av rekommendatio-
ner om ytterligare utbildning, rent fysisk kontroll eller genom undvikande av exponering nu 
omsätts i praktiken. Orderverken ses över och stående order kompletteras med de nya be-
stämmelserna. Här betonas kommunikation av det som är beslutat i alla riktningar inom och 
runt om förbandet. Även civila grupper och icke statliga aktörer inkluderas i målgruppen för 
det budskaps som sprids. Det är chefernas ansvar att förklara hur de mått och steg som beslu-
tats om skall genomföras. Ambitionen i detta är omfattande. Att kommunicera mått och steg 
avseende riskreduktion till både överordnade, underställde, sidoställda samt civila och andra 
aktörer i området är mycket krävande. Ett fokus som i första rummet omfattar den egna enhe-
ten med informations spridning till egna förband är en nog stor utmaning.  
 
Sista delen av denna modell är övervakning och utvärdering av fattade beslut.  Övervakningen 
rekommenderas under devisen förtroende är bra men kontroll är bättre. Med andra ord skall 
chefen ta ansvar för återkommande stickprovskontroller i verksamheten. En hel del av fokus 
ligger också på efterlevnad av de beslut som är tagna så att det inte går slentrian i uppträdande 
och åtföljande av de orderverk som är i kraft. Ur ett ledarskapsperspektiv verkar denna in-
ställning rimlig. Att chefen av och till kontrollerar att förbandet löser sina uppgifter inom ra-
men för tidigare fattade beslut hör till grunderna i ledarskap. Avslutningsvis betonas vikten av 
analys efter missionens slut. All erfarenhet som är samlad skall tas till vara och en kontroll av 
de beslut man fattade avseende riskhantering skall utvärderas mot det egentliga utfallet. Även 
detta förefaller mycket rimligt men borde nog ske med återkommande regularitet redan under 
den pågående operationen. På så vis blir processen en lärande, kontinuerlig del av verksamhe-
ter och ny erfarenheter kan inarbetas direkt. 
 
Något som jag uppfattar som en avgörande styrka med ORM är att den processen löper paral-
lellt med den vanliga bedömande processen vid planering av en insats. Den ingår som en or-
ganisk del i det arbetet varvid alla som är en del av bedömande och orderarbetet får insikt i 
hur den aktuella hotbilden ser ut. Formatet är dessutom kopplat till gällande doktrin. 
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3.4 Analytic risk management (ARM) 
Grunderna för ARM är de samma som för de två tidigare analyserade modellerna, med en 
systematisk genomgång av de förutsättningar och det läge som råder. Skillnaderna består i att 
ARM  uttrycker analysen i numeriska värden i stället för verbala beskrivningar. Produkten av 
den inledande analysen erhålls ur formeln R=I*T*V86. Modellen innehåller sex delsteg där de 
tre första syftar till att identifiera de tillgångar som skall skyddas och beskriva vad sämsta 
tänkbara utfall om tillgången skulle skadas. Det kan både vara fysiska personer, byggnader 
eller information som utgör de identifierade tillgångarna. Här är vi tillbaka till en situation där 
det krävs ett omfattande underlag i form av dokumentation för att identifiera alla skyddsvärda 
tillgångar. Detta arbete utförs enligt modellen av utpekade riskhanterare och kommer som en 
följd av det färgas av respektive persons egna åsikter och värderingar.  
 
Nästa steg är att identifiera hoten mot det som skall skyddas, verbalisera dem och omsätta 
dem till siffror ur ett diagram. Här graderas hotet, som är en produkt av en sammanvägning av 
uppsåt, förmåga och tidigare historia, i en tolvgradig skala. Det ger i sig en potential till en 
relativt sett nyanserad bedömning. Men det förutsätter att man har tillgång till basfakta om 
varje person eller organisation man bedömer för att ingångsvärdet i den verbala beskrivningen 
skall bli tillräckligt heltäckande och därmed relevant. Fattas det pusselbitar blir den kvalifice-
rade granskningen i än högre grad en produkt av den enskilda riskhanterarens personliga be-
dömningar och uppfattning.  
 
Steg tre är sårbarhetsbedömningen. Här granskas svagheterna hos det som skall skyddas. Där-
efter identifieras de motåtgärder som kan vara adekvata för att skydda objektet. Sårbarheten 
och skyddet vägs sedan samman och omsätts i ord för att omvandlas till ett numeriskt värde ur 
tabellen. Upplösningen är fortsatt uppdelad i tolv skalsteg, vilket skapar förutsättningar för en 
väl avvägd bedömning. Kritiken mot sättet att bedöma sårbarheten är att ansvaret alltjämt 
ligger på en persons värdering av den för stunden tillgängliga informationen.  
 
Med de tre variablerna i formeln bestämda återstår nu att multiplicera dem och resultatet är en 
beräkning av risk i form av ett sammanvägt resultat. De kalkylerade värdet ligger nu som un-
derlag för ansvarig chefs bedömning av vilka risker som skall prioriteras och arbetas vidare 
med. Problemet med den typen av resultat är att de underliggande subjektiva bedömningarna 
försvinner in bakom de faktiska siffrorna som är produkten av modellen så här långt. Dessa 
resultat ligger till grund för vidare prioriteringar och kommer att jämföras som absoluta tal 
med varandra. Finns det dessutom olika intressen hos de personer som tar fram underlaget till 
chefens bedömning, finns det en möjlighet att det går inflation i riskbedömningen och att in-
divider med starkt personligt engagemang i det egna området värderar upp risken i syfte att 
bli utvald som prioriterat intresse.  
 
De risker som skall arbetas vidare med är därmed utvalda. Nu följer arbetet med att vidta mot-
åtgärder för att reducera hotet mot det som skall skyddas. Dessa omfattar bland annat utbild-
ning, träning övervakning och uppföljning. I modellen täcker man allt från människor till 
byggnader och datoriserade system. Vad som är adekvat som motåtgärd för att minska hot 
och öka skydd varierar stort med vad som skall skyddas. Det förefaller som att man här har 
valt en konkret syn på hur problemen skall lösas. Modellen är av amerikanskt ursprung och 
därmed betonas värdet av kontroll och uppföljning vilket oftast är nedtonat ett svenskt sam-
manhang. 
 

                                                 
86 R= risk I=impact T= threat V= vulnerability 
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Avslutningsvis sammanställs en rapport till högre chef med en sammanfattning av den aktuel-
la bedömningen så att beslut om vidare åtgärder kan fattas om det föreligger behov av det. 
Rapporten omfattar inte mindre än 13 olika underpunkter och är så gott som heltäckande. Om 
den hade varit grund för uppföljning och omprövning av fattade beslut skulle den kunnat ut-
göra en del av en lärande process i syfte att utveckla organisationens förmåga att hantera risk. 
Nu är det inte fallet utan modellen slutar med rapporten som lämnas till de högre chefernas 
vishet. 

4.  Diskussion 
4.1 Jämförelse av modeller 
För att skapa en överblick av de olika modellerna och vad de innehåller har jag skapat tabel-
len nedan. Vid en närmare granskning ser man att alla tre modellerna är nära besläktade med 
varandra. Det får mig att tro att den äldsta av dem ORM, som tillika är spridd över en rad oli-
ka verksamhetsfällt, har utgjort grunden för de andra två modellerna. Ser man till de olika 
steg som beskrivs i respektive modell och ställer upp dem kan de se ut som i figuren nedan. 
 
Steg  Svensk modell ORM ARM 
1 Typ av verksamhet 

Typ av hot 
Vad skall skyddas 
Konsekvenser vid skada 

Typ av verksamhet 
Typ av fara 
Hotbedömning 

Vad skall skyddas 

2 Hotbedömning Sannolikhet för att hot inträf-
far 
Bedömning av sårbarheter 
och skydd för egna enheter 
Sammanvägning av hot och 
sårbarhet via sannolikhet och 
konsekvens resonemang 
Risk fastställd 

Typ av hot 
Vad är mest allvarligt 
om det sker om hotet 
verkställs 

3 Bedömning av sårbarheter 
och skydd för egna enheter 
 

Risk kontroll  
Resterande risker  
Beslut om hur risken skal 
hanteras 

Bedömning av sårbar-
heter och skydd för 
egna enheter 
 

4 Sammanvägning av hot och 
sårbarhet via sannolikhet och 
konsekvens resonemang 
Risk fastställd 

Implementering av motåtgär-
der 

Risk fastställd 

5 Riskkontroll 
Uppföljning och utvärdering. 

Uppföljning och utvärdering  Implementering a mot-
åtgärder för prioritera-
de objekt 

6   Riskrapport till högre 
chef 

Figur 19. Jämförelse av riskhanteringsmodeller. 
 
Skillnaderna framgår av figur 19. Analysmetoden och vem som utför analysen avviker lite 
mellan modellerna. Den svenska modellen har en mycket tydlig struktur och rollfördelning. I 
Marinkårens tillämpning av ORM följer bedömningen med ordinarie planprocess. ARM ger 
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ett tungt ansvar till en riskhanterare som driver processen fram till chefsbeslut om den färdiga 
produkten. 
 
Det som skall skyddas skiljer sig inte åt mellan de olika metoderna för riskbedömning. Vid en 
detaljerad jämförelse av modellerna finner man i princip samma beståndsdelar i dem.  Det 
varierar dock lite från modell till modell när respektive moment kommer in.  
 
Konsekvensbedömningen av vad det innebär om skyddet fallerar kan variera stort. Men det 
gäller inte bara mellan modellerna utan även inom varje enskild modell. Det som är mest ut-
märkande är hur man beskriver konsekvenserna av en skada. Skalan omfattar en bedömning 
från 4 till 12 olika nivåer, där resultatet omvandlas till siffror. I den svenska modellen finns 
det 10 olika steg att tillgå.  
 
Hotbedömningen genomförs enligt olika metoder. Den svenska modellen baseras på IPB och 
arbetet genomförs av underrättelse organisationen. Resultatet faller ut i en 5 gradig skala. Den 
Marinkårens modell lutar sig också på IPB´n men arbete löper parallellt med planprocessen 
inom ramen för METT-TSL87 bedömningen. Benämningen är också lite avvikande, man ser 
det som en analys av faror inte hot. I ARM modellen faller man tillbaka på insamlat kriminal-
underrättelsematerial om de olika grupper man har att bedöma. Resultatet är en gradering på 
en 12-gradig skala. 
 
Sårbarhets- och skyddsbedömningen följer som nästa delsteg. Här varierar upplösningen från 
4 till 12 steg i bedömningen. Den svenska modellen har 5 skalsteg och utarbetas av ett stabs-
element. Den amerikanska har 4 och finns inom ramen för planprocessen. ARM modellen har 
12 steg och sårbarheten utgör den sista faktorn i den formel med vilken man beräknar risk.  
 
Med denna grund är vi framme vid riskbedömningen i alla modellerna. ARM hanterar det 
genom att lösa ekvationen och erhåller ett exakt numeriskt värde. I den svenska modellen sker 
en vägning av sannolikhet och konsekvens i en gemensam arbetsgrupp med representanter för 
de olika delar av staben som löst deluppgifterna. Produkten blir en bedömning av risk på en 5 
gradig skala. Samma upplösning av risk bedömt på en skala från 1 till 5 är resultatet från en 
analys enligt ORM.  
 
Dessa resultat hanteras på lite olika sätt. I FBI modellen ställs de upp och jämförs med var-
andra för att därefter koppla tänkta skyddsåtgärder mot respektive risk och får en prislapp på 
vad det kostar att minska risken. I Marinkårens bedömning utgår man från den högsta risknivå 
den totala analysen har gett vid handen. Den utgör då ”största gemensamma nämnare” för 
operationens risk. Den svenska modellen ger ett excelark med en stor mängd olika risker för 
olika aktiviteter. Ur dessa fastställer chefen vilka hot som skall var dimensionerande för ope-
rationen. 
 
Besluten för hur risker skall hanteras tas av ansvarig chef i alla tre modeller. Det som skiljer 
de sista stegen åt är ambitionen att implementera och följa upp riskerna. Här uppfattar jag att 
ORM-modellen går ett par steg längre än de andra båda modellerna.  

                                                 
87 Hämtat från http://www.militarywords.com/result.aspx?term=METT-TSL 2008-02-28 METT-TSL Mission, 
Enemy, Terrain and Weather, Troops and Fire Support Available, Time Available, Space, Logistics. 
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4.2 konklusioner med utgångspunkt i den svenska modellen 
Trots att modellerna är nära besläktade med varandra och antagligen har samma ursprung 
finns det en del särdrag hos var och en av dem. De är sannolikt en produkt av att de utvecklats 
och anpassats för organisationer med olika organisationskultur och med något olika krav. 
Mina slutsatser rör den svenska modellen och jag använder komponenter från de andra mo-
dellerna som jämförelse där jag finner det relevant.  
 
Det som skiljer den svenska modellen och även ARM modellen från ORM är att dessa båda 
har sin tyngdpunkt i skedet före insats i mission eller operation. De är utpräglade stabsmodel-
ler med liten möjlighet att koppla direkt mot pågående eller planerad verksamhet i den mindre 
skalan. Den svenska modellen har dessutom ett mindre inslag av implementering och kontroll 
av fattade beslut. Detta kan säkert härledas till den svenska traditionen med uppdragstaktik, 
det vill säga att vi förutsätter att alla underställda handlar i chefens anda och efter hans direk-
tiv utan vidare kontroll.  
 
Ser jag till delmomenten och hur de utarbetas i respektive modell skiljer sig förfaringssättet 
åt, främst genom hur arbetet är strukturerat. Här framstår den svenska modellen som mycket 
tydlig i fördelningen av uppgifter och även i rollspelet mellan chefen och staben. Den interna 
uppdelningen inom staben är också tydlig. Min kritik mot den strukturen är främst att resulta-
tet som faller ut efter en fullständig bedömning är starkt präglat av det inledande steget där 
chefen ensam definierar tunga ingångsvärden, såsom vilka hot som skall analyseras och vil-
ken konsekvens det får om det uppstår en skada.  Genom att överlåta ansvaret på en individ 
går det inte att komma fram till samma resultat av ett bedömande om man byter chef. Jag har i 
avsnitt 2.1.3 som handlar om den kognitiva processen vid beslutsfattning visat på att männi-
skor är olika, och beroende av den egna uppfattningen om risk och hot kommer deras beslut 
att skilja sig. Det är alltså avgörande att man vet vilken typ av personlighet den chef har som 
får ansvaret för ett större bedömande enligt denna modell. Det är endast genom att ha den 
insikten man kan tolka produkterna av det färdiga bedömandet. Är det en risksökande individ 
eller en försiktig general? De risker som beskrivs är en subjektiv bedömning som grundas på 
en persons enskilda förmåga och tidigare erfarenhet, samt att sammansättningen av den stab 
han har att tillgå är lämpad till och utbildad för uppgiften. Den här formen för bedömning av 
risk leder till att ett grundläggande vetenskapligt kriterium, att samma metod skall ge samma 
resultat om det upprepas av en annan grupp, inte går att uppfylla.   
 
Steg två och tre i processen är produkter från bedömanden av olika grupper i staben. Här an-
vänds de av chefen identifierade underlaget som grund för vidare arbete. I slutänden av dessa 
delmoment produceras en hotbedömning och en sårbarhetsbedömning. Precisionen i dessa 
alster är beroende av de deltagare som utses till respektive grupp. Rent teoretiskt kan fråge-
ställningarna omfatta mycket vida problemställningar. En stor grupp av väl övad och samträ-
nad personal från en rad olika discipliner är nödvändig för att det slutliga resultatet av respek-
tive bedömande skall landa på en nivå över fritt spekulerande. Produkten av dessa båda steg 
vägs nu samman i en gemensam grupp och den aktuella risken för respektive område bestäms. 
Om denna stabskader har en hög omsättning av personal över tiden kommer kvalitén i riskbe-
dömningarna att bli sämre. Dokumentation är viktigt så att det finns spårbarhet i processen för 
en senare utvärdering av de beslut som fattades. Även här är man beroende av individer som 
representerar en rad olika discipliner för att skapa en så komplett och fullständig bild som 
möjligt. Processen för en större operation tar mycket tid i anspråk och kräver inhämtning av 
underlag från vitt skilda håll. Dessa båda steg hanterar bara information som rör det som che-
fen har fastställt i steg ett. Inget nytt underlag tillkommer vilket ytterligare framhäver vikten 
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av att det första steget är korrekt genomfört och att den individ som bär ansvaret för det har 
full insikt i konsekvenserna av sina ställningstaganden.  
 
Inom ramen för dessa tre delmoment är kognitiva och gruppdynamiska frågor i fokus för att 
förstå utfallet av gruppens arbete. Det omfattar även dynamiken mellan chefen och staben. Jag 
har i texten visat på en rad psykologiska mönster som leder till att beslut fattas och värdering-
ar görs på grundval av tyckande eller subjektiv tro om det ena eller andra. Här är det dags att 
återkoppla till problemet med vokaler och jämna nummer. Majoriteten av alla som löste pro-
blemet i det aktuella experimentet kom fram till att kortet med bokstaven E respektive siffran 
4 skulle vändas på, vilket är fel svar. Det alternativet kan bara bekräfta det utsagan säger. För 
att kontrollera validiteten krävs att E respektive 7 vänds. Svaret från dessa kort är motsatsen, 
det vill säga det kan påvisa om tesen är falsk och därmed inte giltig. Med exemplet vill jag 
visa på människors grundläggande vilja är att söka efter sådant som stärker deras uppfattning 
inte ifrågasätter den samma. Det andra exemplet utgör också en grund till hur man uppfattar 
och subjektivt tolkar problem på. Det korrekta resultatet av beräkningen 8*7*6*5*4*3*3*2*1 
skall vara 40320. Huvuddelen av dem som snabbt ser problemet förankrar sitt tänkande i de 
inledande siffrornas storhet. Resultatet av detta blir att värdet som uppskattas blir för lågt. 
Med svaret på dessa båda tankeexperiment vill jag påvisa känsligheten av att förlita sig på 
enskilda individers uppfattning om vad ett hot innebär. Det finns en hel rad andra kända fe-
nomen som berör gruppdynamik i samband med beslutsfattning. Med detta i åtanke anser jag 
att det är mycket viktigt att de grupper av individer som skall medverka i arbetet med riskbe-
dömanden i den nya modellen utbildas inte bara i hur den tekniskt fungerar utan även på hur 
individerna i sig interagerar och gör sina bedömanden. Det kommer att påverka slutresultatet.  
 
I det femte steget är vi tillbaka till den del som chefen ensam beslutar om och styr. Här är, 
precis som i steg ett, de personliga erfarenheterna och den personliga läggningen hos den in-
divid som är utpekad av stor betydelse för hur den slutliga riskvärderingen kommer att se ut 
för förbanden som skall sättas in i en operation. Den del som rör uppföljningen av riskproces-
sen genom den plan som skall tas fram är nyckeln till vidare framgång för kommande proces-
ser. Det är också en värdemätare på kvalitén i den innevarande bedömningen. Om den är skri-
ven på ett klokt sätt och uppföljning av alla enskilda bedömningar i riskhanteringsprocessen 
sker och utvärderas efter en tid bidrar det starkt till ett kontinuerligt lärande och en flexibel 
dynamisk process.  
 
Modellen som helhet har sitt ursprung i förnuftskriterierna om vad säkerhet och risk är. På så 
sätt kan man påstå att den bottnar i det logiska resonemang som antikens filosofer förde. En 
strukturering och genomlysning av det som uppfattas som hot sker och ett ställningstagande 
kommer ut som beskriver hur risken skall hanteras. Arbetsformerna för riskbedömning enligt 
modellen är komplexa och den tar stora resurser av tid och personal i anspråk. Jag uppfattar 
vidare att den hänger bredvid, som en lös process som drivs före, respektive bredvid pågående 
operationsplanering. En tydlig förankring mot den ordinarie planprocessen på alla nivåer skul-
le vara önskvärd. 
 
Modellen innehåller mycket lite av de mer naturvetenskapligt tunga processerna kring sanno-
likhetsberäkningar och matematiska utfall av slump.  Att omvandla aktörsdrivna hot, trafikfa-
ror och extremt väder till siffror med en korrekt viktning skulle vara ett ännu mycket mera 
komplext arbete och ta större resurser i anspråk än dagens metod, men man kan fråga sig om 
inte en modell av den typ vi nu har skulle må bra av en vidareutveckling inom vissa områden 
mot en mer vetenskaplig beräkning av sannolikheter och utfall av olika situationer.  
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Slutligen anser jag att Försvarsmakten har kommit en lång bit på väg genom ansatsen att sys-
tematiskt hantera sin bedömning av risk. Hade alla dessa moment varit genomförda för det 
svenska deltagandet i ISAF från början skulle nog en rad av de incidenter och olyckor som 
inträffat kunnat förutsägas och motverkats.  
 
För att återkoppla till vårt Afghanistanfall, som inledningsvis beskriver ett bedömande som 
genomfördes före tillkomsten av riskhanteringsmodellen, kan vi förmoda att en analys säkert 
var genomförd för punkt 1a, det vill säga uppgiften och uppgiftens innebörd var klar. Efter det 
i den skapade modellen följer identifikationen av vad som var viktigt att skydda och tänkbara 
hot som förekom. Troligen fanns ett underlag men inte strukturerat och samlat även för dessa 
uppgifter. För ett eventuellt skadeutfall hade en egen bearbetning av vad det skulle få för kon-
sekvenser också gjorts. Det som saknades var en strukturerad modell för att gå vidare med för 
det underlag som fanns och de brister som var kända. Detta medförde att när attentatet mot 
den svenska ISAF styrkan genomfördes den 25 november 2005 och två svenska soldater dog 
saknades en ordnad riskanalys att falla tillbaka på för att identifiera vad som var felbedömt. I 
den efterföljande diskussionen, om att öka skyddet för den egna styrkan, saknades en tidigare 
dokumenterad analys att stödja besluten om förstärkningar till skydd av personalen på. Vidare 
spretade den efterföljande debatten om förstärkning av skyddet i alla riktningar, och en rad 
snabba beslut grundade på ett ofullständigt underlag fattades.  
 
Jag menar att riskerna i den operationella verksamheten minskar om man strukturerar det un-
derlag man har tillgång till efter en riskmodell. Försvarsmaktens modell fyller kriterierna för 
att fungera som en sådan. Begränsningarna är att den är starkt individcentrerad i sin kärna och 
att den är en tidskrävande skapad för bedömanden gjorda av stora staber före in insats. 

5.  Förslag till vidare utveckling 
Mitt förslag till vidare utveckling av riskmodellen är att man ser till hur ORM är integrerat i 
den amerikanska doktrinen på taktisk nivå och anpassar den svenska modellen så att den blir 
en organisk del av den vardagliga verksamheten på förbandsnivå. När det sedan kommer till 
komplexa bedömningar anser jag att man skall utveckla en mer vetenskaplig metod där mili-
tär expertis och erfarenhet möter modern matematik. Vidare bör en utbildning i grundläggan-
de beslutspsykologi arbetas fram för alla som skall delta i denna typ av kvalificerade bedö-
manden på högre nivå. Vid urval till högre chefsbefattningar bör det finnas en metod för att 
identifiera individens riskbenägenhet, om vi grundar försvarsmaktens riskbedömningar på 
enstaka individers individuella förmåga.  
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