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Sammanfattning: 

Risk ligger i tiden och har blivit ett naturligt språk för det militära etablissemanget, med det följer 

även frågor om språkliga definitioner, divergerande bedömningar och tillämpningar av olika 

metoder för att hantera risk.  

 

Uppsatsen undersöker hur risk och riskhantering representeras på olika militära ledningsnivåer och 

på vilket sätt riskhantering omhändertas i planeringsmodeller dessa nivåer. 

 

Resultatet visar att risk och riskhantering på olika ledningsnivåer i Försvarsmakten kan förstås 

som komplex och varierad i sin medvetenhet i tillämpning av begrepp, processer och metoder.   

Skillnaderna mellan ledningsnivåerna är att risk inte definieras fullt ut och att risk definieras olika 

på olika nivåer och används med varierande innebörd. Riskhantering definieras på strategisk nivå, 

men inte på någon av de övriga ledningsnivåerna. Riskhanteringsprocessen beskrivs bara på den 

taktiska ledningsnivån. Det finns en uttalad medvetenhet om att risker måste tas och att risker 

måste hanteras i olika metoder, men det ges endast begränsad vägledning i planeringsverktygen 

SPL och PUT, när riskhantering ska omsättas i praktiken. 
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1. INLEDNING 

1.1 Inledning 
På förmiddagen den 25 november 2005 exploderade en fjärrutlöst sprängladdning som 

dödade två svenska soldater och skadade ytterligare två under en fordonspatrull i staden 

Mazar-e Sharif i norra Afghanistan. Styrkan var en del av det svenska bidraget till den 

Natoledda ISAF-styrkan som funnits på plats sedan 2001/2002 (SvD, 2005). Med attentatet 

och ett succesivt försämrat säkerhetsläge i Afghanistan som utgångspunkt gjordes en översyn 

av riskhanteringen i Afghanistaninsatsen. I den framkom bland annat att kunskapen om 

befintliga hot och egna sårbarheter var god, men att det saknades en helhetssyn på risker och 

en medvetenhet i den risktagning man utsatte sig för. Dåvarande överbefälhavare (ÖB) Håkan 

Syrén beskrev problematiken med riskhanteringen i förordet till Försvarsmaktens 

gemensamma riskhanteringsmodell, som publicerades fyra år efter attacken:  

Bland annat uppdagades att det gjordes olika bedömningar om hot, sårbarheter och risker på 

olika nivåer i Försvarsmakten. Begreppsfloran var oklar, ansvarsförhållandena otydliga och det 

saknades en samsyn inom olika områden (Försvarsmakten, 2009).
 
 

I sitt anförande 11 januari 2015 vid Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen reflekterade 

Sveriges utrikesminister Margot Wallström inledningsvis över den globala osäkerheten med 

väpnade konflikter, flyktingströmmar, epidemier och terrordåd. Utrikesministern betonade i 

sitt anförande, bland annat att vi inte ska bli medlemmar i Nato, däremot utveckla partnerskap 

utan förpliktelser, arbeta för en fortsatt nedrustning och stärka vår roll som medlare i ett brett 

spektrum av konflikter. Utrikesministern kommenterar längre fram i sitt anförande att de 

traditionella hoten inte försvunnit som det kanske var önskat, syftandes på konflikten i 

Ukraina, annekteringen av Krim, den ökade militära verksamheten i Östersjön och Rysslands 

inblandning i detta. Hon sammanfattar den delen i sitt anförande med: 

Jag vill göra tydligt att regeringen inte uppfattar den här verksamheten som ett direkt hot mot 

vårt land (Wallström 2015).  

Samma dag den 12 januari talade dåvarande ÖB Sverker Göransson på Rikskonferensen om 

”förutsättningar inför ett nytt försvarsbeslut”. Han beskriver att arbetet mot ett nytt 

försvarsbeslut sker mot en fond av ökad osäkerhet i vårt närområde med Ryssland i centrum 

av dessa händelser. ÖB kommenterar vidare i sitt tal att den operativa förmågan föreslås höjas 

i fem steg alla syftandes till en fungerande ”bottenplatta” innan fokus hamnar på nya 

plattformar och utökad organisation, där nyckelfrågan är kostnader, räknat i miljardbelopp. 

ÖB konstaterar också att nu kända ekonomiska ramar ger en ”viss” ökning av den operativa 

förmågan, men att den inte är i nivå med den utveckling Försvarsberedningen förutser i 

närområdet: 

Ett sådant scenario utsätter oss för ökade och enligt min mening oacceptabla risker 

(Försvarsmakten, 2015). 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  

HSU 14-16   

Mj Stefan Svensson 2016-02-01 Sid 4 (50) 
 

Riksdagen beslutade 16 juni 2015 att godkänna en ökning av försvarsanslaget med 10,2 

miljarder i perioden 2016-2020. Det motsvarar ungefär hälften av den ekonomi ÖB begärt för 

en trovärdig ”bottenplatta” och därmed en kvarstående oacceptabel risk (Sveriges radio, 

2015). 

 

I ett militärt sammanhang har risk en central plats, inte bara för att beskriva ekonomiska 

nivåer i relation till hotbilder, men även för beslut som på olika nivåer ska fattas på bristande 

underlag för olika aktiviteter, i en miljö där hot, osäkerhet och konsekvenser ständigt utmanas 

i antagonisters dialektik och komplexa dynamik. I en allt osäkrare omvärld finns det idag en 

trend bland olika länder att inta en mer försiktig hållning till olika konflikter där militära 

resurser sätts in, både nationellt och internationellt. I krig och konflikter har den militära 

praktiken fått ett större fokus på att bedöma och värdera säkerheten och anpassa skyddet för 

de förband som sätts in i olika insatser inom ramen för ett riskbaserat förhållningssätt 

(Liwång, 2014:1). Risk ligger i tiden och har blivit ett naturligt språk för det militära 

etablissemanget, med det följer även frågor om språkliga definitioner, divergerande 

bedömningar och tillämpningar av olika modeller för att hantera risker (Coker, 2009:26).
 
Ett 

problem kopplat till detta, är att till skillnad mot civil riskhantering, där forskning och studier 

inom riskhantering är ganska omfattande, saknas det studier inom den militära kontexten som 

beskriver riskperspektivets problem, begränsningar och metoder. (Liwång, 2014:1 ff.). Det är 

ett faktum som ur flera aspekter berör Försvarsmakten i aspekter av militärt engagemang 

tillsammans med andra länder, det nationella försvaret och tillämpning av modern teknologi i 

olika insatser, inte minst i ljuset av ÖB:s formulering om den oacceptabla risken.  

 

Beskrivningen ovan pekar på en säkerhetspolitisk miljö med en förändrad och otydligare hot- 

och riskbild. Den inramar också fenomenet med att det kan finnas olika uppfattningar på olika 

beslutsnivåer i samhället om hur dessa hot, sårbarheter och risker uppfattas, kommuniceras 

och hanteras i en ständigt transformerande omvärld. Beskrivningen belyser också att det finns 

olika uppfattningar om hur de säkerhetspolitiska förutsättningarna både kan tolkas och 

hanteras på det mest effektiva sättet med begränsade resurser. Problemet som har ett direkt 

samband med detta handlar bland annat om vilka konsekvenser det får om olika 

ledningsnivåer gör olika bedömningar av risker, men det handlar även om hur olika 

ledningsnivåer förstår begrepp, metoder och modeller för att hantera och kommunicera hot 

och risker i en militär kontext. Det finns en ganska omfattande forskning som berör dessa 

fenomen och till stora delar understryker problemen som kan kopplas till dessa.  
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1.2 Forskningsöversikt 
Den snabba utvecklingen inom teknikområdet och dess tillämpning i komplexa miljöer, har 

bland annat satt ljuset på frågor om säkerhet och systemeffektivitet, i synnerhet i den militära 

kontexten. Det militära etablissemanget kan därmed definieras som ett omfattande komplext 

system, där teknologi och människor interagerar och påverkas av varandra, där begrepp som 

risk och säkerhet är centrala fenomen att studera (Bakx & Nyce, 2015).
 
Inom detta område 

finns det i huvudsak två olika perspektiv som forskningen utgår ifrån, det ena perspektivet, 

även kallat den gamla skolan, tar avstamp i en reduktionistisk syn på vad som orsakar olyckor 

och hanterar människan och teknologin som separata fenomen att studera var för sig, det 

andra perspektivet, det holistiska, ser människan och teknologin som en integrerad del i orsak 

och verkan. Det förra beskrivs bland annat av Swuste (2009), och det senare av Ropohl 

(1999).  

 

Den fortsatta utvecklingen av forskningen inom det holistiska perspektivet har bland annat 

lyft fram kunskapen om hur man kan förstå skillnaden mellan hur processer organiseras och 

hur de faller ut i verkligheten, vilket bland annat beskrivs i en studie av Klein (1998). 

Parallellt med denna forskning har senare studier, som bland annat integrerar delar av den 

komplexa systemteorin, dels bekräftat funktionen av interaktionen mellan det sociala systemet 

och teknologin, dels visat på hur detta ingår i ett mer omfattande system med gränsytor till 

andra miljöbetingade faktorer. Detta perspektiv på risk och säkerhet i socio-teknologiska 

system understryker vikten av att utforma och anpassa design och arbetsprocesser efter dessa 

förutsättningar. Forskningsperspektivet går under beteckningen ”den nya skolan” och har 

bland annat beskrivits av Leveson (2002) och Dekker (2011).  

 

När socio-teknologiska system ska analyseras, utgör ovanstående beskrivningar, definierat 

som STS-litteratur (science, technology & society) en trovärdig analytisk referensram för risk 

och säkerhetsprocesser i komplexa system (Bakx & Nyce, 2015). Dock är inte risk och 

säkerhetsperspektivet fokusfrågan i dessa arbeten och än mindre berörs risk och säkerhet i den 

militära kontexten. Ett exempel på STS-litteratur som berör den militära aspekten är 

MacKenzie (1990) som bland annat argumenterar för att nationella säkerhetsstrategier inte 

nödvändigtvis påverkas av beslut från den högsta ledningen, men desto mer influeras av 

interaktionen mellan ledningsnivåer. Ett annat exempel är DeLanda (1991), som beskriver 

utvecklingen av artificiell intelligens och integreringen av mänskliga kognitiva strukturer i 

relation till risk och säkerhetsfrågor. Ytterligare ett exempel är Coker (2009), som använder 

risk som utgångspunkten för att analysera moderna socio-teknologiska militära 

organisationer. Litteraturen som beskrivs inledningsvis har en hög grad av analytisk tyngd, 

men saknar den direkta kopplingen till risk och säkerhetsperspektivet. Litteraturen med 

militär anknytning, som beskrivs därefter, adresserar däremot risk och säkerhet i större 

utsträckning, men brister i den analytiska relevansen. Detta är även de stora skiljelinjerna i 

den beskrivna litteraturen. Studier med vetenskapligt underbyggd förklaringskraft som 

fokuserar på analyser av risk och säkerhet i en militär kontext, är per definition, en bristvara 

inom forskningsområdet (Bakx & Nyce, 2015).  
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Det finns i sammanhanget ett antal artiklar som på olika sätt berör riskbegreppet och 

tillämpningen av riskhantering i den militära miljön. Turner (2010) har i sin studie undersökt 

hur betydelsen av begreppen risk, säkerhet och olyckor konstrueras inom tre olika 

myndigheter som samarbetar runt säkerhetsfrågor i en militär kontext. Bakx (2013) beskriver 

i artikeln sin studie i det nederländska flygvapnet, där skillnader på olika beslutsnivåer, i 

bedömning av risker, riskhantering och dess nytta för den militära operationen, studerats. I en 

annan artikel av Liwång (2014), diskuteras problematiken med att omsätta traditionella 

riskhanteringsmodeller i en militär kontext. Johnson (2007), beskriver reformationen av risk-

hanteringen i de amerikanska väpnade styrkorna i artikeln och Trewin (2010) beskriver 

riskhanteringen i den brittiska armén. Artiklarna används i uppsatsen för att förklara 

skillnader och likheter i riskhantering mellan ledningsnivåer.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Aktuell forskning visar på många gemensamma och intressanta beröringspunkter, inte minst i 

fenomenet att risk både kan uppfattas och hanteras olika på olika ledningsnivåer. Men även i 

svårigheten och komplexiteten att harmonisera metoder och modeller för riskhantering i 

planering och genomförande av militära operationer. I aktuell forskning saknas studier som 

visar på hur riskhanteringen kan beskrivas i den svenska försvarsmakten efter att 

riskhanteringsmodellen introducerats i början av 2009, som ett svar på incidenten i 

Afghanistan tre år tidigare. I synnerhet avseende hur risk och riskhantering representeras och 

på vilket sätt riskhantering omhändertas i planeringsmodeller, på olika ledningsnivåer.  

 

Syftet med uppsatsen är att försöka bidra till att fylla kunskapsluckan som finns avseende hur 

riskhanteringen kan beskrivas på olika ledningsnivåer efter att riskhanteringsmodellen 

introducerats i Försvarsmakten.  

 

Den övergripande frågeställningen blir: hur representeras risk och riskhantering på olika 

ledningsnivåer och på vilket sätt omhändertas riskhantering i planeringsmodeller på olika 

ledningsnivåer? För att svara på den fråga bryts den ner i tre delfrågor: 

 

1: Hur kan man förstå risk och riskhantering på strategisk ledningsnivå?  

2: Hur kan man förstå risk och riskhantering på operativ ledningsnivå?  

3: Hur kan man förstå risk och riskhantering på taktisk ledningsnivå?  

1.4 Avgränsningar 

På den strategiska ledningsnivån studeras inte den politisk-strategiska delen. På den operativa 

ledningsnivån utelämnas riskhantering för sjö- och luftstridskrafterna. På den taktiska 

ledningsnivån studeras endast arméstridskrafterna inom ramen för brigadstrukturen och den 

mekaniserade bataljonen. Övriga arméförband i brigaden och enheter under bataljonsnivån 

berörs inte. Avseende verksamhetssäkerhet som leds och samordnas av säkerhetsinspektören 

berörs inte regler för militär sjöfart (RMS) och regler för militär luftfart (RML). 
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2. TEORETISK GRUND 

2.1 Inledning 

En sann och objektiv risk är i praktiken en utopi, då vårt val av definition ofta får betydelse 

för vår uppfattning om verkligheten i sitt sammanhang (Hansson, 2012:17). En utgångspunkt 

beskriver risk som något farligt eller att något oönskat kan hända (Hubbard, 2009). En annan 

uppfattning är att begreppet kommer från italienskans ”risicare” med betydelsen att våga 

(Rausand, 2009). Det kan betyda att när vi tar en risk är det något vi vågar själva eller för 

någon annan. I vardagligt bruk används ordet risk ibland synonymt med begrepp som negativ 

sannolikhet, fara eller hot. I kampen om hotbilden beskrivs att hotbegreppet är vedertaget 

inom den säkerhetspolitiska forskning, men inte har samma tyngd inom riskforskningen. Det 

som skiljer begreppen åt är att risk relateras till sannolikheter och hot till föreställningen om 

något farligt i framtiden, en hotbild (Eriksson, 2004:25-27).   

 

Betydelsen av de vi betraktar och sedan beskriver kan därmed uttryckas på olika sätt, men 

betyda samma sak. Tänker vi oss en byggnadsställning som har fått en skada kan de ha 

följande utsagor; det är en stor risk att ställningen välter, det är en stor sannolikhet att 

ställningen välter eller det är en stor fara att ställningen välter. Hur vi uppfattar risk har 

betydelse för om vi värderar den som hög eller låg, det en person uppfattar som hög risk 

betyder nödvändigtvis inte att den är det för en annan individ. Risk kan ur ett kvantitativt 

perspektiv beräknas i teoretiska modeller baserat på numeriska värden och observationer eller 

ur ett kvalitativt perspektiv, baserat på subjektiva uppfattningar om faror, baserat på olika 

grader av fruktan för olika hot och hur mycket man vet om dessa (Rausand, 2009:80).  

 

När vi talar om risk handlar det oftast om något oönskat som kan ske i framtiden. Att säga att 

någon genomförde ett uppdrag med stor risk, men att det gick bra, betyder dock inte att risken 

var obefintlig. Risk och erfarenhet av risktagning är två olika saker. I efterhand är det sällan 

intressant att veta vad risken var när det antingen gick bra eller dåligt. Därför är risk bara 

intressant för det som sker i framtiden. Alla försök att förutse oönskade händelser i framtiden, 

kommer dock att vara förenat med en stor portion osäkerhet (Aven, 2013:2082-2090). 

Försvarsmakten är en organisation som har att hantera både framtid, osäkerhet och risker i 

den militära kontextens operativa planering, från förbandsnivå till militärstrategisk nivå för att 

uppnå politiska mål (Försvarsmakten, 2011:155) Om risk och riskhantering handlar om 

osäkerhet, definitioner och metoder, handlar den militära planeringen om hur dessa metoder 

omhändertas i olika planeringsmodeller.  Sammantaget råder det en viss förvirring när det 

gäller definition, tillämpning och presentation av både begreppet risk och riskhantering, i 

synnerhet då det inte finns en överenskommen och fastställd definition av begreppen (Aven, 

2008:154).  Som det beskrevs i inledningen får valet av definition betydelse för vår 

uppfattning om verkligheten. 
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2.2 Risk och riskhantering, en definition 

Risk 

Risk är relaterat till en kombination av framtida händelser (A), och deras eventuella 

konsekvenser (C) eller utfall. Där den förra kan utgöra olyckor eller uppsåtliga hot i- eller mot 

en verksamhet. Den senare uttryckt i storlek, intensitet och utbredning relaterar till något vi 

människor värdesätter, vilket kan definieras i både fördelar och nackdelar, exempelvis 

ekonomiska vinster eller dödsfall. Utfallet av bedömda konsekvenser (C*) uttrycks ofta som 

liggande inom ett bedömt intervall med en viss grad av sannolikhet, uttryckt i en procentsats. 

Konsekvensernas allvar står även i relation till graden av sårbarhet som finns i exempelvis ett 

system. Framtida händelser och konsekvenser är något som vi inte kan förutsäga och är 

därmed förknippade med en viss grad av osäkerhet (U). En låg grad av osäkerhet är dock inte 

detsamma som låg risk och en hög grad av osäkerhet betyder inte hög risk. Hur troligt det är 

att framtida händelser och dess eventuella konsekvenser kommer att inträffa kan uttryckas i 

olika nivåer av sannolikhet (P) som baseras på vår egen bakgrundskunskap (K) (Aven, 

2008:18-27).  

 

Trots att sannolikhet är ett sätt att uttrycka osäkerhet om framtiden och dess konsekvenser kan 

det inte rakt av bytas ut mot sannolikhetsvärden då vår bakgrundskunskap även den är 

behäftad med osäkerheter, det finns dock olika metoder för att värdera osäkerhet och tilldela 

den ett värde (Aven, 2013). Risk kan uttryckas och beräknas på olika sätt i sina olika 

delkomponenter, riskmatriser är ett sätt att göra bokstäver och siffror mer tillgängliga för att 

kunna överblicka helheten. Risk som fenomen kan relateras till både negativa och positiva 

konsekvenser, men även vara ett incitament för att skapa möjligheter att agera i olika 

hänseenden (Aven, 2008). Risk kan vara både ett analytisk och ett normativt koncept då det 

finns ett kausalt samband mellan aktiviteter, konsekvenser och dess kännbarhet som kan 

påverkas genom att förändra aktiviteten eller vidta åtgärder som mildrar dess konsekvenser 

(Klinke, 2002:1071). 

 

Operationaliseringen av risk och indikatorerna som ligger till grund för analysverktyget blir 

därmed, att risk i ett övergripande perspektiv kan förstås som produkten av sannolikhet och 

konsekvens. För att definitionen vidare ska vara användbar i en militär kontext, definieras risk 

som en funktion (𝑓) av produkten av sannolikheten (p) och konsekvensen (C) definierade i en 

lämplig skala, givet | konsekvensen av en oönskad händelse som sker till följd av 

kunskapen/bedömningen (Ak), av ett hot eller en fara i en viss miljö, med definierade värden 

som ska skyddas, där man även förhåller sig till de osäkerheter (U) som finns när risken 

utvärderas: 

 

Risk = 𝑓[C, p (C|Ak)U]  
1
 

 

 

                                                           
1
 För ett motsvarande resonemang se: Aven, T, Risk Analysis: Assessing Uncertainties beyond Expected Values 

and Probabilities, (2008), John Wiley & Sons, Ltd, s 44. 
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Riskhantering 

Förkortningarna bakom de olika begreppen används i tabellerna (bilaga 4) som redovisas i 

samband med analyserna som genomförs i kapitel 4-6. Riskhantering (RH) och 

riskbedömning (RB) är två övergripande processer som syftar till att identifiera, analysera och 

värdera risker i ett system eller i en verksamhet och fatta beslut om åtgärder som kan reducera 

negativa effekter. Riskhanteringen kan delas upp i tre huvudsakliga faser: riskanalys (RA), 

riskvärdering (RV) och riskreducering (RR), (Rausand, 2009:77 ff.). Riskhantering är per 

definition processen för att reducera, övervaka, styra och kommunicera risk (Klinke, 

2002:1071). Riskbedömning är den del av riskhanteringen som omfattar riskanalys och 

riskvärdering. En viktig del som ingår här är planeringen av hur riskhanteringens olika delar 

skall genomföras, det gäller för riskanalysen i synnerhet då den är mest krävande avseende tid 

och resurser. Det skapar även bättre förutsättningar att både förstå vilka val av metoder för 

riskanalys som är relevanta och hur riskanalysens produkter kan användas för att vara adekvat 

i beslutsprocessen (Aven, 2008:30 ff.). Riskanalysen är en metod för att identifiera och 

värdera oönskade händelser som kan leda till skada på människor, miljö eller andra saker vi 

sätter ett värde på. Riskvärderingen syftar till att med utgångspunkt i dokumenterat underlag 

från riskanalysen, värdera identifierad risk mot olika acceptkriterier och föreslå olika 

riskreducerande åtgärder. Riskreducering kan åstadkommas med åtgärder som minskar 

sannolikheten för en händelse eller genom att reducera effekterna av olika konsekvenser. 

Andra åtgärder för att reducera risken kan vara att justera i planer, införa säkerhetsfunktioner, 

kommunicera, informera eller utbilda (Rausand, 2008:80-95). 

Riskanalys: 

Riskanalysen söker generella svar på vilka oönskade händelser som kan inträffa, hur sannolikt 

det är att dessa inträffar och vilka konsekvenser det kan resultera i (Rausand, 2008:80 ff.). Ett 

exempel på hur riskanalysen kan användas i en beslutsprocess är som ett övervägande av 

förändring i risk där olika alternativs riskreducerande effekt ligger till grund för vilket 

alternativ som kan vara relevant att utveckla förutsatt att det finns en kostnadsneutralitet 

däremellan. Ett annat exempel på användbarhet är när kravet finns på att risken ska reduceras 

till en så låg nivå det är praktiskt möjligt att åstadkomma. Principen innebär att fördelarna 

med en viss åtgärd ska ställas i relation till dess nackdelar eller kostnader. I bilaga 1 beskrivs 

ett antal metoder för riskanalys att välja på (Aven, 2008:48; MSB, 2011:61-75).  

 

Metodernas innehåll, struktur och karaktär liknar varandra, men varierar beroende på vad de 

ska användas till. Valet av metod för riskanalys grundar sig bland annat på i vilken 

utsträckning analysobjektet kräver en analys som är kvantitativ, kvalitativ eller en 

kombination av båda. I normalfallet vet den erfarne analytikern vilken metod eller 

kombination av metoder som passar för ändmålet. En kritik som framförts mot tillämpningen 

av olika riskanalyser som ett hjälpmedel för att fatta komplexa beslut, är att de ofta har en 

egenhet att bidra till beslut fattade på rutin och dölja relevant information. Vilket i sin tur kan 

motarbeta beslutsfattarens kanske viktigaste egenskap, att fatta adekvata beslut i en komplex 

verklighet med inslag av stora osäkerheter (Aven, 2008:30-60). I bilaga 2 redovisas ett 

exempel på riskanalys i åtta steg (Rausand, 2009:84 ff.). 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  

HSU 14-16   

Mj Stefan Svensson 2016-02-01 Sid 10 (50) 
 

Riskvärdering: 

Riskvärderingen beskriver den process som kopplar ihop den beskrivna eller framräknade 

risken med definierade risknivåer, här görs en bedömning om risken dels är acceptabel i 

relation till risknivåernas utformning, dels i relation till analyserade risker i motsvarande 

system. Processen omhändertar även beslut och dokumentation av riskreducerande åtgärder 

(Rausand, 2009:90). 

 

Riskreducering: 

Riskreducering beskriver i huvudsak vilka åtgärder som beslutas och vidtas i praktiken för att 

reducera identifierade risker. Det finns i huvudsak två typer av riskreducering: sannolikhets- 

och konsekvensreducerande åtgärder. Den förra är att föredra, men ska konsekvens-

reducerande åtgärder tillämpas kommer utformningen av dessa vara starkt beroende av sin 

miljö och sitt sammanhang (Rausand, 2009:91). Om det av olika anledningar finns en 

osäkerhet om vilka riskreducerande åtgärder som ska vidtas (det kan vara så att olika åtgärder 

får negativa konsekvenser på en annan funktion eller verksamhet) finns det ett par strategier 

för beslut att tillämpa. Exempel på detta är att ställa sig frågor om riskerna är relaterade till 

människor eller miljö, men även frågan om inslaget av osäkerhet påverkas av åtgärden och 

om man använder sig av de mest ändamålsenliga resurserna (Aven, 2008:53 ff.).  

Operationaliseringen av riskhantering som ligger till grund för analysverktyget beskrivs i 

nedanstående bild och bygger på (Rausand, 2009:6). Indikatorerna redovisas under respektive 

del i modellen. 

 

    Bild 1: Analysverktygets utformning och sammanhanget mellan olika riskhanteringsaktiviteter.  
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2.3 Risk i militär kontext 

Riskhantering är en viktig del av den militära praktiken och en etablerad uppfattning inom 

professionen är att risker normalt bör undvikas, eller åtminstone elimineras så långt det är 

möjligt (Trewin, 2010:678-682). I den militära kontexten måste det också finnas ett utrymme 

för handling som inte kan regleras bort i bestämmelser, men ändå vara försvarbart när man 

betraktar bedömningar som genomförts av hot och risker. Det finns i sammanhanget en klar 

skillnad mellan vilka risker som är acceptabla inom ramen för träning och övning, i kontrast 

till skarpa militära operationer. Den förra har sin utmaning i att skapa träning och övning i 

autentiska situationer, då det bidrar till att höja den totala säkerheten, om risker och 

riskhantering liknar den i skarpa stridssituationer (Turner, 2010:21-29).   

 

Viljan till att ta risker är ofta större hos chefer på manöverförbanden än det är för officerare 

med befattning i olika ledningsstaber (Trewin, 2010:678-682). En anledning kan vara att en 

högre hierarkisk nivå ofta uppfattar mindre risk än den lägre nivån, bland annat baserat på 

uppfattningar om vilken grad av kontroll över och möjligheten att påverka situationen som 

föreligger (Bakx, 2013:595 ff.). Riskhanteringen blir därmed en väsentlig och integrerad del i 

militär planering, där själva riskanalysen med sin systematiska tillämpning av taktiska och 

operativa stabsrutiner är en viktig del av det bedömande, som syftar till att vägleda olika 

militära beslut, där risk är en delmängd. Processen kräver i sig en förståelse för situationen, 

riskbegreppet och riskhanteringens roll i både beslutsprocesser och för operationen som 

helhet, som är delad och gemensam i den militära staben på olika ledningsnivåer (Liwång, 

2014:21 ff.).  En utmaning ligger i problematiken att balansera en strukturerad risk-

hanteringsprocess, mot möjligheten och behovet av att göra välavvägda bedömningar 

grundade på den intuitiva situationsuppfattningen – för att kunna fatta riskbeslut som är både 

effektiva och relevanta i den aktuella situationen (Trewin, 2010:678-682).  En annan, ligger i 

att generella metoder för att hantera säkerhetsfrågor, inte fungerar i särskilt bra i en stridsmiljö 

där bedömningen av risk måste ta utgångspunkt i vad som fungerar i den högst oförutsägbara 

militära praktiken (Turner, 2010:29).  

 

Doktriner har i allmänhet detaljerade anvisningar för vad som ska hanteras i riskhanteringens 

olika processteg, men begränsad vägledning i hur det skapar något som är användbart i 

praktiken (Liwång, 2014:21 ff.). Trots den strukturerade vägledningen i planeringsmodeller 

tar officerare genvägar i bedömanden och tappar relevant djup i riskanalysen. Utbildning i 

riskhantering som till större delen består av ”on the job training”, leder till negativa konse-

kvenser när unga officerare utan erfarenhet och med brister i utbildning på riskhantering 

placeras på ledande befattningar i skarpa insatsområden. I en anda av att lösa det praktiska 

problemet baseras idag riskhantering till stora delar på intuition och sunt förnuft, något som 

bidrar till att luckra upp etablerade militära rutiner och öka inslaget av osäkerhet inom och 

mellan militära enheter (Trewin, 2010:678-682). Det finns ett stort behov av vägledning som 

förenklar riskanalysen av den komplexa verkligheten i den militära kontexten, till mindre 

beståndsdelar för specifika situationer. Men även rutiner och metoder som kan fånga upp och 

omsätta osäkerheter eller möta de eventuella felbedömningar som görs (Liwång, 2014:21 ff.).   
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2.4 Militära planeringsmodeller och riskhantering 

Försvarsmakten har i huvudsak två övergripande planeringsmodeller för att genomföra 

militära bedömanden: Svensk planerings och ledningsmetod (SPL 3.0), och planering under 

tidspress (PUT). SPL är ett planeringsverktyg som syftar till att underlätta beslutsfattande för 

inriktning och samordning av operationer på militärstrategisk och operativ nivå i både 

nationell och internationell kontext. Modellen berör alla ledningsnivåer men utgör den 

strategiska och operativa ledningsnivåns centrala verktyg för planering (Försvarsmakten, 

2015b). Planeringsmetoden PUT används i normalfallet av arméns förband och brigadstaber. 

Metoden beskriver ett optimalt mentalt tillvägagångssätt för att lösa generella militära 

planeringsproblem (Försvarsmakten, 2007). Försvarsmaktens gemensamma riskhanterings-

modell, är ett tredje verktyg för att göra ett militärt bedömande, med fokus på hantering av 

risk. Handboken som beskriver modellen, har en tydlig koppling till de två andra planerings-

modellerna då den utger sig för att vara Försvarsmaktens referensverk i riskfrågor, 

konstruerad för att vara användbar för alla typer av risker, på alla militära nivåer och anpassad 

efter Försvarsmaktens behov (Försvarsmakten, 2009:13). Metoden för riskanalys och 

riskbedömning som beskrivs, uppfattas vara konkret och mycket detaljstyrd, till skillnad mot 

flertalet av övriga modeller som fokuserar på att ge riktlinjer för hur riskanalys och 

riskhantering kan genomföras (Palm, 2008:45 ff.). Metoden tar dock tid att genomföra, i 

handboken exemplifieras processer i storleksordningen flera veckor från start till underskrift 

av riskbeslut (Försvarsmakten, 2009:134).  

 

Säkerhetsinstruktion för Försvarsmakten (SäkI), är ytterligare ett verktyg för analysera risk. I 

publikationen används begreppet verksamhetssäkerhet ”Safety” för att beskriva den process 

som syftar till att hantera risker vid all verksamhet och samtidigt uppfylla författningsenliga 

krav på arbetsmiljö och säkerhet (Försvarsmakten, 2013d:1 ff.). Metoden för riskanalys 

beskrivs vara tillämplig för verksamhet som är väl avgränsad i tid och rum, verksamhet av 

annan karaktär hänvisas till Försvarsmaktens riskhanteringsmodell (Försvarsmakten, 2013d, 

bilaga 5).  Säkerhetsinstruktionens och handbokens metod att beskriva riskens temperatur 

längs två axlar, i ett rutsystem med olika färger, har dock tillsammans med andra liknande 

metoder för riskanalys kritiserats för att vara behäftade med felaktigheter, banaliteter och 

bristande precision. En annan kritik beskriver att analysmetoderna ofta används i olika 

sammanhang utan kritisk reflektion om styrkor, svagheter och relevans för ändamålet. 

Kritiken siktar in sig på att om riskerna inte analyseras i adekvata modeller då kan de inte 

heller hantera riskerna i sitt användningsområde på ett relevant sätt. En ökad kunskap om 

olika riskhanteringsmodeller i kombination med ett flexibelt utnyttjande skapar däremot en 

större relevans i riskhanteringen. En relevans som måste fokusera på att reducera risk, annars 

finns det ingen mening i att göra den (Hubbard, 2009:24 ff.). Med den kritiken som bakgrund 

kan det vara av intresse att studera hur planeringsmodellerna omhändertar riskhantering och 

samtidigt anknyter till riskhanteringsmodellen.   
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3. METOD 

3.1 Metodval 

Studien bygger på en kvalitativ textanalys som syftar till att ta fram väsentligt innehåll genom 

noggrann läsning av delarna i en text, dess helhet och sammanhanget texten är en del av. 

Metoden syftar till att hitta och förstå bakomliggande teman i det material som studeras 

(Bryman, 2009:368). I undersökningen definieras två variabler; risk och riskhantering som 

begrepp att undersöka i tre olika analysenheter (Esaiasson, 2002:45 ff.).  Empirin hämtas ur 

handböcker, anvisningar, doktriner, reglementen på tre militära ledningsnivåer: strategisk 

nivå, operativ nivå och taktisk nivå. På bilden nedan framgår att den militärstrategiska nivån 

representeras av högkvarterets ledningsstab (LEDS), som har ett samverkande gränssnitt mot 

både den politiska ledningsnivån nivån som utgörs av regeringskansliet (RK) och den 

operativa nivån, som representeras av insatsstaben på högkvarteret (INSS). Den operativa 

nivån har i sin tur ett gränssnitt mot den taktiska nivån som utgörs av försvarsmaktens 

stridskrafter. För att svara på undersökningsfrågorna analyseras dels hur risk och 

riskhantering beskrivs i centrala styrdokument, dels hur riskhantering omhändertas i 

planeringsmodeller på olika ledningsnivåer.  Modellerna är relevanta att ta med i arbetet då 

dessa i olika utsträckning bidrar till att omsätta tankar om riskteori i praktisk verksamhet, med 

eller utan strukturerade metoder. I undersökningen är planeringsmodellerna redovisade 

tillsammans med riskhantering på respektive ledningsnivå och förekommer med benämningen 

modell, metod, verktyg och bedömandemodell.  

 

 
Bild 3: Ledningsnivåer i Försvarsmakten och nationell planeringsprocess 

(Försvarsmakten, 2015b:26). 
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Fördelen med textanalys är den goda tillgängligheten på empiri och att den ger en tillräckligt 

bra bild av hur organisationen beskriver risk, riskhantering och planeringsmodeller. Nack-

delen är svårigheten att komma åt hur individerna i organisationen förstår och tillämpar 

riskhantering i praktiken, men även i vilken utsträckning olika ledningsnivåer tillämpar mer 

än en planeringsmodell. Här hade intervjuer varit ett bra komplement för att verifiera eller 

komplettera textanalysens resultat. På grund av begränsningen i tid som står till förfogande, är 

detta avgränsat. En väsentlig del i textläsning är att innehållet, dels måste tolkas avseende sin 

mening och betydelse, dels tolkas i meningen att de resultat man generererat efter själva 

textanalysen måste förstås i relation till problemet som undersöks (Bergström, 2012:30 ff.). 

När man analyserar och tolkar texter är en hermeneutisk medvetenhet viktig. Det betyder att 

läsaren har kunskap om förförståelsens betydelse för tolkningen av texten i meningen att 

texten betyder det uttolkaren ser att den betyder, färgat av individuella upplevelser, 

världsuppfattning, socialt sammanhang, språk och kunskaper (Bergström, 2012:30 ff.). I detta 

sammanhang kan det vara en fördel att tolkaren har goda förkunskaper i ämnesområdet och 

den militära kontexten, men för att motverka feltolkningar bygger analysen givetvis på- och 

refererar till underlag som beskrivs i teorikapitlet.  

 

Tydliga tankar kräver ett klart språk, och ett klart språk kräver begrepp som är stringenta i sitt 

uttryck. I uppsatsen används Ogden och Richards triangel för att visa på sambandet mellan 

verkligheten, vår uppfattning om den och vårt sätt att uttrycka den med ord. Triangelns 

struktur kan bland annat användas i sammanhang där språkförbistring är ett inslag i 

verksamheten, där samma ord används för flera begrepp eller flera ord för samma begrepp. 

Triangeln bygger på att kunskapen om det kända, kan delas in i tre delområden; ord, begrepp 

och verklighet, vilka bärs upp av tio olika regler att förhålla sig till beroende på syftet med 

analysen. Regel ett beskriver att den första frågan att ställa sig när ett begrepp studeras är: vad 

betyder det? Frågan i sig belyser problemet med att ett och samma ord kan ha olika betydelser 

(Sartori, 1984:28 ff.). För att svara på den frågan definieras orden risk och riskhantering. 

Syftet med det är att komma åt tvetydigheter och oklarheter, för att skapa klarhet och 

stringens, när förekomst och betydelse av risk och riskhantering på olika ledningsnivåer 

undersöks. Ett annat syfte är att klargöra att det är en neutral definition av risk och 

riskhantering som appliceras i en militär kontext, för att klargöra kopplingen mellan 

betydelsen av ordet och objektet som studeras.  

                                   
Bild 4: Ogdens & Richards triangel (Sartori, 1984). 
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Inledningsvis görs en sökning efter orden risk, riskhantering och hot i formuleringar som 

bygger på dessa ord (till exempel risk-hantering, risk-benägen etc.), i dokumenten på de olika 

analysenheterna för att klarlägga ordens förekomst och textens sammanhang. Ordet hot finns 

med i sökningen, med motiv som tidigare nämnts: i sammanhanget kan hot likställas med 

ordet risk (Eriksson, 2004). För respektive ledningsnivå: strategisk nivå, operativ nivå och 

taktisk nivå sammanställs urvalet av text. Därefter analyseras underlaget och texten delas upp 

i två olika grupper: risk och riskhantering. Processen ska förstås som att indelningen i 

grupperna görs parallellt och samtidigt, därför redovisas inte en separat sammanställning av 

all text.  

 

Risk redovisas i bilaga 3, i tabellform med ett löpnummer som utgör referens i analyskapitlet, 

urval av text (verkligheten), förekomsten av risk, hot eller båda två (ord), sidhänvisning och 

en tolkning av dess innebörd (begrepp). När texten tolkas och begrepp kategoriseras används 

ord som ingår i definitionen av risk (sannolikhet, konsekvens, osäkerhet, hot, oönskad 

händelse och skyddsvärd), övriga begrepp som används, är mina egna, formulerade efter 

tolkning av textens innebörd i sitt sammanhang. I den tolkningen förkommer uttrycken: 

risktagning ”med syftning till riskanalys” eller ”med syftning till riskhantering”, det är 

formuleringar som beskriver risker och risktagningar i olika nivåer (låg-hög), som borde vara 

ett resultat av genomförd riskanalys eller riskhantering, men inte uttrycks i texten. Ett 

kondensat av analysen redovisas i textform under rubriken ”risk” för respektive ledningsnivå i 

kapitel 4-6. 

 

Riskhantering redovisas i bilaga 4, i tabellform med ett löpnummer som utgör referens i 

analyskapitlet, urval av text (verkligheten), här redovisas inte förekomsten av risk, hot eller 

riskhantering (ord), då den filtreringen redan gjorts, däremot redovisas en tolkning av 

innebörd (begrepp) och sidhänvisning. När indelning i riskhanteringsgruppen och tolkning 

görs, används endast definitionerna som ingår i riskhantering (riskanalys, riskvärdering, 

riskreducering och riskbedömning), med motivet att föregående steg ”filtrerat” innehållet till 

att bara omfatta inslag av riskhantering. Ett kondensat av analysen redovisas i textform under 

rubriken ”riskhantering” för respektive ledningsnivå i kapitel 4-6.  

 

Textanalysen är genomförd från strategisk ledningsnivå i fallande ordning till taktisk 

ledningsnivå. Inom nivåerna är textunderlaget inte studerat i en särskild turordning. På taktisk 

nivå är en konsekvens av detta, att Arméreglemente taktik (AR Taktik 2013), som visat sig 

vara hierarkiskt överordnad övriga dokument på den nivån, men inte analyserats först i 

ordningen, endast beskrivs summariskt med sin sina skillnader. Konsekvensen av detta är mer 

av estetisk karaktär och påverkar inte slutresultatet.  
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I kapitel 7 beskrivs inledningsvis huvuddragen i skillnader och likheter i risk och risk-

hantering på olika ledningsnivåer. Beskrivningen av skillnader och likheter i risk, är 

kategoriserad under begreppen: definition, begrepp och anknytning till riskhanterings-

modellen (bild 9). Skillnader och likheter i riskhantering är kategoriserad under begreppen: 

definition, process, begrepp, uttryck, metoder och anknytning till riskhanteringsmodellen 

(bild 10). Kategoriseringens rubriker är framtagna i en klustring av underlaget från analysen 

av kapitel 4-6, underlaget på skillnader och likheter bygger på slutsatserna från analysen av 

risk och riskhantering på respektive ledningsnivå. Resultatet av jämförelsen redovisas i 

slutsatser för risk respektive riskhantering.  

 

 

 

 
 

Bild 5: Processbeskrivning. 

 

3.2 Källkritik 

Vid textanalyser är det av största vikt att bedöma dokumentens kvalitet, det kan göras utifrån 

fyra kriterier: autenticitet (är materialet äkta), trovärdighet (är materialet utan förvrängningar), 

representativitet (är materialet typiskt för den kategori det tillhör) och meningsfullhet (är 

materialet tydligt och begripligt) (Bryman, 2009:357). Nedan följer beskrivningar och 

kommentarer på vald empiri.  

 

På strategisk ledningsnivå omhändertar Försvarsmaktens Strategiska Inriktning (FMSI 2015), 

inriktningsbeslutet om Försvarsmaktens verksamhet för åren 2016-2020, den beskriver även 

ÖB:s långsiktiga inriktning av organisation, försvarsplanering och perspektivstudier för 

framtida förmågor och koncept. Det som uttrycks här borde vara ett uttryck för den 

strategiska nivåns vedertagna uppfattningar i olika frågor som indirekt påverkar och inriktar 

övriga nivåer. Militärstrategisk doktrin (MSD 2012) är den strategiska nivåns beskrivning av 
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hur statsmakten avser att använda det militära verktyget, men även en formell inriktning av 

hur den militära verksamheten omsätts i praktisk handling. En svaghet i valet av publikation 

är att den tidsmässigt är skriven före FMSI 2015, och därmed inte tar hänsyn till eventuella 

förändringar i synen på den militära praktiken föranledd av omvärldsutvecklingen. Det finns 

en senare utgåva av MSD som är under produktion med bedömd lansering under 2016. Därför 

är den inte medtagen i arbetet.  

 

Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell 2009, är inplacerad som empiri under 

den strategiska nivån, främst för att understryka dess funktion av att vara ett vägledande 

referensverk i metod för övriga nivåers riskhantering. Det här är lite problematisk, då 

handboken i någon mening är ett uttryck om metod för alla ledningsnivåers risk och 

riskhantering. För att vara konsekvent, representerar handbokens definitioner och metoder 

endast den strategiska nivån genom hela undersökningen. För att få en uppfattning om hur 

anknytningen till riskhanteringsmodellen ser ut på övriga ledningsnivåer, finns den med som 

en kategori i jämförelsen som redovisas i tabellerna i kapitel 7. Den finns även med i kapitel 6 

som en referens, när riskhantering och planeringsmodeller beskrivs på taktisk ledningsnivå. 

För att kunna hantera det omfattande materialet i handboken, som uteslutande fokuserar på 

risk och riskhanteringen, är metoden för att referera till bilaga 3 och 4, inte konsekvent i 

kapitel 4-6, det förekommer både hänvisning till löpnummer i bilagorna och sidor i 

handboken, det är negativt för stringensen, men det påverkar inte resultatet. Dokumentet 

benämns som ”handboken”, ”modellen” och ”riskhanteringsmodellen”. På den strategiska 

ledningsnivån redovisas även delar av Svensk planerings och ledningsmetod (SPL 3.0), för att 

kunna analysera hur planeringsmodellen omhändertar risk och riskhantering på den nivån. 

Även här är det problematisk att dokumentet representerar två ledningsnivåer. För att hantera 

detta, avgränsas SPL på den här nivån till att bara beröra planeringsfaserna som omfattar den 

strategiska nivån. Ett annat problem hänger ihop med hur SPL anknyter till riskhanterings-

modellen, för att inte tappa bort den problematiken redovisas SPL:s anknytning i bild 9 och 

10 och som metod i bild 10, parallellt med riskhanteringsmodellen.  Ett underlag som saknas 

är Stående order som kunnat visa på hur riskhanteringsmodellen omsätts i praktiken på den 

strategiska nivån, på grund av olika anledningar är inte underlaget medtaget. 

 

På den operativa ledningsnivån är Operativ doktrin 2014 den senast utgivna publikation som 

inriktar den operativa och taktiska nivåns verksamhet. Doktrinen är gemensam för alla 

stridskrafter, och kan därmed antas vara ett dokument som är en likriktare för nivåns 

uppfattning om den militära praktikens innehåll och definition, särskilt då den har en uttalad 

ambition att öka precisionen i det militära språkbruket. På den operativa ledningsnivån 

redovisas delar av Svensk planerings och ledningsmetod (SPL 3.0), för att kunna analysera 

hur planeringsmodellen omhändertar risk och riskhantering på den nivån. Även här är det 

problematisk att dokumentet representerar två ledningsnivåer. För att hantera detta, avgränsas 

SPL på den här nivån till att bara beröra planeringsfaserna som omfattar den operativa nivån. 

Ett underlag som saknas är Stående order, som kunnat visa på hur riskhanteringsmodellen 

omsätts i praktiken på den operativa nivån, på grund av olika anledningar är inte underlaget 

medtaget.  
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På taktisk nivå utgör det som står i Arméreglemente taktik (AR Taktik 2013) grunden för 

utformningen av taktik i markstridskrafternas truppslagsvisa reglementen. Den omsätter även 

den operativa nivåns styrningar för markoperationer, därför är det relevant att studera vad som 

uttrycks om risk och riskhantering i denna publikation. För att fånga upp gränsytan mellan 

den operativa nivån och den taktiska nivån, används Markstridsreglemente Brigad 2013 

(MSR 7), den är relevant för att studera hur risk och riskhantering omsätts och förmedlas på 

den högsta taktiska nivån.  För att fånga upp hur AR Taktik omsätts i taktik och stridsteknik 

på förbandsnivå används Markstridsreglemente Bataljon 2013 (MSR 6), då den riktar sig till 

manöverförbandens bataljonchefer och staber. Förbandstypen är relevant för studien då man 

kan anta att ett manöverförbands uppgifter i större utsträckning än andra förbandstyper i 

armén kan relateras till verksamhet med risk och riskhantering. MSR-publikationer på lägre 

nivå än bataljon är avgränsade, med bedömningen att svaren på undersökningsfrågorna inte är 

beroende av dessa. Handbok taktikutbildning, Mark används för att studera hur risk och 

riskhantering omhändertas i planeringsmodellen PUT. 

 

Stående ordrar är relevanta att studera, då de beskriver praktikens formaliserade tillämpning 

av det som står i doktriner och reglementen, det kan sägas vara sista länken före brukarna. På 

brigadnivån används 2.brigadens Stående order. En svaghet i underlaget är att den befinner 

sig i en framtagningsprocess, då det beslutats att båda brigaderna ska ha en gemensam stående 

order. Utkast 2 kommer att följas av ett utkast 3, och den i sin tur av en slutlig utgåva som är 

planerad till 151231 (Försvarsmakten, 2015c:3). På bataljonsnivå används 191.pansarbataljon 

(VM) Stående order, ett förband ingående i 3.brigaden. Motivet till detta är att då brigaderna 

har en gemensam stående order, torde det inte spela någon avgörande roll vilken brigad 

bataljonen tillhör. Det är ett omfattande urval av dokument, som bedöms vara relevanta för 

undersökningen, kritik kan dock väckas för valet av dokument, i synnerhet avseende i vilken 

utsträckning dokumenten verkligen representerar respektive nivås uppfattning om risk och 

riskhantering.  

 

3.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet ställer frågor om i vilken utsträckning uppsatsen verkligen mäter risk och 

riskhantering och i viken utsträckning operationaliseringen motsvarar den teoretiska 

definitionen. Uppsatsen har en relativt omfattande och detaljerad och neutral definition av 

både risk och riskhantering. Neutral i meningen att den inte utgår från definitionen som 

beskrivs i Försvarsmaktens riskhanteringsmodell. Omfattande i meningen att den undviker att 

förenkla bort ingående storheter. Definitionerna bygger på den moderna riskforskningens 

resultat. Det är en viktig utgångspunkt för uppsatsen, då det i allmänna ordalag, råder en 

vedertagen otydlighet i begreppens definition och tillämpning. En viktig del för den interna 

validiteten är att underlaget får en rättvisande tolkning (Bjereld, Demker & Hinnfors, 

2012:112 ff.).  För att möjliggöra det bygger sökningen av text i empirin uteslutande på risk 

och riskhantering.  
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Reliabilitet ställer frågor om hur mätningarna är genomförda, tillförlitligheten och hur 

underlag är insamlat och bearbetat. Ett sätt att verifiera det är genom upprepade mätningar 

som ger samma resultat. Sammantaget med en hög grad av transparens och värderingsfrihet 

visar det på en god intersubjektivitet (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2012:115 ff.).  För att 

skapa förutsättningar att möta det kravet, är all insamlad data presenterad i tabellform. 

Formatet är valt på grund av underlagets omfattning och möjligheten att skapa en överblick 

när texten analyseras och kategoriseras. För att göra texten mer läsvänlig, presenteras ett 

destillat av den empiriska analysen, som återges under rubrikerna risk och riskhantering i 

kapitel 4-6. Tillvägagångssättet styrka ligger i att urvalet av text som innehåller ordet risk, 

med stor sannolikhet går att återskapa i sin helhet, i en upprepad textanalys av vald empiri. 

Svagheten ligger i att text som inte explicit använder begreppet riskhantering, kanske inte 

upptäcks eller kategoriseras fel. För att motverka det görs upprepade analyser av texten med 

hjälp av analysverktyget. 
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4. STRATEGISK LEDNINGSNIVÅ 

4.1 Risk 

Risktagning används som begrepp för att beskriva samma sak som ÖB formulerade som 

oacceptabel risk i sitt tal på Rikskonferensen 12 januari, men här utan någon koppling till 

sannolikhet (2). Risk används som begrepp för olika händelser: ökad risk för incidenter, ökad 

risk för konfrontationer, ökad risk för militära hot, ökad risk för påverkan på olika tekniska 

system (1-5), ökad risk för snabba beslut, minskad risk att förlora initiativet, risken för 

missförstånd, verksamhet som riskerar att bli utdragen i tid, risken att förlora legitimitet och 

risken att bli bekämpad med alternativa vapensystem (6-8, 10-11, 15). Risk används 

synonymt med risktagning, risk och hot beskrivs som olika fenomen och vikten av 

riskmedvetenhet understryks när beslut fattas (9, 12-14). I Försvarsmaktens gemensamma 

riskhanteringsmodell beskrivs risk vara en systematisk sammanvägning av förväntad 

sannolikhet för och konsekvens av att en oönskad händelse inträffar till följd av ett visst hot, 

kopplat till en definierad verksamhet, en specifik skyddsvärd tillgång och en specifik 

konsekvensskala (39b). 

 

4.2 Riskhantering 

Analyser måste göras,  men det ges varken vägledning eller relevanta hänvisningar om hur 

detta ska gå till (40, 41, 43). Olika åtgärder beskrivs som kan härledas till riskhantering, utan 

att det ges uttryck för det sambandet (40, 42, 44, 45). Underrättelse och säkerhetstjänst är ett 

centralt verktyg för de skyddsvärda tillgångarnas säkerhet i snabba och komplexa 

händelseförlopp. Uppföljning av potentiella angripares förmågor och intentioner är 

underrättelsernas fokus och används i ett riskreducerande syfte. Säkerhetstjänsten har ett 

tydligt fokus på säkerhetsmedvetande. (43). Samarbetet med andra myndigheter och 

organiationer inom riskhantering beskrivs som ett ämne att utveckla (46a). Identifiering av 

risker, skydd av egna sårbarheter, valet mellan att acceptera- eller reducera risker och 

hotbedömningar inom ramen för säkerhetstjänst, utgör ett grundfundament när chefer i 

Försvarsmakten genomför riskhantering (47-50). Riskhanteringen som beskrivs i 

Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell består av en metod för riskanalys och 

riskbedömning, där riskhantering definieras som samordnade aktiviteter för att styra och 

kontrollera en organisation med avseende på risk (84). Riskhanteringsmodellen är uppbyggd i 

fem steg, där steg 1 och 5 ingår i beslutsdelen och steg 2-4 ingår i riskanalysen, där steg 4 

även utgör riskbedömningen (84).    För att modellen ska vara möjliga att omsätta inom hela 

organisationen beskriver handboken att det krävs ytterligare utvecklingsarbete inom 

respektive tillämpningsområde. Man föreslår tre utvecklingsområden: metod för att bedöma 

hot, metod för att bedöma sårbarheter och metod för att väga hot mot sannolikhet och 

konsekvens. Där metoderna redan finns föreslås en dokumentation om hur de tillämpas i 

praktiken. Planeringsverktyget SPL beskriver olika metoder för att omhänderta risk på 
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militärstrategisk ledningsnivå. Bilden nedan visar en sammanställning med sidhänvisning, av 

metoder som föreslås i olika planeringsfaser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6: Sammanställning av planeringsfaser och metoder för att hantera risk i SPL 

(Försvarsmakten, 2015:100-125). 

4.3 Sammanfattning och slutsatser 

Risk på den strategiska ledningsnivån definieras i riskhanteringsmodellen. Handboken 

definierar risk som en kombination av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och dess 

konsekvens. Osäkerhet är däremot ett begrepp som varken definieras eller problematiseras i 

handboken, annat än som en kommentar till att bedömningen av sannolikheter och 

konsekvenser i flera fall byggerer på underlag med stora osäkerheter. Risk definieras inte- och 

inga hänvisningar finns till riskhanteringsmodellen i övriga dokument på den strategiska 

nivån. Däremot används risk lite olika för att fånga den strategiska verkligheten, bland annat i 

beskrivningar av begrepp: ökad risk används återkommande för begreppen sannolikheter och 

framtida händelser, minimering av risk på ett ställe och ökad risk på ett annat, används för 

begreppet risktagning och sambandet mellan initiativ och beslutsfattning med en hög grad av 

riskmedvetenhet formar begreppet riskmedvetenhet. Hotet beskrivs som en kombination av 

icke-militära och militära medel. Hot och risk särskiljs som olika begrepp. Den centrala 

funktionen av initiativ, beslutsfattande och deras koppling till säkerhet, riskmedvetande och 

helhetssyn på hot och risker, understryks.  

 

Fas Strategisk ledningsnivå och metoder för att hantera risk Sida 

1 Omvärldsbevakning/kunskapsuppbyggnad:  

Riskhantering förekommer inte explicit. 

100. 

2 Militärstrategisk analys: 

Här genomförs en riskbedömning av MUST. Processteget som beskriver 

konsekvenser, inkluderar hot och risker. En metod som föreslås till detta, är 

att ställa upp en matris som beskriver olika utfall och sannolikheter för att 

identifiera informationsbehov, om detta är en del i en riskanalys eller 

riskbedömning är svårt att uttolka 

100-

106. 

3 Militärstrategiskt bedömande: 

Här ingår det att bedöma strategiska risker. Om det är av MUST framtagen 

riskanalys man avser att bedöma eller om det ska genomföras ett bedömande 

för att generera strategiska risker, är oklart  

107-

108. 

4a Militärstrategisk planering:  

Processteget som beskriver utvecklingen av militärstrategiska koncept 

omfattar genomförandet av en riskanalys/riskhantering. Här framgår ingen 

hänvisning till metod för riskanalys eller vad man avser med riskhantering 

och vad som menas med hantering av hot och risk.  

109-

114. 

4b Styrkegenerering och utveckling av Försvarsmaktorder: 

Här förmedlas information om att C INS tillhandahåller en riskbedömning, 

om det avser steg 4 i riskhanteringsmodellen framgår inte.  

115. 

5, 6 Genomförande och Avsluta operationen: Här berörs varken risk, riskanalys 

eller riskhantering.  

117-

125. 
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Riskhantering på den strategiska ledningsnivån definieras i riskhanteringsmodellen, som 

samordnade aktiviteter för att styra och kontrollera en organisation med avseende på risk. Den 

medvetna risktagning beskrivs som resultatet av en likartad uppfattning om risk och en väl 

underbyggd riskhanteringsprocess. Riskhantering definieras inte- och inga hänvisningar finns 

till riskhanteringsmodellen i övriga dokument på den strategiska nivån. Dokumenten följer i 

huvudsak två linjer för att fånga den strategiska verkligheten.  

 

Den första linjen utgörs av att riskhantering som begrepp används i olika sammanhang som 

antingen beskriver riskhanteringen i sin helhet eller delar av det: expeditionära styrkor för 

internationella insatser måste kunna genomföra både riskanalys och riskhantering – 

medvetenheten är uppenbar, men den verkar vara riktad mer mot insatser utomlands än 

nationellt.  Det förekommer dock framsynta formuleringar som förutsäger den utveckling som 

nu sker i kraven på en ökad samverkan mellan Försvarsmakten och civila myndigheter, bland 

annat i förslaget att ge uppdrag till de fyra regionala staberna att integrera sin planering med 

länsstyrelserna (Riksdagen, 2015a). En av länsstyrelserna många uppgifter är bland annat att 

vid extraordinära händelser och höjd beredskap genomföra risk och sårbarhetsanalyser 

(Riksdagen, 2015b). Det är en utveckling som säkerligen tillför ytterligare dimensioner när 

olika former av riskanalyser ska interagera med försvarsmaktens syn på riskhantering. Vidare 

trycker man på vikten av tydlighet och klarläggande när ansvar och mandat för beslut om risk 

ska fattas, mandat som inte med självklarhet alltid finns inom Försvarsmakten.
 
Men även på 

att resultatet av en riskanalys, trots struktur, modeller och metoder är en grov förenkling av 

verkligheten, utan vetenskaplig precision.  

 

Den andra linjen beskriver implicit, utan att använda begreppet riskhantering, både delar av- 

och slutprodukten från riskhanteringen: planering, systematisk analys, förmåga att möta olika 

händelseutvecklingar, lära av erfarenheter och genomtänkta beslut som accepterar- eller 

eliminerar risker. Övriga dokument varken berör eller hänvisar till riskhanteringsmodellen. 

 

I SPL på den strategiska ledningsnivån, framgår det inte vilken riskhanteringsmodell som 

avses när risk och riskhantering berörs. Det framgår att MUST riskanalys ligger till grund när 

planeringsarbetet startas upp, men det är svårt att förstå hur den integreras i planerings-

processen, då det inte framgår vad den omfattar. Riskhanteringsprocessen på den strategiska 

nivån, i fas 1-4, är svår att både förstå och följa, då det inte klart framgår vad man ska göra. 

Metoden för att bedöma risker som presenteras i handboken beskrivs som ett komplement till 

övriga modeller för bedömanden, där den i sin enklaste tillämpning kan vara en produkt av en 

beslutsfattares bedömning under tidspress, delgiven som en muntlig order (Försvarsmakten, 

2009:14).  Mervärdet i att utgå från handbokens innehåll, beskrivs ligga i den gemensamma 

utgångspunkten för riskhanteringens principer och definitioner. Modellen har tre 

utvecklingsområden för att fungera i en större bredd av verksamhet: metod för att bedöma 

hot, metod för att bedöma sårbarheter och metod för att väga hot mot sannolikhet och 

konsekvens. (Försvarsmakten, 2009:174 ff.).
 
Hur modellen bäst integreras i respektive nivå, 

avgörs dock i det enskilda fallet (Försvarsmakten, 2009:27).  
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5. OPERATIV LEDNINGSNIVÅ 

5.1 Risk 

Risk definieras som ett mått på skadliga konsekvenser och sannolikheten för framtida 

händelser. Skillnaden mellan omedveten och medveten risktagning beskrivs ligga i den 

subjektiva bedömningen (20). Risk, hot och osäkerheter beskrivs som olika fenomen (16). 

Riskavvägning, och riskbenägenhet som begrepp, kopplas till val av operativa metoder. 

Risktagning som begrepp förekommer med innebörden: hur stor risk man tar beror på uppgift, 

tid och förlustkänslighet, men även att chefer kommer att tvingas ta beslut om risker som 

innebär egna förluster (17-19, 21). Begreppen har en vag syftning till sambandet med 

riskanalys och riskhantering.  

 

5.2 Riskhantering 

Överväganden av risk och risktagning kopplas till uppgifter, strategiska mål och styrningar 

från högre ledningsnivå avseende acceptabla risker. Bedömning av risker genomförs i olika 

strukturerade modeller, men det beskrivs inte vilka modeller som avses och det förklaras inte 

hur det ska omsättas i praktiken eller var man kan hitta vägledning till riskbedömningen. 

Vilka risker som är acceptabla kan variera mellan ledningsnivåer, detta ställer i sin tur krav på 

hur chefen kommunicerar riskbeslut till underställda. Underrättelsetjänsten fokus på aktörer i 

ett operationsområde och säkerhetstjänsten berör åtgärder som tryggar olika skyddsvärden i 

säkerhetsskyddsåtgärder. (51-57). SPL beskriver olika metoder för att omhänderta risk på den 

operativa ledningsnivån. Bild 7 nedan visar en sammanställning med sidhänvisning, av 

metoder som föreslås i olika planeringsfaser (Försvarsmakten, 2015:138-189). I SPL 

tillämpas även krigsspel under planering och genomförande, bland annat tillframtagandet av 

framtida möjliga scenarier och som ett stöd för operationsvärdering. 
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Bild 7: Sammanställning av planeringsfaser och metoder för att hantera risk i SPL 

(Försvarsmakten, 2015:47). 

 

5.3 Sammanfattning och slutsatser 

Risk på operativ ledningsnivå definieras som ett mått på sannolikheten för- och de skadliga 

konsekvenserna av en framtida händelse, innebörden av detta och hur det ska omsättas i 

praktiken, utvecklas inte. Innehållet i definitionen är inte fel, men den är ofullständig, dels i 

avsaknaden av beskrivningen hur risk i ett övergripande perspektiv är produkten av 

sannolikhet och konsekvens, dels i avsaknaden av en beskrivning hur dessa faktorer kan 

omsättas i verksamheten. Risk, hot och osäkerheter beskrivs som olika fenomen, men 

skillnaden på begreppen och innebörden av osäkerhet beskrivs inte. Risk används lite olika 

Fas Operativ ledningsnivå och metoder för att hantera risk Sida 

1 Analys av operationsmiljön:  

 Operationsområdets kunskapsbank (CPOE) inkluderar hot och risker.  

138-

145. 

2 Operativ innebörd:  

 Innehåller bedömningar om hot och risker i insatsområdet.  

 Baserat på den strategiska bedömningen görs en operativ riskbedömning.  

 Risk och riskreducerande åtgärder separat för varje handlingsalternativ.  

148-

157. 

3a Operativt bedömande - uppdragsanalys: 

 Analysen omfattar en beskrivning av operativa risker.  

 Identifiering av potentiella hot och risker och risker för 

civilbefolkningen.  

 Riskanalys ska granska de osäkerheter som kan bli till antaganden som 

ligger till grund för operationsplanen.  

 Osäkerheter omvandlas till fakta eller kvarstår som en osäkerhet och 

hanteras i formen av antaganden.  

 Antaganden som utgör viktiga beståndsdelar i planen behandlas som 

beslutspunkter med tillhörande avgörande informationsbehov och 

benämns risk som ska genomgå en riskanalys. SPL föreslår här en 

uppställning i tabellform med rubriken riskbedömning.  

162-

179. 

3b Operativt bedömande – överväganden: 

 Antaganden som handlingsalternativen bygger på ska underkastas en 

riskanalys.  

 Riskanalys på respektive handlingsalternativ.  

 Jämföra alternativens risker mot motståndarens handlingsalternativ 

(farligaste/troligaste). 

 Värdera respektive alternativs risk att inte uppnå de operativa målen.  

180-

189.   

4a Operativ planering - operativt koncept: 

 Berör varken risk, riskanalys eller riskhantering. 

191-

199. 

4b Operativ planering - operativ plan:  

 Operativa risker ska värderas.  

191-

199. 

5 Genomförande:  

 Risk och riskhantering återkommer under operationsvärdering. 

200. 
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för att fånga den operativa verkligheten, bland annat i beskrivningar av begrepp: risk som 

grundar sig på individens subjektiva uppfattning av situationen och hotet används för 

begreppet omedveten risktagning, bedömningar som kan vara påverkade av individens 

personlighet används för begreppet medveten risktagning, antaganden som något som görs på 

grund av osäkerheter i informationsunderlaget och risk som riskbedömningar och risk-

analyser. Beskrivningen av grunden för omedveten risktagning förekommer bara i detta 

dokument och är något märklig i sin logik, jämfört med (Trewin, 2010; Turner, 2010) vilka 

beskriver den subjektiva uppfattningen som högst medveten, men i behov av ett relevant 

beslutsstöd för riskanalys. Avseende risk finns inga hänvisningar till- eller referenser från 

riskhanteringsmodellen. 

Riskhantering på operativ ledningsnivå definieras inte, men följer i huvudsak två linjer för 

att fånga den operativa verkligheten. Den första utgörs av att riskhantering som begrepp 

används i olika sammanhang som antingen beskriver riskhanteringen i sin helhet eller delar av 

det: riskanalys, värdering av risker, reducering av risker, riskbedömning och strukturerade 

metoder för att bedöma risker. Den andra linjen beskriver implicit, utan att använda 

begreppet riskhantering, både delar av- och slutprodukten från riskhanteringen: överväganden 

och avvägningar av risker för att nå uppställda mål och att risknivåer kan uppfattas olika på 

olika ledningsnivåer. Vad den skillnaden beror på förklaras inte, men vikten av att chefen 

kommunicerar beslut om risktagning betonas. I SPL saknas det en tydlig definition av både 

risk och riskhantering, begreppen används inte stringent. Det är svårt att förstå vad man avser 

med riskanalys, riskhantering, bedömanden och vem som i praktiken genomför dessa. Även 

om man underförstått avser att använda riskhanteringsmodellen parallellt med bedömandet i 

SPL, framgår det inte någonstans i beskrivningar eller hänvisningar. Avseende riskhantering 

finns inga hänvisningar till- eller referenser från riskhanteringsmodellen. 
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6. TAKTISK LEDNINGSNIVÅ 

6.1 Risk 

Risk används som begrepp för olika händelser: risken för ras, risken för utsläpp (19), risker 

för civila, risker för vådabekämpning, risken för missförstånd, enkelhet motverkar risken för 

missförstånd (27), risken för motagerande, risken för vådabekämpning, risken för förluster 

och risken att bindas i strid (28) och ökad risk för skada (39a). Risk är summan av sannolikhet 

och konsekvens (79). ”Safety” förklaras stå för verksamhetssäkerhet och förklaras även vara 

Försvarsmaktens övergripande begrepp på säkerhet, medan ”Security” beskriver militär 

säkerhetstjänst (26). Risktagning som begrepp förekommer med innebörden: risker med 

omfattningar och risktagning för att skydda annan verksamhet (24-25), risker måste tas i strid, 

risker i andra riktningar, risk för stridsvärdet (30-32, 36-37). Begreppen har en vag syftning 

till sambandet med riskanalys och riskhantering.  

 

6.2 Riskhantering 

Chefen måste våga ta både övervägda och planerade risker. Den risktagningen sätts i relation 

till chefers förmåga att fatta beslut för att ta eller behålla initiativet i strid oavsett om 

underlaget är osäkert. Kärnan i riskhanteringen beskrivs vara avvägningen mellan kostnader 

för att minska risken, och riskerna chefen är beredd att ta för att lösa uppgiften, men den 

förklaras även ha samma syfte som Natos Force Protection (62). När den riskhanteringen ska 

göras hänvisas chefen till Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell. Det 

understryks att chefer inte får förledas i tron att resultatet av en riskanalys är en vetenskapligt 

validerad sanning. Underrättelsernas kvalité och lägesuppfattningens relevans beskrivs som 

centrala verktyg att minska inslaget av risk (68-74). Beskrivningar av moment som ingår i 

Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell redovisas, när den förekommer, under 

rubriken säkerhetstjänst.  

 

Säkerhetstjänstens främsta syfte beskrivs vara att kontinuerligt säkerställa en nödvändig nivå 

av säkerhet och stötta brigadchefens riskhantering genom säkerhetsplanering. Med 

utgångspunkt i ett antal grundvärden beskrivs säkerhetsplaneringen vara det som efter olika 

arbetsmoment resulterar i en riskbedömning. Den framtagna risken ligger sedan till grund för 

tre principiella alternativ: risken är acceptabel, vidta åtgärder för att skapa en acceptabel risk 

och begära stöd från högre ledningsnivå – om de två första inte kan genomföras. 

Säkerhetsplanen beskriver därefter ansvarsförhållande för olika skyddsåtgärder som vidtas för 

att minska sannolikheter för olika hot och reducera eventuella konsekvenser (75-80), men 

även utvisa bedömda risker och riskhanteringsbeslut (83). Anvisning för säkerhetsplaneringen 

är att den ska utgå från Handbok Säkerhet Grunder 2013, kapitel 2, säkerhetsplanering (83). 

Bataljonchefen beskrivs vara den som beslutar om vad som är skyddsvärt, fastställer 

hotbilden, skyddsåtgärder och bestämmer vilken risk som är acceptabel. De grundläggande 
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bestämmelserna för denna process beskrivs vara reglerade i stående order. Säkerhet delas in i 

verksamhetssäkerhet och säkerhetstjänst, den förra beskrivs hantera risker vid all militär 

verksamhet och den senare förklaras vara motsvarigheten till ”Security”. Skyddsfunktionen 

beskrivs bestå av riskhantering vilket likställs med en analys för att minska hotet.  

 

Planeringsmodellen PUT innehåller inga explicita inslag av riskdefinitioner, riskanalys eller 

riskhantering, men har i olika moment inslag av aktiviteter som kan förstås som hantering av 

risk. I planeringsprocessen hanteras risker genom att förtecknas som osäkerheter eller 

informationsbehov (86). På bilden framgår i en jämförelse med riskhanteringsmodellen vilka 

delar i planeringsprocessen som motsvarar inslag av riskanalys och riskbedömning.  

 

 

 

Bild 8: Sambandet mellan riskhantering och planeringsmoment i PUT. 

 

 

Riskhanteringsmodellen PUT Kommentar 

Steg 1a:  

Definiera uppgift. Avgränsa i tid och 

rum. 

Ja Uppgiften är känd, ligger till grund för 

bedömandet. Moment 2.7 

Motståndarens handlingsmöjligheter 

avseende olika handlingsalternativ. 

Steg 1b:  

Identifiera de skyddsvärda 

tillgångarna. 

Nej  

Steg 1c:  

Fastställ vilka typer av hot som ska 

analyseras. 

Ja Den väpnade motståndaren är känd, 

hanteras i moment 2.3, 2.6 och 2.7. 

Steg 1d: 

 Fastställ konsekvensskalan. 

Nej  

Steg2: 

Bedöm hoten. 

Ja Moment 2.3 Motståndarens läge och 

stridsvärde, avseende nuvarande och 

tillkommande resurser, styrkor och 

svagheter. 

Steg 3: 

Identifiera sårbarheter. 

Delvis I steg 5 Utveckla en plan, 

sårbarhetsanalys: orsaker till att planen 

kan misslyckas. 

Steg 4a: 

Bedöm sannolikheter. 

Delvis I moment 2.3 Motståndarens läge och 

stridsvärde, avseende möjligheter och 

begränsningar och 2.6 

Styrkejämförelser, avseende gynnsamma 

tidpunkter.  

Steg 4b: 

Bedöm konsekvenser. 

Delvis Moment 2.7 Motståndarens 

handlingsmöjligheter avseende vad som 

är farligast på kort sikt och lång sikt. 

Steg 4c: 

Bedöm risken. 

Delvis Moment 4.1 Förstå helheten, avseende 

sammanvägning av fakta, osäkerheter 

och begränsningar till en helhetsbild. 

Steg 5: 

Riskhanteringsbeslut. 

Nej  
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6.3 Sammanfattning och slutsatser 

Risk på taktisk ledningsnivå definieras som summan av sannolikhet adderat med 

konskevens med tillägget att det beskriver en riskbedömning. Definition är ur ett matematiskt 

perspektiv felaktig då den adderande funktionen borde vara multiplicerande. Definitionen är 

även felaktig ur ett riskperspektiv, då riskbedömning består av riskanalys och riskvärdering, 

vilket är något annat än en definition av risk. Risk används lite olika för att fånga den taktiska 

verkligheten, bland annat i beskrivningar av begrepp: väggar som riskerar att rasa in, risken 

för vådabekämpning, risken för läckage av farliga ämnen, risken för civila som skadas och 

risken för detaljstyrning används för begreppet sannolikhet. Kraftsamling innebär risk i annan 

riktning, omfattning i bebyggelse är en risktagning, att bli bundna i strid ska undvikas, om 

inte chefen väljer att ta en risk, metoders tillämpning och hög risktagning på stridsvärdet 

formar begreppet risktagning. Värden som riskeras om vissa aktiviteter genomförs, analyser 

av tyngdpunkter är förenat med risker och att chefen inte ska ställa uppgifter som leder till 

förluster som påverkar handlingsfriheten och risker i strid måste vara medvetna är direkta 

syftningar på begreppet risk. Avseende risk finns inga hänvisningar till- eller referenser från 

riskhanteringsmodellen. 

 

Riskhantering på taktisk ledningsnivå definieras delvis och följer i huvudsak två linjer för 

att fånga den taktiska verkligheten. Den första utgörs av att riskhantering som begrepp 

används i olika sammanhang som antingen beskriver riskhanteringen i sin helhet eller delar av 

det. Riskhanteringens nödvändighet och roll i beslutsprocesser ges ett tydligt uttryck, vad 

riskhantering är och hur den ska tillämpas är däremot inte lika tydligt. Hänvisningar för 

riskhantering ges till Försvarsmaktens riskhanteringsmodell och hänvisningar för säkerhets-

planering till Handbok Säkerhet Grunder. En genomgående trend är att riskhanteringen är 

strukturerad under rubriker som beskriver säkerhets- eller skyddsfunktionen. Riskhantering 

beskrivs ha samma syfte som Natos Force Protection, den kopplingen utvecklas inte vidare, 

men har sannolikt tagits från riskhanteringsmodellens beskrivning av svenska militära förband 

som samarbetar med Nato-förband. Den andra linjen beskriver implicit, utan att använda 

begreppet riskhantering, både delar av- och slutprodukten från riskhanteringen: bedömningar, 

avvägningar, kalkyleringar av hot och risker på osäkert underlag för att minska graden av 

risktagning – ofta med chefen som aktör.  

 

I flera av momenten i planeringsmodellen PUT, går det att göra kopplingar till inslag av både 

risk och riskhantering. I planeringsmodellen hanteras risker i samma betydelse som osäker-

heter. Osäkerheter hanteras i huvudsak på två sätt i planeringsprocessen, dels genom att 

osäkerheter i informationsunderlaget tecknas som antaganden, till dess att underrättelser eller 

erfarenheter visar på något annat, dels genom att osäkerheter i den framtagna planen får liv i 

moment 6, där man genomför krigsspel på planen. Ett spel som inte nödvändigtvis bidrar med 

ytterligare klarhet till informationsunderlaget, däremot bidrar till att skapa en mental 

handlingsberedskap vid olika alternativa händelseutvecklingar. Osäkerheter i övrigt hanteras 

genom att skapa handlingsfrihet i avdelade reserver och inhämtandet av underrättelser.  
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7. JÄMFÖRELSER OCH SLUTSATSER  

7.1 Risk  

Skillnaderna mellan ledningsnivåerna är att risk inte definieras fullt ut och att risk definieras 

olika på olika nivåer. Men även att begrepp som är klart definierade på strategisk 

ledningsnivå, med utgångspunkt i riskhanteringsmodellen, har en annan innebörd när de 

förekommer på andra platser. Vidare att risk beskrivs i ett flertal olika begrepp: risk, 

sannolikhet, risktagning, riskmedvetenhet, omedveten och medveten risktagning. En 

sammanhängande definition och förklaring av sambandet mellan hot, risk och osäkerhet 

mellan ledningsnivåer, förekommer inte. Likheterna finns även i förekomsten av 

begreppsbildning, frånvaron av definition på osäkerhet, frånvaron av beskrivningen av 

sambandet mellan hot, risk och osäkerhet och frånvaron av underlag från- och anvisningar ur 

riskhanteringsmodellen.  

 

Kategori Strategisk nivå Operativ nivå Taktisk nivå 

Definition av 

risk 

Kombination av 

sannolikheten för en 

händelses inträffande och 

dess konsekvens. 

Definieras inte i doktrin. 

Ett mått på sannolikheten 

för- och de skadliga 

konsekvenserna av en 

framtida händelse. 

Risk (riskbedömning) = 

sannolikhet + konsekvens. 

Begrepp Risk som sannolikhet. 

 

Omedveten risktagning. 

 

Risk som sannolikhet. 

 

Risk som risktagning. 

 

Medveten risktagning. 

 

Risk som risktagning. 

 

Risk som riskmedvetenhet. - Risk. 

Medveten risktagning. 

 

- - 

Risk, hot och osäkerhet 

beskrivs som olika feno-

men. Osäkerhet definieras 

inte. 

Risk, hot och osäkerhet 

beskrivs som olika feno-

men. Osäkerhet definieras 

inte. 

Risk, hot och osäkerhet 

beskrivs inte. Osäkerhet 

definieras inte. 

Anknytning 

riskhanterings

modellen 

Berörs inte i SPL. Berörs inte. Berörs inte. 

 

Bild 9: Tabell utvisande skillnader och likheter i risk mellan ledningsnivåer. 

 

Slutsatser: 

 

Definition: Olika definitioner av risk på olika ledningsnivåer ökar sannolikheten för att 

faktorer som analyseras ser olika ut och därmed bidrar till att utfallet ser olika ut, även om 

utgångsvärdena är likadana. Riskhanteringsmodellens definition av risk beskriver inte dimen-

sionen av bakgrundskunskapen (K), som ligger till grund för bedömningen av sannolikheten 

för en framtida händelse och dess negativa konsekvenser. Konsekvensen av det är att 

dimensionen med stor sannolikhet inte omhändertas i riskhanteringen. Riskhanterings-

modellens definition av risk beskriver inte dimensionen av osäkerhet (U), som omfattar 
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bedömningar av framtida händelser, konsekvenser och våra bakgrundskunskaper. 

Konsekvensen av det är att dimensionen med stor sannolikhet inte omhändertas i riskhant-

eringen.  

 

Begrepp: Risk som beskrivs i en flora av olika begrepp ökar sannolikheten för uppkomsten 

av en diversifierad begreppsapparat som bidrar mer till förvirring än samsyn i användandet av 

risk som begrepp. Frånvaron av klara definitioner och tydliga samband mellan orden hot, risk 

och osäkerhet ökar sannolikheten för att otydliga begrepp uppstår och att dessa inte används 

med stringens i olika sammanhang. 

 

Anknytning: Frånvaron av hänvisningar till och underlag från den strategiska nivån och 

riskhanteringsmodellen ökar sannolikheten för att begrepp, metoder och grundläggande tankar 

om risk inte följer med till styrdokument, doktriner och reglementen på olika ledningsnivåer. 

Det ökar även sannolikheten för att enskilda individers bakgrundskunskaper, tolkningar och 

referenser ligger till grund för formuleringen, problematiseringen och tillämpning av 

begreppet risk i olika forum. Frånvaron av hänvisningar till handboken som referensverk även 

internt på den strategiska nivån, väcker frågor om hur den är tänkt att integreras i doktriner, 

reglementen och planeringsmodeller. Frånvaron av underlag och hänvisningar från 

riskhanteringsmodellen i olika publikationer, betyder inte med självklarhet att modellen inte 

används på olika ledningsnivåer. 

 

7.2 Riskhantering  

Riskhantering definieras på strategisk nivå, men inte på någon av de övriga ledningsnivåerna. 

Riskhanteringsprocessen beskrivs bara på den taktiska ledningsnivån med ett kondenserat 

innehåll från besluts- och analysdelen i riskhanteringsmodellen. Riskhanteringens innebörd, 

som det beskrivs i riskhanteringsmodellen, uttrycks annorlunda på alla ledningsnivåer, men 

har ett snarlikt innehåll. Riskhantering på strategisk ledningsnivå har fokus på insatser 

utomlands och civil-militär samverkan. Riskhanteringen är sorterad under säkerhetstjänst på 

den strategiska och taktiska ledningsnivån Det finns en uttalad medvetenhet om att risker 

måste tas och att risker måste hanteras i olika metoder, men det ges ingen praktisk vägledning 

för detta. I den outtalade riskhanteringen fokuserar strategisk nivå på planering och 

systematiska analyser, operativ nivå på medvetenheten om att risk kan uppfattas olika på olika 

nivåer och taktisk nivå på bedömningar och kalkylerad risktagning. Gemensamt för den 

strategiska och operativa nivån är att underlag från eller hänvisningar till 

riskhanteringsmodellen inte förekommer. På den taktiska nivån finns hänvisningar till både 

riskhanteringsmodellen och Handbok Säkerhet Grunder. Likheterna finns i frånvaron av 

definitionen på riskhantering, begreppsbildning på respektive ledningsnivå och det 

oreflekterade användandet av riskhantering som begrepp. Skillnader finns i beskrivningen av 

riskhanteringsprocessen och hur riskhanteringsmodellen tillämpas.  

En likhet mellan ledningsnivåernas metoder är frånvaron om resonemang som medvetandegör 

vikten av tydlighet och klarlägganden om mandat för beslut om risk. En annan likhet mellan 

nivåerna är frånvaron av problematisering runt begreppet osäkerhet. Ytterligare en likhet som 
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återfinns på alla nivåer är beskrivningen av riskanalysens resultat som en grov förenkling av 

verkligheten utan vetenskaplig precision. Tillämpningen av riskhanteringsmodellen borde se 

olika ut på olika nivåer. I synnerhet då handboken beskriver att den i sin enklaste tillämpning 

kan vara en produkt av en beslutsfattares bedömning under tidspress, formulera i en muntlig 

order. Men när riskhantering förmedlas, i synnerhet på den taktiska ledningsnivån så ser 

beskrivningen ut precis som i handboken. Det man kan uppfatta är en förenkling i form av 

svepande förenklade beskrivningar av en komplicerad process: definiera det skyddsvärda, 

bedöm hotet och vidta åtgärder som minskat sannolikheter för att något inträffar eller minskar 

dess konsekvenser. Alla svåra frågor om hur processen förändras beroende på vad som ska 

skyddas, hur konsekvensskalor ska utformas, hur hot bedöms, vika åtgärder som kan minska 

sannolikheter och konsekvenser och påverka den oacceptabla risken till acceptabel, lyser med 

sin frånvaro. På den strategiska och operativa ledningsnivån kan man uppfatta att risker som 

analyseras har ett stort fokus på att lösa uppgiften genom att uppnå operativa och strategiska 

målsättningar. På den taktiska ledningsnivån är risker relaterat till osäkerheter i underlaget 

som ligger till grund för ett bedömande och hanteras som antaganden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strategisk nivå Operativ nivå Taktisk nivå 
Definition Riskhantering definieras Riskhantering definieras inte Riskhantering definieras 

inte 

Process Riskhanteringsprocess: 

beslutsdel (1 och 5) och 

analysdel (2-4). 

Riskhanteringsprocess: 

beskrivs inte. 

Riskhanteringsprocess 

beskrivs i förenklad form 

med fokus på: 

 a) skyddsvärdet, b) hotet 

och c) åtgärder som 

minskar sannolikheter och 

konsekvenser och d) 

riskbeslut. 

Begrepp Riskhantering som begrepp: 

 Samordnade aktiviteter för 

att styra och kontrollera en 

organisation med avseende 

på risk. 

 Medvetet beslutsfattande 

om hur risk ska hanteras 

oavsett nivå. 

 Beslutsfattande, 

riskmedvetande och 

helhetssyn på hot och 

risker, understryks. 

 Riskanalys och 

riskhantering inom ramen 

för internationella insatser.  

 Säkerhetstjänstens ansvar 

för risk och 

säkerhetsfrågor. 

 Civil samverkan. 

Riskhantering som begrepp: 

 Riskanalys. 

 Värdering av risker. 

 Reducering av risker. 

 Riskbedömning. 

 Strukturerade metoder för 

att bedöma risker. 

Riskhantering som begrepp: 

 Riskhanteringens 

nödvändighet och roll i 

beslutsprocesser ges ett 

tydligt uttryck.  

 Riskhanteringen är 

strukturerad under 

rubriker som beskriver 

säkerhets- eller 

skyddsfunktionen. 

 Riskhantering beskrivs ha 

samma syfte som Natos 

Force Protection. 
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Bild 10: Tabell utvisande skillnader och likheter i riskhantering mellan ledningsnivåer. 

Slutsatser: 

Definition: Frånvaron av riskhanteringens definition på huvuddelen av ledningsnivåerna ökar 

sannolikheten för att dess syfte och funktion inte framgår med tydlighet. 

 

Processer: Riskhanteringsmodellens riskhanteringsprocess som beskrivs i kondenserad form 

kan vara ett tecken på ledningsnivåns försök till anpassning av processen till något som 

fungerar i praktiken. Riskhanteringsprocesser som inte beskrivs på olika ledningsnivåer kan 

vara ett tecken på att man använder riskhanteringsmodellen, utan att ge uttryck för det, eller 

att man tillämpar någon annan form av riskhanteringsprocess utan att beskriva det, eller att 

riskhanteringsprocessen inte finns som formaliserad verksamhet. Riskhanteringsmodellens 

indelning av riskhanteringsprocessen i beslutsdel och analysdel, kan utgöra ett hinder för att 

skapa en för nivån och verksamheten anpassad riskhanteringsprocess där den indelningen inte 

är funktionell. 

 

Begrepp: Riskhantering som beskrivs i en flora av olika begrepp ökar sannolikheten för 

uppkomsten av en diversifierad begreppsapparat som bidrar mer till förvirring än samsyn i 

användandet av riskhantering som begrepp. Formuleringar som uttalar medvetenhet om risker 

och riskhantering, men inte kompletterar det med praktisk vägledning, ökar sannolikheten för 

att riskhanteringen inte utvecklas, eller att den utvecklas i olika variationer i verksamhet på 

olika nivåer. Det ökar även sannolikheten för att riskhantering inte tas med som inslag i 

övningar som liknar skarpa stridssituationer. Det ska dock inte förväxlas med 

verksamhetsäkerhet inom ramen för övningar av karaktär som hanteras i Försvarsmaktens 

säkerhetsinstruktioner (SäkI). 

 

Riskhantering sorterad under rubriken säkerhetstjänst kan vara ett resultat av Försvarsmaktens 

internationella fokus, där större delen av riskhanteringsprocessen varit underrättelse och 

Uttryck 

Outtalad 

beskrivning av 

riskhantering.  

 Planering.  

 Systematisk analys, 

förmåga att möta olika 

händelseutvecklingar. 

 Lära av erfarenheter och 

genomtänkta beslut som 

accepterar- eller eliminerar 

risker. 

 Överväganden och 

avvägningar av risker för 

att nå uppställda mål. 

 Risknivåer kan uppfattas 

olika på olika lednings-

nivåer.  

 Kommunikation av 

riskbeslut. 

 Bedömningar. 

 Avvägningar. 

 Kalkyleringar av hot och 

risker på osäkert 

underlag, för att minska 

graden av risktagning.  

Metoder Riskhanteringsmodellen. 

SPL med riskanalys, 

riskbedömning och 

riskhantering. 

(Riskhanteringsmodellen). 

SPL med riskanalys, 

riskbedömning och 

riskhantering. 

(Riskhanteringsmodellen). 

PUT med processer som 

påminner om delar av 

riskanalys. 

Anknytning 

till 

riskhanterings-

modellen. 

Ja, men hänvisning och 

underlag saknas i SPL. 

Handboken berörs inte i 

styrdokument och doktrin. 

Ja, men hänvisning och 

underlag saknas i SPL. 

Handboken berörs inte i 

doktrinen. 

Ja, hänvisning finns i ett 

reglemente, men även till 

Handbok Säkerhet Grunder. 

Handboken berörs inte i 

PUT och övriga dokument. 
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säkerhetstjänstens ansvar. En konsekvens av den strukturen kan vara att det motverkar en 

utveckling av riskhanteringen till andra funktioner i en stab eller arbetsgrupper som hanterar 

reglements- och doktrinutveckling. 

 

Uttryck: I den outtalade riskhanteringen kan man se en tendens till att den strategiska 

ledningsnivån har en mer omfattande abstraktionsgrad och tidshorisont för sin riskhantering 

än vad som förekommer på den taktiska ledningsnivån, där konkretiseringsgraden är högre 

och tidsperspektivet kortare.  

 

Metoder: Frånvaron av formuleringar som problematiserar ansvar och mandat i riskbeslut, 

ökar sannolikheten för att metoder, rutiner, uppträdande som utvecklas och tillämpas i 

övningsverksamhet, baserat på uppfattningar om vad som är acceptabla risker, inte 

harmoniserar med det utrymme som ges från den politiska ledningen i skarp verksamhet.  

Frånvaron av problematisering runt begreppet osäkerhet bidrar till att kunskap och metoder 

för att beskriva, värdera och omsätta begreppet i den praktiska verksamheten blir både tunn 

och oanvändbar.  

Beskrivningen av riskanalysen som en grov förenkling av verkligheten kan vara en 

beskrivning som vilar på att modellen i stor utsträckning bygger på det sunda förnuftets 

subjektiva bedömningar av hot, sårbarheter, sannolikheter, konsekvenser och risk. Men det 

kan även vara ett uttryck som beskriver att riskanalysen kan innehålla inslag av osäkerhet. Det 

kan även vara en konsekvens av det handboken redovisar som utvecklingsområden för att 

bredda användningsområdet: metod för att bedöma hot, metod för att bedöma sårbarheter och 

metod för att väga hot mot sannolikhet och konsekvens. 

Beskrivningen av riskhanteringen i SPL visar på brister i stringensen när begrepp tillämpas, 

den saknar även anvisningar om hur begrepp och metoder de ska omsättas i det praktiska 

arbetet. I nuvarande form överlämnar SPL till bedömaren själv att välja eller tolka vad som 

efterfrågas och hur det ska lösas med valfri metod. Det ökar sannolikt möjligheten för att 

riskhanteringen uteblir eller får brister. 

Moment i PUT som innehåller implicita delar av riskhantering som den är beskriven i 

riskhanteringsmodellen förstärker intrycket av att riskanalys finns med som en naturlig del i 

ett militär bedömande på taktisk ledningsnivå. Det kan i sig underlätta en utveckling av 

nuvarande riskhantering mot en mer medveten och strukturerad riskanalys eller 

riskbedömning. Frånvaron av explicita delar av riskhantering kan försvåra kommunikationen 

av risk mellan ledningsnivåer, men även hanteringen av mandat för olika riskbeslut. 

Anknytning: Bristande hänvisningar till och underlag från riskhanteringsmodellen ökar 

sannolikheten för att begrepp, metoder och grundläggande tankar om riskhantering inte följer 

med till styrdokument, doktriner och reglementen på olika ledningsnivåer. Det ökar även 

sannolikheten för att riskhantering inte genomförs eller konstrueras baserat på enskilda 

individers uppfattning om tillämpning av riskhantering i olika forum. 
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8. DISKUSSION 

Utformningen av en relevant riskhantering är beroende av sitt sammanhang och 

tidsperspektiv, men även beroende av om risk hanteras inom ramen för militär planering eller 

genomförande, den förra med betoning på systematiska analyser av risk, den senare på 

intuitiva beslut. På den strategiska och operativa ledningsnivån finns det en tydlig vägledning 

i riskhanteringsmodellen av hur risk kan förstås och metoder tillämpas för att hantera risker i 

en internationell kontext. Modellen ger även vägledning i hur den kan harmoniseras med 

procedurer, begrepp, metoder och planeringsmodeller som bygger på NATO-standard. Vilket 

understryker att den används för det ändamålet.  I den nationella kontexten finns det ingen 

explicit anknytning till riskhanteringsmodellen i doktriner och planeringsmodeller. Den 

senare är tydlig i systematik och anvisningar till metoder för att hantera risk, men otydlig i 

vilka som avses och hur de ska användas i praktiken. Det leder tanken till uppfattningen att 

hantering av risker i den nationella kontexten görs i en begränsad utsträckning.  På den 

taktiska ledningsnivån är uppdelningen i ”Safety” och ”Security” problematisk. Uppdelningen 

saknar relevans för den nationella kontexten och motverkar behovet av att utveckla metoder 

för att hantera risker relaterade till intuitiva beslut. Frågan man kan ställa sig är hur risker av 

den karaktären hanterats i utlandsstyrkan, när den samtidigt avgränsats bort i SäkI. Men även 

var erfarenheterna från sådan riskhantering finns dokumenterad. Planeringsmodellen på 

taktisk nivå anknyter inte till riskhanteringsmodellen och saknar generella metoder för 

hantering av risk. Även det leder tanken till att metoder för att hantera risker relaterade till 

skarpa stridsituationer, som inte omfattas av SäkI, tillämpas i begränsad utsträckning.    

Handboken ger uttryck för goda ambitioner att omsätta metoden för att hantera risker, på alla 

ledningsnivåer. Den överlämnar både förslag på utvecklingsområden och den indirekta 

uppgiften att omsätta detta, till den som känner sig manad att fånga det ansvaret. Här finns det 

arbete kvar att göra för att reducera inslaget av skillnader i hur risk och riskhantering 

representeras och tydliggöra hur risk omhändertas i planeringsmodeller på olika lednings-

nivåer En bidragande orsak kan vara att riskhanteringen på olika ledningsnivåer har olika 

fokus, som handbokens innehåll till del saknar relevans för. Vid en väpnad konflikt i Sverige, 

kan det få oacceptabla följder. I nästa kapitel lämnas förslag på åtgärder för att reducera deras 

sannolikhet och negativa konsekvenser. 
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9. UTBLICK 

För att utveckla riskhanteringen på den strategiska och operativa ledningsnivån bör man 

förtydliga vägledningen i SPL, avseende vilka metoder för riskanalys eller riskbedömning 

man kan använda och vilket underlag man avser att ta fram med dessa verktyg (metodöversikt 

redovisas i bilaga 1). Man kan även se över vilka riskanalyser och riskbedömningar som kan 

tas bort i olika planeringsfaser för att reducera omfånget. För att minska sannolikheten för 

missförstånd bör man tillföra en text som beskriver hur riskhanteringen relaterar till innehållet 

i handboken. Handboken och exemplet på riskanalys som redovisas i bilaga 2, kan med fördel 

användas som inspiration för att ta fram en egen för ändamålet relevant metod. Det bör 

förtydligas hur handboken kan tillämpas i den nationella kontexten som ett komplement till 

SPL.  

På den taktiska ledningsnivån hanteras risker inom ramen för verksamhetssäkerhet som 

regleras av Försvarsmaktens säkerhetsinstruktion. Risker som hamnar utanför den 

definitionen hanteras av Försvarsmaktens riskhanteringsmodell. Problemet är att övningar i 

den nationella kontexten med stor sannolikhet aldrig har den karaktären att det behovet 

uppstår. Om inga risker av den karaktären behöver hanteras, används ingen metod för att 

analysera riskerna, och om inget behov finns då utvecklas sannolikt ingen metod heller. 

Utmaningen ligger i att utmana etablerade strukturer i planering och genomförandeprocesser. 

Planering i meningen att PUT som är framtagen i en tid där fosterlandet skulle försvaras till 

sista blodsdroppen i ett möta, hejda, slå förfarande, idag inte är relevant i alla delar, vad avser 

hanteringen av det hybrida krigets gråzoner och försvaret av Sverige, tillsammans med andra 

(Thunholm, 2015). Genomförande i meningen att utveckla riskhanteringen för skarpa 

situationer med tidskritiska beslut grundade på intuition. På den taktiska ledningsnivån, bör 

man skapa ett behov i övningar av att tillämpa metoder för riskanalys baserat på 

handlingsutrymme och acceptabel risk, som inte är av karaktären verksamhetsäkerhet.  

Ett första steg kan vara att harmonisera riskanalysens innebörd och begrepp i SäkI med 

handbokens diton och utgå från den. Ett andra steg kan vara att förfina ett analysverktyg som 

är användbart både i planering och genomförande. För att skapa en riskhantering som är 

användbar och samtidigt fyller en funktion finns det utöver detta, två övergripande åtgärder 

att vidta. Den första fokuserar på att skapa förutsättningar och handlingsberedskap att snabbt, 

flexibelt, kreativt och situationsanpassat vidta riskreducerande åtgärder baserade på inövade 

rutiner, det kan vara allt från materiella åtgärder till konceptuella nytänkanden i taktik och 

stridsteknik. Den andra fokuserar på strukturella åtgärder som minskar organisationens 

sårbarhet, ökar robustheten och utvecklar resiliens. Ett exempel på det kan vara att motverka 

nedmontering och ”effektivisering” av sjukvårdsorganisationen inom Försvarsmakten, 

Totalförsvaret, Civilförsvaret och landstingen. En nedmontering som inneburit en minskning 

av antalet fältsjukhus från 50 stycken till inga alls, och en operationskapacitet som minskat 

från 1000 operationer/dygn till ca 45 operationer/dygn, i militär regi (Blimark, 2014:24-25). 

Båda åtgärderna ökar förmågan att omhänderta konsekvenserna av eventuella felbedöm-
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ningar, som görs på grund av bristande förförståelse, rådande riskkultur och situations-

uppfattning (Liwång, 2014:21 ff.).  

Fortsatt forskning kan med fördel studera hur riskhanteringen på olika ledningsnivåer ser ut i 

praktiken. Då kan man fånga upp det som inte finns skrivet i styrdokument, doktriner och 

reglementen. Man kan även fånga upp hur organisationen förstår och omsätter risk och 

riskhantering i praktisk verksamhet, men även hur innehållet i handboken används. En annan 

aspekt som kan studeras i vilken utsträckning olika ledningsnivåer använder flera modeller för 

sin planering. Men även hur osäkerhet används i riskanalyser och bedömanden. Det som 

avgränsats i den här uppsatsen kan också vara av intresse att studera: riskhantering i 

flygvapnet och marinen.  
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11. BILAGOR 

Bilaga 1: Metoder för riskanalys (Aven, 2008:48; MSB, 2011:61-75).  

 

 

 

 

 

Metod Tillämpningsområde 

CRA 

Coarse Risk Analysis. 

Översiktlig/preliminär tids- och resurssparande kvalitativ riskanalys, 

valda delar ur riskanalysen används på valda delar av ett 

analysobjekt, bedömning görs i olika skalsteg, redovisas i 

matrisform, 

JSA 

Job Safety Analysis. 

Kvalitativ riskanalys med fokus på enkelhet och baserad på 

checklisteprincipen. 

Monte Carlo Simulation Kvantitativ datasimulering. 

FMECA 

Failure Modes Effects and Criticality 

Analysis. 

Med induktiv process analyseras konsekvenser på valda komponenter 

i ett tekniskt system. Identifierar faror och oönskade händelser. 

HAZOP 

Hazard and Operability Study. 

Kvalitativ riskanalys med fokus på systematisk analys av svagheter 

och avvikelser i processindustrin. Identifierar faror och oönskade 

händelser i designfasen. 

SWIFT 

Structured What If Technique. 

Använder frasen: vad händer om? för att hitta avvikelser. Identifierar 

faror, oönskade händelser och bakomliggande faktorer, främst inom 

processindustrin, Enkel och snabb, kräver fantasi i frågeställningar. 

Felträdsanalys. Logiskt diagram som visar relationen mellan oönskade händelser och 

fel. Kan tillämpas både med kvalitativa och kvantitativa 

utgångspunkter. Orsaks och frekvensanalys främst i tekniska system. 

Bayesianskt nätverk. Nätverket påvisar beroenden och orsakssamband. Orsaks och 

frekvensanalys. 

Händelseträd. Svarar på frågan om vilka konsekvenser en viss händelse genererar. 

Konsekvensanalys. 

BORA 

Barrier and Operational Risk Analysis. 

Barriäranalys. 

MORT 

Management Oversight and Risk Tree. 

Barriäranalys. 

ROS 

Risk och Sårbarhetsanalyser. 

Värdering av hot och faror, riskreducering och 

beredskapsbestämmande. 

MVA 

Mångdimensionell Verksamhetsanalys. 

Scenariometod som i seminarieform studerar framtida riskscenarier. 

Fokus på arbetsprocessen (plattform, analys och återkoppling), har ett 

samhällsperspektiv. 

ROSA 

Risk och Sårbarhetsanalys. 

Sårbarhetsorienterad metod, fokus på riskhanteringsprocessen, fokus 

på delaktighet från ledningen, sammansättning och mandat.Enkel att 

använda, kräver inga förkunskaper. 

IBERO 

Instrument för beredskapsvärdering. 

Mer ett verktyg än metod, IT-baserat, scenarioinriktat för analys och 

överblick. 

IDA 

Indikator, data och analys. 

Webbaserad statistikdatabas, verktyg för riskhantering. 

RIB 

Integrerat beslutsstöd för skydd mot 

olyckor. 

Sammankoppling av flera databaser för beräkningsoperationer till 

operativ beslutsfattning. 
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Bilaga 2: Exempel på riskanalys (Aven, 2008:48; MSB, 2011:61-75). 

 

 

Steg Innehåll Produkt Kommentar 

UTGÅNGSVÄRDEN OCH PLANERING 

1: • Definiera uppgift eller mål. 

• Etablera analysgruppen. 

• Sammanställ information. 

• Definierade mål. 

• Riskkriterier. 

• Deltagare utsedda. 

• Tidsplan. 

• Gränsytor. 

• Planeringsdelen i riskanalysen. 

ANALYS AV UPPGIFTEN 

2: • Förståelse för analysobjektet. 

• Avgränsningar i analysens 

omfattning. 

• Fördjupad information om objektet. 

• Identifiera skyddsvärden. 

• Beskrivning av det 

skyddsvärda. 

• Databas. 

• Beroende på objekt som 

analyseras är utfallet beroende av 

olika expertkunskap. 

IDENTIFIERA HOT OCH OÖNSKADE HÄNDELSER 

3: • Identifiera hot och faror. 

• Identifiera oönskade händelser. 

• Lista på hot och faror. 

• Lista på oönskade 

händelser. 

• Den viktigaste delen i 

riskanalysen.  

• Det som inte identifieras, 

analyseras inte. 

URVAL AV OÖNSKADE HÄNDELSER 

4: • Val av relevanta oönskade 

händelser. 

• Definiera var, när och hur i relation 

till de oönskade händelserna. 

• Lista på urvalet av 

oönskade händelser. 

• Avgränsning av utfallet från steg 

3. 

KONSEKVENSER 

5: • Beskriv konsekvenserna av 

respektive oönskade händelse. 

• Beskrivning och 

rangordning av 

respektive oönskade 

händelse. 

• Konsekvenserna kan svara på 

frågor om hur de kan skada 

människor eller materiella 

värden?  

• Vad som kan bidra till att 

reducera skadorna?  

• Vem eller vad är exponerat för 

risk i relation till den oönskade 

händelsen.  

• Vilket är det värsta scenariot?  

• Vilket scenario är mest 

sannolikt? 

SANNOLIKHETER 

6: • Bedöm hur ofta respektive 

oönskade händelse kan inträffa 

• Lista på 

frekvens/förekomst 

• Bedömning i relation till det som 

genererar orsakerna.  

• Statistiska underlag. 

BERÄKNINGAR 

7: • Genomför beräkningar 

• Värdera sårbarheten 

• Värdera osäkerheten i analysen 

• Kvantitativa resultat 

• Värdering av 

signifikans för 

respektive resultat 

• Följsamhetsanalys 

• Osäkerhetsvärdering 

RISKBILD 

8: • Beskriv kombinationen av 

frekvenser och konsekvenser i en 

riskbild 

• Rapportera analysen 

• Riskbild 

• Riskanalysrapport 

 

Risk = 𝑓[C, p(C|Ak )]U 

• Den kvantitativa analysens 

sammanställning av de oönskade 

händelsernas sannolikhet och 

konsekvens. 

• Här bör även antaganden som 

ligger till grund för analysen 

redovisas. 
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Bilaga 3: Sammanställning analys av risk på strategisk, operativ och taktisk nivå 

Försvarsmaktens Strategiska Inriktning 2015 

Nr Text (verkligheten) Nyckelord Sida Begrepp 

1 Samarbetet i Europa påverkas av att länder gör olika tolkningar av 

hotet från Ryssland. Utvecklingen i Östersjöområdet beskrivs i 

termer av ökad risk för incidenter och konfrontationer där den 

fortsatta utvecklingen är svår att förutse. 

Risk 3 Sannolikhet för. 

2 Under kapitlet överväganden beskrivs att man på kort sikt inte ser 

ett angrepp av någon aktör mot Sverige, däremot en möjlighet till 

aktioner i en kombination av icke-militära medel. I det längre 

tidsperspektivet utesluts dock inte en försämring av den 

säkerhetspolitiska situationen med ett ökat militärt hot. 

Hot 8 Hot utan 

beskrivning  av 

sannolikhet. 

3 I texten beskrivs att risken för militära hot blivit mer påtaglig i 

fleras medvetande, som en konsekvens av den ökade osäkerheten i 

närområdet för samhället. 

Risk 

Hot 

10 Sannolikhet för. 

4 Under rubriken informations och kunskapshantering i 

ledningssystemen beskrivs att risken för beslut på felaktiga grunder 

i alla situationer måste reduceras. 

Risk 52 Sannolikhet för. 

5 Under rubriken ledningssystem och cybersäkerhet beskrivs att den 

ökade exponeringen av våra ledningssystem på olika sätt ökar 

risken för olika påverkan på systemen. 

Risk 54 Sannolikhet för. 

 

Militärstrategisk doktrin 2011 

Nr Text (verkligheten) Nyckelord Sida Begrepp 

6 Under rubriken konflikstadier och dynamik beskrivs att 

självförnekelse och oförmåga att identifiera kriser ofta förstärker 

dess effekt och ökar risken för snabba och felaktiga beslut. 

Risk 20 Sannolikhet 

för. 

7 Under rubriken krigföringsförmåga beskrivs att om en 

snedfördelning uppstår mellan de moraliska, fysiska och 

konceptuella faktorerna ökar risken för att svagheter framträder 

som en motståndare kan utnyttja. 

Risk 56 Sannolikhet 

för. 

8 Under rubriken krigföringens principer beskrivs att det viktigt att 

inte hamna i återkommande mönster när dessa tillämpas för att 

undvika förutsägbarhet och minska risken att förlora initiativet. 

Risk 61 Sannolikhet 

för. 

9 Säkerhet är dock inte synonymt med försiktighet då risktagning är 

att se som en naturlig del i militär verksamhet, som exempel 

nämns att kraftsamling förutsätter att risker tas i andra riktningar. 

Risk 64 Risktagning. 

10 Principen vidmakthållande beskriver att verksamhet som riskerar 

att bli utdragen i tid inte får bli till en fördel förmotståndaren. 
Risk 65 Sannolikhet 

för. 

11 Principen opartiskhet beskriver risken att förlora legitimitet om 

försvarsmakten inom ramen för en operation uppfattas som 

favoriserande eller fördomsfull. 

Risk 66 Sannolikhet 

för. 

12 Under rubriken multifunktionella strategier beskrivs att hot och 

risker påverkar det svenska samhället nu och i framtiden och att 

Sveriges totalförsvar bygger på en helhetssyn runt hot, risker. 

Risk  

Hot 

78 Hot och risk 

som olika 

fenomen. 

13 Under rubriken försvarsmaktens krigföringsförmåga beskrivs att 

individers förmåga att ta initiativ och fatta beslut är centralt och 

ska präglas av ett högt säkerhetmedvetande och medvetenhet om 

risker i den militära verksamheten. 

Risk 92 Riskmedveten

het och 

riskhantering. 

 

14 Under rubriken konceptuella faktorer beskrivs komplexa 

irreguljära angrepp som ett allvarligt hot med regionala och 

globala spridningsrisker. 

Hot 131 Hot och risk 

som olika 

fenomen. 

15 I kombinerade vapen beskrivs att en motståndare som skyddar sig 

mot ett vapen utsätter sig för risken att bli bekämpad av ett annat. 

Risk 134 Sannolikhet 

för. 
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Operativ doktrin 2014 

Nr Text (verkligheten) Nyckelord Sida Begrepp 

16 Militära operationer innebär osäkerheter och risker. Risk 92 Risk och 

osäkerhet som 

olika fenomen. 

17 Under rubriken operativa metoder beskrivs att begreppet 

risktagning är centralt i val av operativ metod,  
Risk 64 Risktagning. 

18 Inom ramen för en stabiliserande metod beskrivs att framgång på 

kort tid kan innebära en högre risktagning. 
Risk 67 Risktagning 

med otydlig 

syftning till 

riskanalys. 

19 Under rubriken risktagning beskrivs att risktagning är en naturlig 

del av all militär verksamhet och att graden av risktagning bland 

annat beror på uppdragets karaktär, tidsfaktorn och 

förlustkänslighet. Det förklaras även att det kommer att finnas 

situationer där chefer tvingas ta beslut om risker som innebär 

risker för egna förluster. 

Risk 68 Risktagning 

med otydlig 

syftning till 

riskanalys och 

riskreducering. 

20 I detta kapitel definieras risk som ett mått på de skadliga 

konsekvenserna och sannolikheten av en framtida händelse. Vidare 

beskrivs att skillnaden mellan omedveten och medveten 

risktagning är att den förra grundar sig på individens egen 

uppfattning om situationen och motståndaren, och att den senare 

bygger på en bedömning av detsamma, påverkat av chefens 

personlighet.  

Risk 

 

69 Definition av 

risk, medveten 

och omedveten 

risktagning. 

21 Val av operativa metoder påverkas av riskavvägning och 

riskbenägenhet. 

Risk 70 Riskavvägning, 

riskbenägenhet 

med otydlig 

syftning till 

riskhantering. 

 

Markstridsreglemente 6 Bataljon 2013 

Nr Text (verkligheten) Nyckelord Sida Begrepp 

22 Under rubriken operationsmiljön beskrivs inom ramen för 

terrängtyper att centrumbebyggelse har byggnader vars fasader och 

väggar riskerar att rasa och dra med sig sidoväggar, men även 

risken för att farliga ämnen kommer ut i anslutning till 

fabriksområden. 

Risk 19 Sannolikhet för. 

23 Under rubriken krigföringens principer beskrivs att kraftsamling 

innebär att chefer måste våga vara svag och ta risker i andra 

riktningar. 

Risk 46 Risktagning 

24 Under rubriken anfall i bebyggelse beskrivs att omfattning innebär 

en hög grad av risktagning då förbandet kan bli avskuret. 
Risk 75 Risktagning 

med otydlig 

syftning till 

riskanalys. 

25 Det föreskrivs även att bataljonen och kompanierna ska undvika att 

bindas i strid, ett undantag är om bataljonchefen tar en risk för att 

skydda annat förbands omgruppering. 

Risk 127 Risktagning 

med otydlig 

syftning till RA. 

26 I bilaga 2 beskrivs även att säkerhet kan delas in två begrepp 

beroende på vilken typ av hot de avser.  Begreppet Safety står för 

verksamhetssäkerhet och förklaras även vara Försvarsmaktens 

övergripande begrepp på säkerhet, medan Security beskriver 

militär säkerhetstjänst. Målet för dem båda anges vara liknande då 

de avser att skydda våra förband.  

Risk 205 Verksamhets-

säkerhet 

kopplas till 

Safety och 

säkerhetstjänst 

till Security. 
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Arméreglemente taktik 2013 

Nr Text (verkligheten) Nyckelord Sida Begrepp 

27 Det mesta som återges i MSR 6 återfinns i taktikreglementet, 

exempelvis avseende att minimera riskerna för vådabekämpning, 

risken för att civila utsätts för effekter av militära insatser, att 

kraftsamling innebär risktagning, chefens avvägning av skydd, risk 

och verkan för att uppnå mål, att säkerhet inte innebär en 

överdriven försiktighet eller undvikande av risker, att enkelhet 

motverkar risken för missförstånd, risken för detaljstyrning för 

begränsning av möjlighetet att ta initiativ, för att nämna några. 

Risk 

Hot 

  

 

Markstridsreglemente 7 Brigad 2013 

Nr Text (verkligheten) Nyckelord Sida Begrepp 

28 Beskrivningar av risk i MSR 7 följer samma språkliga hantering 

och struktur som återfinns i AR Taktik och MSR 6, vilket innebär 

beskrivningar om olika saker som riskeras om en viss aktivitet 

genomförs. 

Risk 35 Sannolikhet för. 

29 Analyser av tyngdpunkter på förbandsnivån är förenat med risker. Risk 37 Analys med 

otydlig syftning 

till riskanalys. 

30 Risker måste tas i strid, chefer ska vara medveten om dessa och 

dessutom våga ta dem. 
Risk 39 Risktagning 

med otydlig 

syftning till 

riskanalys. 

31 Stridsekonomi kan vara att ta en hög risk och anfalla en svag 

motståndare innan han växer sig stark. 
Risk 40 Risktagning 

med otydlig 

syftning till 

riskanalys. 

32 Risk relaterat till kraftsamling och medveten risktagning i andra 

riktningar. 
Risk 42 Risktagning 

med otydlig 

syftning till 

riskanalys. 

33 Risker för civilbefolkningen. Risk 51 Risk med 

otydlig syftning 

till riskanalys. 

34 Eget agerande för att minska risken för en moståndares 

motagerande. 
Risk 53 Sannolikhet för. 

35 Risken för vådabekämpning och riskfyllda anfall. Risk 58 Sannolikhet för.  

36 Chefer måste väga risk för egna förluster mot fördelar med att ta 

stora risker. 
Risk 79 Risk och 

risktagning med 

otydlig syftning 

till riskanalys. 

37 Tillämpning av metoder som innebär en hög risktagning av det 

egna stridsvärdet. 
Risk 90 Risktagning. 

38 Chefen ska ställa uppgifter så att förbanden inte löper risk för att 

tillfogas förluster som påverkar handlingsfriheten. 
Risk 109 Sannolikhet för. 

39 Vid genomförande av motanfall ska de avbrytas om förbandet 

riskera att bindas i strid. 
Risk 110 Sannolikhet för. 
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Stående brigadorder 2.brigaden U2 bilaga D 

Nr Text (verkligheten) Nyckelord Sida Begrepp 

39 

a 

Förband som ingår i brigaden förväntas agera i enlighet med 

gällande lagar och bestämmelser, däribland Krigets lagar och 

folkrätt. Detta kommer alltid att påverka ramarna för brigadens 

agerande, om inte annat – är risken stor för skada på tredje part.  

Risk 5 Sannolikhet 

för. 

 

Försvarsmaktens riskhanteringsmodell 2009 

Nr Text (verkligheten) Nyckelord Sida Begrepp 

39

b 

Risk är en systematisk sammanvägning av förväntad sannolikhet 

för och konsekvens av att en oönskad händelse inträffar till följd av 

ett visst hot, kopplat till en definierad verksamhet, en specifik 

skyddsvärd tillgång och en specifik konsekvensskala. 

Risk 185 Definition 
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Bilaga 4: Sammanställning analys av riskhantering på strategisk, operativ och taktisk 

nivå 

Försvarsmaktens Strategiska Inriktning 2015 

Nr Text (verkligheten) Begrepp Sida 

40 Förmågan till omvärldsbevakning för att upptäcka och identifiera 

yttre hot i formen av incidenter eller väpnat angrepp, omsätts i 

planering och analys för att anpassa organisationen för att vara 

relevant i sammanhanget, ett exempel på detta är förmågan att 

möta snabba och allvarliga försämringar i omvärldsläget, dock i 

medvetenhet om den brist som finns i uthållighet.  

RA, RH 4 

41 Under rubriken avhandlas även behovet av att göra en analys och 

värdering av Gotlands behov av infrastruktur, ledning och närvaro 

av förband. 

RB 

(RA+RV) 

7 

42 Under rubriken verksamhetsledning beskrivs att förutsättningarna 

till utveckling och lärande bygger på förmågan att systematiskt 

analysera och lära av våra erfarenheter, men även att beslut 

fattade på rationella grunder bygger på tillgången på relevant 

information. 

RH 10 

43 Utvecklingen i omvärlden följs och analyseras noga vad gäller 

militära förmågor och politiska intentioner. 

RR 16 

44 Under rubriken Operativa ramvillkor, Krigsförbandsmålsättningar 

och Spårbarhetsmodell beskrivs att man med hjälp av olika 

strategiska typsituationer mot en dimensionerande motståndare 

gör en bedömning av vad Försvarsmakten i konkreta termer ska 

kunna klara av och ligger till grund för en styrketillväxtplan. 

RH 20 

45 Motsvarande typsituationer utformas även på den operativa och 

taktiska nivån.  
RH 21 

46 Under rubriken inriktning för övrig verksamhet beskrivs att 

försvarsmaktens verksamhet ska vara säker och effektiv, där 

bland annat en metodisk informationsbehovsanalys, riskanalys, 

kontroll, uppföljning och dokumentation ska utgöra en bas vid 

framtagandet av olika tekniska lösningar för 

informationshantering. 

RA 43 

46a Under rubriken strategisk kommunikation beskrivs att samarbetet 

med andra myndigheter och organisationer ska utvecklas för att 

utveckla förmågan att identifiera risker vid större 

samhällsstörningar. 

RH 68 

46b Det säkerhetspolitiska läget i det svenska närområdet har 

förändrats och försämrats bl.a. till följd av händelseutvecklingen i 

Ukraina. Situationen är komplex och det går inte med säkerhet att 

förutse alla dess konsekvenser för Sverige och Försvarsmakten. 

Den långsiktiga omvärldsutvecklingen omfattas därmed av 

betydande osäkerheter. 

 3 

 

Militärstrategisk doktrin 2011 

Nr Text Begrepp Sida 

47 Principen säkerhet föreskriver att man genom att identifiera olika 

typer av risker och skydda egna svagheter kan behålla egen 

handlingsfrihet och påverka motståndaren. 

RH 64 

48 Vikten av att både identifiera riskerna och välja mellan att 

acceptera eller eliminera dem som ett genomtänkt beslut, 

understryks. 

RH 64 

49 I underrubriken expeditionärt uppträdande beskrivs att en 

expeditionär styrka förutom att snabbt anpassa sina 

RA, RH 138 
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ledningsmetoder och organisation måste kunna genomföra 

riskanalys och riskhantering. 

50 Under rubriken militärstrategisk inriktning beskrivs att 

säkerhotsbedömningar inom ramen för säkerhetstjänst ska lämnas 

som underlag till chefer i Försvarsmakten för deras riskhantering. 

RH 141 

 

Operativ doktrin 2014 

Nr Text Begrepp Sida 

51 Under rubriken inriktning och beskrivning av operationskonst 

beskrivs att när chefen väljer alternativ och resurser för lösning 

av ett problem måste även det även överväga vilka risker det 

medför. 

RH 16 

52 Operationskonst handlar bland annat om en avvägd risktagning 

för att uppnå strategiska mål. 
RH 17 

53 Utöver dessa mål påverkas operationskonst även av styrningar 

från den strategiska nivån avseende acceptabla risker. 
RH 18 

54 Under rubriken specialförband beskrivs att utöver olika operativa 

principer är snabba beslutsvägar, erfarenhet, kompetens och 

kvalitet det främsta medlet för riskhantering. 

RH 58 

55 Det förklaras även att vilka risker som är acceptabla beror på det 

militära problemet chefen har att hantera. För att bedöma risker 

hänvisas chefen till olika strukturerade metoder som kan 

användas som en del av den militära planeringsprocessen.   

RH 70 

56 Vidare beskrivs att sambandet mellan risk och logistiskt 

understöd är tydlig och att robustheten i försörjningskedjan är 

exempel på vad som påverkar risknivån. I kapitlet beskrivs även 

att risktagningsbenägenhetet kan variera mellan ledningsnivåer, 

som exempel beskrivs att vad som är acceptabel risk på en nivå 

kan uppfattas som oacceptabel på en annan.  

RH 70 

57 Under rubriken kommande verksamhet beskrivs att den operativa 

planeringens utmaningar bland annat ligger i avgörande om var, 

när och hur resurser ska användas för att uppnå önskat resultat, 

ett övervägande handlar om behovet av kraftsamling och graden 

av risktagning. 

RH 89 

57

a 

Genom att använda spel i planeringen kan beredskapen ökas för 

att i genomförandet kunna hantera osäkerheter och friktioner. 

 84 

 

Markstridsreglemente 6 Bataljon 2013 

Nr Text Begrepp Sida 

58 Under rubriken stridens grunder beskrivs att chefen har att göra 

en avvägning mellan behovet av skydd, verkan och risktagning 

för att uppnå målen. 

RH 38 

59 Under rubriken framryckning beskrivs att framryckningsvägarna 

mot anfallsmålet med utgångspunkt i bedömd risk för 

stridskontakt kan anges i grön färg (ingen risk), gul färg (liten 

risk) och röd färg (hög risk). 

RH 69 

60 Under rubriken funktioner vid anfall beskrivs att det är 

bataljonchefen som väger risk i uppträdande mot behov att hitta 

luckor i motsståndarens gruppering. 

RH 85 

61 Under rubriken säkerhetstjänst beskrivs att säkerhetstjänsten 

bland annat omfattar att värdera vad som är skyddsvärt, vad som 

hotar detta och vidta skyddsåtgärder. Det är bataljonchefen som 

beslutar om detta och bestämmer vilken risk som är acceptabel att 

ta. Inom ramen för uttrycket ”tillräcklig säkerhet” är det 

RH 181 
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bataljonchefen som beslutar om olika grader av risktagning.  

62 Under kapitlet skydd beskrivs att skyddsfunktionen även består 

av riskhantering, innebärande analys av insatser och åtgärder för 

att minska hotet. Riskhantering förklaras ha samma syfte som 

Nato:s Force Protection, men genomförs med en annan metod. 

RH 182 

63 Vidare beskrivs att bataljonchefen ansvara för att ansvara för 

olika CBRN-skyddsåtgärder med utgångspunkt i en risk och 

hotbedömning. 

RH 182 

64 Under rubriken hantering av CBRN-hot beskrivs att det handlar 

om riskhantering inte riskeliminering och att riskhanteringens 

mest effektiva åtgärd för att avvärja risk är att bekämpa eller 

undvika hotet. 

RH 183 

65 För att beskriva CBRN och TIM-hot används en skala i fyra steg 

med olika färgkoder, sannolikheter och händelsebeskrivningar. 

RA 184 

66 I bilaga 2 som utvecklar kapitlet säkerhetstjänst förs ett utökat 

resonemang i logisk ordning om vad som (1) kan utgöra 

skyddsvärda tillgångar, (2) vad som kan definieras som 

aktörsdrivna eller icke-aktörsdrivna hot, (3) vilka skyddsåtgärder 

som kan riktas mot hotet eller minska vår sårbarhet och (4) vilka 

åtgärder som inryms inom respektive planering, genomförande 

och uppföljning.  

RH 205-

208 

67 Det beskrivs även att inom förbandet avses med 

verksamhetssäkerhet, förmågan att hantera risker vid all 

verksamhet för att svara på författningsenliga krav på arbetsmiljö 

och säkerhet. 

RH 205-

208 

 

Arméreglemente Taktik 2013 

Nr Text Begrepp Sida 

68 Risktagning har en central koppling till chefens förmåga att i alla 

lägen kunna fatta beslut för att ta och behålla initiativet, oavsett 

om underlaget är osäkert. 

RH 101 

69 Underrättelser och en god lägesuppfattning beskrivs som viktiga 

delar för att minska graden av risktagning tillsammans med 

inslag av överraskning och oförutsägbarhet. 

RH 101 

70 Det beskrivs vidare att en chef måste våga ta risker som en 

övervägd och ibland planerad del av verksamheten och alltid 

väga graden av risktagning mot den förväntade nyttan. 

RH 102 

71 En annan sak som skiljer sig åt redovisas under rubriken 

planering och underrubriken riskhantering där det beskrivs att 

riskhantering ska ingå som en naturlig del i planeringen och där 

kärnan i riskhanteringsprocessen beskrivs vara medvetna beslut 

om avvägningen mellan värdet av det man vill åstadkomma, vad 

det kostar att reducera riskerna och vilka risker chefen är beredd 

at ta. 

RH 107 

72 När en bedömd risknivå ska tas fram hänvisas chefen till 

Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell. 

RH 107 

73 Det beskrivs även att den bedömda risknivån är att se som en 

grov förenkling av verkligheten, ofta grundad på bedömningar 

med stora brister i sitt innehåll. 

RH 107 

74 Resultatet skall därmed inte ses som en vetenskapligt validerad 

sanning. Vidare förklaras att chefer inte får förledas att tro att 

riskanalys är vetenskap, trots att man använder en tydlig modell 

och metoder för bedömningen av risk. 

RH 107 
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Markstridsreglemente 7 Brigad 2013 

Nr Text Begrepp Sida 

75 I underkapitlet underrättelsetjänst beskrivs vikten av att 

underrättelser har en sådan tydlighet och precision att mottagaren 

förstår med vilken risk beslut kan fattas. 

RH 137 

76 Borttagen.   

77 På brigadnivån stödjer säkerhetstjänsten brigadchefen i dennes 

riskhanteringsprocess syftandes till en kalkylerad risktagning. 

RH 141 

78 Efter underrubriken inriktning av säkerhetstjänsten beskrivs att 

grundvärden och vad som är skyddsvärt fastställs, därefter 

bedöms hot mot det som är skyddsvärt. Sedan värderas 

skyddsförmågan mot definierade hot som resulterar i en 

sårbarhetsbedömning. Vidare bedöms sannolikheten för att ett 

definierat hot ska inträffa och dess konsekvenser om det händer. 

RA 141 

79 Sambandet beskrivs som att risken är summan av sannolikheten 

adderat med konsekvensen, vilket resulterar i en riskbedömning. 

RA 141 

80 Den riskbedömningen ger vid handen att brigadchefen har att 

fatta tre principiella riskbeslut som omsätts i en säkerhetsplan 

som bland annat beskriver när och av vem skyddsåtgärder ska 

vidtas. 

RH 141 

80  

a 

Genomförandet av militär säkerhetstjänst resulterar i 

säkerhetsskydds- och signalskyddsåtgärder vilka främst syftar till 

att säkerställa erforderlig nivå av säkerhetsskydd. 

Säkerhet 140 

 

Stående brigadorder 2.brigaden U2 bilaga D 

Nr Text Begrepp Sida 

81 I bilaga D, underrättelse- och säkerhetstjänst framgår att det inom 

ramen för planeringsprocessen även ska genomföras risk- och 

sårbarhetsanalyser. 

RA 2 

82 Efter underrubriken säkerhetsplanering framgår det också att 

brigadens direkt underställda chefer (DUC) ska genomföra denna 

analys som en del i en säkerhetsanalys syftande till upprättandet av 

en säkerhetsplan för att ge verksamheten ett rimligt skydd. 

RA 6 

83 Här anges det även att säkerhetsplaneringen ska utgå från Handbok 

Säkerhet Grunder (H Säk Grunder 2013 kap 2) och omfatta 

dokumentering av skyddsvärden, bedömda säkerhetshot, bedömda 

risker och åtgärder i form av riskhanteringsbeslut. 

RH 6 

 

Försvarsmaktens riskhanteringsmodell 2009 

Nr Text Begrepp Sida 

84 Riskhantering definieras som samordnade aktiviteter för att styra 

och kontrollera en organisation med avseende på risk. 
 187 

85 Det första steget går ut på att chefen fastställer ett antal 

grundvärden, bland annat vad som är skyddsvärt, vad som utgör 

ett hot mot detta, samt hur konsekvensskalan ska beskrivas – 

båda graderade i fem nivåer och den senare med upp till tio 

utfallsrum. 

 39 
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Handbok i taktikutbildning 2012 

Nr Text Begrepp Sida 

86 Under moment 2.3 Motståndarens läge och stridsvärde görs en 

bedömning av motståndarens nuvarande och tillkomande resurser. 

Syftet är att skapa en visuell bild av motståndarens bedömda 

styrkor, svagheter, underrättelsekapaciteter, möjligheter och 

begränsningar i olika ageranden med sina resurser. I moment 2.6 

Styrkejämförelser klarläggs vid vilka tidpunkter styrkeförhållanden 

som är gynnsammast för oss i tid och rum. Under moment  2.7 

Motståndarens handlingsmöjligheter projiceras olika bilder av 

moståndarens tänkta agerande i en nära framtid, baserat bland 

annat på upparbetad kunskap, reglementsstudier och historiska 

erfarenheter, för att skapa en så högupplöst bild av situationen att 

egna handlingsmöjligheter med hög relevans kan genereras.  

 

Under moment  4. Förstå helheten sammanvägs all upparbetad 

information, osäkerheter och antaganden för att skapa en 

sammanhängande bild av helheten med sina begränsningar och 

osäkerheter.  

 

Under moment 5 Utveckla en plan genomförs en sårbarhetsanalys 

som syftar till att generera orsaker till varför planen kan 

misslyckas. Kvarvarande osäkerheter hanteras bland annat genom 

att avdela reserver och underrättelser.  

 

Under moment 6 Spela på planen beskrivs att spel i samband med 

planering kan ha fyra olika syften, bland annat utgöra mentalt 

underlag för fortsatt verksamhet.  

 125-

161. 

 


