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ABSTRACT:	
This	thesis	aims	to	expand	our	knowledge	about	Naturalistic	Decision	Making	(NDM)	in	strategic	
decision-making.	A	case	study	of	the	Cuban	missile	crisis	has	been	conducted.	The	purpose	of	the	
case	study	is	to	enhance	knowledge	about	how	NDM	can	be	performed	on	a	strategic	level.	The	
thesis	aims	to	answer	the	questions	how	the	crisis	can	be	explained	from	a	NDM-perspective,	
which	decisions	is	likely	to	be	made	in	a	NDM-manner.	In	what	way	decision-makers	can	be	said	
to	be	experts	or	experienced	decision-makers	and	what	we	can	learn	from	the	Cuban	missile	crisis	
in	respect	to	NDM.	No	earlier	research	has	been	identified	that	has	performed	this	kind	of	case	
study.	The	main	theory	in	this	thesis	is	NDM	and	mainly	the	part	of	NDM	that	is	called	Recognition	
Primed	Decision	(RPD)	by	Klein.	As	a	complement	the	so	called	STEP-procedure	(Story,	Test,	
Evaluate,	Plan)	by	Cohen	is	used	as	an	indicator	alongside	RPD.	The	result	of	the	case	study	shows	
that	many	decisions	during	the	Cuban	missile	crisis	may	have	been	performed	in	a	naturalistic	
manner.	This	shows	that	decisions	on	the	strategic	level	may	be	performed	in	a	naturalistic	
manner	with	good	results	and	indicates	the	importance	of	utilizing	more	than	rational	decision	
making	in	order	to	achieve	fast	and	satisfying	results.	It	is	the	author	beliefs	that	decision	making	
will	be	much	improved	by	applying	more	NDM.	
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Beslut på liv och död 
Naturalistiskt beslutsfattande på strategisk nivå 

1. Inledning  
Använder vi oss av all vår kapacitet när vi fattar beslut? Beslut är något som vi människor 

fattar dagligen, oftast sker det utan ansträngning eller större reflektion. När det gäller beslut 

på strategisk nivå, vilka ofta är av komplex natur, betonar traditionell beslutsteori vikten av 

analytiska tillvägagångssätt.1 De metoder som traditionell beslutsteori lett fram till har dock 

ofta begränsningar, främst vad avser tidsåtgång, men även genom att de inte drar nytta av 

människans inneboende kapacitet vad gäller undermedvetna processer.2 Beslutsfattande är en 

viktig del i militär verksamhet, därför är det mycket intressant att forska inom detta fält ur ett 

krigsvetenskapligt perspektiv. 

 

Därför undersöker denna uppsats förekomsten av beslut som inte fattas genom traditionell 

beslutsmetod i ett välkänt strategiskt fall. Undersökningen genomförs som en fallstudie, och 

har inspirerats av Allison och Zelikovs välkända fallstudier. 

Definitionen för beslut har för ändamålet lånats av Allisons modell om rational actor och kan 

sammanfattas med de åtgärder som en beslutsfattare (individ eller kollektiv) vidtar för att 

uppnå ett mål. Vanligtvis innefattar det val mellan olika alternativ med beaktande av deras 

konsekvenser.3 I denna uppsats innebär beslut de åtgärder som beslutsfattare vidtar för att 

uppnå sina mål d.v.s. hela beslutsprocessen. 

I boken Essence of decision beskriver författarna Graham Allison och Philip Zelikov 

Kubakrisen utifrån tre olika teorier. Rational actor model, Organizational behavior model och 

Governmental politics model.4 Boken erbjuder författarnas forskning avseende hur man med 

tre olika alternativa förklaringar kan förklara händelseutvecklingarna och besluten under 

Kubakrisen. Författarna påtalar att det tillför ökad förståelse och mer styrka till vår förståelse 

om vi använder flera olika teorier när vi undersöker historiska händelser. Olika teorier ses av 

Allison och Zelikov som kompletterande och inte i första hand konkurrerande.5 

                                                
1 (Bell, Raiffa & Tversky 1988) 
2 (Sinclair 2011, s. 70) 
3 (Allison 1971, s. 17–19) 
4 (ibid., kap. 1) 
5 (ibid., s. 5) 
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Utifrån detta går det att identifiera en forskningslucka kopplat till beslutsfattande på strategisk 

nivå. Nämligen att strategiskt beslutsfattande inte är undersökt utifrån Naturalistisk 

beslutsteori.  

 

Den teoribildning eller beslutsteoretiska utgångspunkt som uppsatsförfattaren valt att använda 

sig av är Naturalistic Decision Making (naturalistiskt beslutsfattande på svenska) eller NDM.6  

Naturalistiskt beslutsfattande är en teori inom forskningen om beslutsfattande som fokuserar 

på att undersöka hur beslut, främst under pressade situationer, fattas. Eftersom NDM tidigare 

ägnat sig främst till beslutsforskning på andra nivåer än den strategiska är det intressant att 

undersöka NDM på denna nivå. 

Ingen tidigare forskning har utförts på Kubakrisen utifrån NDM. Att undersöka detta är 

vetenskapligt intressant då svaret på hur det naturalistiska inslaget i beslutsfattandet under 

Kubakrisen ökar vår kunskap om beslutsfattande på strategisk nivå. 

NDM fokuserar på forskning avseende hur beslutsfattare verkligen fattar beslut, detta sätt 

skiljer sig till stora delar från hur traditionell beslutsteori föreskriver att beslut bör fattas.7  

 

Uppsatsen kommer att undersöka vilka slutsatser man kan dra om NDM fungerar på 

strategisk nivå genom att pröva NDM på ett väldokumenterat strategiskt fall.  

 

1.1 Disposition  
I kapitel 1 ges inledningsvis en övergripande beskrivning av uppsatsen. 

Därefter följer en genomgång av det aktuella forskningsläget inom beslutsteorin vilken 

avslutas med en kort beskrivning av NDM. I detta avsnitt vävs aktuell kritik av beslutsteori i 

allmänhet och NDM i synnerhet in. 

Efter detta avsnitt följer uppsatsens problemformulering för att slutligen redovisa de aktuella 

forskningsfrågorna, avgränsningarna, uppsatsens disposition och centrala begrepp. 

 

I kapitel 2 beskrivs beslutsteori allmänt för att ge en förståelse för läsaren. Därefter kommer 

en djupare beskrivning av NDM med de ingående teorierna RPD och STEP som utgör 

uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Här tas även operationaliseringen av uppsatsens 

undersökning upp. 

                                                
6 (Klein 2015, s. 5) 
7 (Sinclair 2011, s. 71–77) 
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I kapitel 3 redovisas den metod som använts under undersökningen. Utöver detta redovisas 

undersökningens validitet, reliabilitet val av fall, litteratur och litteraturkritik. 

 

I kapitel 4 redovisas uppsatsens undersökning och resultat. 

 

I kapitel 5 följer avslutningen med kritik av resultat- och metod samt förslag på vidare 

forskning och slutord. 

 

 

1.2 Forskningsläget /översikt 	
Detta avsnitt kommer att beskriva det aktuella forskningsläget om beslutsteori och kritiken 

mot detsamma för att därefter kunna formulera uppsatsens problem. Inledningsvis kommer en 

beskrivning av den traditionella beslutsteorin att göras i syfte att ge läsaren en förståelse för 

framväxten av den teori om naturalistiskt beslutsfattande som uppsatsen kommer använda för 

att förstå/förklara strategiskt beslutsfattande. Slutligen kommer NDM att beskrivas. NDM och 

dess delteorier är den teori som författaren kommer att använda för att besvara uppsatsens 

problemställning vilken kommer att beskrivas mer detaljerat i kapitel 2. 

 

Vi människor fattar beslut dagligen. Allt från vilka sockor vi ska ta på oss på morgonen till 

vilket hus vi ska köpa eller vilket yrke vi vill verka i. Vissa beslut är till synes enkla att fatta 

och har inte särskilt stora konsekvenser. Andra beslut är svåröverskådliga och kan ha stora 

konsekvenser över lång tid eller många människor. Vissa beslut är sådana vi med sannolikhet 

kan förutse utgången av och andra har osäker utgång och fattas på bristande underlag. Vissa 

människor har dessutom en roll som medför beslutsfattande för andra människor eller 

funktioner i samhället. Exempel på dessa roller är alltifrån förskolläraren som fattar beslut om 

vilken pedagogik som barnen skall erhålla under en period till en överbefälhavare som kan ha 

som ansvar att fatta beslut om strategiska militära insatser med konsekvenser för åtskilliga 

människor. 

Uppsatsens problem utgår från vad författaren uppfattar som en lucka i forskningen avseende 

naturalistiskt beslutsfattande på strategisk nivå.  
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Beslutsteori har under lång tid dominerats av en övergripande uppfattning om att beslut skall 

fattas rationellt enligt systematiska och logiska former. Detta för att uppnå optimala beslut 

utifrån givna förutsättningar och mål.8 Enligt den rationella beslutsteorin kan man genom att 

följa de analytiska metoderna uppnå bästa möjliga resultat vid beslutsfattande. Detta delvis till 

priset av att man tappar tid och till viss del flexibilitet avseende handlingsalternativen.9 

 

Det är intressant att undersöka strategiska beslut eftersom dessa berör många och får stora 

konsekvenser varför det är av intresse att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att ta 

så bra beslut på den nivån det går. Strategiska beslut är inte sällan i sig själva militära beslut. 

Det har forskats väldigt lite på hur NDM fungerar på strategisk nivå. 

 

Exempelvis har svenska försvarsmakten anammat en planeringsmodell som bygger på NDM 

som kallas för Planering Under Tidspress (PUT).10 

 

Vasilescu (2011) lyfter frågan om hur strategiskt beslutsfattande bör utformas som en 

kombination av analytiskt och intuitivt beslutsfattande.11 Detta ligger som vi kommer se 

nedan i linje med Kleins teorier och dennes modell.12 Vidare beskriver Vasilescu sin 

uppfattning om hur militärt beslutsfattande borde utformas. Nedanstående citat belyser tydligt 

dennes uppfattning avseende sambandet mellan intuitivt/naturalistiskt och rationellt/analytiskt 

beslutsfattande.  

 

One myth of strategic decision making is the assumption that people can and should 

make decisions as rationally as possible. Ideally people make decisions by identifying 

and comparing options to determine which one produces the optimal outcome for a 

given set of circumstances. In practice, the erratic behavior of human beings clearly 

demonstrates that people rarely act in a purely rational manner.13  

 

                                                
8 (Hardman 2009, s. 4–5) 
9 (Klein 2015) 
10 (Klein 2008, s. 458) 
11 (Vasilescu 2011) 
12 (Klein 1999) 
13 (Vasilescu 2011) 
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Det Vasilescu beskriver i citatet ovan är att beslutsfattare sällan följer en rationell 

beslutsmetod utan istället använder sig av mentala genvägar eller en kombination av rationella 

och intuitiva metoder för att nå fram till sina beslut. Vasilescu fortsätter. 

 

The question here is how to reconcile those two approaches that seems to be opposed in 

terms of strategic decision-making. For real battle situations intuition inevitably 

remains essential, due to the increasing tempo of military operations. Improving 

reasoning also remains important, using the information processed and shared by 

networks. In conclusion, to enhance military operational problems-solving we have to 

merge those two ideas, to such an extent that make intuition more reliable and 

reasoning more time-efficient.14 

 

Tidigare forskning har lagt mycket kraft vid att försöka komma fram till analytiska och 

rationella beslutsmetoder. Eftersom dessa har visat sig vara behäftade med brister och 

begränsningar inleddes under 1980-talet forskning som kom att fokusera på hur beslutsfattare 

i verkligheten fattade beslut. Denna forskning initierades till att börja med av delar av U.S 

Army som finansierade den och utfördes till stor del av Klein och dennes kollegor. 

Anledningen till att U.S Army fick upp ögonen för denna forskning var att man iakttagit att 

beslut inte fattades enligt de föreskrivna beslutsmetoderna. Därför ville man forska vidare på 

hur beslut egentligen fattades och på vilka grunder. Denna forskning kom att kallas 

Naturalistic Decision Making eller NDM.15 

 

NDM fokuserar på beslutsfattande i verkligheten och under vissa förutsättningar. Dessa 

förutsättningar är tidspress och/eller höga insatser, komplexa problem, osäker utgång och att 

beslutet fattas av kompetenta beslutsfattare.16 Man kan uppfatta NDM som en form av 

ifrågasättande av de tidigare beslutsteorierna. Det går även att se NDM som ett komplement 

till tidigare beslutsteorier.17 NDM kommer att beskrivas utförligare i kapitel 2. 

 

Beslutsteorin har utvecklats genom den kritik som framförts inom de olika delarna där NDM 

kan ses som en av de senaste utvecklingarna. NDM har kritiserat traditionell beslutsteori då 

den inte byggt på empiri och i många stycken inte varit testad utanför laboratoriemiljön. De 

                                                
14 (ibid.) 
15 (Klein 2008) 
16 (Lipshitz et al. 2001) 
17 (Sinclair 2011, s. 71–77) 
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tester som genomförts har ofta gjorts på studenter utan större erfarenhet vilket gett ett resultat 

som inte alltid är överförbart på erfarna beslutsfattare.18 

 

Vad gäller kritik mot NDM i sig självt kan anföras att det är en relativt ung teori som inte 

prövats på alla tänkbara nivåer. De främsta anledningarna till det är resursbrist hos forskarna i 

kombination med att de flesta verksamma forskarna inom NDM fokuserar på andra nivåer än 

den strategiska.19 Det är dessutom ofta svårare att få tillgång till fall på strategisk nivå att 

studera än på andra nivåer.20 

 

Utifrån den forskningsgenomgång som författaren har gjort har det inte gått att finna något 

exempel på att ett strategiskt fall, såsom exempelvis Kubakrisen, har undersökts med NDM 

som utgångspunkt. Anledningen till att strategiska fall inte undersökts tycks vara att NDM 

huvudsakligen fokuserat på beslutsfattande på lägre nivåer, att resurserna inte räckt till och att 

det saknats lämpliga fall att studera med de metoder som NDM-forskare normalt sett 

använder sig av.21 

 

Sammantaget saknas omfattande forskning på hur NDM ser ut på strategisk nivå. Detta är en 

forskningslucka som uppsatsen vill bidra till att minska.  

 
 
 

1.3 Problemformulering 
Forskare använder teorier för att försöka förklara eller förstå strategiskt beslutsfattande. 

Genom forskning har vi lärt oss att människan ganska sällan följer de rationella metoder som 

föreskrivs för beslutsfattande. Forskningen har dock visat relativt lite intresse för att utifrån 

NDM undersöka strategiskt beslutsfattande. Detta är enligt författaren en brist då det troligen 

skulle öka beslutskvalitet och effektivitet om ett större inslag av naturalistiskt beslutsfattande 

inarbetades i de beslutsmetoder som används även på strategisk nivå. 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syfte  

                                                
18 (Klein 1999) 
19 (Lipshitz et al. 2001) 
20 (ibid.) 
21 (ibid.) 
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Syftet med studien är att utifrån teorin om naturalistiskt beslutsfattande fördjupa kunskapen 

om beslutsfattande på strategisk nivå och därmed öka kunskapen om hur naturalistiskt 

beslutsfattande kan ta sig uttryck på strategisk nivå.  

 

Huvudfråga 

Hur kan beslutsprocessen under Kubakrisen förklaras utifrån NDM? 

 

Forskningsfrågor 

- Vilka delar av beslutsprocessen under Kubakrisen uppvisar tydliga tecken på att falla 

inom ramen för NDM? 

- På vilket sätt kan man anse att berörda beslutsfattare innehade expertis på respektive 

område? 

- Vad kan vi lära oss av de beslut som fattades utifrån NDM under Kubakrisen? 

 

1.5 Avgränsningar 
Undersökningen begränsas till ett urval av de viktigaste händelser som inträffade mellan 16-

28 oktober 1962. De händelser som kom att kallas ”the Cuban missile crisis” eller 

Kubakrisen på svenska. Kubakrisen erbjuder ett ovanligt bra fall för en fallstudie då det är 

begränsat i tid, väldokumenterat och innehåller mycket beslutsfattande på strategisk nivå. 

 

2. Teori 
 

Traditionellt har beslutsteori syftat till att studera hur största möjliga nytta kan uppnås och 

därav kan man kalla densamma för nyttoteori. Nyttoteorin har ägnat sig åt att försöka förklara 

hur största möjliga nytta skall uppnås genom ett beslut. Forskning inom nyttoteorin bygger på 

olika antaganden som exempelvis mål, värderingar och syften är kända för beslutsfattaren. 

Vidare att dessa är stabila och tydliga över tid och att det finns ett fast antal alternativ 

tillgängliga för beslutsfattaren där risker och konsekvenser är kända för beslutsfattaren i 

förväg. Dock är det inte särskilt vanligt att det är på det sättet i verkligheten. Därför är det 
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vanligt att utfall av olika beslut fattade enligt denna teori får helt annat utseende än det 

avsedda.22 

Det går att ta sin utgångspunkt i den traditionella ekonomiska teorin om ”economic man” 

vilket är liktydigt med ”rational man”.23 Denna rationella människa24 är enligt teorin i 

besittning av kunskap om alla relevanta aspekter avseende sin beslutsmiljö, om inte helt 

komplett så i vart fall imponerande insiktsfullt och omfattande. Utöver detta förutsätts 

vederbörande vara i besittning av ett välorganiserat och stabilt preferenssystem och 

beräkningskapacitet. Detta för att kalkylera de olika tänkbara utfallen av sina beslut för att 

utifrån detta kunna besluta vilket beslutsalternativ som kommer rendera högsta möjliga poäng 

på sin preferensskala.25 Detta kan till viss del illustreras genom den så kallade 

indifferenskurvan som är allmänt förekommande inom mikroekonomisk teori och syftar till 

att den enskilde beslutsfattaren, en person eller organisation, skall ha förmågan att välja vilket 

alternativ som ligger på respektive indifferenskurva vad avser kostnad- och nyttorelation. 

Detta kanske inte låter särskilt komplicerat, men överfört till mer komplexa beslut kan det bli 

mycket svårt att avgöra vilket respektive indifferenskurva ett alternativ hamnar på.26 

 

                                                
22 (Fishburn 1975) 
23 (Alexis & Wilson 1967, s. 174) 
24 Författarens översättning och omskrivning 
25 (ibid.) 
26 (Lundmark et al. 2013) 
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Figur 1 Indifferenskurva, Edgeworth, 1881, Pareto, 1906 
 
I figur 1 representerar Q tillgängliga medel, normalt sett avses ekonomiska medel det kan 

dock variera så att Q exempelvis utvisar tillgänglig arbetstid och dyligt. 

U visar de olika nyttokurvorna på vilka teorin ger att summan av nyttan är lika oavsett var på 

kurvan man befinner sig.27 

 

Det går generellt att beskriva beslutsteori utifrån tre olika sätt. De olika övergripande 

beslutsteorikategorierna är värdefulla att känna till för att läsaren skall förstå inom vilken del 

övriga teorier hamnar. Som vi senare kommer att se kan det förenkla för läsaren att mentalt 

förhålla sig till de tre övergripande beslutsteorikategorierna för att förstå inom vilken del 

respektive teori som beskrivs hör hemma. För djupare detaljkunskaper rekommenderas en 

läsning av Bell et al.  

 

 

                                                
27 (ibid.) 
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Normativ beslutsteori formulerar hur beslut bör fattas.28 Den betonar vikten av rationella 

beslut. Beslut skall enligt denna teori fattas utifrån systematiska och analytiska grunder. 

Normativ beslutsteori betonar vikten av sammanhang och rationalitet i beslutsprocesserna. 

Matematiska metoder används för att komma fram till bästa möjliga beslut.29  

 

Deskriptiv beslutsteori handlar om att beskriva hur verkliga människor fattar beslut.30 Inom 

det området intresserar sig forskarna för hur människor tänker och beter sig. Hur de uppfattar 

osäkerheter och samlar in underlag för sina beslut. Hur de talar om sina beslut och problem. 

Hur de löser sina egna inre osäkerheter eller undviker att lösa dem. Vilken betydelse 

traditionen har för beslutsfattning och liknande frågor.31 

 

Preskriptiv beslutsteori är en sammanslagning av de två tidigare beskrivna beslutsteorierna i 

ett försök att uppnå ett användbart resultat för enskilda beslutsfattare. Enkelt uttryckt beskrivs 

det som: 

 

”How can real people- as opposed to imaginary, idealized, super-rational people without psyches- 

make better choices in a way that does not do violence to their deep cognitive concerns?”32 

 

Utifrån ovanstående fråga kan man dra slutsatsen att mycket av det forskningen har att säga 

om beslutsteori inte passar in i vare sig den normativa eller deskriptiva beslutsteorin till fullo. 

Det är istället inom den preskriptiva beslutsteorin dessa uttalanden hör hemma. Den 

preskriptiva beslutsteorin har ambitionen att sammanföra delar av de logiska konsekvenserna 

ur den normativa beslutsteorin med empiriska slutsatser ur den deskriptiva för att som 

slutprodukt uppnå något som ligger relativt långt från både den normativa och deskriptiva 

beslutsteorin.33 

 

Det går att urskilja skillnaderna mellan de olika beslutsteorierna genom att se på hur de 

utvärderas. Den deskriptiva teorin utvärderas genom dess empiriska validitet, den normativa 

                                                
28 (Bell, Raiffa & Tversky 1988, s. 16) 
29 (ibid., s. 16–17) 
30 (ibid., s. 9) 
31 (ibid., s. 16) 
32 (ibid., s. 9) 
33 (ibid.) 
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teorin genom hur teoretiskt adekvat den är. Den preskriptiva utvärderas utifrån sitt 

pragmatiska värde.34  

 

En genomgång av beslutsteoretiska framsteg genom historien erbjuds av Fishburn (1989) som 

tar upp sex stora milstolpar inom den traditionella beslutsteorin.35  

Fishburn lyfter till att börja med fram Ramseys (1931) bidrag till forskningen med sina axiom 

som kom att lägga grunden för en teori avseende förväntad nytta i en modell där besluten 

baseras på osäkra utfall. Utöver denna modell skapade Ramsey flera andra som fick betydelse 

inom diverse forskningsfält.36 

 

Von Neumann och Morgenstern (1944) arbetade fram en standardiserad nyttoteori kopplat till 

deras upptäckter inom spelteori. Denna teori fick dock erkännande i sin egen rätt och kom av 

andra forskare att betraktas som en grund för teorier om beslutsfattande under risk.37 Denna 

teori kom sedan att utvecklas och förfinas för att sedermera utgöra grunden i Fishburns (1982) 

utvecklade form. Denna är att betrakta som en mycket algoritmisk metod som syftar till att 

säkerställa bästa möjliga nytta av respektive beslut.38 

 

Savage (1961) kom att tillföra nya termer inom beslutsteorin och fokuserade på hur 

omvärldsuppfattningen hos beslutsfattare kom att påverka vilka beslut de fattade. Även 

Savage arbetade med algoritmiska metoder och räknas till en av grundarna av den moderna 

beslutsteorin och förespråkarna för statistisk analys i Bayesk stil.39 

 

Churchman och Ackoff fyller på tidigare forskning främst genom att införa en linjär 

nyttomodell där de menar att beslutsfattarens preferenser ökar linjärt under vissa 

förutsättningar.40 

 

Beslutsteoretiker har under senare år till del kommit att ifrågasätta den rådande normativa 

beslutsteorin på flera punkter. Det handlar inte alltid om att förkasta de rationella metodernas 

                                                
34 (ibid., s. 18) 
35 (Fishburn 1989, s. 387) 
36 (ibid., s. 388) 
37 (Bell, Raiffa & Tversky 1988, s. 79) 
38 (Fishburn 1989, s. 388–390) 
39 (ibid., s. 390–391) 
40 (ibid., s. 392–393) 
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teoretiska korrekthet utan mer insikter om att de beteenden som beslutsfattare har inte alltid 

följer denna rationalitet. Flera forskare har funnit olika resultat som i sin tur lett vetenskapen 

framåt inom detta område.41 

 

Simon hävdade att människans hjärna inte har kapacitet att till fullo förstå hela den komplexa 

omvärld vi lever i så därav blir våra beslut inte till fullo rationella även om alla andra 

förutsättningar som krävs för rationella beslut uppfylls.42 

 

Kahneman och Tversky utvecklade kritiken mot den traditionella nyttoteorin genom sin 

prospektteori som förklarar hur människor agerar och tänker vid osäkra situationer. 

Tumregler, känslor och värderingar har större betydelse för beslut än rationella kalkyler enligt 

denna teori. Människan värderar vinster och förluster olika tungt enligt denna teori. Enligt ett 

exempel de ger resonerar de över huruvida någon som tvingas spela rysk roulett skulle vara 

villig att betala mer för att plocka bort den sista av sex skott ur revolvern eller det fjärde 

skottet av sex. Vid ett rationellt val kunde man tänka sig att det andra alternativet skulle vara 

värt mer då värdet av pengarna för individen skulle vara mindre intressant då sannolikheten 

att denne inte skulle överleva för att kunna dra nytta av dem var större än vid det första 

alternativet. Det faktiska utfallet var dock det motsatta. Detta beror enligt Kahneman och 

Tversky på att människan inte är rationell utan styrs av andra funktioner.43 

Kahneman och Tversky har även bidragit med andra viktiga upptäckter där en av de mest 

kända är den om System 1 och System 2 som i korthet går ut på att människan har två olika 

system i hjärnan som sköter olika uppgifter. System ett är automatiskt och sköter rutinartade 

uppgifter som att svara ett barn eller sådant som vi inte behöver anstränga oss för att svara på. 

System ett är vidare okritiskt, intuitivt och snabbt. System två är reflekterande, kritiskt, oftast 

vilande och analytiskt. Dessa system kan vara bra att ha med som en bakgrund när vi kommer 

in på naturalistiskt beslutsfattande längre fram.44 Kahneman beskriver dessa system grundligt 

i sin bok. 

Ytterligare ett bidrag som Kahneman och Tversky framfört är att lyfta fram hur tumregler och 

systematiska fel ofta spelar stor roll för beslutsfattande. De har genomfört många 

                                                
41 (Sinclair 2011, s. 71–77) 
42 (Simon 1958) 
43 (Kahneman & Tversky 1979, s. 283–286) 
44 (Kahneman 2011) 
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laboratorieexperiment för att komma fram till sina resultat, vilket till del skiljer dem från 

tidigare forskare som ofta uppnått sina resultat utifrån rent filosofiska resonemang.45 

I sin artikel beskriver Kahneman och Tversky tre olika tumregler som människor ofta 

använder sig av medvetet eller omedvetet. Representation, tillgänglighet till instanser eller 

scenarier och utgångspunkter i mentala ankare. Dessa leder ofta till snabba och ofta bra 

resultat men kan även leda till stora felaktigheter.46 

Kahneman och Tversky har även gett uttryck för uppfattningen att deskriptiva och normativa 

beslutsteorier inte är förenliga.47 

 

Gigerenzer  och Goldstein framförde i en artikel sin teori om ”fast and frugal heuristics” som 

syftar på att beslutsfattare ofta söker det snabbaste och tillräckligt bra beslutet i 

beslutssituationer. Utifrån detta resonemang myntades begreppet TTB som står för ”Take The 

Best” vilket är en beskrivning av hur beslutsfattare med relativt god kännedom om 

tillgängliga alternativ snabbt fattar beslut som är tillräckligt bra för att täcka behovet. Detta är 

ett brott gentemot den traditionella nyttoteorin i och med att inte det optimala resultatet 

nödvändigtvis eftersträvas utan beslutsfattaren nöjer sig med ett tillräckligt bra beslut.48 

 

Enligt Kahnemans modell om heuristisk(ung. tumregler) och avvikelser(bias) fungerade inte 

beslutsfattare på det sätt som den traditionella beslutsteorin föreskrev.49 De följde inte de 

metoder som syftade till optimalt utfall; de förlitade sig ofta på heuristiska istället för 

algoritmiska strategier. Trots att detta förfarande ofta ledde till systematiska avvikelser från 

optimala bedömningar och beslut såsom dessa definierats utifrån sannolikhetslära, axiomen 

om förväntad nytta och Bayesk statistik.50 

 

NDM fokuserar på hur beslut under pressade lägen och osäkerheter fattas och tar sin 

utgångspunkt i iakttagelser gjorda bl.a. inom U.S. Army under 1980-90-talen. Där upptäcktes 

att beslut ofta inte fattades på rationella grunder vilket var vad som föreskrevs av traditionell 

beslutsteori. Även när beslutsfattare genomförde jämförelser mellan olika alternativ gjorde de 

                                                
45 (Tversky & Kahneman 1974) 
46 (ibid.) 
47 (ibid.) 
48 (Gigerenzer & Goldstein 1996, s. 653–658) 
49 (Tversky & Kahneman 1974) 
50 (Sinclair 2011, s. 72) 
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sällan detta utifrån de metoder som föreskrevs inom den traditionella beslutsteorin. Frågan var 

hur de då gjorde? 51 

 

Detta var utgångspunkten för de forskare som lade grunden för NDM. Tidigare forskning 

hade ofta fokuserat på att utveckla metoder för optimala beslut, identifiera brister hos 

beslutsfattare och utveckla system för att stödja beslut som fattades enligt de traditionella 

metoderna. De beslutsstöd som skapades var ofta dessutom oförmögna att förbättra 

beslutsfattande och upplevdes som krångliga och irrelevanta.52 De forskare som började verka 

inom NDM vände på frågan och försökte istället ta reda på hur det kom sig att så många bra 

beslut kunde fattas trots bristande underlag och förutsättningar.53  

 

En av de stora förändringar som infördes i beslutsforskningen genom NDM var att man 

lämnade den kontrollerbara laboratoriemiljön när man genomförde sin forskning.  

NDM-forskare bl.a. Gary Klein, började undersöka hur beslutsfattare fattade beslut i verkliga 

situationer. Det de upptäckte var att många beslutsfattare fattade beslut på ett helt annat sätt 

än det som den traditionella beslutsforskningen förespråkade. 

Bland annat undvek många beslutsfattare att arbeta fram fler än ett tänkbart beslutsalternativ. 

Detta bröt med vad som föreskrevs inom traditionell beslutsforskning där flera olika 

beslutsalternativ ansågs säkerställa att optimala beslut fattades.54 

 

NDM karaktäriseras av att många av besluten måste fattas under tidspress. Detta leder till att 

traditionella beslutsmodeller inte fungerar i alla stycken. NDM har särskilt studerat beslut där 

mycket står på spel. Vidare fattas många av de studerade besluten på osäkra ingångsvärden 

och begränsad information och har inte alltid klara och tydliga slutmål. Beslutsfattaren har 

inte alltid fullständigt klart för sig vad som beslutet kommer att leda till. Utifrån sin erfarenhet 

kan dock beslutsfattaren modifiera sitt beslut för att uppnå tillräckligt bra resultat.55 

 

NDM betonar vikten av att bygga upp expertis för att därefter applicera detta på kognitiva 

funktioner såsom bedömningar och beslutsfattande. Denna expertis bygger på olika former av 

kunskap. Exempel på detta är uttalad kunskap och tyst kunskap. Den uttalade kunskapen är 
                                                
51 (Klein 2008, s. 30–34)  
52 (Yates 2001, s. 329–337) 
53 (Sinclair 2011, s. 79) 
54 (Klein 1999) 
55 (ibid.) 
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lättare att lära ut, beskriva och följa upp. Enligt Klein är det dock den tysta kunskapen som är 

viktigast för att bygga upp expertis.56 

 

Tyst kunskap innefattar uppfattningsförmåga, mönsterigenkänning, bedömningar av vad som 

kan anses vara typiskt för olika situationer samt förmågan att skapa mentala modeller. Tyst 

kunskap är dessutom väldigt svår för att inte säga omöjlig att uttala. Därav följer att vi ofta 

uppfattar  bruket av underförstådd kunskap som intuition. Vi uppfattar att något händer men 

vi förstår inte riktigt vad, eller så upptäcker vi ett mönster och vi vet inte varifrån dessa 

insikter kommer till skillnad från när vi resonerar linjärt och logiskt vilket leder till att vi 

finner dessa mystiska. 57 

 

Som exempel på detta lyfter Klein fram flera exempel. Ett av dessa är när man som bilförare 

skall svänga mot mötande trafik, en manöver som enligt Klein är mycket krävande. Det finns 

inga tydliga handlingsregler som avgör när vi ska svänga utan det blir vår erfarenhet som får 

avgöra när vi kan svänga säkert eller inte. Tyvärr finns det begränsningar i vår förmåga vilket 

ibland leder till felaktiga svängar med otäcka följder. Trots detta fattar vi dagligen beslut som 

är på liv och död utifrån vår intuition och dessa har en väsentlig roll inom NDM-

forskningen.58 

 

Att människan haft förmågan att ibland uppnå högre ”insikter” är något som varit känt sedan 

länge. Ett exempel som berör just strategisk intuition är Clausewitz (1832) uttalande om att 

nyckeln till Napoleons framgångar var att denne ofta erhöll ”snilleblixtar” av insikt.59 Efter 

detta konstaterande från Clausewitz hände inte mycket inom intuitionsforskningen på lång tid. 

Den forskning som bedrevs om strategisk intuition inskränkte sig huvudsakligen till att 

studera historiska fall för att utifrån dessa försöka dra slutsatser inom fältet.  

 

De senaste decennierna har dock forskningen utvecklats och lyckats nå nya resultat genom att 

främst studera området utifrån tre olika vinklar. Dessa är psykologiska experiment som 

påvisat att exempelvis sömnen har större betydelse för hur människan löser problem än man 

tidigare trott. Ett annat resultat som forskningen kommit fram till är att mental avslappning 

                                                
56 (Sinclair 2011, s. 69)  
57 (ibid.) 
58 (ibid.) 
59 (ibid., s. 79) 
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ger bättre möjligheter att lösa problem, s.k. ”off-line” problemlösning. Denna eliminerar vissa 

av de negativa effekter som kan uppkomma vid alltför stort fokus på en uppgift och som till 

del leder till s.k. tunnelseende. Beversdorf et al(1999). har bl.a. funnit att ökade 

stresshormonnivåer får effekter för hur människan kan lösa olika problem kreativt och leder 

därför ofta till att en enklare och mer rutinartad lösning väljs.60 Ytterligare en nyhet på 

forskningsfronten återfinns inom neurovetenskapen som genom mätningar av hjärnaktivitet 

har kommit fram till att ”defocused attention” förbättrar hjärnans kapacitet att komma fram 

till plötsliga insikter.61 

 

En modell som Klein framtagit inom NDM är Recognition-Primed Decision modellen (RPD) 

som beskriver hur beslutsfattare använder sig av sin erfarenhet i en form av olika mönster. 

Dessa mönster beskriver de viktigaste orsakssambanden i en specifik situation. De lyfter fram 

de mest relevanta ingångsvärdena, identifierar tänkbara mål och tillhandahåller förväntningar. 

De ger också förslag på olika reaktioner på en situation och möjliggör en jämförelse gentemot 

tidigare inlärda mönster. På detta sätt kan mycket snabba beslut fattas om en 

överensstämmelse mellan situation och inlärt mönster tidigt identifieras. Detta gör att RPD 

kan förklara varför beslutsfattare kan fatta mycket snabba, men ändå bra beslut utan att 

genomföra alternativjämförelser. Utöver detta ingår en mental simulering hos beslutsfattaren 

där denne spelar igenom det tänkta beslutets troliga utfall och konsekvenser innan 

vederbörande agerar. Genom denna mentala simulering kan beslutsfattaren identifiera olika 

problem eller behov av modifiering av det aktuella beslutet innan det genomförs. På detta sätt 

kan det första tillräckligt bra alternativet väljas och tid vinnas utan alltför stora avkall på 

kvalitet.62 

RPD-modellen möjliggör att beslutsfattaren kan fortsätta utveckla sitt beslut till dess denne är 

bekväm med utfallet. Detta gör att modellen använder sig av en blandning av analys och 

intuition och kan kopplas mot system 1 och 2 som nämnts tidigare. 

                                                
60 (Beversdorf et al. 1999, s. 2763–2767) 
61 (Sinclair 2011, s. 79) 
62 (ibid., s. 74) 
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RPD-modellen kan illustreras enligt denna figur.

 
Figur 2, Klein 2008 
 
Som vi ser i figuren så startar hela processen med att beslutsfattaren upplever eller uppfattar 

en situationsförändring. Därefter görs en bedömning om det rör sig om en bekant situation 

eller inte. Om beslutsfattaren kommer fram till slutsatsen att situationen är helt obekant 

återkopplar denne och försöker införskaffa mer information. Finner däremot beslutsfattaren 

situationen bekant går vederbörande vidare till att bedöma de tänkbara målen som kan 

uppnås, vilka ingångsvärden som behöver beaktas, vilka åtgärder som bör vidtas och hur de 

förväntas falla ut. En bedömning görs om vald lösning kommer att motsvara förväntat utfall. 

Därefter genomför beslutsfattaren en mental simulering av det förväntade förloppet och vid 

slutet av denna simulering görs en bedömning av om det hela kommer att fungera. Om svaret 
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är ja går beslutsfattaren vidare till att genomföra beslutet. Om svaret är nej kan två saker ske. 

Dels kan det vara detaljer som måste modifieras för att lösningen skall fungera. I detta fall 

behålls huvudalternativet men modifieras för att passa den aktuella situationen. Om det 

däremot visar sig att de tänkta åtgärderna inte alls kommer att fungera måste beslutsfattaren 

gå tillbaka till steg 2 i processen.  

Hela denna modell går som regel mycket fort att gå igenom för en erfaren beslutsfattare och 

detta sparar mycket tid jämfört med traditionella beslutsmetoder utan att ge för stort avkall på 

beslutskvaliteten.63 

 

Ett exempel på att människor kan använda mental simulering inom till synes strategiska 

frågor ges av Klein. Denne ställde frågan till en ekonom vid namn Andrei Bloch om hur 

denne trodde att Polens ekonomi skulle utvecklas vid övergången till marknadsekonomi 1990. 

Andrei svarade direkt utan att till synes behöva tänka igenom svaret att det fanns tre variabler 

som spelade stor roll för hur den polska ekonomin skulle klara övergången: inflationen, 

arbetslösheten samt valutakursen. Utifrån dessa tre variabler beskrev han en simulering för 

Klein som vid en kontroll efteråt kom att visa sig ha mycket stor överensstämmelse med hur 

det faktiska utfallet blev. Denna simulering var något som fick Klein att låta två andra inom 

området kunniga personer svara på samma fråga. Deras svar innehöll endast de två första 

variablerna som Bloch hade nämnt och visade sig således ge missvisande resultat. Enligt 

Klein var det Blochs expertis på just det aktuella området d.v.s. ekonomiska omställning och 

Polen som gav honom möjligheten att snabbt kunna ge ett mycket träffsäkert svar på frågan.64 

Detta exempel talar för att det även på strategisk nivå går att skaffa sig expertis. 

 
Två andra modeller som har tagits fram inom NDM är Lipshitz och Strauss (1997) RAWFS 

och Cohen at al. (1996) R/M med sin tillhörande procedur STEP.  

RAWFS står för Reducing uncertainty, Assumption-based reasoning, weighing pros and cons, 

forestalling and suppressing uncertainty. RAWFS ger en deskriptiv bild av hur beslutsfattare 

kan agera vid osäkerheter inför beslut. Som förkortningen anger är det vanligt att 

beslutsfattare försöker reducera de aktuella osäkerheter som råder för att därigenom skapa 

bästa möjliga underlag inför kommande beslut. Nästa steg i RAWFS är att beslutsfattaren 

resonerar utifrån antaganden. Därefter vägs för och nackdelar. Beslutsfattaren försöker 

                                                
63 (Klein, Zsambok & Naturalistic Decision Making Confernce (2 : 1994 : Dayton 1996, s. 
457–459) 
64 (Klein 1999, s. 54–57) 
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därefter förebygga osäkra händelseutvecklingar för att slutligen om inget annat fungerar 

undertrycka osäkerheten.65 

 
R/M och STEP står för Recognition/Metacognition och är en modell som bygger på 

igenkänning med som till skillnad från RPD fokuserar R/M på vad som händer när 

igenkänning inte fungerar optimalt. I det fall inte igenkänning fungerar hävdar Cohen att 

beslutsfattaren faller tillbaka på resonemang byggt på antaganden och detta är enligt modellen 

en metakognitiv process som innefattar kritiskt tänkande genom vilket beslutsfattaren 

identifierar och försöker täppa till luckorna i sin lägesuppfattning och sina aktionsplaner. 

Dessa brister härrör vanligtvis ur bristande eller motsägelsefull information, inkonsekventa 

mål och/eller omotiverade antaganden.66 

STEP står för Story, Test, Evaluate och Plan och är en preskriptiv procedur som bygger på 

R/M och syftar till att minska osäkerheter vid beslutsfattande. 

Story betyder att beslutsfattaren skapar en ram runt sitt igenkända läge, där fyller 

vederbörande i med bedömda lägen före, under tiden och efter. 

Test syftar till att beslutsfattaren genomför en jämförelse mellan det utfall som kommer ur det 

initiala läget i Story och därefter jämför med vad som i övrigt blivit känt för därefter avgöra 

om det är rimligt att fortsätta ha tilltro till Story. 

Evaluate är ett läge där beslutsfattaren spelar ”djävulens advokat” för att ifrågasätta den 

aktuella lägesbilden och där till exempel framföra att denna är felaktig och kräva en 

förklaring, allt för att upptäcka brister i den föreliggande lägesbilden. Om tillräckliga brister 

upptäcks kan beslutsfattaren bli nödgad att återgå till den första åtgärden Story. 

Plan innebär att beslutsfattaren skall planera för att det aktuella planeringsläget är fel och 

innebär således att beslutsfattaren skall genomföra en planering för detta.67 

 
Teamarbete är något som inte forskats så mycket på inom NDM men det är något som 

identifierats som ett viktigt område som har stor betydelse för hur beslutsfattande sker inom 

grupper. De generella kunskaper som finns om teamarbete har dock använts för att peka ut 

riktningen för framtida forskning inom NDM där mer fokus kommer att ligga på att 

undersöka hur team löser sina uppgifter.68  

                                                
65 (Lipshitz et al. 2001, s. 337–338) 
66 (ibid., s. 338) 
67 (ibid.) 
68 (ibid., s. 341–343) 
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En aspekt som NDM tar upp är att en ledare kan färga sitt teams synsätt på vilket beslut som 

bör tas genom att tidigt nämna en idé som leder i den riktningen.69 

 
NDMs syn på vad som är felaktiga och korrekta beslut skiljer sig till del från den traditionella 

beslutsforskningen så tillsvida att NDM inte försöker klarlägga något ”rätt” beslut utifrån 

logiska metoder. Det som intresserar NDM är om det fattade beslutet visat sig fått positivt 

resultat och effekt. NDM tillerkänner dessutom experter och erfarna beslutsfattare en 

normativ roll då dessas beslut i typsituationer betraktas som ”rätt” beslut under förutsättning 

att de inte fått olycklig utgång. Genom detta skapas en tänkt standard mot vilken mer eller 

mindre erfarna beslutsfattare kan mätas.70 

 
Denna uppsats undersökning kommer utgå från NDM för att utifrån denna ge en möjlig 

förklaring till vissa av de beslut som togs under Kubakrisen. 

3. Metod 
 
För att undersöka NDM under Kubakrisen har jag genomfört en enfallstudie som grundar sig 

på skriftligt material. En fallstudie kännetecknas enligt Johannessen och Tufte (2003) av att 

man undersöker ett väl avgränsat fall och att man genomför en ingående beskrivning av 

fallet.71 Undersökningen följer den metodologi som återfinns hos Yin (2006).72 

Undersökningen jämför de kriterier för NDM som beskrivs nedan med de beskrivningar som 

finns av olika skeden i källmaterialet för att därefter dra slutsatser om likheterna mellan dessa. 

Detta syftar till att genomföra en teoriprövande studie.73 Utifrån undersökningen dras 

slutsatser som hjälper till att utveckla kunskapen om NDM. Olika skeenden i krisen jämförs 

med olika begrepp som operationaliseringen nedan definierar. Utifrån de olika kriterierna 

tolkas sedan betydelsen med avseende på NDM. Därefter sammanställs alla tolkningar för att 

slutligen analyseras och ett slutresultat presenteras. 

Det som undersöks är beslutsprocessen som fattades under det aktuella fallet.  

 

                                                
69 (Vasilescu 2011) 
70 (Lipshitz et al. 2001) 
71 (Johannessen, Tufte & Johansson 2003, s. 259) 
72 (Yin & Nilsson 2007) 
73 (Esaiasson 2007, s. 124–126) 
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Operationaliseringen bygger på RPD och STEP som redovisats ovan och de används för att 

undersöka om de undersökta besluten kan ha innehållit NDM. Förekomsten av respektive 

indikator undersöks och tolkas. 

 

Nedanstående indikatorer behandlas och tolkas. 

 
Kriterier 
Höga insatser 
Tidspress 
Otillräcklig eller begränsad information 
Oklara lösningar/mål 
Beslutsfattarens expertis/erfarenhet 
Igenkänningsfaktor 
Mental simulering 
Story 
Test 
Evaluate 
Plan 
 
 
Metoden är vald för att den på ett bra sätt ger möjlighet att undersöka det som avses 

undersöka. 

 
 

3.3 Validitet och reliabilitet 
Begreppsvaliditeten74 i undersökningen bygger på att etablerade begrepp från tidigare 

forskning används i operationaliseringen. Vidare bygger undersökningen på att specifika 

variabler valts ut att undersökas som kopplats mot undersökningens ursprungliga målsättning. 

Eftersom förekomsten av NDM är det undersökta har två delteorier ur just NDM använts för 

att ge indikationer på just detta. 

 

Vad gäller intern validitet75 har detta inte bedömts då denna undersökning inte har en kausal 

eller förklarande ambition.  

 

Den externa validiteten76 är av intresse då den berör generaliserbarheten av undersökningen. 

För att kunna uppnå en god generaliserbarhet behövs flera fall att jämföra utfallen från. Detta 

                                                
74 (Yin & Nilsson 2007, s. 55–56) 
75 (ibid., s. 56–57) 
76 (ibid., s. 57–59) 
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är något av huvudkritiken mot just fallstudier. Dock har det framförts att generaliserbarheten 

inte kan ses som ett avgörande hinder eftersom de flesta sorters studier lider av samma 

problem när det gäller just generaliserbarhet intill dess tillräckligt många studier genomförts. 

Fallstudier kan i detta sammanhang ses som en serie studier där det i denna uppsats aktuella 

fallet kan ses som den första i en rad. Detta har mötts genom att författaren försökt hålla sig 

till sina valda teorier och genom detta kan generaliseringar göras kopplade till dessa vid andra 

liknande fallstudier. 

 

Reliabiliteten77 i undersökningen har tillgodosetts genom att författaren har redovisat de 

använda teorierna samt använd metod och operationalisering. Genom att följa dessa kan en 

annan forskare genomföra samma undersökning igen.  

 
 
 

3.4 Val av fall 
Kubakrisen har valts som fallstudie. Denna undersökning fokuserar på den amerikanska 

ledningens agerande vad avser beslutsfattning under perioden mellan 14-28 oktober 1962. 

Anledningen till att just Kubakrisen valts är att det är ett väldokumenterat fall som är av 

tillräckligt begränsad omfattning tidsmässigt för att ge överskådlighet över huvuddelen av 

händelseförloppet. Alla åtgärder som vidtogs under den aktuella tiden kommer inte att upptas 

i undersökningen utan författaren kommer att välja ut de delar som är mest relevanta för 

undersökningens syfte. Fallet är ett mycket tydligt exempel på strategiskt beslutsfattande. 

Det har bedrivits mycket lite forskning på strategisk nivå avseende NDM. Kubakrisen har 

många förutsättningar som skulle passa in i NDM, det är däremot väldigt lite forskat på denna 

typ av fall inom NDM vilket gör att det till stor del handlar om att bryta ny mark. Det ger 

begränsningar vad avser generaliserbarheten, vilket förtydligas nedan, men är en bra 

startpunkt för vidare forskning.   

3.5 Val av litteratur och källkritik  
Det finns en mångfald av publicerat material om Kubakrisen. Ur detta använder jag mig av ett 

urval verk. Dessa är valda för att de tillsammans ger en bred bild av Kubakrisen och för att 

det finns goda redogörelser som bygger på källor av god kvalitet i dem. 

                                                
77 (ibid., s. 59) 
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Det finns alltid en risk att det underlag man använder vid en studie har tendentiösa drag, 

genom att använda flera olika verk skrivna av olika författare har jag försökt minska denna 

risk i undersökningen. Källorna har betraktats ur ett källkritiskt perspektiv och kompletterats 

av flera andra källor som visar på likartat innehåll där detta varit möjligt. 

En annan stor kritik mot källmaterialet är att det huvudsakligen är västerländska källor som 

ligger till grund för studien. Detta gör att risken för tendens inte är försumbar, det är dock 

författarens bedömning att själva sakfrågans utgång, d.v.s. hur Kubakrisen förlöpte, inte är av 

något större intresse för resultatet av denna undersökning då det är själva beslutsprocesserna 

och inte beslutens resultat som undersöks. 

4. Analys och resultat 

4.3 Fallresumé och empiri 

Under perioden före de händelser som av eftervärlden kommit att kallas Kubakrisen hade 

spänningarna mellan öst- och västblocken ökat. Olika åtgärder hade vidtagits av respektive 

sida för att försöka stärka sina respektive positioner och kapprustningen vad avser inte bara 

konventionella vapen utan även kärnvapen hade tagit fart. Det fanns vid ingången av 1962 en 

ansenlig kärnvapenkapacitet hos såväl Sovjetunionen som USA. Kuba hade fått större politisk 

betydelse då det var den närmaste staten till USAs huvudområde som var uttalat 

kommunistiskt sedan det 1960 anslöt sig till östblocket. Kubas relationer med Sovjetunionen 

förstärktes genom att bl.a. Sovjetunionen köpte kubanskt socker. Sovjetisk olja skeppades till 

Kuba och sovjetiska vapensändningar skeppades till Kuba med början 1960. 1961 deklarerade 

Kubas president Castro att ”I am a Marxist Leninist and will be one until the last day of my 

life”.78 

I april 1961 genomfördes en misslyckad invasion av Kuba av exilkubaner som erhållit stöd 

och utbildning av USA. Det hela slutar i ett fiasko och Castro fattade beslut om arrestering av 

ungefär 200000 kubaner som ansågs ha avvikande politisk uppfattning. Under den militära 

operationen beslutade USA att genomföra en flygbombning som slutade med att fyra av sex 

plan sköts ner.79  

USA placerade under 1962 kärnvapenrobotar i Turkiet som blev operativa i april. 

Under 1962 påbörjade Sovjetunionen en deployering av såväl konventionella som 

kärnvapentrupper till Kuba. Detta skedde i smyg och förnekelse från Sovjetunionens ledning. 

                                                
78 (Nathan 2001, xxiii) 
79 (Colman 2016, s. 246) 
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Den 10 augusti 1962 informerade CIAs chef USAs president Kennedy att sovjetiska robotar 

var på väg mot Kuba. 

Den 31 augusti 1962 informerades president Kennedy om att luftvärnsrobotar nu fanns på 

Kuba. 

Den 4 september 1962 utfärdade president Kennedy en varning att USA inte skulle acceptera 

offensiva kärnvapen på Kuba. 

Den 14 oktober 1962 togs de första flygfotona på de sovjetiska robotinstallationerna på Kuba. 

Den 16 oktober 1962 samlade president Kennedy sin ”Executive Commitee” (EXCOM). De 

blev informerade om att sovjetiska kärnvapenrobotar skulle kunna vara operativa inom två 

veckor.80 

Den 17 oktober 1962 genomförde EXCOM alternativöverväganden.81 

Den 18 oktober 1962 träffade president Kennedy den sovjetiske utrikesministern Gromyko. 

Gromyko förnekade att Sovjetunionen hade offensiva kärnvapen på Kuba. President Kennedy 

förnyade sin varning från den 4 september. EXCOM valde bort flyganfall till förmån för en 

blockad av Kuba.82 

Den 19 oktober 1962 träffade president Kennedy sina högsta militära chefer. President 

Kennedy beordrade en blockad. Detta byggde delvis på en CIA-rapport.83 

Den 20 oktober 1962 fejkade president Kennedy sjukdom i syfte att återvända till 

Washington. Den militära ledningen föreslog ett kärnvapenanfall. Kennedy styrde EXCOM 

till att överväga blockadlösningen.84 

Den 21 oktober 1962 förespråkade president Kennedy fördelarna med en diplomatisk lösning 

för EXCOM.85 

Den 22 oktober 1962 gick USAs militär upp till DEFCON 3 vilket betyder en högre 

kärnvapenberedskap. Detta signalerades öppet och exempelvis laddades bombflyg med 

kärnvapen vilket är den enda gången i historien. Kennedy höll ett tal där han informerade 

allmänheten om kärnvapenhotet på Kuba. Castro mobiliserade sina militära styrkor.86 

                                                
80 (Garthoff 1987, s. 43) 
81 (ibid., s. 43–54) 
82 (Eubank 2000, s. 40–41) 
83 (McAuliffe 1992, s. 197–202) 
84 (Dobbs & Eklöf 2009, s. 42) 
85 (ibid., s. 62–66) 
86 (ibid.) 
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Den 23 oktober träffade Robert Kennedy(presidentens bror och tillika justitieminister) den 

sovjetiske ambassadören Dobrynin. Organisationen Organization of American States (OAS) 

gav enhälligt sitt stöd till en karantän av Kuba.87 

Den 24 oktober 1962 nådde sovjetiska fartyg karantänlinjen och stannade i vattnet. President 

Kennedy fick ett brev från sovjetunionens ledare Chrusjtjov där denne kallade karantänen för 

en aggressiv handling. Kennedy senarelägger bordning av de sovjetiska fartygen.88 

Den 25 oktober 1962 presenterade USAs FN-ambassadör Stevenson fotografiska bevis för 

kärnvapenrobotarna på Kuba för FN. USAs militär gick upp till DEFCON 2, den högsta 

militära beredskapen någonsin. Kennedy sa till Chrusjtjov ”du ger fortfarande inte sken av att 

ha förstått vad som fått oss till detta”.89 

Den 26 oktober 1962 nådde ett brev den amerikanska ledningen där Chrusjtjov meddelade att 

Sovjetunionen skulle dra tillbaka sina kärnvapenrobotar om president Kennedy officiellt 

garanterade att USA inte skulle invadera Kuba. Robert Kennedy träffade den sovjetiske 

ambassadören Dobrynin och meddelade honom att tillbakadragandet av USAs 

kärnvapenrobotar i Turkiet är möjligt.90 

Den 27 oktober 1962 flög ett av USAs U2-plan in i sovjetiskt luftrum och ett annat U2-plan 

blev nerskjutet över Kuba. USA fick ett sovjetiskt brev: USA måste lova att inte invadera 

Kuba och att ta hem sina kärnvapenrobotar från Turkiet. Robert Kennedy träffade Dobrynin 

och en privat överenskommelse träffades där USA åtog sig att ta hem sina robotar och lova att 

inte invadera Kuba. I gengäld skulle Sovjetunionen ta hem sina kärnvapenrobotar från 

Kuba.91  

Den 28 oktober 1962 meddelade Chrusjtjov offentligt att Sovjetunionen skulle montera ner 

sina kärnvapenrobotar på Kuba och ta hem dem. Han refererade inte till den privata 

överenskommelsen att USA skulle ta hem sina kärnvapenrobotar från Turkiet. Krisen är över. 

Castro blev dock missnöjd över att beslutet fattades ”över hans huvud”.92 

Den 21 november 1962 avslutade Kennedy karantänen av Kuba.93 

4.4 Analys och resultat av beslut under Kubakrisen 
 

                                                
87 (Colman 2016, s. 250) 
88 (Garthoff 1987, s. 69) 
89 Författarens översättning 
90 (ibid., s. 87) 
91 (Allison 1971, s. 236–243) 
92 (Colman 2016, s. 201) 
93 (Nathan 2001, xx–xxvii) 
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Om Kubakrisen var det kalla krigets avgörande ögonblick var svarta lördagen krisens 

avgörande ögonblick. Det var då som den metaforiska domedagsklockan visare stod på 

en minut i tolv.94 

 
Citatet är hämtat ur en bok av Michael Dobbs (2009) och har valts för att författaren tycker att 

det på ett bra sätt speglar det oerhört allvarliga läget som rådde under den period av händelser 

som kommit att kallas Kubakrisen. Den ”svarta lördagen” syftade på lördagen den 27 oktober 

1962. Aldrig tidigare eller för den delen senare har mänskligheten stått så nära en total 

katastrof. 

För att undersöka Kubakrisen med en naturalistisk modell har jag valt ut några relevanta delar 

att undersöka närmare. Anledningen till att just dessa delar valts är att de presenterar tillfällen 

att analysera den amerikanska ledningens agerande vid betydelsefulla punkter i skeendet.  

 

Del 1: Upptäckten och de inledande mötena samt beslutsavsikt att genomföra flyganfall 

Den 14 oktober 1962 fotade ett amerikanskt U2-plan det som skulle visa sig vara kärnvapen 

med kapacitet att anfalla USA på Kuba. Efter processande av de tagna fotona redovisades 

resultatet för president Kennedy på morgonen den 16 oktober. Denne blev underrättad om att 

ett U2-plan hade upptäckt två stycken kärnvapenrobotar och sex stycken 

robottransportekipage sydväst om Havanna. Detta var ett tydligt bevis på att Chrustjtovs 

dubbla försäkringar om att Sovjetunionen inte skulle placera ut offensiva vapen på Kuba inte 

var trovärdiga. Kennedy ringde sin bror och föreslog att denne skulle tala med McGeorge 

Bundy (säkerhetsrådgivare till presidenten) på dennes kontor snarast möjligt.95 

Under perioden fram till denna händelse hade president Kennedy lagt ner mycket kraft på att 

försöka förbättra relationerna mellan Sovjetunionen och USA för att försöka uppnå en 

affärsliknande atmosfär mellan de två stormakterna.  

Den första lediga tiden i presidentens schema den 16 oktober var kl.11:45 varför denne 

instruerade Bundy att samla nyckelpersoner ur statsledningen, försvarsledningen och CIA 

(Cetnral Intelligence Agency) till ett möte i Cabinet-rummet så diskret som möjligt. 

Presidenten ville hålla informationen om de sovjetiska kärnvapnen inom en så liten krets som 

möjligt. Presidenten träffade också Charles Bohlen (f.d. ambassadör i Moskva) för att pröva 

några av sina trevande förklaringsförsök av Chrusjtjovs agerande på denne. Kennedy hade en 

uppfattning om att Chrusjtjov var ute efter en större strategisk vinst än bara Kuba med hänsyn 

                                                
94 (Dobbs & Eklöf 2009) 
95 (Fursenko & Naftali 1997, s. 222–223) 
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till de stora risker som Sovjet tog. Var hela agerandet ett försök att uppnå jämvikt mellan de 

två stormakterna ur ett kärnvapenperspektiv? Eller handlade det om att försöka pressa USA 

till att göra eftergifter i Tyskland? Bohlen stärkte presidentens uppfattning i frågan och hade 

själv uppfattningen att det troligen handlade om ett försök att få USA att göra medgivanden i 

Europa. 

 

Under det första mötet i den grupp som senare kom att kallas för EXCOM och utgjordes av 

förutom Bohlen, Robert Kennedy, Dean Rusk från State department, Undersecretary of State 

George Ball, Assistant Secretary of State for Latin America Edwin M. Martin och särskilda 

sändebudet Llewellyn Thompson. Robert McNamara och dennes biträden Roswell Gilpatric 

och Paul Nitze representerade försvarsdepartementet. John McCone som var bortrest på ett 

familjeärende ersattes av Marshall ”Pat” Carter och CIA representerades också av chefen för 

fototolkningsverksamheten Arthur Lundahl. Det var dennes fototolkar som hade upptäckt 

kärnvapnen på den U2-planets fotografier. General Maxwell Taylor deltog som ordförande i 

försvarsledningen. Utöver dessa deltog även McGeorge Bundy och Kennedys talskrivare 

Theodore Sorensen från Vita Huset och finansministern C. Douglas Dillon. 

 

Under mötet redogjorde Lundahl för innehållet på de aktuella spaningsfotona och presidenten 

ställde frågan om det gick att avgöra om det rörde sig om medeldistansrobotar. Lundahl 

förklarade att det gick att avgöra på längden av de aktuella objekten. Presidenten frågade om 

de var redo att avfyras och det var ingen av presidentens rådgivare som kunde svara på den 

frågan. Presidenten ställde frågan om de hade två veckor till förfogande för att kunna 

förbereda en invasion av Kuba innan Chrusjtjov kunde dra nytta eller använda de aktuella 

vapnen. Maxwell Taylor svarade att: ”I don’t think we’ll ever know, Mr. President, these 

operational questions because…this type of missile…can be launched very quickly with a 

concealed expedience.”96 Taylor tillade att det kunde vara så att det redan fanns operativa 

robotar på Kuba. Bundy tillade att de aktuella fotona dessutom bara visade en del av Kuba 

och att det kunde finnas andra operativa robotar på andra platser.97 

 

Under mötet identifierade Kennedy fyra möjliga militära lösningar på krisen. Den första var 

att genomföra flyganfall för att slå ut alla de kända robotgrupperingar. Den andra var ett 

generellt flyganfall för att slå ut även de sovjetiska MiG-21-planen och alla SA-2 
                                                
96 (ibid., s. 224) 
97 (ibid., s. 222–225) 
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luftvärnsrobotar. Den tredje var en regelrätt invasion av Kuba och den fjärde en blockad av 

Kuba för att förhoppningsvis förhindra att kärnvapenstridsdelar och fler robotar nådde Kuba. 

Initialt föredrog Kennedy ett flyganfall mot de kända robotgrupperingarna.  

Inget av de ickevåldsalternativ som Kennedy kunde komma på skulle enligt denne förmå 

Chrusjtjov att dra tillbaka robotarna från Kuba. Som presidenten uttryckte det: ”I don’t see 

how we could prevent further ones [missiles] from coming in by submarine”.98 

Trots försök från vissa av sina rådgivare fortsatte presidenten att planera för ett flyganfall. 

 

Del 1: Analys och resultat 

 

Hur kan då ovanstående tolkas genom NDM? Ett av kriterierna för att kunna fatta tillräckligt 

goda beslut enligt NDM är expertis eller åtminstone stor erfarenhet. Detta är något som flera 

källor anger att presidenten besatt, han hade erfarenhet inte bara från sin politiska gärning 

utan hade även varit aktiv som sjöofficer under andra världskriget och deltagit i strider. Man 

kan hävda att den situation som presidenten och den amerikanska statsledningen ställdes inför 

var helt ny och inte torde rendera i någon direkt igenkänning. Här måste man dock dra sig till 

minnes att det inte bara är exakt identiska situationer som kan leda till igenkänning utan även 

situationer som liknar tidigare situationer. Presidenten kom relativt snabbt fram till fyra 

tänkbara militära lösningar vilket talar för en igenkänningsfaktor.  

 

Presidenten och dennes rådgivare hade enligt uppgift goda kunskaper inom exempelvis 

historia vilket torde lett till att man kunde se likheter med exempelvis upptakten till första 

världskriget som enligt vissa hade startat delvis på grund av mobilisering som eskalerat till 

krig. Detta samt det faktum att det troligtvis skett någon form av planering eller i vart fall 

krigsspel på det aktuella eller likartade scenariot kan här ha lett till igenkänning hos 

presidenten och hans rådgivare.  

Det korta tidsförloppet är också något som talar för att en traditionell beslutsmodell som inte 

helt bygger på förbestämda och förövade åtgärder inte var applicerbar i det aktuella fallet. 

Troligen upplevdes tidsförhållandena som mycket korta med hänsyn till de risker som 

involverades.  

 

                                                
98 (ibid., s. 225) 
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Vad avser kriteriet om höga insatser torde detta vara en av de mest tydliga högriskscenarion 

som mänskligheten stått inför vad gäller Kubakrisen som helhet, därför betraktar jag även den 

aktuella delen som innefattandes mycket höga insatser.  

 

Vad avser klarheten i de mål och lösningar som man ville uppnå är det tydligt att målet vad 

gäller sovjets tillbakadragande av kärnvapenrobotarna var tydligt, de förväntade utfallen av 

olika agerande måste dock anses ha varit oklara då det rådde en stor okunskap om hur 

sovjetledningen skulle agera vid olika typer av åtgärder från USAs sida. Det är definitivt så att 

det rådde otillräcklig tillgång på information inför beslutsfattandet.  

 

Vad avser Story kan man tänka sig att Kennedy skapade en kontext där vederbörande mentalt 

fyllde i de luckor som saknades i syfte att skapa en bättre bild av situationen. Detta kan 

mycket väl ha skett under det inledande möten med Bohlen då presidenten ville känna av 

dennes uppfattning om presidentens tankegångar och ta del av dennes reaktioner.  

Test-delen kopplas normalt till nya ingångsvärden vilket i detta fall kan tänkas vara det som 

presidenten fick sig presenterat från sina rådgivare.  

Evaluate-delen kan man tänka sig att den utfördes till del genom Bundys spelande av 

”djävulens advokat” som är ett typexempel på detta.  

Plan-delen är svagt belagd då den handlar om att genomföra en planering för ett läge där den 

ursprungliga planen inte fungerat. Författaren finner inget större belägg för detta agerande i 

källorna.  

Vad avser mental simulering är det mycket svårt att göra en bedömning på huruvida detta 

förekommit i den undersökta delen av fallet då det nästan kräver en redogörelse från de 

inblandade för att få reda på detta.  

Sammantaget finner författaren att mycket talar för att beslutsprocessen i detta skede till en 

inte ringa del genomfördes enligt det sätt som NDM beskriver.  

 

Del 2: Beslut att genomföra en ”karantän” samt tyst diplomati, kärnvapen från Turkiet 

Den 17 oktober genomfördes en flottövning i Karibiska havet som syftade till att öva invasion 

av Kuba. Denna övning gick ut på att genomföra en landstigning med 4000 marinsoldater 

som skulle landstiga och avsätta en imaginär diktator för att säkra demokratin på ön. 

Övningen hade namngetts ORTSAC vilket självklart är CASTRO baklänges och tydligt 

signalerar den kubanske presidentens namn. Denna övning låg i linje med den invasion av 

Kuba som försvarsgrenscheferna förordat under flera månader. Det genomfördes också en 
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operation som syftade till att destabilisera Kuba politiskt och om möjligt mörda presidenten, 

denna operation som hade namnet MONGOOSE hade varit ofruktsam och var inte populär 

bland den militära ledningen. Dessa faktum sammantaget gav resultatet att den militära 

ledningen i USA förordade en militär lösning som de dessutom trodde skulle kunna begränsas 

från risken att bli ett större krig med Sovjetunionen.99  

Under resterande del av den 17 oktober genomfördes alternativjämförelser i EXCOM som 

den 18 oktober resulterade i att en blockad kom att förordas istället för andra militära 

åtgärder. 

Den 18 oktober hade det kommit nya underrättelser angående den sovjetiska militära 

uppbyggnaden på Kuba. Dessa gav vid handen att det fanns mer vapen och trupp på ön än 

man först hade befarat. Det fanns även robotar med längre räckvidd enligt dessa nya 

underrättelser som hade kapacitet att slå direkt mot USAs egna interkontinentala kärnvapen. 

Taylor ändrade sitt råd till president Kennedy att gå från flyganfall till regelrätt invasion då 

den militära ledningen gjort bedömningen att det inte skulle räcka med flyganfall för att slå ut 

de sovjetiska vapnen på Kuba. Llewellyn Thompson försökte däremot få gruppen att återgå 

till att diskutera en blockad av Kuba. Thompson som nyligen återvänt från Moskva trodde att 

det var mycket tveksamt att Sovjetunionen skulle göra motstånd mot en blockad mot militära 

vapen. Om inte detta skulle räcka, menade Thompson, skulle USA hota Sovjetunionen med 

att använda vapenmakt om inte Sovjetunionen åtlydde de krav som USA ställde på att dra 

tillbaka sina offensiva vapen från Kuba. Han uttryckte att han trodde att denna åtgärd var den 

med störst möjlighet till en fredlig utgång men lade samtidigt till att han trodde att den mycket 

väl kunde sluta på samma sätt som den åtgärd som föreslagits av den militära ledningen. Dock 

skulle den åtgärden ha en helt annan utgångspunkt än en direkt invasion och troligen 

minimera riskerna för ett eskalerat krig.100 Kennedy förklarade att en blockad skulle låta 

Sovjetunionen fortsätta färdigställa sina kärnvapen på Kuba och inte uppnå det önskade målet 

att dessa skulle dras tillbaka. Kennedy antog att Sovjet inte skulle använda sina kärnvapen 

ifall dessa attackerades från USA och utgick från att de stod under Moskvas kontroll. (Detta 

visade sig senare vara fel)101 Robert Kennedy backade upp sin bror och tillade att en blockad 

skulle resultera i ”a very slow death”.102 Han fortsatte med att tillägga att det skulle bli en 

utdragen historia som skulle pågå i månader med stoppande och bordande av sovjetiska skepp 

                                                
99 (Dobbs & Eklöf 2009, s. 28–29) 
100 (Fursenko & Naftali 1997, s. 228–231) 
101 Författarens anmärkning 
102 (ibid., s. 231) 
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och nedskjutningar av sovjetiska flygplan som försökte landa på Kuba. Presidenten hade vid 

denna tid fortfarande uppfattningen att han kunde använda militära medel effektivt för att lösa 

krisen. Han tog inte intryck av, främst McNamaras, farhågor om att användandet av militära 

medel skulle kunna resultera i kärnvapenkrig.  

Enligt Kennedy var Berlin hans enda svaghet då risken för sovjetiskt agerande mot Väst-

Berlin sågs som det troligaste sättet att reagera från Sovjetunionens sida på att USA använde 

militära medel mot Kuba.  

Under tiden hade den sovjetiske utrikesministern Andrei Gromyko träffat den sovjetiske 

ambassadören i USA som hade hävdat, utan att känna till den amerikanska ledningens 

förberedelser, att USA inte förberedde något militärt angrepp. Gromyko träffade därefter 

president Kennedy och Rusk. Under mötet gav amerikanerna ett intryck av att inte ha 

kännedom om de sovjetiska kärnvapnen och Gromyko rapporterade till Moskva att allt var 

under kontroll.  

Den 19 oktober samlade presidenten EXCOM för att delta i ett sista möte innan han gav sig 

iväg på en femdagars resa. Trots att han avsåg genomföra denna var det hans övertygelse att 

han skulle återvända till Vita Huset innan det sista planerade mötet var genomfört. Han gav 

sin bror i uppgift att ringa honom så snart EXCOM kommit fram till en rekommendation, då 

skulle han återkomma. Redan innan han avreste verkade det dock som att en sådan 

rekommendation skulle kunna vara aktuell. Diskussionerna i EXCOM hade under tiden 

presidenten träffat den sovjetiske utrikesministern svängt från ett flyganfall mot en blockad. 

Dock överlevde inte den rekommendationen utan när presidenten visade att han inte trodde att 

en blockad skulle ge avsedd effekt återupptogs diskussionerna. Under dagen delades gruppen 

i två subgrupper som var och en fick i uppgift att arbeta fram ett underlag för endera ett 

flyganfall eller en blockad. Presidenten lämnade sedan gruppen och hans bror ledde arbetet. 

Denne försökte sammanföra de båda subgrupperingarna med varandra och Robert Kennedy 

kom till slut att förespråka en lösning som inte innehöll ett flyganfall utan förvarning.  

Den 20 oktober, efter en två timmar lång diskussion och en omröstning om åtgärd, fattade 

president Kennedy beslut att genomföra en blockad. Det skedde trots att vissa, främst 

militärledningen, inte var för förslaget. Dock förklarade den högste militära chefen att de 

militära styrkorna skulle backa upp Kennedys beslut till fullo.  

Kennedy själv var dock inte övertygad om att en blockad i sig själv skulle vara tillräcklig för 

att uppnå målen. Därför funderade han över att komplettera den lösningen med att under 

informella former erbjuda Sovjetunionen att USA skulle dra tillbaka sina kärnvapen som var 
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grupperade i Turkiet. Detta var en lösning som presidenten diskuterade med sin gamle vän 

David Ormsby-Gore.  

Under den 21-22 oktober förbereddes ett TV-sänt tal som skulle levereras av presidenten till 

det amerikanska folket där dels läget på Kuba och dels presidentens beslut skulle redovisas.  

Talet började så här: 

 

This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet 

military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence 

has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on 

that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a 

nuclear strike capability against the Western Hemisphere.103 

 
Detta tal gav den amerikanska allmänheten en inblick i en kris som var mycket värre än de 

hade förväntat sig.104 Detsamma gällde också resten av världen då effekterna av ett 

kärnvapenkrig mellan USA och Sovjetunionen skulle påverka hela världen. 

Utöver beslutet att genomföra en blockad, som kom att kallas karantän (för att undvika 

termen blockad som skulle vara en krigshandling), beslöt Kennedy att i hemlighet erbjuda 

Chrusjtjov ett tillbakadragande av de amerikanska kärnvapnen i Turkiet.  

 
Del 2: Analys och resultat 

 

När man analyserar beslutsgången ovan kan man konstatera att det fortfarande skedde med 

höga insatser. Den skedde med relativt stor tidspress vilket märktes i att mötena var långa och 

intensiva vilket tyder på att man prioriterade att nå så långt som möjligt på kort tid. Vad gäller 

tillgängligheten på information ökade denna successivt under förloppet då det gäller de 

fysiska åtgärder som Sovjetunionen vidtog. Vad gäller den rådande uppfattningen hos den 

sovjetiska ledningen verkar det dock ha varit ungefär lika osäkert underrättelseläge vid denna 

del som under resten av krisen. Målet var fortsatt att försöka nå ett tillbakadragande av de 

sovjetiska offensiva vapnen från Kuba. Vad gäller lösningen för detta var det dock fortfarande 

osäkert in i det längsta och beslutet kom snabbt av presidenten som inte långt innan varit inne 

på en annan linje än den han till slut valde. Detta tyder på att NDM torde ha spelat in i 

beslutet. Teamets påverkan i detta skede bedöms ha haft relativt stor betydelse då det i slutet 

av mötet som föregick presidentens beslut genomfördes en omröstning avseende vilket 
                                                
103 (Nathan 2001, s. 171) 
104 (Fursenko & Naftali 1997, s. 246) 
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alternativ som skulle förordas. Som därefter fastställdes av presidenten. Däremot är tillägget 

att erbjuda Sovjetunionen ett tillbakadragande av de kärnvapen som var grupperade i Turkiet 

troligen till huvudsak presidentens idé. Detta verkar ha kommit som något av en insikt till 

presidenten vilket även detta kan ses som ett tecken på NDM. Vad gäller de inblandades 

expertis är den lika eller högre än i tidigare skede. Igenkänningsfaktorn kan återspeglas i 

fortsättningen av det tal som presidenten höll till nationen. Där denne säger ”the 1930s taught 

us a clear lesson: aggressive conduct, if allowed to grow unchecked and unchallenged, 

ultimately leads to war…”105 talet är skrivet med detta i åtanke men att det står med visar 

tydligt att ett mått av igenkänning har existerat inom EXCOM. Vad gäller mental simulering 

har jag inte funnit något som vare sig bekräftar eller förkastar att dylik genomförts.  

När det kommer till applicerande av STEP-proceduren kan man konstatera att presidenten 

ånyo genomför förtroliga samtal med särskilt anförtrogna, Författarens tolkning av detta är att 

det mycket väl kan ha varit en variant av att skapa en Story. Test är enligt min uppfattning 

något som skett vid fler än ett tillfälle under denna fas. Evaluate och Plan har även de skett 

där det kanske tydligaste exemplet på den senare är att det arbetades fram ännu ett tal som 

presidenten skulle hållit om beslutet hade blivit att genomföra ett flyganfall istället för en 

blockad. 

Sammantaget finner författaren att det högst troligen genomförts en mängd aktiviteter som 

fallit under NDM och att det går att förklara genomförda kursändringar till stor del med  RPD 

och STEP. 

 
Del 3: Krisens avslutning 

Under de kommande dagarna skedde en mängd aktiviteter då USA satte sin plan till verket 

och lät sovjet förstå att de avsåg upprätthålla karantänen runt Kuba. Sovjet fattade till slut 

beslut att hejda sina fartyg som stävade mot Kuba innan de nådde karantänslinjen och de 

krigsfartyg som åtföljde några av handelsfartygen beordrades att vända om. Hela situationen 

var mycket spänd och vid ett flertal gånger riskerade även relativt små händelser att eskalera 

det hela. Kennedyadministrationen fick vid flera tillfällen bryta in för att hejda att åtgärder 

vidtogs från militära befälhavare som skulle kunnat eskalera situationen bortom vad som 

kunnat stoppas.106  

                                                
105 (Nathan 2001, s. 173) 
106 (Fursenko & Naftali 1997, s. 246–278) 
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USA fördömde exempelvis Sovjetunionens installationer på Kuba i FN med fotobevis på 

dessa som styrkte deras existens.107 Förutom detta sökte USA stöd hos organisation OAS som 

samlade de amerikanska staterna för sitt agerande och erhöll ett enhälligt stöd den 23 

oktober.108 

Mot slutet av krisen skickades meddelanden och brev mellan de två ledarna Kennedy och 

Chrusjtjov som efter att båda sidor insett att USA skulle stå fast vid sin karantän och 

dessutom var beredda att genomföra en attack mot styrkorna på Kuba alltmer fick en 

förändrad prägel till sitt innehåll. Mot slutet dämpades tonen och Chrusjtjovs brev till 

Kennedy den 26 oktober erbjuder han denne att dra tillbaka de sovjetiska robotarna mot att 

USA garanterar att inte anfalla Kuba i framtiden.109 Detta brev åtföljs under den 27 oktober av 

ett nytt som kräver att de kärnvapen som USA har stationerade i Turkiet också skall dras 

tillbaka.110 Kennedy svarar under den 27 oktober på Chrusjtjovs krav och krisen är således 

löst. Dock svarar Kennedy på det första av Chrusjtjovs krav skriftligt med en antydan om 

”andra vapen” som kan diskuteras. Detta tolkas som att en möjlighet till tillbakadragande av 

de amerikanska kärnvapnen i Turkiet fanns.111 Vid ett möte med Gromyko förklarade 

president Kennedy att om Chrusjtjov ville diskutera ärenden av den karaktären kunde han gå 

via Gromyko och inte officiella kanaler.112 

 

Del 3: Analys och resultat 

 

Under hela denna period kan man finna en mångfald av exempel på när det varit pressade 

situationer som kunnat leda till en eskalering av konflikten med katastrofala följder. En av 

dessa är nedskjutningen av det amerikanska U2-planet. Denna händelse kunde fått stora 

konsekvenser om den amerikanska ledningen hade vedergällt den. Dock valde presidenten att 

inte genomföra vedergällningsaktioner trots att han tidigare fastställt att den typen av 

händelser skulle rendera i dylika.  

 

Insatserna är fortsatt mycket höga i detta skede. Tidspressen är under delar av skedet mycket 

hög, där t.ex. nedskjutningen av U2-planet kunde lett till en mycket snabb 

                                                
107 (Colman 2016, s. 116–119) 
108 (ibid., s. 119–120) 
109 (ibid., s. 272–273) 
110 (ibid., s. 273–274) 
111 (ibid., s. 276–277) 
112 (Eubank 2000, s. 76–84) 
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vedergällningsaktion. En stor del av den hela krisens mer dramatiska händelser skedde den 27 

oktober vilket talar för att just den dagen bör ha upplevts som en mycket tidspressad och 

kritisk dag. Att dagen kom att kallas för ”svarta lördagen” beskriver ganska bra betydelsen 

som eftervärlden gett densamma. Vad gäller informationsläget är det till stora delar även i 

detta skede oklart. Det finns en klar bild av det övergripande målet med USA:s handlingar, 

däremot blir det mer oklart när man undersöker detaljerna. Många av de åtgärder som vidtogs 

rent praktiskt och de fel som begicks skedde på lägre nivåer än den högsta ledningen så det 

krävdes en speciell fingertoppskänsla för att den högsta ledningen inte skulle vidta förhastade 

eller oproportionerligt stora åtgärder. Ett exempel kan nämnas det U2-plan som förirrade sig 

in över sovjetiskt luftrum och på så sätt kunnat orsaka krigsutbrott i detta spända läge. Detta 

och flera andra händelser krävde att den högsta ledningen agerade logiskt. Däremot fanns inte 

tid till långa analyser av varje enskild situation utan många av besluten fick tas med relativt 

kort tid till förfogande, detta talar för att de togs enligt NDM. I detta skede handlade mycket 

om att hålla ihop inte bara teamet utan även de övriga organisationer som stod under 

presidentens befäl för att dessa skulle agera samstämmigt och inte orsaka skador genom sina 

ageranden. Ledningen får precis som tidigare anses ha utgjorts av experter eller erfarna 

beslutsfattare. Igenkänningsfaktorn är något som bör ha spelat in då det skulle varit svårt att 

sköta exempelvis korrespondensen med Chrusjtjov utan att ha en förmåga att föreställa sig 

hur denne skulle agera. Mentala simuleringar är som alltid vanskliga att uttala sig om i 

efterhand. 

 

Resultatsammanfattning 

 

Sammantagen är det författarens uppfattning att det amerikanska beslutsfattandet under 

Kubakrisen som helhet till relativt stor del hanterades genom naturalistisk metod. De 

resonemang som fördes mellan deltagarna i EXCOM skulle passa in i de teorier som NDM 

innehåller. De flesta överväganden som genomfördes verkar ha haft formen av naturalistiska 

dylika och gruppens sammansättning tyder på en hög nivå av expertkunnande som troligen 

möjliggjorde ett så pass gott slutresultat som det ändå blev. En grupp bestående av mindre 

erfarna beslutsfattare skulle haft mycket svårt att hantera situationen under den korta tid som 

stod till förfogande. Vad gäller själva presidenten Kennedys agerande så förefaller detta ha 

varit särdeles välavvägt och öppet för förändring. Han ändrade sig totalt vad avser vilken 

huvudmetod USA skulle använda för att svara på det sovjetiska agerandet och det stämmer 
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väl in med de i NDM ingående möjligheterna till förändringar och modifieringar av sina 

beslut.  

 

Man kan konstatera att flera av indikatorerna är lika i de olika delarna som uppsatsen 

undersöker. Främst gäller detta beslutsfattarnas erfarenhet vilken torde vara densamma genom 

hela processen, där kan man dock hävda att den kanske ökat mot slutet av det undersökta 

fallet, men det är av marginell betydelse för utfallet av respektive beslut enligt författaren då 

det endast rör sig om ett kort tidsspann.  

Tid till förfogande för respektive delbeslut varierar beroende på de olika situationerna. 

När det gäller tillgängligheten på information varierar den i de olika undersökta delarna av 

fallet då det rör sig om allt från fysisk upptäckt av robotar till att känna till motståndarens 

vilja och motiv. De senare torde vara ungefär lika osäkra under hela händelseförloppet dock. 

Vad gäller punkten om oklara mål och lösningar samt problemens struktur går det att hävda 

att det vid en nedbrytning av hela Kubakrisen till delar går att urskilja skillnader mellan hur 

olika delar varit lösbara i ett kortare perspektiv, däremot kvarstår faktumet att händelsen sett i 

sin helhet bör ha inneburit stor osäkerhet för beslutsfattarna. 

 

Uppsatsens huvudfråga är hur besluten tagna under Kubakrisen kan förklaras ur ett NDM-

perspektiv. Författarens uppfattning är att de ovanstående resultaten visar på de ingående 

variablerna för NDM i många av besluten, därför kan det hävdas att Kubakrisens lösning till 

stora delar byggde på beslutsfattande enligt NDM. 

Ovan har jag visat på beslut som jag uppfattar ha helt eller delvis genomförts enligt NDM. 

Jag har ovan också redogjort för hur de ingående beslutsfattarnas bakgrund till stora delar kan 

göra att de räknas som experter inom sina områden eller vad avser generalister är dessa 

erfarna beslutsfattare på strategisk nivå och detta torde kunna räknas som expertis. 

 

Slutligen kommer så frågan vad vi kan lära oss av de beslut som fattades med NDM under 

Kubakrisen. Detta är inte helt enkelt att svara på. Mitt försök blir där att hävda att själva 

förekomsten och de i sammanhanget goda utfallen av dessa beslut borde lära oss att tillmäta 

NDM större betydelse. Om vi finner metoder där vi kan dra nytta av våra naturalistiska 

förmågor kommer säkerligen strategisk beslutsfattning att ske effektivare och mer anpassat 

till människans förutsättningar. Så länge detta sker i symbios med utvecklingen av andra typer 

av beslutsstöd som omhändertar de delar där inte en naturalistisk metod är lämplig eller ens 

fungerar så tror författaren att slutresultatet kommer att bli bättre än vad vi kan föreställa oss.  
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För officersprofessionen är detta betydelsefullt då en stor del av professionens kompetens går 

ut på att just fatta beslut på olika nivåer, inklusive den strategiska. Bättre förmåga till bra och 

snabb beslutsfattning är en signifikativ förbättring för professionen och den militära nyttan. 

5. Avslutning 

5.3 Resultatkritik 

Med hänsyn till att det undersökta fallet är från 1960-talet har undersökningen utförts på 

sekundärkällor. På grund av detta kan självklart felaktigheter ha smugit sig in i 

undersökningen som inte speglar de verkliga händelserna på ett adekvat sätt. Den risken har 

dock bedömts som relativt låg då flera av de ingående källorna dels uppvisar 

överensstämmelse sinsemellan och dels bygger på förstahandsinformation där till exempel de 

ljudupptagningar som offentliggjorts långt efter händelserna ingår.  

 

Vad avser metoden kan man rikta kritik mot att den lämnar mycket öppet för tolkning, detta 

är normalt vid denna typ av fallstudier och har försökt motverkas genom att en tydlig 

operationalisering använts där respektive undersökt del prövats mot de kriterier som uppställts 

i operationaliseringen.  

 

Metoden att genomföra tolkningar utifrån andrahandskällor är inte typisk inom NDM där 

istället rådande forskningstradition är att genomföra fältstudier med observation och 

intervjuer som tunga inslag. Metoden har dock valts för att det dels finns mycket underlag om 

det aktuella fallet, dels för att det inte skulle vara möjligt att genomföra observationer och 

intervjuer avseende detsamma. Ingen tidigare forskning har lyckats identifierats som 

genomförts utifrån den teori som denna uppsats bygger på avseende det aktuella fallet. Det 

har dessutom inte framkommit något annat fall som undersökts på detta sätt varför själva 

metoden i sig blir något av en experimentell variant. Oaktat detta är det författarens 

uppfattning att undersökningen kan ge värdefulla kunskaper utifrån att den undersökt ett av 

historiens större fall ur ett perspektiv som inte tidigare genomförts. 

 

En uppenbar kritik mot den genomförda undersökningen kan tyckas vara att det skulle gå att 

förklara denna med andra teorier, det är också något som gjorts. Författarens poäng här är 

dock att det även går att förklara med NDM. 
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5.4 Förslag till fortsatt forskning och slutord 

Ett intressant forskningsområde som är relativt nytt men av stort intresse för inte minst 

beslutsforskningen är det s.k. neurovetenskapliga-området. Att förstå hur hjärnan fungerar i 

beslutssituationer är något som blir mer och mer intressant. Utifrån denna uppsats perspektiv 

skulle det vara mycket intressant att undersöka om hur hjärnan fungerar vid beslutsfattande på 

strategisk nivå sett utifrån neurovetenskap. 

 

Tänkbara nyttor för beslutsfattande i allmänhet torde vara insikten att många av de 

egenskaper som beslutsfattare har på lägre nivåer följer med upp på högre nivåer. Även om 

abstraktionsgraden och beslutens betydelse ökar kan det ändå vara värdefullt att bejaka den 

naturalistiska beslutsmetoden för att öka kapaciteten till snabba och tillräckligt bra beslut utan 

alltför stora avkall på kvalitet. Jag sällar mig till Cezar Vasilescu i dennes uppfattning att 

naturalistisk beslutsmetod bör ses som ett komplement till rationell beslutsmetod. 

Därför är det intressant att fortsätta forska inom ämnet och fördjupa kunskaperna samt forska 

fram beslutsstöd som tar tillvara de styrkor som kommer till nytta genom naturalistiskt 

beslutsfattande. 

 

I en värld där teknikutvecklingen inte tycks stanna upp utan istället accelerera är människans 

rationella förmåga kanske inte det viktigaste vi har att tillföra till beslutsfattande, det är 

kanske  istället hennes andra förmågor som skiljer henne från tekniken som kanske kommer 

att göra henne oundgänglig. Kanske är det dags att hjärnans intuitiva kapacitet börjar nyttjas 

till större grad. 
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