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SAMMANFATTNING 

Värdet av utvecklingen och användningen av värderingsmodeller inför beslutet om 
anskaffning av JAS 1982 beskrivs och analyseras i denna avhandling. Inom försvaret har 
datorimplementerade modeller av verksamhet - värderingsmodeller - använts som stöd för 
beslut sedan 1960-talet. Litteratur som belyser värdet av värderingsmodeller är dock sparsam. 
Kunskapen om värderingsmodellers möjligheter för att stödja lärande, kommunikation och 
beslut är begränsad. IT-utvecklingen ger nya tekniska möjligheter och intresset för 
värderingsmodeller ökar. Det finns därför en ökad risk för felinvesteringar. 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att söka förståelse för hur värderingsmodeller 
kan bidra till att skapa, utveckla och kommunicera mentala modeller av verksamhet som stöd 
för beslut. Vilket värde värderingsmodellerna hade i det valda fallet och hur det skapades 
beskrivs och analyseras utgående från teorier om kunskap, kommunikation och besluts
fattande samt utgående från intervjuer med aktörer som medverkade i beslutsprocessen. Det 
framkommer att de som utveckla och använde modellerna utvecklade gemensam kunskap om 
flygplansalternativens förmåga, som kunde användas som underlag för beslut. Modellerna 
bidrog till detta, men de aktörer som medverkade och det arbetssättet som tillämpades var 
avgörande för det värde som skapades. 

En slutsats är att värderingsmodeller kan bidra till att skapa, utveckla och kommunicera 
mentala systemmodeller av verksamhet, men att de krävs mycket för att de skall göra det. Det 
ställs framförallt stora krav på beslutsfattarna och på de aktörerna som utvecklar och använder 
modellerna för att de skall vara av värde. 

Studien har delvis finansierats av FOA och ABB. 

Institutionen för datavetenskap 
Linköpings universitet 

581 83 Linköping 





FÖRETAL 

Ämnesområdet Ekonomiska Informationssystem rör bland annat kommunika
tion och överföring av information från, mellan och till människor, liksom ut
veckling och utvärdering av lämpliga informationssystem för dessa ändamål. 
Ämnesområdet handlar också om informationsstrukturer, det vill säga samver
kan mellan modem informationsteknik, organisationslösning och människor. 

Inom ämnesområdet kan doktoranderna tillhöra några olika forskningspro
gram. En del av doktoranderna bedriver sin forskarutbildning inomIMIE (Inter
national Graduate School of Management and Industrial Engineering). Dokto
randerna kan också tillhöra forskarskolan Management och IT, där EIS tillsam
mans med sex andra lärosäten bildat en nätverksforskarskola. 

Det finns vidare en särskild treårig licentiatutbildning med tjänstgöring på re
visionsbyrå, RAC. Denna utbildning sker i samarbete med de ledande revisions
byråerna i Sverige. Vidare deltar några doktorander i en av KK-stiftelsen delvis 
finansierad industriforskarskola. 

Ämnesområdet har ett nära samarbete med Högskolan i Skövde och Högsko
lan på Gotland. Det innebär bl. a att ämnesområdets forskarutbildningar också är 
öppna för några doktorander anställda vid någon av dessa högskolor. 

Ämnesområdet Ekonomiska Informationssystem bedriver idag forskning med 
sju olika huvudinriktningar: 

- E-business 
- Bekämpande av ekonomisk brottslighet 
- Extemredovisning och revision 
- Organisation och kommunikation med hänsyn till ny informationsteknik 
- Strategi och ekonomisk styrning 
- Simulering, beslutstöd och styrning av verkstadsflöden 
- Tillämpningar av principal-agent teorin 

Föreliggande arbete,JT som stöd för strategiska beslut. En studie av datorimple
menterade modeller av verksamhet som stöd för beslut om anskaffning av JAS 
1982, är skriven av filosofie kandidaten Susanne Odar, inom huvudinriktningen 
Simulering, beslutstöd och styrning av verkstadsflöden. Hon presenterar detta 
arbete som sin licentiatavhandling inom ämnesområdet Ekonomiska Informa
tionssystem, Institutionen för Datavetenskap, Tekniska Högskolan i Linköping. 

Linköping i november 2001 

Birger Rapp 
Professor 
Ekonomiska Informationssystem 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och problemområde 

IT innebär nya möjligheter för samhälle, företag, organisationer och individer. Många 

företag och organisationer brottas med frågorna 'Hur skall vi utnyttja tekniken för att 

förbättra det vi gör?' och 'Hur kan vi utnyttja tekniken för det vi inte gör?' i syfte att 

effektivisera sin verksamhet. Ibland är det uppenbart att införandet av IT-system mins

kar kostnaderna och/eller effektiviserar verksamheten i någon bemärkelse. I andra fall är 

det svårare att bedöma effekten. 

Försvarsmakten använder IT som stöd för en mängd olika verksamheter, bland annat vid 

utbildning, taktikutveckling och anskaffning av nya system. Flygsimulatorer där piloter 

kan träna som komplement till verkliga flygningar är ett exempel på IT-stöd vid utbild

ning. Motivet att använda flygsimulatorer är framförallt att minska kostnaderna, men 

också att kunna öva situationer som är svåra eller omöjliga att öva i verkligheten. Te

kniken kan sägas ha möjliggjort en ny form av utbildning, och givet att piloterna lär sig 

rätt i flygsimulatorer är det enkelt att se vinsterna med användandet av flygsimulatorer. 

Ett område inom försvaret, där det inte är lika enkelt att bedöma vinsterna av IT-stöd, är 

datorimplementerade modeller som stöd för beslut om utveckling eller anskaffning av 

nya system. Beslut om nya system inom försvaret föregås vanligen av en eller flera 

studier1, där problemet struktureras, alternativa systemlösningar tas fram och värderas 

som grund för en beslutsrekommendation. Värderingen utgörs av någon form av kost

nadseffektvärdering. Manuella spel2 är en vanlig metod för att bedöma systemens effekt 

i olika krigs/krissituationer. Beräkningar av systemens verkan och överlevnad i förhål

lande till andra system är också vanligt för att bedöma effekten, ibland som underlag för 

manuella spel och ibland som värderingsmetodik i sig. Spel och värderingsmodeller har 

datorimplementerats i olika utsträckning sedan 1960-talet. Motivet för att datorimple-

1 Beslut om försvarets framtida inriktning fattas på olika nivåer. Statsmakterna beslutar om de 
övergripande målen, uppgifterna, organisationen och ekonomin för försvaret. Underlag för 
statsmakternas beslut tas fram inom försvarets planeringsprocess. Denna process kom till under 1960-
talet och har delvis förändrats, men huvudprinciperna kvarstår (SOU 1969:25). Inom försvarets 
planeringsprocess genomförs perspektivstudier som underlag för beslut om försvarets inriktning i stort 
och systemstudier som underlag för beslut om enskilda system. 
2 Spel har använts under århundraden och sannolikt under årtusenden för militära ändamål (Dreborg, 
1991, s.7). Spel används idag vid utbildning av officerare, vid planering av operationer, för att utveckla 
ny taktik och för att ta fram underlag för beslut om anskaffning av nya system och försvarets inriktning i 
stort. Se avsnitt 1.3 för definition. 



mentera modellerna har sällan varit att minska kostnaderna utan snarare att förbättra 

beslutsprocesser och beslutsunderlag. Synen på värdet av att använda datorimplemente

rade modeller som avbildar militära system och krigs/krisförlopp i studier har varierat 

över tiden. De datorimplementerade modeller som avbildar militära system och krigs/ 

krisförlopp och som används vid studier inom försvaret inför beslut om utveckling och 

anskaffning av system benämns fortsättningsvis värderingsmodeller'. 

Under 1960- och 1970-talet var simuleringsmodeller, som är en typ av värderings

modeller, en central del i studieverksarnheten. Stora simuleringsmodeller, med hög 

detaljeringsnivå, utvecklades i syfte att kunna ge svar på olika frågeställningar om 

systems effekt. Under slutet av 1970-talet och under 1980-talet minskade tron på 

simuleringsmodeller som "svarsmaskiner". Samtidigt ökade intresset för att använda 

metoder för problemstrukturering4 i studier. Användningen av värderingsmodeller fort

satte dock, som stöd för spel och värdering. 

Under 1990-talet reducerades studieverksarnheten. Det totala antalet studier minskade 

något, men framförallt minskade tiden för att genomföra studier. Utveckling och 

användande av värderingsmodeller minskade framförallt p g a brist på tid och resurser. 

Däremot ökade intresset för datorimplementerade modeller generellt inom försvaret 

under 1990-talet. Detta gällde även värderingsmodeller i studier. En orsak är att de 

tekniska möjligheterna ökat, inte minst vad gäller visualisering. En annan orsak är 

sannolikt ökade kontakter med utlandet. USA är föregångsland vad gäller satsningar på 

datorimplementerade modeller inom försvaret. Distribuerad interaktiv simulering (DIS), 

vilket innebär att man kan samköra olika simuleringsmodeller i en och samma simule

ring med hjälp av internet, är ett område som USA satsar på (NATO Modeling & 

Simulation Master Plan, 1998). DIS ger möjlighet att öva verkliga förband och simule

rade objekt, geografiskt spridda, tillsammans. En diskussion förs även om att utnyttja 

DIS för analys och som stöd för beslut om försvarets inriktning. För DIS krävs också att 

modeller på olika nivåer kan köras tillsammans. Modeller av enskilda vapensystem 

skall kunna köras tillsammans med agregerade modeller som avbildar hela krigsförlopp 

(set ex Bracken m fl, 1995). 

3 Se avsnitt 1.3 för definition. 
4 Sofi systems methodology (SSM), Strategic Options development and analysis (SODA) och Strategic 
choise är några exempel på problemstrukureringsmetoder som utvecklades under 1980-talet och som 
prövats inom försvarets studieverksamhet. Dessa metoder kan ofta användas manuellt man har även 
datorimplementerats (set ex Rosenhead, 1989) 
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Det svenska försvaret följer USA utveckling inom området. Visionen är att använd

ningen av modellering och simulering (datorimplementerade modeller, inklusive värde

ringsmodeller) kommer att få väsentligt ökad betydelse även inom det svenska försvaret 

(Försvarsmakten, 1997). 

Förväntningarna på datorimplementerade modeller, inklusive värderingsmodeller, har 

alltså ökat inom försvaret, men det finns inte någon enad bild om värdet av värderings

modeller. Vissa inom försvaret anser att tekniken nu kan bidra till bättre beslutsproces

ser och beslutsunderlag. Andra anser att värderingsmodeller inte tillför beslutsprocessen 

något väsentligt jämfört med att använda manuella modeller. Det går att finna litteratur 

som stödjer båda synsätten. Operationsanalys, systemanalys, policyanalys och 

management science är några områden som behandlar metoder och modeller för att 

stödja analys av beslutsproblem. Inom samtliga områden går det att finna de som stödjer 

användning av värderingsmodeller i studier (set ex Meadows & Robinson 1984, Miser 

& Quade 1988, Davis & Huber 1992, Pidd 1996) och de som är mer kritiska till 

användningen (set ex Stockfisch 1975, Rosenhead m fl 1989, Hodges 1991). Bland de 

som anser att värderingsmodeller har ett värde finns inte heller någon enad uppfattning 

om vad värdet är och hur det skapas. 

Den litteratur som behandlar värderingsmodeller inom svenska försvaret beskriver 

vanligen enskilda modeller och resultatet av olika körningar med modellerna, ofta som 

en del av en rapporteringen av genomförda studier. Litteratur som belyser värdet av att 

använda värderingsmodeller i studier är däremot sparsam. Utanför försvarsområdet går 

det att finna viss litteratur som tar upp värdet av datorimplementerade modeller som 

stöd för beslut. I en avhandling om produktionssimulering vid Asea/ABB är en slutsats 

att kunskapen om simuleringens möjligheter för beslutsstöd är begränsad samt att med

vetenheten om simuleringens möjligheter för stöd av lärande och kommunikation är 

mycket begränsad (Saven, 1995, s. 225). En annan slutsats i avhandlingen är att många 

av frågorna om produktionssimulering och värdet av produktionssimulering som återstår 

att besvara handlar om hur mentala modeller av verksamheter uppkommer, utvecklas 

och kommuniceras (Saven, 1995, s. 226). Genom att välja detta perspektiv som 

utgångspunkt för att belysa värdet av att använda värderingsmodeller är det centralt att 

belysa hur aktörerna som medverkar i beslutsprocessen uppfattar värdet av värderings

modellerna. I litteratur som beskriver hur man bör arbeta med värderingsmodeller 

nämns ibland att modeller och metoder skall anpassas till aktörerna. Däremot nämns 

aktörerna sällan i den litteratur som beskriver resultatet av studier. 
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Problemområdet kan sammanfattas som att kunskapen om värdet av värderingsmodeller 

är begränsad och att det ökade intresset för värderingsmodeller medför en ökad risk för 

felaktiga investeringar. Utveckling av värderingsmodeller innebär ofta investeringar i 

miljonklassen och däröver. De som säljer programvara har ofta en okritisk positiv 

inställning till värdet av datorimplementerade modeller. De som skall besluta om 

investeringarna har sällan egen erfarenhet av att använda värderingsmodeller och måste 

förlita sig på andra, vilket inte ger mycket stöd eftersom olika aktörer har diametralt 

olika uppfattning om värdet. Det finns därför ett behov att öka kunskapen om värdet av 

värderingsmodeller, särskilt med fokus på värdet för de aktörer som medverkar i 

beslutsprocessen. 

1.2 Syfte, forskningsfrågor och ambition 

Det övergripande syftet är att söka djup förståelse för hur värderingsmodeller kan bidra 

till att skapa, utveckla och kommunicera mentala systemmodeller av verksamhet som 

stöd för beslut. Med värderingsmodeller avses här datorimplementerade modeller av 

system och krigs/krisförlopp som används vid studier om utveckling och anskaffning av 

system inom försvaret. 

För att öka förståelsen beskrivs och analyseras värdet av utvecklingen och 

användningen av värderingsmodeller vid studierna inför beslutet om anskaffning av JAS 

1982. Eftersom det övergripande syftet handlar om hur mentala modeller skapas, 

utvecklas och kommuniceras sätts aktörerna som medverkade i studierna och besluts

processen i fokus. 

De första fyra forskningsfrågorna rör vilket värde värderingsmodellerna hade: 

1. Vilket värde uppfattar aktörerna att modellarbetet hade för beslutsprocessen? 

2. Bidrog modellarbetet till aktörens uppfattningen om alternativens operativa 

förmåga? 

3. Vilket värde uppfattar aktörerna att modellarbetet hade för beslutet? Beslutet i sig 

kan påverkas av beslutsprocessen i större eller mindre omfattning 

4. Vilka övriga värden uppfattar aktörerna att modellarbetet hade? 

Den femte och sista forskningsfrågan rör hur värderingsmodellerna bidrog till att skapa 

värde: 

5. Hur uppfattar aktörerna att modellarbetet bidrog till att skapa värde för besluts

processen? 
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Ambitionen är att beskrivningen, analysen och slutsatserna skall kunna vara av värde 

vid beslut om samt utveckling och användning av värderingsmodeller inom försvarets 

studieverksamhet. Ambitionen är också att de som är intresserade av IT som stöd för att 

skapa, utveckla och kommunicera mentala modeller inom andra områden och för andra 

syften skall kunna dra paralleller. 

" ... en ingående beskrivning av ett fall skall kunna ge forskare och andra intressenter en 

djup förståelse för resultatens möjligheter och begränsningar överförda till deras egen 

verksamhet." (Noren, 1990, s.15) 

1.3 Begrepp 

Terminologin inom modellering och simulering är ej standardiserad. Några för rappor

ten centrala begrepp definieras här. 

Modell 
Modellering är en av de mest fundamentala processerna i människans medvetande 

(Rothenberg, 1989, s. 1). "Det enda sättet för människan att förstå sin omgivning är att 

bygga en modell av hur saker och ting förhåller sig. Det kan gälla allt från enkla 

modeller för vardagshandlingar, modeller för det sociala livet, till avancerade 

teoretiska vetenskapsbyggen." (Rose, 1999 refGårdinger). Citatet ger en allmän bild av 

begreppet modell. Med modell avses här mer precist: 

En modell är en representation av en del av verkligheten, så som den ses av någon som 

vill använda modellen för att förstå den valda delen av verkligheten för något syfte. 

Mental modell 
En modell som existerar i en persons medvetande. En mental modell är per definition 

alltid tyst, men den kan ibland göras explicit. 

Datorimplementerad modell 
En modell som implementerats i dator. 

Värderingsmodell 
Datorimplementerad modell som avbildar militära system och krigs/krisförlopp och som 

används vid studier inom försvaret inför beslut om utveckling och anskaffning av 
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system eller försvarets långsiktiga inriktning i stort. En värderingsmodell kan till 

exempel omfatta en beskrivning av en ubåt, den miljö ubåten verkar i, de egna system 

som kan samverka med ubåten och en eventuell angripares system som kan påverka 

ubåten. Värderingsmodellens syfte är att berälrna eller simulera ubåtens verkan och 

överlevnad. En värderingsmodell kan vara deterministisk eller stokastisk, statisk eller 

dynamisk, kontinuerlig eller diskret. 

Simulering 
Simulering är en dynamisk modell av en process (se t ex Pidd, 1996, s. 249, 

Rothenberg, 1989, s.4). Simulering omfattar en process snarare än ett objekt, en process 

där någon form av modell uppför sig på ett viss sätt över tiden. Simulering används 

vanligen för att svara på vad-händer-om frågor, och i de fall slutresultatet inte kan ut

tryckas direkt (t ex genom en serie formler) i ingångsdata och begynnelsevillkor. 

Simulering kan genomföras manuellt men datorsimulering är vanligare. 

Inom systemanalys ses simulering ses som ett verktyg, en process eller en procedur som 

främst används för att förutsäga, eller åtminstone ge insikt om, konsekvenser av att välja 

ett alternativ. Simulering används alltså sällan i de inledande faserna av en systemanalys 

(Miser & Quade, 1985). Det finns de som menar att simulering är "more often made 

than used, more often criticised than praised" (Meadows & Robinson, 1984). 

Simulering kan jämföras med analytiska modeller, spel och bedömningsmodeller: 

"Nevertheless, while analytic models are cheaper to use in both time and money, 

simulation is often chosen because it is easier to set up and not costly at the modelling 

building stage. Nevertheless, Bowen (1978a, p. 4) remarks: "In principle, ... a simulation 

is the least desirable oj mode Is. It has low insight, since it does not provide explanation 

oj the observed outcomes, and may involve an undesirably long, confasing, and 

expensive analysis phase. Nevertheless, it may be a correct choice as a mode!, if only 

because no other choice isopen." (Miser & Quade, 1985, s.197) 

Modellering och simulering 
Samlingsbegrepp för utveckling och användning av datorimplementerade modeller 

inom försvaret. 

Spel 
Med spel avses här studiespel, d v s krigs/krisspel som används vid studier inom 

svenska försvaret (Dreborg, 1993). Spel används exempelvis för att generera ideer, 

pröva nya system och skapa kommunikation. Ett spel utgörs av ett scenario och spel

regler som kan vara mer eller mindre hårt styrda. Spelmetodiken kan variera. De spel 
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som vanligen används vid studier är så kallade icke styrda spel, där vissa antaganden om 

förutsättningarna görs av spelarna själva. Spelkonstruktören bidrar enbart med en del av 

förutsättningarna, ofta i form av ett scenario med ett utgångsläge och en övergripande 

ide om händelseutvecklingen samt vissa spelregler. Spel är ett sätt, en metod, att skapa 

en konkret och engagerande ram för diskussioner inom en vidare krets än vad exempel

vis kommittemöten eller arbeten med simuleringsmodeller ger (Agrell m fl, 1987). 

Värde 
Med en värderingsmodells värde avses värde för de intervjuade, för andra aktörer som 

är inblandade i beslutsprocessen, för beslutsprocessen och för beslutet i vid bemärkelse. 

En värderingsmodells värde uttrycks indirekt eller direkt av de intervjuade aktörerna 

eller de skriftliga rapporterna. Olika värden framträder beroende på ur vilket perspektiv 

materialet betraktas. 

1.4 Övergripande avgränsning inför valet av fall 

Värderingsmodeller används inom en mängd områden inom försvaret. Figur I. I är 

hämtad från USAs strategi för modellering och simulering, och ger en bild av områdets 

bredd och olika användningsområden som kan appliceras även på svenska försvaret. 

Arbetet här avgränsas till värderingsmodeller inom det gråmarkerade område, d v s 

blocket Analysis. Fallet i sig är dessutom avgränsat till Air Force och framförallt till 

nivåerna Mission/Battle och System/Engagement. 

Sponsoring Component 

Theater/<;:ampaign 
: : : 

M1ssion/j3attle) 
·······=·· ....... ··~··· ..... ··= ... . 

sistem~ngagiment/ . 
··········:···········:··········1··········:········ 

S~bsyste/n!Co(npon~nts 

cquisition 

· 1ysis 

g 

Figur 1.1 Ett sätt att åskådliggöra bredden i användningen av modellering och simulering inom försvaret 

enligt USA M&S Master Plan, 1995. 
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Arbetet avgränsas också till att omfatta värderingsmodeller som berör operativ/taktisk 

effekt alternativt verksamhetsutveckling. Datorimplementerade modeller för exempelvis 

rena ekonomiska beräkningar tas ej upp liksom datorimplementerade problemstrukture

ringsmetoder. 

1.5 Läsanvisning 

Kapitel 1 
Studiens bakgrund, syfte, forskningsfrågor och avgränsningar beskrivs. Begrepp som är 

centrala för avhandlingen definieras. 

Kapitel 2 
V alet av fallstudie som metod motiveras och den syn på vetenskap som präglat 

avhandlingen beskrivs. 

Kapitel 3 
Teorier och hypoteser som valts som utgångspunkt för att beskriva och analysera fallet 

presenteras. Först diskuteras synen på värdet av värderingsmodeller inom operations

analys, systemanalys, policyanalys och management science. Därefter beskrivs valda 

teorier inom områden kunskap och beslutsfattande. 

Kapitel 4 
Fallbeskrivningen inleds med en beskrivning av den formella beslutsprocessen främst 

utgående från skriftliga rapporter. Därefter beskrivs beslutsprocessen med fokus på 

utvecklingen och användningen av värderingsmodellerna samt aktörerna och deras 

kontakter med modellerna utgående från skriftliga rapporter men framförallt från 

intervjuerna. 

Kapitel 5 
Analys av vilket värde värderingsmodellerna hade utgående från intervjuerna, de 

skriftliga rapporterna samt de valda teorier inom områdena kunskap och beslutsfattande. 

Kapitel 6 
Analys av hur värdet skapats utgående från intervjuerna och valda teorier inom 

operationsanalys, systemanalys, policyanalys och management science. 
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Kapitel 7 
Sammanfattning av vilket värde värderingsmodellerna hade och hur värdet utvecklades. 

En diskussion förs om teoriernas användbarhet för att tolka värdet av värderings

modellerna och om de även skulle vara lämpliga att använda som stöd inför utveckling 

och användning av värderingsmodeller. Sist en reflektion om studiens relevans och 

förslag till fortsatt forskning. 
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2. METOD 

För att öka förståelsen för hur värderingsmodeller kan bidra till att skapa, utveckla och 

kommunicera mentala systemmodeller om verksamhet som stöd för beslut om försvarets 

långsiktiga utveckling har jag valt fallstudier. Valet av fall har styrts både av praktiska 

och teoretiska hänsyn. 

2.1 Bakgrund 

Intresset för värdet av värderingsmodeller som stöd för beslut har byggts upp under 

perioden 1986 -1999 då jag arbetade vid FOA. Under 1986 - 1990 var jag placerad vid 

försvarsstabens OA-grupp5 och medverkade i arbetat att ta fram ÖB underlag inför 

försvarsbeslutet 1992. Som första uppgift fick jag utveckla en värderingsmodell för att 

bedöma sjömålsrobotars överlevnad. Resultatet användes som underlag för krigsför

loppsspel, som i sin tur genomfördes som underlag för värdering av olika förvarsmakts

strukturer. Spelen genomfördes huvudsakligen under 1987 - 1989. Då medverkade jag 

bland annat vid utvecklingen och användningen av ytterligare två värderingsmodeller, 

MiniNelson, en beräkningsmodell för sjökriget och åttapunktsmetoden, en modell för att 

beskriva försvarsmaktens samlade förmåga i åtta olika operativa uppgifter utgående från 

resultatet av spelen. Vid spelen användes även resultat från andra värderingsmodeller på 

systemnivå för avdömningar. 

Under 1990/1991 var jag ett år vid RAND6 i USA och utvecklade bland annat en enkel 

testversion av den värderingsmodell för markstrid de då utvecklade. När jag kom åter 

till FOA arbetade jag del av tiden 1991 - 1993 med utveckling av spelmetodik för flyg

krigsförlopp. Som chef för marinledningens OA-grupp 1994 -1996 medverkade jag 

bland annat vid planering och uppföljning av marina studier, inklusive värderingsmo

deller. Under 1996 - 1999 samordnade och marknadsförde jag FOA forskning gentemot 

Försvarsmakten, bland annat inom Modellering och simulering samt Operationsanalys. 

Innan jag påbörjade arbetet med licentiatavhandlingen 1998 hade jag byggt upp en syn 

på värdet av värderingsmodeller som stöd för beslut grundad på den praktiska 

5 Med OA-grupp avses operationsanalytisk grupp. OA-grupper från FOA har sedan 1960-talet varit 
placerade vid de militära staberna/militära högkvarteret för att stödja beslutsprocesser. 
6 RAND är ett icke vinstdrivande forskningsinstitut som huvudsakligen arbetar med militära frågor. 
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erfarenheten och viss litteratur framförallt inom operationsanalys, systemanalys och 

policyanalys. 

2.2 Val av fallstudie som metod 

Valet av metod kan beskrivas utgående från förhållandet mellan problem, 

grundläggande föreställningar, metoder, metodtillämpningar och teknikapparat enligt 

Figur 2.1. 

~ 
p bl Grundläggande 

ro em föreställningar 

~ ~\~ .... _ . .,,;1/"' Il [\ 
~ (j l\i 

T.-.Jf"' ) 
Metoder och C.':/ 

metodtillämpningar 

Figur 2.1 Förhållandet mellan grundläggande föreställningar, metoder, problem och teknikapparat (fritt 

från Arbnor & Bjerke, 1994, s. 25). 

Min syn på verkligheten, vad jag bedömer är en del av mina grundläggande föreställ

ningar, är att den är socialt konstruerad, d v s att människan skapar verkligheten 

samtidigt som verkligheten i sin tur skapar människan. Samtidigt anser jag att verklig

heten kan beskrivas som system och delar av system inom specifika systemklasser. Att 

verkligheten kan beskrivas som system innebär dock inte att de subjektiva 

föreställningarna vi har är objektivt tillgängliga, vilket Arbnor & Bjerke (1994, s.84) 

förknippar med ett s k systemsynsätt. Det innebär istället att subjektiva föreställningar 

tolkas på ett subjektivt sätt men att tolkningen kan ha stora likheter med den 

ursprungliga föreställningen. 

Förståelse av verkligheten kan sökas exempelvis genom förklaringsmodeller av system, 

med en medvetenhet om att förklaringsmodeller alltid tolkas subjektivt. Genom den 

förståelse som söks växer kunskapen om de processer som socialt konstruerar verklig

heten och resultatet kan presenteras i form av såväl förklaringsmodeller för olika 

systemklasser som i olika former av beskrivningsspråk. Denna syn på verkligheten, 
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kunskap, förklaring och förståelse är som jag tolkar det en kombination av systemsyn

sättet och aktörssynsättet. 

Problemet som är utgångspunkten för denna avhandling hade jag skapat en bild av 

genom den praktiska erfarenheten. Mina grundläggande föreställningar har påverkat min 

syn på problemet, d v s att värdet av värderingsmodeller handlar aktörernas mentala 

modeller av verksamhet. Det var dock först efter kontakt med personer och litteratur 

inom forskningsområdet ekonomiska informationssystem som avhandlingens nuvarande 

syfte kunde formuleras och jag valde en förståelseansats istället för en förklaringsansats. 

Valet av fallstudie som metod och föll sig naturlig mot bakgrund av synen på verklig

heten och problemet, att värdet av värderingsmodeller handlar om att skapa, utveckla 

och kommunicera mentala systemmodeller av verksamhet. Mentala systemmodeller är 

personliga. Dialog med de aktörer som utvecklat, använt eller tagit del av resultatet av 

en värderingsmodell som stöd för en beslutsprocess, upplevde jag som nödvändig för att 

kunna få ökad förståelse för värdet av värderingsmodeller. Frågan var sedan vilka 

beslutsprocesser, modeller och aktörer som skulle väljas (se avsnitt 2.3 och 2.4). 

2.3 Val av fall 

Fallet som jag valt är en beslutsprocess som stöds av tre olika värderingsmodeller. En 

beslutsprocess har valts för att en fördjupning inom ramen för en beslutsprocess bedöms 

vara viktigare än att kunna gör jämförelser mellan olika beslutsprocesser för att öka 

förståelsen för fenomenet. Motivet för att välja tre värderingsmodeller är att de delvis 

användes tillsammans under beslutsprocessen och att beskrivningen och analysen skulle 

halta om någon av dem uteslöts. 

Ett antal faktorer har beaktats vid valet av fall: 

Förförståelse 
För det första vill jag utnyttja min förförståelse (se t ex Gummeson, 1985) om 

värderingsmodeller och studier inom försvaret så långt som möjligt. Två sätt att skapa 

kunskap är att artikulera tyst kunskap till explicit kunskap och att kombinera olika 

explicita kunskapsmassor till nya explicita kunskapsmassor genom att analysera, 

kategorisera och omkonfigurera information. Det första sättet att skapa kunskap 

benämns ibland extemalisering och det andra kombinering (Nonaka & Takeuchi, 1995, 

se även avsnitt 3.2). Val av syfte, forskningsfrågor, teorier, hypoteser samt 
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beskrivningen och analysen av fallet är till del ett sätt att uttrycka mina praktiska 

erfarenheter explicit. Det är också ett sätt att kombinera olika explicita kunskapsmassor, 

olika teorier och fallbeskrivningen, till nya explicita kunskapsmassor. Mitt arbete 

förenklas också av att jag känner språket inom försvaret och har kontakter där. 

Tillgång till information 
Tillgången till information, personer och dokumentation, som medverkade i besluts

processen har varit avgörande för valet av fall. 

Öppenhet 
Ett fall där beslutet sedan länge är överspelat är inte lika känsligt som en pågående 

beslutsprocess. De inblandade kan uttala sig mer öppet om vad de hade för syn på 

beslutet och hur de såg på modellarbetet utan att det påverkar deras framtida karriär. Det 

är också enklare att bedöma vilken information som inte är sekretessbelagd. 

Ett för försvaret viktigt beslut 
Ett stort beslut om utveckling och anskaffning inom försvaret, d v s ett ur ekonomisk 

och operativ synvinkel stort beslut, är att föredra. Det innebär att många personer var 

inblandade i beslutet, att det finns mycket skriftlig dokumentation och att de som med

verkade i processen var engagerade. Ett eventuellt begränsat värde av värderings

modellerna kan då inte kopplas till ett begränsat intresse för beslutet, vilket skulle kunna 

vara fallet vid ett mindre beslut. 

"Ett lyckat fall" 
För att inte hamna i en situation där samtliga aktörer säger att värderingsmodellerna inte 

hade någon betydelse därför att de var för dåliga eller inte hann bli klara i tid väljs ett 

fall där åtminstone några personer initialt uttryckt att värderingsmodellerna var en viktig 

del av studierna. 

Tidsandan 
Tidsandan kan sägas ha påverkat användningen av värderingsmodeller inom försvarets 

planeringsprocess. Tiden för fallet, d v s slutet av 1970-talet och början av 1980-talet 

var en brytningstid då synen på datorimplementerade modeller förändrades från en hög 

tilltro till en mer skeptisk inställning. Tidsandan beaktas vid intervjuerna, beskrivningen 

och analysen, men är inte styrande för valet av fall. 

Möjlighet att minnas 
Det faktum att det är 20 år sedan studierna genomfördes påverkar hur mycket perso

nerna som var med i beslutsprocessen kommer ihåg. Den information de kan ge om hur 

de uppfattar värdet av värderingsmodellerna kommer variera beroende på om de är mitt 
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uppe i processen, om det var några månader eller årtionden sedan. Vilken information är 

"mest rätt"? Under beslutsprocessen gång kan aktörerna redogöra för vad de upplever 

just då, men samtidigt kanske de inte hunnit bearbeta sina upplevelser så att de kan ut

trycka dem explicit. Det kan också vara känsligt att under beslutsprocessen uttrycka alla 

tankar, om aktören upplever en risk för att det påverkar beslutsprocessen i en ur hans 

perspektiv felaktig riktning. Ju längre tid som förflutit efter det att beslutet fattats desto 

färre frågor bör kunna anses känsliga av aktörerna och andra. Samtidigt finns en risk att 

aktörerna inte minns vad som hände, och/eller att händelser som inträffat under de 20 år 

som gått påverkat synen på vad som hände då. Det finns en gräns för när det blir för 

lång tid för att kunna minnas och 20 år är sannolikt nära denna gräns. Det optimala för 

syftet här skulle möjligen vara att följa beslutsprocessen, tiden strax efter det att beslut 

fattats och tiden när beslutet implementerats. Detta är, med hänsyn till att tiden från 

beslut till implementering vanligen är 10-20 år, inte rimligt. Det är en betydligt längre 

tid än vad det vanligen tar att skriva en licentiatavhandling. När i tiden modellen 

användes kommer också beaktas vid intervjuerna, beskrivningen och analysen. 

2.4 Avgränsning av det valda fallet 

Beslutet och beslutsprocessen 
Beslutet om att utveckla svensk JAS togs av statsmakterna 1982. Försvarsmakten tog 

fram underlag under flera års tid inför regeringens beslut 1982. Hösten 1981 förordade 

ÖB utveckling av svensk JAS. Fallet avgränsas till beslutsprocessen inom Försvars

makten med de systemstudier och perspektivstudier som genomfördes vid Flygstaben 

respektive Försvarsstaben under 1980 och 1981. Beslutet i fokus här är ÖB beslut, dvs 

beslutet att förorda utveckling av svensk JAS. 

Värderingsmodeller 
Fallet omfattar tre värderingsmodeller, varav en manuell modell. De två datorimple

menterade värderingsmodeller som valts är LOTS och KALINKA (för närmare 

beskrivning, se bilaga 1 ), som utvecklades och användes vid flygstabens respektive 

försvarsstabens studier under 1980 och 1981 inför beslutet om JAS. LOTS omfattar hela 

flygsystemet med flygplan, banor, luftvämssystem och stridsledningssystem, och kan 

simulera hela luftkrigsförlopp. KALINKA omfattar dueller mellan upp till fyra flygplan. 

Resultatet från KALINKA användes som indata till LOTS. Som föregångare till LOTS 

förekom även en manuell värderingsmodell. Den manuella värderingsmodellen 

användes troligen parallellt med att LOTS utvecklades och började användas. Den 

manuella värderingsmodellen inkluderas i beskrivningen och analysen för att kunna 
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reflektera kring hur aktörerna uppfattar värdet av en manuell värderingsmodell jämfört 

med en datorimplementerad. 

De intervjuades syn på om det var LOTS eller den manuella värderingsmodellen som 

användes vid den operativa värderingen går isär och den skriftliga dokumentationen ger 

inte en entydig bild av vilken av dem som användes. Vid analysen av värdet av värde

ringsmodellerna har de intervjuades uppgifter om vilken värderingsmodell som 

användes varit styrande. 

Aktörer 
V alet av aktörer är en avgörande avgränsning av fallet, eftersom syftet och forsknings

frågorna utgår från ett aktörsperspektiv. Beslutsprocessen inför beslut om anskaffning 

av större system inom försvaret involverar en mängd aktörer inom försvarsmakten, 

försvarsdepartementet, regeringen, försvarsmyndigheter och industrin. ÖB beslut, d v s 

slutliga rekommendation till regeringen grundar sig på en mängd delbeslut av olika 

aktörer. Arbetet här avgränsas till de aktörer inom försvarsmakten och FOA som deltog 

i försvarsmaktens studier inför JAS-beslutet 1982. 

Med värderingsmodellen som utgångspunkten kan aktörerna förenklat beskrivas som de 

som utvecklar värderingsmodellen, de som använder den och de som fattar de 

strategiska besluten enligt Figur 2.2. 

Aktörer som fattar 

{ trategiskt beslut \ 

Aktörer som + Aktörer som 
utvecklar mode! använder modell 

~EJJ 
Figur 2.2 Aktörer i beslutsprocessen med värderingsmodellen som utgångspunkt. 

De olika aktörerna kan vara en och samma person, men är vanligen flera personer inom 

försvarets planeringsprocess. Formellt är det Överbefälhavaren och militärledningen 

som fattar de strategiska besluten inom försvaret. Som stöd för ett strategiskt beslut 

genomförs en beslutsprocess där en eller flera arbetsgrupper, studiegrupper, tar fram 

beslutsunderlag. Studierna rapporteras ibland direkt till Överbefälhavaren och i andra 
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fall enbart till beslutsfattare på lägre nivåer som ej ingår i studiegruppen och som i sin 

tur rapporterar till högre beslutsfattare. De som utvecklar modellerna ingår i vissa fall i 

studiegruppen. V ar gränsen går mellan aktörer som utvecklar och använder modellen 

och aktörer som är strategiska beslutsfattare diskuteras vidare i kommande kapitel. 

Ett urval av de aktörer som utvecklade och använde värderingsmodellerna samt tog del 

av resultatet av värderingsmodellerna har intervjuats. De åtta personer som intervjuats 

har valts för att de haft en central roll vid utvecklingen och användningen av värde

ringsmodellerna och/eller i beslutsprocessen inom försvarsmakten. 

Alla personer som hade en central roll i beslutsprocessen har inte intervjuats. Att 

intervjua samtliga personer som var inblandade i beslutsprocessen inom försvarsmakten 

hade varit önskvärt, för att få en heltäckande bild av aktörernas syn på värdet av värde

ringsmodellerna. Det är dock inte möjligt eftersom alla tyvärr inte längre är i livet. 

Dessutom rör det sig om ett stort antal personer. Antalet aktörer som medverkade i de 

aktuella studierna, vid utvecklingen av värderingsmodellerna och de mest centrala 

beslutsfattarna som tog del av studieresultatet uppgår till 30-40 personer. Totalt är det 

sannolikt mer än ett 100-tal personer inom försvarsmakten som varit inblandade på 

något sätt i beslutsprocessen under 1980 och 1981. Valet att endast intervjua åtta 

personer är en kompromiss mellan mängden information och tidsåtgången. Den 

information som de åtta intervjuerna gett har jag bedömt som tillräckligt fyllig för att nå 

syftet med avhandlingen. 

2.5 Arbetsprocessen 

Arbetet inleddes med att utgående från framförallt de praktiska erfarenheterna söka 

formulera bakgrund, syfte och forskningsfrågor samt att göra en disposition för en fall

studie. En ambition som funnits med sedan starten har varit att söka en djup förståelse 

genom att reflektera kring empirin utgående från teorier och hypoteser och vice versa. 

En strävan har varit att ta del av ett större och framförallt bredare utbud av teori än det 

som förekom under det praktiska arbetet. Då hämtades litteraturen framförallt från 

operationsanalys, systemanalys och policyanalys. 

V alet av teori har utgått från bilden av värderingsmodeller som verktyg för att skapa, 

utveckla och kommunicera mentala modeller om verksamheter. Kunskapsutveckling 

och kommunikation är två områden som valts mot denna bakgrund. Eftersom värdet för 

beslutsprocessen är i fokus är även beslutsteori av intresse. Teorier har också hämtats 
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från operationsanalys, systemanalys och policyanalys, framförallt om hur besluts

processer bör utformas. De fyra områdena överlappar varandra till viss del. Valet av 

specifika teorier inom respektive område har varit ett sätt att söka uttrycka den praktiska 

erfarenheten. Teorierna har alltså valts för att jag bedömt att de anknyter till de praktiska 

erfarenheterna. Teorierna har utgjort en utgångspunkt för att beskriva och analysera 

fallen. 

Intervjuer, litteraturstudier, diskussioner med forskare och praktiker, seminarier och den 

egna skriftliga dokumentationen har tillsammans utgjort grunden för tolkning och 

reflektion för att fä en djup förståelsen för värdet av värderingsmodellerna. Intervjuerna 

genomfördes inom ramen för ett halvår. Övriga aktiviteter har pågått successivt men 

med varierande intensitet. En översiktlig plan var att val av teorier och litteraturstudier 

skulle föregå intervjuerna som skulle följas av fallbeskrivning och analys. Några av de 

teorier som valdes tidigt finns fortfarande med, men litteraturstudierna och i viss mån 

valet av teorier har fortsatt parallellt med intervjuer, fallbeskrivning och dokumentation. 

Upptäckter som gjorts efterhand har styrt inriktningen för de kommande verksamheter. 

2.6 Intervjuer 

De intervjuer som genomförts har haft ett inledande inslag av dialog. En dialog bygger 

på ärliga frågor. För att ställa en ärlig fråga måsta man veta att man inte vet (Arbnor & 

Bjerke, 1996, s.177). Dialogen inriktades framförallt mot att söka förstå hur respektive 

aktör såg på värdet av värderingsmodellerna och hur värdet uppkommit. Hur respektive 

aktör såg på värdet var något jag inte visste. Samtidigt ville jag höra hur aktörerna såg 

på hypoteser om värdet. Intervjuerna har därför inletts som en dialog och avslutats med 

mer specificerade frågor. 

Diagnostisk förståelse, d v s att överbrygga de skillnader som finns mellan kunskapa

rens och aktörernas verklighetsbild har varit viktig del av arbetet. En historisk studie av 

de aktörer och den organisation som undersöks krävs för att utveckla diagnostisk förstå

else (Arbnor & Bjerke, 1996, s.182). Den egna erfarenheten från att arbeta inom för

svarets studieverksamhet och att successivt ha tagit del av mer seniora operations

analytikers erfarenheter har varit ett sätt att utveckla den diagnostiska förförståelsen. Tre 

av de aktörer som intervjuats har jag i andra sammanhang arbetat nära under flera år. 

Det innebär att vi till del hade utvecklat gemensamma verklighetsbilder när det gäller 

värdet av värderingsmodeller. Det har gjort det lättare att diskutera det aktuella fallet. 
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Aktörerna har under intervjuerna också fått beskriva sin bakgrund. En övergripande 

modell från systemteori, Langefors Infologiska Ekvation (se avsnitt 3.2), anger att 

aktörernas samlade erfarenhet är en väsentlig faktor vid utvecklingen av ny kunskap. 

Intervjuerna med aktörerna kan också sägas präglas av en kombination av systemsynsätt 

och aktörssynsätt, genom dialog i kombination med intervju. 

Syftet med intervjuerna var förutom att söka förståelse för hur de intervjuade upplevde 

värdet av modellerna även att få underlag för att kunna beskriva beslutsprocessen i sig. 

Nio intervjuer genomfördes med åtta personer. Intervjuerna påbörjades i januari 2000 

och slutfördes i juni 2000. Vilka som intervjuades valdes successivt. De som umgicks 

direkt med modellerna, d v s de som utvecklade och använde modellerna, intervjuades 

inledningsvis. De hänvisade vidare till andra aktörer som de bedömde var intressanta att 

intervjua ur olika aspekter. Avgränsningen i valet av aktörer beskrivs även i avsnitt 2.4. 

Vid respektive intervju gavs först en kort beskrivning av att intervjun gällde värde

ringsmodellernas värde för beslutsprocessen. De intervjuade ombads därefter att berätta 

allmänt om sina minnen från beslutsprocessen 1981. Efter en inledande dialog, 

användes en checklista med frågor. Checklistan utvecklades successivt utgående från 

tidigare intervjuer. För att kunna koncentrera sig på dialogen och för att i efterhand 

kunna citera användes bandspelare. Intervjuerna har dokumenterats skriftligt ordagrant 

för att förenkla det fortsatta arbetet. De citat som använts har i vissa fall ändrats språk

ligt utan att innebörden av det sagda ändrats. 

De intervjuade har getts tillfälle att granska och ändra de citat som använts från respek

tive intervju. De har också getts tillfälle att kommentera ett av de senare utkasten till 

licentiatavhandlingen i sin helhet. Avsnitt 4.1, Bakgrund, har tillkommit efter remissen 

och kapitel 7 har omarbetats väsentligt. Ingen av de intervjuade har begagnat sig av 

möjligheten att ändra något i sak i citaten. En av de intervjuade lämnade ett komplette

rande underlag som till huvuddelen arbetats in i studien. Samtliga intervjuade har angett 

att de inte funnit några direkta felaktigheter i den bild av beslutsprocessen som ges i 

kapitel 4 eller i samband med hur citaten tolkats i kapitel 5 och 6. En av de intervjuade 

påpekade att det inte finns en sanning. 

Från varje intervju har jag valt ett antal citat som i någon bemärkelse uttrycker värdet av 

värderingsmodellerna eller avsaknad av värde samt hur värdet skapades. Totalt har 176 

citat valts från intervjuerna. De har lagts in i EXCEL, sorterats efter forskningsfrågorna 

och teorierna och kategoriserats. En strävan har varit att redogöra för hela spännvidden 
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av synpunkter som framkommit. De citat som jag slutligen valt och som förekommer i 

avhandlingen har valts för att de är representativa och belyser vidden mot bakgrund av 

syftet, de valda teorierna och forskningsfrågoma. 
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3. TEORETISKT RAMVERK 

Teorier från operationsanalys, systemanalys och policyanalys är en utgångspunkt som 

bidragit till synen på problemet. För att formulera mina praktiska erfarenheter i 

vetenskapliga termer har jag valt ett antal vetenskapliga teorier som utgångspunkt för 

att beskriva och analysera fallen. Ett första perspektiv är att värderingsmodellens 

bidrag är att skapa, utveckla och kommunicera mentala modeller hos de aktörer som 

umgås med den. I det perspektivet är teorier om kunskap och kommunikation centrala. 

Ett andra perspektiv är beslutsfattarens perspektiv, där värderingsmodellen är en av de 

faktorer som eventuellt kan bidra till synen på beslutet. I det senare perspektivet är 

teorier om beslutsfattande centrala. 

3.1 Värderingsmodeller i beslutsprocesser 

Olika syn på värderingsmodeller 
Synen på värdet av värderingsmodeller varierar mellan och inom olika grupper som gör 

anspråk på metodik för att förbättra beslutsprocesser och beslut. Gränserna mellan om

råden som exempelvis operationsanalys, systemanalys, policyanalys och management 

science är inte tydliga, och respektive område står för olika inriktningar. Samtliga ser 

modeller i en eller annan form som en nödvändighet i en analytisk process (se t ex 

Miser & Quade, 1985). Många modeller är dock helt enkelt väl genomtänkta koncept. 

Synen på värdet av värderingsmodeller bland forskare och praktiker inom ovan nämnda 

områden kan sägas vara knuten till den övergripande synen på hur beslutsproblemet och 

hur det skall hanteras. Förenklat talas ibland om två olika paradigm (Rosenhead m fl, 

1989), som här benämns hård OA respektive mjuk OA. Paradigmen kan beskrivas enligt 

tabell 3 .1. Beskrivningen har ursprungligen formulerats av förespråkare för mjuk OA. 

Hård OA MjukOA 
1. Problemformulering i termer av finna 1. Icke-optimerande. Söker alternativa 

ett syfte och optimering. lösningar som är acceptabla i olika 

dimensioner utan kompromisser. 

2. Krav på stora mängder data. 2. Reducerat databehov. 

3. Strävan efter vetenskapligt angrepps- 3. Förenkling och transparens, syftande 

sätt och avpolitisering. Koncensus till att klargöra förutsättningar för 

förutsätts. motsättningar. 

4. Aktörer ses som passiva objekt. 4. Aktörer ses som aktiva subjekt. 
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5. Antagande om en beslutsfattare med 5. Stödjer planering med botten-upp-

abstrakta syften från vilka konkreta inriktning. 

åtgärder kan implementeras genom 

en hierarki. 

6. Försök att utplåna osäkerhet och att ta 6. Accepterar osäkerhet och syftar till 

beslut för framtiden. att hålla möjligheter öppna för att 

lösas senare. 

Tabell 3.1 Hård och mjuk OA: två paradigm för att förbättra beslutsprocesser och beslut. (översatt och 

tolkat från Rosenhead m fl 1989, s. 12) 

Representanter för hård OA och mjuk OA finns såväl bland de som ansluter sig till 

operationsanalys, systemanalys och policyanalys som inom management science. Hård 

och mjuk OA kan betraktas som två skilda alternativ med en gråskala emellan. Olika 

aktörer ansluter sig i olika utsträckning till paradigmen. Nedanstående beskrivning av 

koppling mellan paradigm och motiv för värderingsmodeller gör inte anspråk på att vara 

generell. Det är en modell som används som utgångspunkt här för att söka förstå 

motiven för utveckling och användning av värderingsmodeller. 

Värderingsmodeller inom hård OA 
Inom hård OA är värderingsmodeller, och inte minst simuleringsmodeller, viktiga 

verktyg. Linjärprogrammering, köteori, lagerteori och Montecarlosimulering är några 

exempel på tekniker. Förespråkare för matematiska datormodeller som prognosverktyg 

hävdar att de är överlägsna de bästa mentala modellerna på fem sätt: 1. Noggrannhet, 2. 

Fullständighet, 3. Logik, 4. Tillgänglighet, 5. Flexibilitet (Meadows & Robinson, 1984). 

Hård OA med systematisk användning av framförallt matematiska och matematiskt 

statistiska metoder föddes under andra världskriget. Tillämpningen under andra världs

kriget var främst att optimera utnyttjandet av befintliga militära resurser med kända 

tekniska egenskaper. Den vetenskapliga grunden är matematisk och naturvetenskaplig. 

Efter kriget fortsatte metodiken att tillämpas på många olika typer av beslutsproblem 

inom försvar, industri och samhälle (FOA orienterar om, 1967). Hård OA är inriktad 

mot problemlösning och att finna optimala lösningar. Hård OA sätter problemet, data

insamling, modellarbetet och optimering i fokus. Motivet för värderingsmodeller är att 

finna optimala lösningar på beslutsproblemet eller att värdera olika alternativ. Bieffekter 

av användningen av värderingsmodeller kan vara att synen på problemet omformuleras. 
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Värderingsmodeller inom mjuk OA 
Mjuk OA använder sig sällan av detaljerade värderingsmodeller. Grafiska metoder, 

cognitive mapping, beslutsträd, värderingsmatriser, scenarios och konceptuella modeller 

är istället några exempel på tekniker. Matematiska modeller med komplexitet anses vara 

för otillgängligt för de som medverkar i beslutsprocessen. Någon form av teknikstöd 

används ofta. Grafik förordas eftersom även de som inte tidigare har erfarenhet i grafisk 

notation lätt kan ta till sig språket och använda det för att föreslå ändringar i modellen. 

Den komplexitet och osäkerhet som karakteriserar strategiska beslut bör inte hanteras 

med sannolikheter eftersom kostnaden blir orimlig. Mjuk OA innebär att söka möjlig

heter snarare än att beräkna sannolikheter. 

"As a general guide, one could say that probabilities are likely to be a useful aid to 

choice only when what is at issue is of less than compelling importance. " (Rosenhead m 

fl, 1989, s.17) 

Radikal återanvändning av tekniker designade för hård OA förekommer, exempelvis 

kan optimering användas för att undersöka alternativa optima under olika förutsätt

ningar. Detta går utanför ortodox känslighetsanalys inom hård OA som undersöker hur 

mycket förutsättningarna behöver ändras innan det identifierade optimumet upphör 

(Rosenhead m fl, 1989). 

Mjuk OA introducerades som kritik mot hård OA under 1970-talet, och fick spridning 

under 1980-talet. En teoretisk grund är socialpsykologi. Förespråkare för mjuk OA 

menar att förankring för strategiska beslut inte kan förväntas genom att följa en linjär 

sekvens av problemformulering - analys - lösning - implementering utan snarare erhålls 

av mekanismer som formering av koalitioner, konsensusbyggande, debatt och förhand

ling. Den senare ställer krav på en interaktiv process och metodiken är ofta inriktad mot 

interaktiva problemstruktureringsmetoder, där öppna diskussioner efterstävas 

(Rosenhead m fl, 1989). 

Aktörerna sätts till del i fokus inom mjuk OA. Exempelvis anges att operationsanalys

konsulten bör använda SODA, en metodik inom mjuk OA, bara om följande förutsätt

ningar är uppfyllda (fri tolkning av Eden, 1989, s.22): 

1. Konsulten skall vara intresserad av de praktiska aspekterna av socialpsykologi och 

kognitiv psykologi, och föredra aktiv medverkan i samverkan med beslutsfattarna 

framför analys på kammaren. 

2. Konsulten relaterar på ett personligt plan med ett mindre antal (3-10) av de signifi

kanta kunderna, till skillnad från att uppleva en organisation som kund. 
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3. Ett cykliskt angreppssätt tillämpas. 

4. Konsulten skall vara mer intresserad av att designa och leda problemlösande work

shops än av forskning och analys av problemkarakteristika. Konsulten tillfredställs 

mer av handling än av upptäckt. 

Operationsanalys vid FOA och dess värderingsmodeller 
Den militära operationsanalys som utvecklats inom FOA beskrivs ibland som en 

kombination av hård och mjuk OA. Liksom i många andra länder har det sedan 1960-

talet skett en förskjutning från hård OA mot mjuk OA, men det är fortfarande en 

kombination av de två. Aktiv medverkan i beslutsprocessen och nära samarbete och tät 

dialog med beslutsfattarna bland annat genom placering vid de militära staberna är en 

inriktning som kan hänföras till mjuk OA. Inför ett beslut tillsätts en studiegrupp för att 

ta fram beslutsunderlag. Gruppen utgörs vanligen av officerare med kunskap om studie

objektet samt en operationsanalytiker som står för metodiken. Olika experter medverkar 

vid behov. Systemanalysgången är den övergripande metodik som operationsanalytiker 

från FOA ofta tillämpar vid studier. Systemanalysgången innebär att studien inleds med 

problemstrukturering och problemformulering med stöd exempelvis av metoder som 

influeras av SODA. Därefter följer alternativgenerering, datainsamling, värdering och 

resultattolkning. De olika stegen genomförs iterativt. Spel och värderingsmodeller 

används för problemformulering, alternativgenerering och värdering. Grundinställ

ningen är att problemet och förutsättningarna, medverkande i studierna, tid till för

fogande m m, avgör valet av tekniker. Studiegruppen arbetar tillsammans i större eller 

mindre omfattning. Samarbete med beslutsfattare som ej deltar i studien sker också i 

större eller mindre omfattning. Värderingsmodeller används sällan för optimering men 

kan i övrigt användas med motiv som angetts inom både hård och mjuk OA. De militära 

operationsanalytikerna vid FOA kan utifrån uppfattas, tex av operationsanalytiker från 

andra länder, som en relativt homogen grupp men internt, inom gruppen av operations

analytiker vid FOA, upplevs det finnas skillnader mellan inriktning mot hård respektive 

mjuk OA. 

Synen på spel och värderingsmodeller beskrivs av en operationsanalytiker inom FOA på 

följande sätt. 

"Spe/erfarenheten hos de som skall spela har stor betydelse för hur spelet bör läggas 

upp. Om det är många som aldrig medverkat i krigsförloppsspel, krävs betydligt mer tid 

för genomförandet. 
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Det snabbaste sättet att lära sig spela har visat sig vara att genomföra det första spelet 

utan datorstöd, tillsammans med de som har erfarenhet av spel. Att själv få genomföra 

manuella beräkningar steg för steg ger en förståelse för olika samband Då man kommit 

in i den manuella metoden för spel är nästa steg att utnyttja Dirty Harry (kommentar: 

beräkningsmodell i EXCEL) eller motsvarande typ av boiförings/enkel beräknings

modell, där beräkningarna sker enligt samma princip som i de manuella 

beräkningarna. 

Mer komplicerade modeller, exempelvis LOTS (kommentar: en av modellerna som är 

inblandade i det aktuella fallet, se bilaga 1), används för analys och variationer av de 

som har god kännedom om spel. En återgång till enklare modeller kan vara motiverad 

även när deltagarna har goda kunskaper om spel. Komplexa modeller med få komman

don innehåller många implicita föreställningar. Manuella spel eller manuella de/

moment kan vara nödvändiga om de grundläggande förutsättningarna för tillgängliga 

modeller ifrågasätts." (Andersson, 1993) 

Denna syn på hur olika spel och värderingsmodeller skall användas är representativ för 

operationsanalytiker inom FOA. Värdet av att använda värderingsmodeller anges inte 

explicit ovan men det sägs att den som använder en modell måste förstå sambanden i 

modellen för att få ut något av den. Innebörden är att det värde som söks vid använd

ningen av värderingsmodeller är aktörernas förståelse och lärande om den verksamhet 

som modellen avbildar. Sammanfattningsvis kan värdet av värderingsmodeller för 

operationsanalytiker vid FOA sägas vara att verktyg från hård OA används inom ramen 

för mjuk OA paradigm. 

Andra teorier om värderingsmodeller som präglat detta arbete 
Den syn på värdet av värderingsmodeller som har kommit att bli utgångspunkten för 

formuleringen av avhandlingens syfte har hämtats från en studie om produktionssimule

ring (Saven, 1995). Produktionssimulering kan ses som en form av värderingsmodeller 

inom ett annat verksamhetsområde. En modell av möjliga motiv för värdeskapande vid 

verksamhetsmodellering och simulering som arbetet resulterade i beskrivs i Figur 3 .1. 
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Figur 3.1. En modell av möjliga motiv för värdeskapande vid verksamhetsmodellering och simulering 

(Saven, 1995,s.224) 

En slutsats från studien är att produktionssimuleringsprojekten ofta motiverades som 

'stöd vid utvärdering av lösningsaltemativ vid beslutsfattande' men att det upplevda 

värdeskapandet ofta var mer mångskiftande än väntat. Hypoteser om värdet formulera

des också enligt följande. 

"Diskret produktionssimulering kan bidra till värdeskapande såväl i olika faser vid 

individuellt beslutsfattande och lärande som vid beslutsfattande i grupp och vid 

organisatorisk lärande." (Saven, 1995, s.224) 

"Formaliserade modeller av verksamhet (tex simuleringsmodeller) är en nödvändighet 

för kommunikation av mentala verksamhetsmodeller. De är också, bl a därför 

betydelsefulla för utveckling av mentala verksamhetsmodeller, d v s lärande. De 

mentala verksamhetsmodellerna styr beslutsfattande och avgör hur verksamheten 

kommer att fungera. 

Kunskapen om simuleringens möjligheter för beslutsstöd är begränsad. Medvetenheten 

om simuleringens möjligheter för stöd av lärande och kommunikation är mycket 

begränsad. Detta innebär att utvecklingspotentialen i svensk industri inte utnyttjas. " 

(Saven, 1995, s.225). 

3.2 Kunskap och kommunikation av kunskap 

Definition av kunskap och kommunikation 
För att skapa förståelse för värderingsmodellemas roll för att skapa, utveckla och 

kommunicera kunskap hos de aktörer som umgås med modellerna är en förståelse för 

kunskap i sig nödvändig. 
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Begreppet kunskap används i vid bemärkelse. Begreppen data, information och kunskap 

definieras idag ofta som att data blir information när den paketeras för ett visst syfte 

samt att information blir kunskap när den tolkas av en person (Collins m fl, 1998). 

Kunskap kan vara både tyst och explicit. Kunskap är till viss del delad, officiell, men 

den är till en större del personlig (Polyani, 1966). 

Kommunikation av mentala modeller av verksamhet handlar här om hur kunskap om 

verksamhet överförs från en person till en annan. Kommunikationen av kunskap kan ske 

främst på två olika sätt: genom information (överföra artikulerad information - det 

skrivna och talade språket) och genom tradition (överföra icke artikulerad och artikule

rad information - alla våra sinnen används inklusive det sjätte) (Sveiby, 1997). Oavsett 

vilket metod som används för att kommunicera kunskap på så sker en selektion, och den 

är individuell. 

Hur kunskap skapas och kommuniceras 
Hur kunskap skapas kan också beskrivas på många sätt. Langefors infologiska ekvation 

är ett sätt att beskriva hur kunskap skapas. 

"The infological equation ... I = i(D, S, t); where I is the information (or knowledge) 

produced from the data D and the preknowledge S, by the interpretation process i, 

during the time t." (Langefors,1993, s.144) 

Ekvationen, som här ses som en funktion, gör gällande att den kunskap som utvecklas 

när en person tolkar data beror på personens förkunskap, hur tolkningsprocessen genom

förs och under hur lång tid tolkningsprocessen pågår. Langefors infologiska ekvation 

kan ge intrycket att alla människor tolkar en viss information på olika sätt eftersom för

kunskapen alltid är olika. Att kunskapen är individuell antyder dock inte att vi 

människor alltid tolkar samma information helt olika. Viss information tolkar vi sanno

likt ofta på ett likartat sätt. Olika personer inom samma samhälle eller organisation 

tolkar samma information mer eller mindre lika. Resonemanget kring Langefors infolo

giska ekvation förs här främst ur ett individperspektiv, men kan även appliceras på ett 

grupperspektiv. 

Langefors definition av information (I) är synonymt med den definition på kunskap som 

beskrivs inledningsvis i detta avsnitt. Langefors definition av data är synonymt med 

definitionen av information som beskrivits ovan. För att vara konsekvent vid använd

ningen begreppet kunskap och för att knyta an till att det är kunskap som skapas vid 

användningen eller utveckling av en värderingsmodell uttrycks funktionen istället som 
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K = i (I, S, t) 

där K är tyst och explicit kunskap som skapas vid utveckling eller användning av en 

värderingsmodell, i är tolkningsprocessen vid utveckling eller användning av en värde

ringsmodell, I är data, information eller explicit kunskap från värderingsmodellen, S är 

utvecklarens eller användarens förkunskap och t är tiden för utveckling eller 

användningen. Förkunskapen S utvecklas successivt vid utvecklingen eller 

användningen av modellen. Funktionen skall inte ses som strikt matematisk utan mer 

som ett sätt, en modell, att åskådliggöra vilka faktorer som är väsentliga vid skapande 

av kunskap. Den omformulerade funktionen betecknas även fortsättningsvis Langefors 

infologiska ekvation, eftersom den i sak uttrycker samma typ av samband. 

Utvecklingen av en värderingsmodell bidrar till att utveckla utvecklarens/ utvecklarnas 

kunskap mot bakgrund av Langefors lnfologiska ekvation och även mot bakgrund av 

andra teorier om hur kunskap utvecklas. Utvecklingen av en modell innebär interaktion 

mellan tyst och explicit kunskap, vilket är ett sätt att utveckla kunskap (Nonaka & 

Takeuchi, 1995). Processen för att skapa kunskap sägs ha fyra noder (Sveiby, 1997): 

Socialisering (Socialization), att dela erfarenhet och därmed skapa tyst kunskap som 

delade mentala modeller och förmågor. Detta kan ske exempelvis genom att lärlingen 

arbetar med mästaren och lär sig professionen genom att observera, imitera och öva. 

Språket räcker inte. 

Externalisering (Externalization), att artikulera tyst kunskap i explicita koncept. Det kan 

vara i talade ord, metaforer, modeller, koncept eller ekvationer. 

Kombinering (Combination), att systematisera explicita koncept till kunskapssystem. 

Kombinera olika explicita kunskapsmassor till nya explicita kunskapsmassor genom att 

analysera, kategorisera och omkonfigurera information. 

Internalisering (Internalization), absorption av explicit kunskap till tyst kunskap. Starkt 

kopplat till att lära genom att göra. Internalisering underlättas om kunskapen verbalise

ras som muntliga historier eller om systemdokumentations processer används. 

Simulering är ett annat sätt att åstadkomma denna mod av kunskapsupptagning för att 

förbättra kunskapsskapande. 
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Den/de som utvecklar en värderingsmodell använder minst två av processerna ovan. De 

tvingas att uttrycka sina tankar, sin tysta kunskap, explicit genom att beskriva indata, 

beräkningslogik och utdata. Detta är ett sätt att skapa explicit kunskap från deras tysta 

kunskap, d v s Externalisering. Att utveckla en modell är också ett sätt att vidareut

veckla den personliga tysta kunskapen genom att den som utvecklar modellen samtidigt 

absorberar explicit kunskap, Internalisering. Skapandet av en modell är en iterativ 

process. En explicit modell skapas - testas - modifieras o s v. När flera personer deltar i 

utvecklingen av en modell är det också ett sätt att skapa gemensamma modeller och att 

dela den explicita kunskapen. Sker arbetet nära i grupp kan det liknas vid lärlingsrollen 

och ett sätt att överföra tyst kunskap, Socialisering. När modellerna används för att 

systematiskt pröva olika alternativa koncept är det en form av kombinering. 

Utvecklingen och användningen av en modell kan, med detta sätt att se på kunskap och 

hur kunskap skapas, 

• göra tyst kunskap explicit; Externalisering. 

• utveckla den tysta kunskapen hos den/de som utvecklar modellen, Internalisering 

• om arbetet sker i grupp ge delad tyst kunskap, Socialisering 

• kombinera explicita kunskapsmassor till nya explicita kunskapsmassor genom att 

systematiskt pröva alternativ, i detta fall flygplansalternativ, Kombinering. 

Den färdiga modellen representerar en form av data, information och explicit kunskap. 

Värderingsmodellen utgörs av indata, beräkningslogik och utdata samt mjukvara och 

hårdvara. Den information värderingsmodellen utgör kan beskrivas genom en ytterligare 

en omskrivning av Langefors infologiska ekvation till I = i (K, S, t), där K och S är 

utvecklarnas kunskap och I representerar värderingsmodellen. Langefors infologiska 

ekvation betraktas här som en matematisk funktion där kunskap är en funktion av bland 

annat information. Omvänt kan information ses som en funktion av bland annat 

kunskap. Den eller de som utvecklar värderingsmodellen formulerar sin kunskap 

explicit vid utvecklingen av värderingsmodellen och uttrycker den i termer av data och 

information. Detta är en form av externalisering. 

När användarna använder värderingsmodellen tar de del av hela eller delar av den 

information, den explicita kunskap, som värderingsmodellen representerar. Det är inte 

bara de utdata som presenteras på skärmen som är information. Även indata och beräk

ningslogik är information. En användare som enbart ser utdata rar inte samma typ av 

information som en som även ser indata och kan göra en koppling mellan utdata och 

indata. En användare som också kan beräkningslogiken rar ytterligare information. Vid 

användningen av en modell sker framförallt tolkning av information, explicit kunskap, 
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till tyst kunskap, d v s Internalisering. Sker användningen i grupp kan även 

Socialisering uppkomma. Om modellen tillåter att användaren skapar egna modeller kan 

även Externalisering uppnås. Exempel på det sistnämnda kan vara olika typer av verk

samhetsmodellering där användaren bygger sin egen modell utgående från ett givet 

ramverk. 

Fördjupning av parametrarna i Langefors infologiska ekvation 
Langefors infologiska ekvation kan användas som en övergripande modell för att söka 

förståelse för hur kunskap skapas och utvecklas vid användningen av värderings

modeller. Respektive parameter i Langefors infologiska ekvation kan i sin tur förstås 

utgående från olika teorier. Den information, I, värderingsmodellen kan sägas represen

tera har övergripande beskrivits ovan. Tolkningsprocessen, i, kan sägas vara hur 

användaren umgås med modellen. Tiden, t, är helt enkelt hur lång tid tolknings

processen pågår. Hur användarna som grupp och som aktörer umgås med modellen 

handlar om hur beslutsprocessen som helhet planeras och genomförs. Teorier om 

beslutsprocesser och värderingsmodellers roll i beslutsprocessen har diskuterats i avsnitt 

3 .1. Den parameter som främst är av intresse att diskutera vidare här är tolknings

strukturen, S. 

Tolkningsstrukturen, S, är aktörens förkunskap. Vad som är relevant förkunskap för att 

tolka information från en modell om luftkrig är inte på något sätt givet. Ett antagande är 

att aktörens kunskap och erfarenhet om den verksamhet värderingsmodellen avbildar, i 

detta fall luftkrig, samt om värderingsmodeller och studieverksamhet är tre viktiga 

faktorer. Stöd för dessa antaganden går att finna i litteratur om vilka roller som bör delta 

i IS/IT-utveckling. För att lyckas med IS/IT-projekt rekommenderas förutom rollerna 

kund, ledare och chefer som är intresserade av projektet medverkan av "Data Provider", 

d v s en expert på det verkliga systemet som avbildas samt modellbyggare, modellerare 

och modellanvändare (set ex Robinson 1994). Hur lång aktörens erfarenheten är inom 

dessa områden är ett förenklat sätt att bedöma förkunskapen. Skämtsamt sägs ibland 

inom försvarets studieverksamhet om de som kommer nya in i verksamheten att 10% 

förstår direkt vad det handlar om, för 80% tar det ett år att börja förstå och 10% förstår 

aldrig vitsen med studieverksamhet. En bedömning av hur en persons fallenhet för 

studier är därför minst lika viktig som antalet års erfarenhet av studieverksamhet. När 

aktörerna intervjuas har det dessutom förflutit ca 20 år sedan studierna genomfördes. De 

värden de intervjuade uttrycker påverkas även av erfarenheterna efter 1982. Erfaren

heterna före 1982 sätts dock i fokus här. 
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Sammanfattningsvis är en utgångspunkt för att beskriva tolkningsstrukturen, S, aktörens 

eller gruppens kunskap och kompetens om 1) den verksamhet värderingsmodellen 

avbildar, 2) studier och 3) värderingsmodeller då studierna inleddes. Studier är hela 

processen som bedrivs av en studiegrupp för att ta fram ett beslutsunderlag. Arbetet med 

värderingsmodeller är en del av studiearbete. 

Den ovan valda utgångspunkten för att beskriva tolkningsstrukturen, S, grundar sig på 

mina praktiska erfarenheter. Den valda utgångspunkten är en förenkling. Teorier om 

kommunikation menar att hur en person tolkar signaler från omgivningen beror på 

individens totala referensram. Referensramen inkluderar bland annat begreppsapparat, 

övertygelser, värderingar och attityder (Rapp, 1993, s.119). Sådana faktorer har endast 

indirekt inkluderats i den ovan valda utgångspunkten för tolkningsstrukturen. 

Teorier om hur beslutsfattare använder sig av beslutsunderlag och på vilka grunder 

beslutsfattare tar beslut är ett kompletteterande perspektiv till vad värderingsmodellen 

kan ge. Detta kommer behandlas i det följande avsnittet. Dessa teorier berör också 

betydelsen av en individs referensram. 

3.3 Beslutsfattande 

En definition av begreppet beslutsfattande är: beslutsfattande är processen att välja ett 

av flera alternativ (Sharif, 1999). Beslutsfattande är ett brett område. Beslutfattande 

behandlas inom exempelvis psykologi, ekonomi, sociologi, vetenskapsteori, filosofi och 

neurofysiologi. Litteratur som gör anspråk på att behandla beslutsfattande övergripande 

omfattar vanligen flera av dessa område (Jennings & Wattam 1994, Kahneman & 

Tversky 2000). Beslutsfattande kan betraktas kopplat till organisationsstruktur, organi

sationskultur eller politik. Beslutsfattande kan ses som en grupprocess och studeras 

utgående från teorier om hur grupper agerar. Beslutsfattande kan också studeras 

utgående från hur en enskild beslutsfattare agerar mot exempelvis mot bakgrund av 

beslutsfattarens personlighet. Detta är endats några exempel på olika perspektiv på 

beslutsfattande. 

En första avgränsning här är att välja ett individperspektiv före ett grupp- och/eller 

organisationsperspektiv. Min bedömning är att individperspektivet inte kan uteslutas 

mot bakgrund av avhandlingens syfte. Hur beslutsfattare samverkar med andra berörs i 

viss mån, men då utgående från beslutsfattaren som individ. Det skulle vara intressant 

att även studera det valda fallet från ett grupp- och organisationsperspektiv. 
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Tidsåtgången för en "normal" licentiatavhandling medger dock inte för många 

perspektiv. 

Teorier om hur beslutsfattare använder beslutsunderlag och hur de fattar beslut hämtas i 

första hand från litteratur inom ekonomi, som i sin tur använt sig av teorier från 

psykologi och andra områden. 

Alla aktörer som aktivet medverkar i en beslutsprocess inom försvarets studieverksam

het kan ses som beslutsfattare. De som utvecklar och använder värderingsmodellerna 

har en syn på beslutsfrågan och agerar utgående från den, likväl som överbefälhavaren 

har en syn på beslutsfrågan och agerar utgående från den. De teorierna om besluts

fattande som diskuteras här används därför för att betrakta alla inblandade aktörer, inte 

enbart de aktörer som i andra avsnitt betecknas som beslutsfattare. 

Värderingsmodellen som del av beslutsunderlag 
Beslutsprocessen i sig är en form av formella analys, d v s en analys som karakteriseras 

av att angripa beslutsproblem systematiskt, logiskt och analytiskt. Syftet med en formell 

analys anges ofta vara att få fram ett bättre beslutsunderlag, bättre information, som kan 

bidra till bättre beslut. Olika teorier menar dock att formell analys ofta används för 

andra syften (Langely, 1989). Formell analys kan användas för att rättfärdiga beslut som 

redan är fattade och/eller för att ge intryck av handling. Formell analys kan även 

används för att skapa ett åtagande och/eller för att legitimera handling (sammanställt av 

Langely, 1989). Det finns ingen enad bild av hur formell analys och beslutsunderlag 

används. Olika författare använder olika begrepp. Som utgångspunkt för analysen 

används här en teori som anger att det finns fyra olika sätt att använda beslutsunderlag 

(fritt från Vedung, 1991): 

1. kunskapen som beslutsunderlaget förmedlar kan användas direkt för beslut. I 

beslutsunderlaget rekommenderas ett alternativ och beslutsfattaren väljer detta 

alternativ utan att väga in andra faktorer. Beslutsunderlaget utgör hela underlaget för 

beslut. 

2. som extra information. Beslutsfattaren tar del av beslutsunderlaget men använder 

även andra underlag och väljer alternativ utgående från en sammantagen 

bedömning. 

3. för att rättfärdiga redan fattat beslut 

4. inte alls, eftersom besluten är en ren följd av visioner och strategier och inte behöver 

rättfärdigas 

Teorin har valts för att den sammanfattande beskriver att beslutsunderlag kan användas 
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för andra syften (punkt 3) än det som vanligen anges (punkt 1-2) och att det inte behöver 

användas alls (punkt 4). Punkt 1 och 2 kan utvecklas vidare, exempelvis genom att 

använda modellen i Figur 3.2 för att beskriva ett spektrum av datoranvändningar (Olve, 

1985). De övre högra hörnet i Figur 3.2, människan lyder eller förkastar, berör även 

punkt 4 ovan. 

~ Data Konsekvens- Beslutsråd 
an beräkningar 

använder info till: 

Beslut Datorn bara som Pröva alternativ till Människan lyder 

informations bank något uppfattas duga eller förkastar 

Idekontroll Beräkningsunderlag Datorn silar Datorn väljer och 

från datorn människans förslag föreslår "bättre 

alternativ" 

Inspiration Förbättrad om- What if-lekar Datorns råd start-

världsbevakning ger punkt för ideer 

människan ideer 

Figur 3.2 Datoranvändning (från Olve, 1985, s.86, Figur 9) 

De värderingsmodeller som används inom försvarets studieverksamhet ger vanligen 

konsekvensberäkningar. Konsekvensberäkningarna används av en studiegrupp för 

beslut, idekontroll och/eller inspiration och som underlag för spel och/eller någon annan 

form av värdering. Studien som helhet resulterar i beslutsråd. Beslutsråden, och 

konsekvensberäkningarna, presenteras för högre chefer i skriftlig och muntlig form. 

Datorn, värderingsmodellerna, ger en form av beslutsunderlag till de som utvecklar och 

använder modellerna inom studiegruppen. Studiegruppen levererar skriftliga och 

muntliga rapporter, d v s en annan form av beslutsunderlag till de som tar del av studie

resultatet. Figur 3.2 kan användas som en modell för att betrakta både datoranvändning 

och/eller användning av människor. Figuren duger även för att beskriva hur en bra chef 

kan använda människor (Olve, 1985, s.87). 

Ingen av aktörerna kommer att ta del av exakt samma beslutsunderlag. Inom vissa 

grupper kan dock beslutsunderlaget ha stora likheter. Det är inte bara användarnas 

tolkningsstruktur och referensramar som har olikheter. Beslutsunderlagets form och 

innehåll varierar också, mer eller mindre. 

Beslutsfattare kan använda sig av beslutsunderlag - resultatet av datorkörningar, 
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skriftliga rapporter eller människor - på olika sätt. Varför väljer en beslutsfattare att 

använda ett beslutsunderlag på ett visst sätt? Vad är de bakomliggande motiven? Teorier 

om hur beslutsfattare angriper en beslutssituation kan fördjupa förståelsen för dessa 

frågor. 

Motiv för hur beslutsfattare använder beslutsunderlag 
Hur en beslutsfattare angriper en beslutssituation beror på typen av beslutsproblem, 

personligheten hos beslutsfattaren och hur osäkerheten i beslutssituationen uppfattas 

(Edlund m fl, 1999, s.21). Komplexa beslut, som beslut om utveckling och anskaffning 

av system inom försvaret, kan inte lösas rutinmässigt och kräver alltid samarbete 

mellan flera aktörer/grupper av aktörer. Beslutssituationen handlar både om hur de 

enskilda aktörerna fattar beslut och om hur de samverkar under beslutsprocessen. De 

beslut som diskuteras här karakteriseras också av stor osäkerhet om beslutsalternativen 

och utfallet vid val av olika alternativ. 

Värderingsmodellerna kan betraktas som en möjlighet för beslutsfattarna att skapa, 

utveckla och kommunicera mentala systemmodeller av verksamheten som stöd för 

beslut. Om beslutsfattaren, eller beslutsfattarna som grupp, kan och/eller vill använda 

sig av denna möjlighet beror enligt teorier om beslutsfattande bland annat på besluts

fattarens personlighet, kognitiva förmåga, känslor, intuition och värderingar. Här har ett 

antal motiv för hur beslutsfattare använder beslutsunderlaget valts. Strukturen nedan har 

sin utgångspunkt i en teori som betraktar beslutfattande som hantering av osäkerhet 

(Sjöstrand, 1997). 

Andra teorier inom beslutsfattande har likartade motiv för hur beslutsfattare fattar beslut 

och använder beslutsunderlag. En teori om beslutsfattande menar att beslutsfattande kan 

beskrivas med de tre faserna identifiering, alternativformulering, och utvärdering 

(Simon, 1965). I alla tre faserna finns behov av information. Informationen kan hämtas 

från omvärlden eller från det egna minnet. Människor tenderar dock att över- eller 

undervärdera betydelsen av ny information (Simon, 1979). Motiven nedan kan ses som 

en förklaring till varför människor tenderar att över- och undervärdera betydelsen av 

information. 

Motiven som beskrivs har dock många, och ibland motstridiga, definitioner i 

litteraturen. Det gäller särkilt definition av kognitiv kapacitet, känslor och intuition och 

samverkan mellan dem. Här görs ingen djupgående analys av vad olika teorier anger, 

eftersom motiven enbart skall användas för att tillföra perspektiv vid analysen. 
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Kognitiv kapacitet 

Kognitiv kapacitet innebär en persons förmåga att definiera och representera fenomen 

mentalt (Sjöstrand, 1997). En beslutsfattare behöver definiera och representera besluts

alternativen och deras förmåga mentalt i samtliga faser under en beslutsprocess. 

Olika personer har olika kognitiv kapacitet. Hur och när den kognitiva kapaciteten 

byggs upp är ett brett område i sig. Hur mycket som är medfött och hur den påverkas av 

miljön diskuteras (Gelman, 1999). Att den påverkas av miljön tycks dock många vara 

överens om. Tankemönster, myter, föreställningar och modeller tillhör kulturen i en 

organisation (Olve, 1985, s.18). Våra föreställningar påverkas av de grupper vi är och 

har varit medlem i. 

Känslor och intuition 

Information kan bearbetas med tanke eller känsla (Jung, 1923). Tanke kan likställas med 

kognitiv kapacitet. Känsla är att bearbeta information genom att ta ställning till om den 

är bra/dålig, god/ond utan att särskilt precisera orsakerna till ställningstagandet (Edlund 

m fl, 1999). Tanke och känsla kompletterar varandra och utgör tillsammans en helhet 

(Zajonc, 1980). 

Med intuition avses här erfarenhet som individen inte kan förklara, och som inte kan 

kopplas direkt till känslor. Studier av intuitiva beslut leder lätt in på områden som 

vetenskapsteori, filosofi, psykologi, sociologi och neurofysiologi (Olve, 1985, s.25). 

Känslor och intuition är olika fenomen, men att utröna om en person grundar ett 

uttalande på känslor eller intuition är svårt att avgöra eftersom varken känslor eller 

intuition per definition kan förklaras explicit. Uttryck om vad som var bra eller dåligt 

och som ej kan kopplas till kognitiv förmåga betraktas som känslor och intuition i 

analysen. 

Vanor 

V anor är handlingar och åtgärder som huvudsakligen görs utan kognitiv ansträngning 

och utan känslor. 

"The aesthetic dimension" 

Ett sätt att bearbeta information, utan kognitiv ansträngning, genom att ta ställning till 

om något är vackert/läckert och skapar en känsla av välmående. "The aesthetic 

dimension" har en koppling till känsla och intuition. 
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Genuina relationer, delade ideal och värderingar 

Genuina relationer, delade ideal och värderingar är ett sätt för människor att hantera 

osäkerhet i samverkan med andra (Sjöstrand, 1997). Delade värderingar och ideal bidrar 

till förtroende och gemensam förståelse. Delade föreställningar ger oss övertygelsen att 

vi kan förutsäga vad andra kommer att göra - och sympatisera med det, eftersom vi 

själva skulle agerat likadant. Detta är den bästa grunden för förtroende (Olve, 1985, 

s.20). 

Genuina relationer, relationer med nära vänner och familj, har betydelse för samverkan 

med andra. Genuina relationer är känslomässiga. 

Tvångsmedel 

Tvångsmedel är ytterligare ett sätt att hantera osäkerhet i samverkan med andra 

(Sjöstrand, 1997). Hot och utpressning är exempel på tvångsmedel. 

Användningen av värderingsmodeller kopplas ofta samman med kognitiv kapacitet. 

Användningen av värderingsmodellerna kan även betraktas utgående från att aktörerna 

även kan grunda sina beslut på känslor och intuition, vanor, "The aesthetic dimension", 

genuina relationer, delade ideal och värderingar samt tvångsmedel. 

Diskussion utifrån teorierna om beslutsfattande 
Aktörerna som själva medverkar vid utvecklingen eller användningen av värderings

modellen lär sig eventuellt något som kan påverka synen på beslutet. De aktörer som 

inte själva medverkar direkt vid utvecklingen och användningen av värderingsmodellen 

kan ta del av modellarbetet genom den explicita kunskap som de som medverkar direkt 

kan vidarebefordra. I det senare fallet skiljer sig inte informationen från värderings

modellen till sin form från annan extern information. Formen är muntliga presentationer 

och skriftliga rapporter. 

Skiljer sig informationen från modellen från annan information på något annat sätt? Ger 

det aktörerna en mindre känsla av osäkerhet om en modell har använts? Är en skönhets

upplevelse i form av en grafisk presentation av ett händelseförlopp ett sätt för aktören att 

hantera en osäkerhet. Eller ökar osäkerheten? Beror aktörens intryck mer på förtroendet 

för den som presenterar informationen än vad informationen grundar sig på? Är det 

olikheterna i beslutsunderlag, olikheterna hos aktörerna eller både och som har störst 

betydelse för aktörens syn synen på beslutet? 
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Att förstå hur aktörerna tar ställning till olika typer av information är svårt av flera skäl. 

Aktören kanske inte själv är medveten om vilka motiv som egentligen styr hans syn på 

beslutsfrågan. I den mån han är medveten om dem kanske han inte kan uttrycka dem. 

Antingen för att det är tyst kunskap eller för att motiven är av sådan karaktär att de inte 

är lämpliga att uttrycka. Ett sätt att undersöka huruvida modellarbetet inverkade på 

beslutet kan vara att fråga huruvida aktörerna anser att modellarbetet bidrog med nya 

ideer som underlag för beslutet eller om modellarbetet bidrog till att stärka argumenten 

för aktören. På detta sätt behöver motiven inte uttryckas om beslutsfattaren inte kan 

eller vill. 

3.4 Sammanfattning teoretiskt ramverk 

Beslutsprocessen inför utveckling och anskaffning av större system inom försvaret är ett 

komplext samspel mellan en mängd aktörer över en längre tidsperiod. Utgångspunkten 

här är att de enskilda aktörerna utgör kärnan för hur beslutsprocessen utvecklas. 

Teorierna om kunskap, kommunikation och beslutsfattande har huvudsakligen utgått 

från ett individperspektiv och hur individer samverkar med andra. Beslutsprocessen kan 

även betraktas ur andra perspektiv, exempelvis ur ett politiskt eller organisatoriskt 

perspektiv, vilket dock inte behandlas inom ramen för denna avhandling. 

Aktören 

··············· Kunskap och erfarenhet (S) •• • Beslut • •• 
- den verksamhet värderings-: (val av flygplanstyp)\ 

modellen avbildar l •. 
- studier : Mentala modeller av ! 
- värderingsmodeller ; verksamheten (flyg- : 

\ plansalternativens / 
•.. förmåga) (K) •• •• 

Intuition • ••••••••••• ••"' 

"The aesthetic dimension" 

Figur 3.3 Sammanhang mellan de valda teorierna. 
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De aktörer som medverkar inom försvarets planeringsprocess beskrevs i föregående 

kapitel (avsnitt 2.4, Figur 2.2) som aktörer som utvecklar modellen, aktörer som 

använder modellen samt aktörer som fattar strategiska beslut. Alla inblandade aktörers 

kunskap och värderingar kan ha betydelse för beslutsunderlaget och beslutet. Alla 

inblandade aktörer tar ställning i beslutsfrågan och fattar därmed successivt olika del

beslut som kan ha betydelse för det formella beslutsunderlaget och beslutet. Teorierna 

om kunskap och beslutsfattande kan därför tillämpas på alla inblandade aktörer oavsett 

deras formella roll i beslutsprocessen. 

De teorier som valts sätter kopplingen mellan aktörernas mentala modeller av verksam

heten, synen på beslutsfrågan och värdet av värderingsmodellerna i fokus. Figur 3.3 är 

ett försök att åskådliggöra sammanhanget mellan de teorier som valts, med utgångs

punkt från att en aktör kan välja att använda sig av information från värderingsmodellen 

och/eller annan extern information. 

Molnet i Figur 3.3 är en modell av aktörernas hjärna. Värderingsmodellen representerar 

en typ av information. Aktörerna kan välja att ta del av denna information. Aktören kan 

också välja andra externa influenser för att utveckla sina mentala modeller av verksam

heten. Den bild som åskådliggörs i Figur 3.3 är aldrig statisk. Informationen från värde

ringsmodellen förändras under beslutsprocessen liksom de externa influenserna och 

aktörens kunskap och erfarenhet och eventuellt även värderingar. 

Vad som är tolkningsstruktur, kognitiv förmåga, känslor, intuition och vanor är inte 

enkelt att särskilja. Tillsammans påverkar dock dessa faktorer aktörens mentala modell 

av verksamheten och synen på beslutet. Hur aktören uppfattar informationen från värde

ringsmodellen och externa influenser beror dels på parametrarna i Langefors infologiska 

ekvation (som har markerats med fet stil) men även på de värderingar aktören bär med 

sig. Den kunskapen som ligger till grund för ett beslut har aktören framförallt byggt upp 

successivt under sin livstid, och största delen är tyst kunskap. Beslutsprocessen, 

inklusive värderingsmodellen, kan tillföra information som kan ge ny kunskap om det 

aktuella området. Den kan också hjälpa aktören att göra sig av med tidigare kunskap 

som kanske inte är längre är aktuell. 

De som utvecklar och använder värderingsmodellen får en typ av information från 

värderingsmodellen. De som ej har direkt kontakt med modellarbetet, exempelvis 

formella beslutsfattare, får en annan typ av information från värderingsmodellen. Om 

och hur aktören tar del av informationen från värderingsmodellen beror på aktörens 

erfarenhet och värderingar, men även på förtroendet för de som har utvecklat och använt 
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modellen och som presenterar resultatet. Omgivningens åsikter i beslutsfrågan påverkar 

också aktörens syn på informationen från värderingsmodellen. Exempelvis kanske den 

högst ansvarige beslutsfattaren inte alltid följer majoritetens beslut utan fattar beslut 

utgående från ett fåtal rådgivare, eller förlitar sig helt på sin egen kunskap. 

Beslutsunderlaget, informationen från värderingsmodellen, skriftliga rapporter och 

andra aktörer, kommer ej vara identiskt för någon aktör. Inom vissa grupper kan det 

finnas stora likheter. 

Denna bild av värderingsmodellens värde som information i förhållande till annan 

information utgör en grund för beskrivningen av fallet och analysen. 
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4. BESLUTSPROCESSEN INOM FÖRSVARSMAKTEN 

Fallet omfattar beslutsprocessen inom Försvarsmakten inför beslutet om JAS 1982 och 

tre värderingsmodeller som användes vid studierna. Värderingsmodellerna utvecklades 

och användes framförallt under 1981. Inledningsvis beskrivs beslutsprocessen över

gripande utgående från skriftliga rapporter. Därefter beskrivs utvecklingen och 

användningen av värderingsmodellerna framförallt utgående från intervjuerna. 

4.1 Beslutsfrågan och den formella beslutsprocessen 

Beslutet om vilket flygplansystem som skulle ersätta Viggen var den stora beslutsfrågan 

för flygstaben under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Frågan gällde indirekt 

eventuell avveckling av svensk flygindustri, vilket även var en politiskt viktigt fråga. 

Viggen och SK 60 skulle utgå ur organisationen kring 1990. Frågan om deras ersättning 

började studeras redan i slutet av 1960-talet. 1967-1970 genomförde försvarsmakten en 

omfattande studie av luftförsvaret, LFU67, Luftförsvars Utredning 1967, som kom att 

ligga till grund för studier av luftförsvaret under 1970 och 1980-talen. Under 1970-talet 

studerades en rad olika alternativa flygplanskoncept och olika beslut om inriktningen 

togs successivt såväl inom försvaret som av statsmakt. 

I oktober 1977 redovisades den sk B3LA-beredeningen två alternativa handlingslinjer, 

en med ett lätt attackflygplan (B3LA) och en med en vidareutvecklad Viggen (A20). 

Kostnaderna för dessa alternativ inrymdes inte inom den gällande planeringsramen. 

Flygindustrikommitten föreslog i oktober 1978 att anskaffning av attackflygplan borde 

inriktas mot A20 om B3LA inte kom till stånd. Inte heller denna anskaffning rymdes 

inom den gällande ekonomiska planeringsramen som fanns tillgänglig för attackflyg 

1979-1983 (CFV, 1980). 

I februari 1979 framhåller Överbefälhavaren att flygplansanskaffningen bör inriktas mot 

utländska alternativ om inte tillräckliga ekonomiska resurser tillförs försvaret. 

Statsmakterna beslutar våren 1979 att varken B3LA eller A20 skall utvecklas och ger 

Överbefälhavaren i uppdrag att även granska ett alternativ som bygger på utländsk 

anskaffning. Mot bakgrund av historien är detta ett stort steg. Saab bildades 193 7 med 

uppgift att tillverka flygplan för svenska försvaret (FOA, 1982). Köp utomlands skulle 

sannolikt innebära avveckling av svensk flygindustri, vilket skulle fä såväl säkerhets

politiska, industripolitiska som arbetsmarknadspolitiska konsekvenser. Beslutsfrågan 
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berörde många även utanför försvarsmakten. Det går att påstå att den stora beslutsfrågan 

var om det skulle bli ett utländsk eller ett svenskt flygplansalternativ. Det fanns starka 

förespråkare för båda alternativen inom försvarsmakten. 

Inriktning mot ett enhetsflygplan 
Under senare delen av 1979 föreslog ÖB en ny typ av enhetsflygplan för jakt-, attack 

och spaningsuppgifter - JAS. Ideerna om denna nya typ av flygplan hade vuxit fram 

under de perspektivplaneringsstudier som genomförts under 1979 av Försvarsstaben. 

"I flygsystemet ingår en ny typ av enhetsflygplan (JAS-ny) för jakt-, attack- och 

spaningsuppgifter. "(FM 1979, s.65). 

Regeringens beslut om att försöka förverkliga JAS-alternativet kom strax därefter. 

"Det perspektivplanearbete som bedrivits av överbefälhavaren har entydigt visat på ett 

operativt behov av ny gemensam plattform för jakt-, attack- och spaningsuppgifter 

(JAS) under 1990-talet. Detta gäller på alla studerade ekonomiska nivåer . 

... flygplansanskaffaingen bör inriktas mot att i början av 1990-talet ersätta Viggen

systemet med ett JAS-system ... 

... underlag skall tas fram för ett avgörande beslut i samråd med 1982 års försvars

beslut. " (Regeringen, 1980) 

Regeringen beslöt 1980-04-10, i avvaktan på Riksdagens beslut, att Prop. 1979/89:117 

(Regeringen, 1980) skulle ligga till grund för försvarsmaktens planeringen. I komplette

rande anvisningar om flygplansfrågan till försvarsmakten skrev regeringen bl a att 

Överbefälhavaren senast 1981-10-01 skall insända erforderligt beslutsunderlag 

Underlaget skall minst omfatta ett system med inhemsk sammanhållen utveckling 

och produktion samt ett system som anskaffas i utlandet (CFV, 1980). 

Beslutsfrågan gällde nu framförallt alternativen svensk utveckling eller utländsk 

anskaffning. Försvarsmaktens hade nu ca 17 månader på sig att ta fram ett besluts

underlag. ÖB ger 1980-04-09 CFV preliminära direktiv för arbetet med systemplan 1 

och 2 7• Systemplan 1 skulle rapporteras i oktober 1980, och Systemplan 2 i september 

1981. 

7 Formerna för att ta fram denna typ av beslutsunderlag hade utvecklats inom försvaret sedan slutet av 
1960-talet, då det gällande planeringssystemet introducerades (SOU 1969:25). Planeringssystemet 
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Systemplan 1 
När CFV överlämnar systemplan 1 till ÖB i oktober 1980 poängteras i rapportens inled

ning att dokumentet främst är en sammanställning av arbetsläget, en förteckning av 

problemområden och framförallt förslag till inriktning av den fortsatta verksamheten. 

Systemplan 1 omfattar bland annat preliminära målsättningar, översiktliga alternativa 

systemlösningar och en översiktlig värdering. Det framgår ej explicit om beslutsfrågan 

är att avgöra vilket alternativ som är bäst eller vilka alternativ som duger. 

I ÖB direktiv till CFV inför systemplan 2 formulerades beslutsfrågan enligt följande. 

"I FB 82 skall Riksdagen beträffande flygplansfrågan i första hand ta ställning till om 

anskaffning av JAS skall ske genom inhemsk sammanhållen utveckling och produktion 

eller om den skall baseras på utländskt alternativ." (CFV c., 1981) 

Systemplan 2 
Ovanstående formulering ger möjlighet till olika preciseringar av beslutsfrågan. Av 

rapporten från systemplan 2, punkt 1 nedan, framgår att beslutsfrågan tolkats som 

"Duger svensk JAS?". 

"Värderingsunderlaget bör vara så beskaffat, att möjlighet ges att inför 1982 års 

försvarsbeslut kunna avgöra huvudfrågan huruvida: 

l. ett inhemskt sammanhållet svenskt koncept är godtagbart ställt mot givna operativa 

krav; 

2. ett eller flera utländska koncept uppfyller nämnda krav. 

Av denna anledning går det inte att utföra värderingen som en relativ jämförelse; vilket 

systemalternativ är i kostnads/effekthänseende att föredra ... Den värdering som skall 

göras måste således medge en absolutvärdering, d v s de effekter som uttrycks i värde

ringskriteriernas effektmått skall logiskt kunna härledas från specificerade krav och 

offerternas innehåll. Detta ställer särskilda och mycket höga krav på konsistens i upp

byggnaden av värderingsmetod." (CFV b., 1981, s. 2) 

Fyra amerikanska alternativ och ett svenskt JAS-system studeras i systemplan 2. Arbetet 

avrapporteras i två steg. En första rapport lämnas 1981-09-17. På grund av tidspress 

innebar bland annat att konsekvenser av ett system, i form av effekt och kostnader, skulle belysas inför 
beslut om anskaffning eller utveckling. En studie av ett systems effekt och konsekvenser som underlag 
för beslut om utveckling eller anskaffning benämndes systemplan. Delar av planeringssystemet lever kvar 
även idag. 
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redovisas inte grunderna för slutsatserna och ställningstagandet samt studiemetodiken i 

denna rapport. Ställningstagandet, svaret på beslutsfrågan, sammanfattas i denna rapport 

enligt följande. 

"Min slutsats av värderingsarbetet är att svensk JAS i taktiskt hänseende uppfyller de 

fordringar som ÖB fastställt för systemet i fråga och att den är tekniskt realiserbar. " 

(CFV a., 1981, s. 2) 

Grunden för slutsatserna och studiemetodiken rapporteras 1981-12-17. Ställnings

tagandet har ej förändrats men det preciseras. 

"Studieresultatet visar att svensk JAS med stöd.från bas- och strilsystemen har förut

sättningar att bli ett väl användbart system för luftförsvar med god förmåga även i 

attack- och spaningsuppgifter. I luftförsvaret visar den upp ungefär samma potential 

som de större systemen F-18 och Fl6. En förutsättning för att denna potential skall 

kunna realiseras är att erforderlig utbyggnad sker av bas- och strilsystemen och att 

svensk JAS erhåller de prestanda i olika avseenden som förutsatts i studierna. " (CFV 

a., 1981, s.1) 

Systemplan 2 utgör underlag för Överbefälhavarens underlag till regeringen men det är 

också myndigheten CFV krav på flygsystemet som grund för FMV specifikation. 

Operativ värdering 
Den operativa värderingen av JAS-systemet genomfördes av försvarsstaben inom ramen 

för perspektivplaneringen parallellt och i nära dialog med flygstabens arbete med 

systemplan 2 under sommaren 1981. Den operativa miljön hämtas från de kust- och 

gränsinvasionsstudier som genomförts inom ramen för perspektivplaneringen vid 

försvarsstaben under 1980 och 1981. JAS-frågan är en viktig fråga inom perspektiv

planeringen men inte den enda. Kust- och gränsinvasionsstudierna ligger också till 

grund för det fortsatta arbetet med perspektivplaneringen under 1982. Den operativa 

värderingen av JAS rapporteras skriftligt separat, vid sidan av dokumentationen från 

kust- och gränsinvasionsstudierna, i ett internt PM 1981-09-17. Slutsatsen här är att 

svensk JAS duger operativt men att det innebär en stor risktagning samt att en förutsätt

ning för att det skall duga är att det ursprungliga alternativets prestanda förbättras. 

"Fpl 2 I I O bedöms - under förutsättning att förbättrade luftstridsprestanda kan 

garanteras - fylla våra .framtida operativa krav på ett JAS-system. En tidig inteckning i 
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delar av systemets utvecklingspotential medför emellertid stor risktagning med hänsyn 

till osäkerheter i hotbildens utveckling." (Fst a., 1981) 

Den operativa värderingen utgör dels underlag för det fortsatta arbetet med systemplan 2 

och dels underlag för Överbefälhavarens underlag till regeringen som behandlas i 

militärledningen under hösten 1981. 

Överbefälhavarens underlag till regeringen 
Överbefälhavarens underlag till regeringen inför beslutet om JAS 1982 kommer att 

grunda sig på slutsatserna från systemplan 2 samt den operativa värdering som genom

förs under 1981. 

"Efter genomförd värdering konstaterar Överbefälhavaren att svensk JAS tekniskt och 

operativt motsvarar de egenskaper som krävs för luftförsvar, attack och spaning fram 

emot sekelskiftet." (Fst b., 1981). 

ÖB föreslår att beslut om svensk JAS fattas i försvarsbeslutet 1982. I början av juni 

1982 fattar Sveriges riksdag beslut om att genomföra JAS-projektet (Antvik, 1999, s.1 ). 

Riksdags beslut 

• 
ÖB underlag till regeringen 

Kust- och gränsinvasionsspel Operativ värdering JAS 

Systemplan 1 Systemplan 2 Bilaga 10 

1980 1981 1982 

Figur 4.1 Översikt tidförhållanden för systemplaner, operativ värdering och Överbefälhavarens underlag 

till regeringen. 

4.2 Värderingen och modellernas roll vid värderingen 

Värderingen av JAS-systemet (flygplanen inklusive bas- och strilsystemen) som genom

förs av flygstaben och försvarsstaben under 1980 och 1981 omfattar flera områden: 

• taktiskt/operativ användbarhet 
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• moderniseringsmöjligheter 

• utbildningsmöjligheter 

• realiserbarhet 

• kostnader 

Här diskuteras enbart den taktiska/operativa värderingen som genomfördes inom ramen 

för systemplan 1, systemplan 2 och den operativa värderingen. Systemplan 1 berörs 

endats översiktligt eftersom de aktuella modellerna användes först under systemplan 2 

och den operativa värderingen. 

Värdering i Systemplan 1 
Systemplan 1 genomfördes av JAS-gruppen vid flygstaben. Studien omfattade att ta 

fram målsättningar för JAS-systemet, alternativa tekniska lösningar samt att värdera de 

tekniska lösningarna. En översiktlig operativ/taktisk värdering genomfördes genom att 

ett antal officerare med lång erfarenhet som flygförare gav sin uppfattning om alternati

vens egenskaper i åtta olika typsituationer. Alternativens operativa och taktiska värde 

rangordnas preliminärt mot de målsättningar som har definierats. Alternativens värde 

beskrivs i termer av bra, godtagbara, tveksamt godtagbara och ej godtagbara. Denna typ 

av värdering valdes med hänsyn till att tiden för att värdera var kort. Några färdiga 

modeller för att värdera fanns inte att tillgå när arbetet påbörjade våren 1980. I samman

fattningen till Systemplan 1 konstateras att värderingen behöver utvecklas i det fortsatta 

arbetet. 

"Underlaget för här redovisad värdering är osäker och ofullständig. . .. 

Till föreliggande värdering har endast översiktliga metoder hunnit tas fram. En eller 

flera mera utvecklade värderingsmodeller måste komma till användning i den slutliga 

värderingen." (CFV, 1980, s. 29) 

En Operativ värdering hade inte varit möjlig att genomföra. CFV hänvisade i system

plan 1 till att den förutsätts ske inom ÖB perspektivstudier. 

Förberedelser för värdering i Systemplan 2 & Operativa värdering av JAS 
JAS-gruppen och operationsanalytiker vid flygstaben intresserar sig nu för hur den 

operativa och taktiska värderingen av flygsystemen skall ske under 1981. Resultatet blir 

att två olika värderingsmodeller utvecklas parallellt under våren 1981. Den taktisk 

värderingsmodellen, KALINKA, växer fram i nära samverkan med JAS-gruppen. En 

operativ värderingsmodell, LOTS, växte fram vid flygstabens operationsanalytiska 
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grupp för att användas vid den operativa värderingen av JAS som genomfördes vid 

försvarsstaben. 

Under Kust- och gränsinvasionsstudiema som genomfördes före den operativa 

värderingen användes en manuell modell för operativ värdering som till sin struktur 

liknar LOTS. Modellen utvecklades och användes av operationsanalytiker vid försvars

staben med stöd av officerare inom försvarsstabens studieorganisation. Denna manuella 

modell användes troligen vid den operativa värderingen parallellt med att LOTS 

utvecklas och börjar användas. De intervjuades syn på om det var den manuella 

modellen eller LOTS som användes vid den operativa värderingen går isär och den 

skriftliga dokumentationen ger inte en entydig bild av vilken av dem som användes. 

"Den luftoperativa värderingsmodell som utarbetats under Kust- och Gränsstudierna 

har av FS [Flygstaben] förbättrats och maskinlagts. Härigenom har det skapats 

förutsättningar för att behandla ett stort antal fall. " (Fst a., 1981) 

Ovanstående citat kan tolkas antingen som om modellen hann maskinläggas och 

användas men också som om den bara hann maskinläggas men inte användas. Denna 

osäkerhet noteras helt enkelt och analysen utgår från den värderingsmodell respektive 

aktörer angett. 

Initiativen till KALINKA, LOTS och den manuella modellen togs oberoende av 

varandra. Trots det kommer de modellerna att fungera som en modellhierarki där de 

operativa modellen hämtar indata från den taktiska modellen. Utvecklingen av LOTS 

påbörjades hösten 1980 och utvecklingen av KALINKA påbörjades i början av 1981. 

Utveckling av LOTS 
Iden att ta fram LOTS-modellen föddes under hösten 1980 av U2:1 (beteckningar på 

aktörer anges i slutet på detta avsnitt). U2:1 kom till flygstabens OA-grupp vid årskiftet 

1979-1980. Han medverkade inte i JAS-gruppen men kom i kontakt med värderings

arbetet i Systemplan 1. Eftersom värderingen inom Systemplan 1 var inriktad mot en 

teknisk/taktisk diskussionsvärdering och eftersom tiden för arbetet med systemplan 1 

var kort bestämde sig U2:1 för att skapa bättre förutsättningar för värderingarbetet i 

Systemplan 2. Flygplansfrågan var den vikigaste beslutsfrågan för Flygvapnet vid denna 

tidpunkt och det var därför naturligt att operationsanalytikema vid Flygstaben engage

rade sig i värderingarbetet även om de inte ingick i den JAS-grupp som ansvarade för 

arbetet med systemplanerna. Som chef för OA-gruppen hade U2:1 då stor frihet att välja 

arbetsuppgifter. U2:1 utvecklade själv LOTS-modellen. 
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'Märsgårdsspelen' kom att inspirera utformning av LOTS. Märsgårdsspelen var de 

Kust- och gränsinvasionsstudier som genomförts vid Försvarsstaben under 1979-1980 

inom ramen för perspektivstudierna. U2:1 medverkade inte själv i dessa studier utan tog 

del av dokumentationen från studierna, och förde en dialog med en operationsanalytiker 

som medverkat i spelen. Innan U2:1 kom till flygstabens OA-grupp hade han varit med i 

de tidigare delarna av perspektivstudierna, ÖB80, på Försvarsstaben. Då genomfördes 

resonemangsspel på operativ nivå med mycket grova avdömningar. Luftförsvars

frågorna var fokuserade på antalet jaktflygplan och bekämpning av stora armador för 

luftförsvarets del. Under ÖB80 hade man arbetat med bassystemets uthållighet och stril

systemets uthållighet, men ej sammanhanget mellan dessa. Frågan efter ÖB80 för luft

försvarets del var hur parametrarna duellförmåga, bassystem och strilsystem samver

kade eller motverkade varandra. Detta var en utgångspunkt för LOTS-modellen. En 

annan utgångspunkt var att U2:1 före tiden på Försvarsstaben arbetade som operations

analytiker på marinstaben där han utvecklade och använde ubåtsmodeller och robot

modeller. U2:1 började som operationsanalytiker på FOA 1973. 

I den dokumentation som finns om modellen beskrivs bakgrunden på följande sätt. 

"För Fst studie 79-80 kust- och gränsinvasion användes olika fiktiva JAS-system. Ur 

dessa studier framkom vissa grundläggande krav på ett JAS-system. För systemplane

studier fanns det ett direkt behov av att genomföra motsvarande studier med "skarpa" 

data på de offererade JAS-alternativen. För att få en rimlig arbetsvolym på ett sådant 

arbete bedömdes en datormodell vara enda möjligheten att med tillgängliga resurser 

genomföra ett tillräckligt antal olika spel för att kunna få en uppfattning om utfallet av 

de olika JAS-alternativen på operativ nivå." (Andersson & Henström, 1983) 

LOTS utformades för att kunna ge underlag för beslutsfrågan "duger svensk JAS?". 

U2:1 hade under hösten 1980 drivit att beslutsfrågan skulle omformuleras från att frågan 

var att avgöra vilket alternativ som var bäst till frågan 'duger svensk JAS?'. 

LOTS utvecklades på samma dator som KALINKA i FOA studielab. U2: 1 påbörjade 

arbetet med LOTS sent hösten 1980 och utvecklade själv modellen på deltid fram till 

sommaren 1981 då de första 'skarpa' körningarna gjordes. Det var också U2:1 som 

gjorde körningarna med modellen. Statistik från KALINKA körningarna användes som 

indata till LOTS. Mellan körningarna fördes en tät dialog om indata och resultat fram

förallt med den officer, Al:1, från flygstaben som både medverkande i JAS-gruppen och 

i försvarsstabens operativa värdering, men även med Ul: 1 som utvecklade KALINKA 
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och med de inom Försvarsstaben som arbetade med perspektivstudierna. Kontakterna 

med övriga medlemmar i JAS-gruppen var mer sparsamma. Resultatet presenterades 

inte för några av de högre beslutsfattarna inom Försvarsstaben av U2:1 själv. 

I bilaga 10 i systemplan 2 beskrivs resultatet av LOTS-körningarna. Denna bilaga kan 

sägas utgöra den formella avrapportering av arbetet med LOTS inför beslutet 1982. 

Utvecklingen av LOTS har fortsatt i olika steg fram till början av 1990-talet. 

Utveckling av KALINKA 
Inför systemplan 2 begärde flygstaben in offerter för fyra flygsystem, tre amerikanska 

och ett svenskt. Vid årskiftet 1980/81 kom det 600 kg papper från Washington och ett 

par hundra kilo från Saab. Chefen för studieavdelningen på flygstaben gav då en officer, 

Al:1, en pilot inom JAS-gruppen, uppgiften att utvärdera offerterna på taktisk nivå på 

ett relevant sätt. Grundproblemet var hur man skulle kunna värdera den stora mängden 

data som offerterna innehöll. 

Al:1 som fått värderingsuppgiften råkade vid ett möte den 9 januari 1981, som rörde 

något helt annat, träffa Ul:1, som han kände sedan tidigare. Ul:1 började som pilot 

1953, och kommenderades 1968 från Försvarsstaben till LFU 67 för utveckling av 

studiemetodik för de operativa luftförsvarsstudierna under LFU 67 och de efterföljande 

STRIL-studierna under SUS 70. Ul:l anställdes 1970 vid FOA för att delta i utveck

lingen av FOA Studielab. Al:1 berättade om uppgiften för Ul: 1 som tyckte den lät 

spännande. Detta kom att bli starten för modellen KALINKA som inledningsvis gick 

under arbetsnamnet SNOOPY. Under några veckor arbetade Ul:1 och Al:1 med att ta 

fram ett förslag till värderingsmetod och en övergripande kravspecifikation för 

modellen. Den 23 januari 1981 presenterades ett utkast till värderingsmetod som inne

bar utveckling av modellen KALINKA för flygstaben av Ul:1 och Al:l. Utkastet 

omfattade arbetsformer, organisation, lokal- och datorfrågor, simuleringsmodellen, 

personalfrågor, dokumenthantering och tidsplaner. Osäkerheter, kostnader och koppling 

till andra arbeten inom JAS-projektet berördes också (Kallin, 1981 ). 

Det fanns flera motiv för valet av simuleringsmodell och värderingsmetod. Ul:1 hade 

varit med i LFU67, en studie av flygsystemet på övergripande nivå. Värderingarbetet i 

LFU67 hade varit omfattande men det hade inte gått ner på luftstridsnivå i detalj. För att 

komma ett steg längre än LFU67 ville Ul:l därför att KALINKA skulle gå ner mer i 

detalj. 
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"LFU-studien var ju inte nere på luftstridsnivå ... men den här (Kommentar: den här är 

KALINKA) är byggd som en förare skulle göra, dvs i stort sett som när man köper en 

diskmaskin eller bil, man plockar ihop dom här värdena och sen säger du att verkar det 

som det här skulle göra det jag är road av." U 1 : 1 

En annan ide som påverkade utformningen av KALINKA var att Ul: 1 bedömde att det 

inte skulle finnas tid att presentera resultatet av värderingsarbetet på ett bra sätt i 

rapportform. 

"Jag förstod att det skulle bli så bråttom att man inte kunde göra någonting av typen 

rapport. Experterna, förarna, eller dom som sysslade med systemplanen skulle vara 

inblandade i själva produktionen av underlaget så att man så att säga satt och tittade 

på det då det växte fram. Det var alltså i stort sett att ta de här beskrivningarna vi hade 

om flygplanen och levandegöra dom för dom som faktiskt var sakkunniga. " Ul: 1 

Ytterligare ett motiv för att utveckla en ny modell var att det inte fanns någon färdig 

värderingsmodell tillgänglig. 

" ... såna här modeller skall man ha färdigt, liggande i skåpet. Det är ju en teknik som 

man bygger upp under mycket lång tid. Men problemet hela tiden med såna här 

modeller att alla tycker det är jättekul att bygga modeller, ingen tycker det är kul att 

underhålla dem. På den tiden trodde ju FOAfortfarande att man skulle ordna det här, 

så att man skulle ha något som man kallade för programhållare. Det bröt ju ihop. 

Programhållarna satte igång och utvecklade sina program och sen så gav dom sig iväg, 

så de gjorde inte vad man tänkt sig. Eller också så stod modellerna still så dom var 

oanvändbara. Så det fankade inte överhuvudtaget inte. Följden var då att när vi skulle 

starta upp det här då fick man alltså börja från början. " U1: 1 

Processen för att utveckla modellen gick vidare utan formella åtaganden. Den 13 

februari hade ett förslag till organisation, handlingsprogram och utkast till modell

struktur tagits fram. Den 19 februari fanns ett utkast till kravspecifikation för modellen 

på ca 25 sidor. Det formella åtagandet kom att senare under våren 1981. Flygstaben 

hade det övergripande ansvaret för arbetet. FOA ställde personal, datorer och lokaler 

tillförfogande för att ta fram programmet och för driften av den färdiga simulerings

modellen. Ul:1 var projektledare vid FOA. Koordineringen av programarbetet av 

sammanhölls av en systemutvecklare vid FOA. FMV svarade för att ta fram grund

underlag för studerade system. FF A ansvarade för systemsamordning, vilket dels inne

bar att kontrollera att flygsystemen behandlades på ett sätt som motsvarade praxis och 
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dels för urval och framtagning av delprogram för behandling av flyg- och robotbanor, 

radarprogram m m. Programmeringen genomfördes framförallt av programmerare från 

FOA och ett antal programmerare vid FF A. Ul: 1 vidareutvecklade successivt krav

specifikationen och programmeringen skedde i mycket nära samverkan med Ul: 1. 

Den första körningen med KALINKA genomfördes den 24 april 1981 (Kallin, 1981). 

När modellen började bli flygfärdig plockades 6-7 piloter in från flygförbanden för att 

köra modellen. Al: 1 och Ul: 1 strävade efter att få med de bästa piloterna i landet. 

" ... där letade vi upp de vad vi ansåg de mest kvalificerade taktikerna och duktiga 

piloterna. " Al: 1 

Piloterna fick först lära sig flyga modellen och medverkade sedan i värderingen av flyg

planen i modellen. Efter varje flygpass i modellen fick förarna beskriva hur de 

uppfattade flygplanet utgående från en värderingsskala. 

Värderingskalan hade tagits fram utgående från målsättningen för JAS-systemet. 

Målsättningen för JAS-systemet uttrycks övergripande i termer av ÖB grundläggande 

operativa krav. De operativa kraven konkretiserades i form av åtta så kallade typsitua

tioner som preciserades under systemplan 1. Typsituationerna bröts i sin tur ned i ett 

antal uppdragskedjor. Uppdragen blev styrande för vilka simuleringarna som skulle 

genomföras i KALINKA. Dimensionerande egenskaper i typsituationerna identifiera

des och rangordnades. Det var dessa dimensionerande egenskaper systemen värderades 

mot. Framförallt beskrevs konsekvenser av systemens styrkor och brister i de dimensio

nerade egenskaperna. Där det var möjligt värderades systemens förmåga för de 

dimensionerande egenskaperna i termer av "icke godtagbar" till "väl godtagbar". 

KALINKA användes intensivt under sommaren 1981. Ul:1 och Al:1 var de som 

arbetade mest med den taktiska värderingen och med körningarna av KALINKA. Al:1, 

U 1 : 1 och övriga piloter körde modellen under dagarna. A 1 : 1 och U 1 : 1 analyserade 

resultatet under kvällarna. 

"Och vad gällde framtagandet av modeller och den taktiska värderingen, där bodde i 

princip i varje fall U1: 1 och jag i FOA studielab, i spe/hålan. Vi jobbade väl en 18 tim 

om dygnet under den värsta perioden, det var väl ett halvår någonting. " A 1 : 1 

KALINKA används i samverkan med LOTS och den manuella modellen vid värderingen 

i systemplan 2 och den operativa värderingen. 
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Samverkan vid användningen av värderingsmodellerna 
Värderingen i Systemplan 2 görs med hjälp av modellerna LOTS och KALINKA. 

Arbetet pågår under sommaren och hösten 1981. Av JAS-gruppens fyra medlemmar 

deltar en aktivt i modellarbetet, framförallt vid utvecklingen och användningen av 

KALINKA. JAS-gruppen i övrigt är framförallt inriktad på att fä klart beskrivningen av 

kraven på systemet som helhet, som skall lämnas till FMV. Resultatet av modellarbetet 

presenteras för JAS-gruppen av de som arbetar med LOTS och KALINKA. Värderingen 

i Systemplan 2 sker inledningsvis parallellt och i samverkan med den operativa 

värderingen av JAS som genomförs av en arbetsgrupp vid försvarsstaben. Systemplan 2 

rapporteras 1981-09-17. På grund av tidspress är inte värderingen helt klar då. I 

december 1981 ges bilaga 10 Taktisk/operativ värdering till systemplan 2 ut. Ytterligare 

ett flygplansalternativ värderas under hösten och resultatet presenteras i bilaga 10 

Taktisk/operativ värdering till systemplan 2 som ges ut i december 1981. Inga nya 

slutsatserna har dock framkommit som motsäger det resultat som presenterats i system

planen i september. KALINKA kommer att utvecklas vidare, men modellarbetet inför 

JAS beslutet 1982 är över i och med systemplan 2 rapportering. 

Den operativa värdering av JAS påbörjas i juni 1981 av en arbetsgrupp vid försvars

staben. Hela denna arbetsgrupp arbetar aktivt med värderingsmodellerna. Gruppen för 

diskussioner om flygsystemens förmåga utgående från utfallet från den manuella 

modellen, LOTS och KALINKA8• Den operativa miljön hämtas från kust- och gräns

invasionsstudierna. Dessa krigsförlopp ger underlag för operativa typsituationer som 

körs i LOTS med input från KALINKA. LOTS körs av U2:1, som presenterar resultatet 

av körningar för gruppen. Arbetsgruppen diskuterar rimligheten i resultatet kopplat till 

indata och diskussionerna ger input till vilka parametrar i LOTS och eller KALINKA 

som skall varieras i nästa körning. Gruppen för diskussionerna under dagarna och 

körningarna med LOTS och KALINKA görs ofta på kvällarna. Gruppen arbetar på detta 

sätt under större delen av sommaren. 

LOTS och KALINKA används tillsammans på så sätt att utdata från KALINKA 

används som indata till LOTS. Vilka fall som skall köras bestäms oftast av den 

operativa värderingen. Samtidigt ger resultatet från KALINKA körningarna input till 

vilka nya körningar som är intressanta att köra i LOTS. KALINKA hämtar indata från 

offertunderlagen. LOTS har på motsvarande sätt en kontaktyta till operativa studier på 

8 Det är en bedömning att både LOTS och den manuella modellen användes. Eventuellt användes bara en 
av dem under den operativa värderingen, och den andra under övriga perspektivstudier. Värdet av 
modellerna kommer bedömas utgående från respektive intervjuads uppgifter om vilken av modellerna 
som användes. 

52 



hög nivå, de krigsförloppsstudier - kust- och gränsinvasionsstudier - som bedrivs inom 

ramen för perspektivplaneringen. 

Inom kust- och gränsinvasionsstudierna används en manuell modell med samma 

struktur som LOTS för att beräkna luftoperativa situationer. Denna modell hämtar också 

indata från KALINKA. Under den operativa värderingen utvecklas LOTS. De bägge 

modellerna används under en kort period parallellt i kust- och gränsinvasionsstudierna 

respektive vid den operativa värderingen. 

Arbetsgrupper 
JAS-gruppen och arbetsgruppen vid försvarsstaben utnyttjar båda modellerna LOTS och 

KALINKA för värderingen, men de arbetar med modellerna på delvis olika sätt. Sam

spelet mellan grupperna dels genom att skriftligt underlag utbyts men framförallt genom 

att olika aktörer samverkar formellt och informellt. Istället för två arbetsgrupper kan sex 

olika grupper urskiljas som alla arbetar med värderingen och modellarbetet, och där 

vissa personer ingår i flera av grupperna. 

LOTS-gruppen: De som utvecklar LOTS. LOTS utvecklas av U2: 1 med stöd av fram

förallt A2:2. U2: 1 för också en dialog med andra aktörer. 

KALINKA-gruppen: De som utvecklar och kör KALINKA. Gruppen utgörs av Ul:1, 

Al:1, två programmerare från FOA samt ett antal piloter (6-7 personer) från olika flyg

förband. KALINKA-gruppen rapporterar främst till JAS-gruppen men även till försvars

staben. 

Manuella modellen: De som använder den manuella modellen. Modellen utvecklades 

ursprungligen av A2:2. U2:2 och U2:3 vidareutvecklar modellen och genomför manu

ella beräkningar. 

JAS-gruppen: JAS-gruppen tog fram Systemplan 1 och 2. Gl:1 och Al:1 var två av de 

fyra officerare som utgjorde kärnan i gruppen. JAS-gruppen tillsattes vid sidan av den 

ordinarie studieorganisationen vid flygstaben och rapporterade direkt till chefen för 

flygvapnet och chefen för flygstaben. Chefen för flygvapnet rapporter i sin tur ÖB. 

FMV, FOA och FFA lämnar tekniskt underlag till JAS-gruppen. FMV hämtar i sin tur 

tekniskt underlag från Industrigrupp JAS och amerikanska organisationer. 

"JAS-gruppen sattes till med folk utifrån i ett sent skede av underlagsarbetet i någon 

sorts panik. Linjeorganisationen i flygstaben hade, enligt vad cheferna där tyckte, inte 
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lyckats få ett bra grepp om saken. Jag är inte säker på att det omdömet var helt rättvist 

men så var utgångsläget för gruppen i alla fall." G 

Arbetsgrupp försvarsstaben: Den studiegrupp som genomför den operativa värderingen 

av JAS. Gruppen bestod av fyra officerare och två operationsanalytiker från försvars

staben samt nio kontaktmän/representanter från arme- flyg- och marinstaben samt FMV, 

FOA, ÖB JAS grupp och försvarsstabens operationsledning (Fst a., 1981). A2:1 var 

ordförande, A2:2 och U2:2 medverkade i gruppen. Al:1 var flygstabens representant i 

gruppen. Den operativa värderingen rapporterades direkt till ÖB. Fler aktörer var 

indirekt inblandade i den operativa värderingen genom att den operativa värderingen 

utnyttjade underlag bland annat från de perspektivstudier som bedrevs av försvars

staben. Underlag till perspektivstudier hämtades i sin tur på stor bredd från olika delar 

inom försvarsstaben, försvarsgrenstaberna, FMV, FOA, FF A och andra myndigheter. 

Kust- och gränsinvasionsgruppen: Den studiegrupp som genomför kust- och gräns

invasionsspelen. 

Grupperna arbetar olika nära varandra. LOTS och KALINKA körs på samma dator i 

FOA studielab. LOTS- och KALINKA-grupperna har både formella och informella 

kontakter men själva arbetet med respektive modell bedrivs huvudsakligen separat. 

Även arbetsgruppen vid Försvarsstaben och JAS-gruppen genomför stor del av arbetet i 

FOA studielab. Dessa grupper har också både formella och informella kontakter men 

arbetar huvudsakligen separat. Genom att båda grupperna har en kontaktperson i den 

andra gruppen finns en kontinuerlig kontakt. Dessutom använder båda grupperna 

resultatet av modellarbetet. 

Kust- och gränsinvasionsstudierna genomförs däremot vid Förvarsstaben, som ligger ca 

15 min promenad från FOA studielab. De i kust- och gränsinvasionsgruppen som inte 

tillika ingår i arbetsgruppen vid försvarsstaben som genomför i den operativa 

värderingen av JAS har inte mycket kontakter med LOTS eller KALINKA. Underlag 

till den manuella modellen hämtas från KALINKA men kontakter med LOTS före

kommer inte. Underlaget från KALINKA hämtas framförallt i skriftlig form. 

Aktörer 
En förenklad bild av de sex grupperna och vilka aktörer som ingår i respektive grupp 

åskådliggörs i Figur 4.2. Exakt antal aktörer som medverkade i arbetsgrupp har ej 

kunnat anges. 
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Kust- och gräns-
invasionsgruppen 

KALINKA-gruppen 

Figur 4.2 Formella och informella grupper och aktörer i respektive grupp som arbetade med värderingen. 

Bokstäverna U, A, G och B betecknar olika kategorier av aktörer utgående från närheten 

till värderingsmodellerna. Se som betecknas med A inom arbetsgrupp försvarsstaben 

ovan är användare av LOTS, KALINKA och den manuella modellen. 

U - Modellutvecklare och operatör 9 De som specificerade modellen, programmerade 

den och/eller körde den handgripligen. De som 

'knappade' på tangenterna. 

A- Direkta modellanvändare 

G - Arbetsgrupp 

B - Beslutsfattare 

De som aktivt medverkar vid användningen av 

modellen och diskuterade indata kopplat till utdata 

vid upprepade tillfällen. 

De som ingår i en formell arbetsgrupp med ett 

givet uppdrag som resulterar i skriftlig rapport. 

Beslutsfattare som har det formella ansvaret för 

beslut inom försvarsmakten och som ej ingår i 

någon av arbetsgrupperna. 

9 Modellutvecklare och modelloperatörer är vanligen även direkta modellanvändare. Undantaget här är de 
piloter som körde KALINKA. De medverkade inte i studiearbetet i övrigt och ses därför här som en del 
av modellen snarare än aktörer i beslutsprocessen. 
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De intervjuade betecknas med aktörskategori:rapport:löpnummer, där rapport 1 innebär 

Systemstudie 1 och 2 samt rapport 2 innebär den operativa värderingen och kust- och 

gränsinvasionsspelen. 

De intervjuade är: 

G 1: 1 Ordförande i JAS-gruppen, flygvapenofficer placerad vid flygstaben. 

Al :1 Handläggare i JAS-gruppen, flygvapenofficer placerad vid flygstaben. Den 

officer i JAS-gruppen som arbetade närmast KALINKA och som även med

verkade som flygvapnets representant i den operativa värderingen. 

Ul: 1 Drev KALINKA utveckling, FOAit, f d flygvapenofficer. 

A2:1 Ordförande i arbetsgruppen för den operativa värderingen. Marinofficer 

placerad vid Fst/Planl 10• 

A2:2 Handläggare i arbetsgruppen för den operativa värderingen. Flygvapenofficer 

placerad vid Fst/Planl. Den officer som arbetade närmast den manuella 

modellen och LOTS. Medverkade även som försvarsstabens representant i 

arbetet med systemplan 2. 

U2: 1 Operationsanalytiker vid flygstaben som utvecklade LOTS. 

U2:2 Operationsanalytiker vid Fst/Planl som utvecklade och använde den manuella 

modellen. Ingick i arbetsgruppen för den operativa värderingen. 

U2:3 Operationsanalytiker vid Fst/Planl som utvecklade och använde den manuella 

modellen. 

Beslutsfattarnas kontakter med värderingsmodellerna 
Med beslutsfattare avses här de beslutsfattare som JAS-gruppen och arbetsgruppen vid 

studiegrupperna rapporterar till. Det var framförallt chefen för flygstaben, chefen för 

flygvapnet, chefen för försvarsstabens planeringsavdelning 1, chefen för försvarsstabens 

planeringsledning, chefen för försvarsstaben och ÖB. 

JAS-gruppen rapporterar direkt till chefen för flygstaben och chefen för flygvapnet. 

Systemplan 2 är Chefen för flygvapnets formella rapport till ÖB. Systemplan 2 signeras 

av Chefen för flygvapnet och kontrasigneras av Chefen för flygstaben. Beslutsfattarna 

var intresserade av studieresultatet och kontakterna mellan JAS-gruppen och besluts

fattarna var relativt frekvent. 

10 Försvarsstabens planeringsavdelning 1 förkortas Fst/Planl. 
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"Ja, den blev nog lite närmare än normalt [relationen till beslutsfattarna] för genera

lerna visade ett sånt väldigt stort intresse för de här resultaten. Det var definitivt nära. 

Aven om det ju var ett militärt hierarkiskt system, så var det nära .... De var intresserade 

av resultaten och hur beslutet skulle bli. Och de var ju ärligt talat stundtals rädda för 

att det skulle bli ett negativt resultat. I varje fall några. " A 

Systemplan 2 sänds på remiss i slutet av juli 1981. Då påbörjas den formella skriftliga 

remisshanteringen av värderingen inom försvarsmakten och till berörda myndigheter. 

Försvarsstabens planeringsledning är kritiska till värderingarbetet i sitt svar på remiss

utgåvan 1981-08-05. 

"Enligt Fst uppfattning ger skrivsättet i systemplanen uttryck för en ensidig strids

teknisk jämförelse fpl mot fpl (antydan till taktisk/operativ jämförelse 

finns) .... Värderingen visar ej huruvida svensk JAS är "tillräckligt bra" .... " (Fst c., 

1981) 

Systemplan 2 för JAS som tagits fram av JAS-gruppen vid flygstaben rapporteras i 

augusti 1981. Värderingsbilagan är då ej komplett, men de då kända resultatet från 

värderingen presenteras. I missivet poängteras att huvudfrågan är huruvida ett svensk 

systemlösning är godtagbar vad gäller användbarhet, realiserbarhet och ekonomi. 

Slutsatsen är att den är godtagbar taktiskt, tekniskt och ekonomiskt. Systemplan 2 

värdering kompletteras under hösten 1981 och resultatet kommer utgöra underlag för 

ÖB underlag till regeringen. 

Den operativa värderingen av JAS presenteras successivt för ÖB. Arbetsgruppen vid 

försvarsstaben gör muntliga presentationer för ÖB ungefär var fjortonde dag. ÖB visar 

stort intresse för studieresultatet. 

"Sen skall jag väl gärna säga att det som stimulerade oss allra mest var Lennart Ljungs 

[ÖBJ inställning till studieverksamheten .... när vi kom upp och redovisade studier så 

satt ju en del andra officerare och tyckte att eftersom det gick emot vad de själva tyckte 

så sa de 'nej det här kan inte vara rätt vi måste göra om studien'. Lennart Ljung han 

stöttade oss hela tiden och sa att 'nu har de gjort sin studie och den skall vi lyssna på. 

Sen lägger ni fram era argument som är annorlunda och så väger vi ihop alltihopa. ' ... 

han var väldigt noga med studiens integritet. Det var ofta vi gjorde föredragningar för 

honom och han var alltid lika intresserad. Ja, det måste jag säga att det var en mycket 

stimulerande chef Och han tog argument. Han kunde säga en sak och vi sa så här. 
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Jaså, jaha, det låter inte så dumt säger han och det är inte många chefer som gör det . 

.. . han var öppen för nya argument. " A 

Överbefälhavarens underlag till regeringen 
Överbefälhavarens underlag till regeringen sammanställdes av försvarsstabens 

planeringsledning och behandlades i militärledningen vid ett antal tillfällen under hösten 

1981. Militärledningen omfattade Chefen för armen, marinen och flygvapnet samt 

Generaldirektörerna för FMV och FOA. Behandlingen vid militärledningen innebar att 

de medverkande organisationerna lämnade skriftliga och muntliga synpunkter på Över

befälhavarens underlag till regeringen. Många handläggare inom respektive stab och 

myndighet var inblandade i den skriftliga remisshantering. Dessa aktörer tog del av det 

formella underlagen men hade också informella kontakter med de som var direkt 

inblandade i värderingarbetet. 

Slutsatserna från Systemplan 2 och den operativa värderingen är att JAS duger under 

förutsättning att vissa luftstridsprestanda förbättras. Slutsatserna återfinns i Överbefäl

havarens underlag till regeringen i flygplansfrågan. Här hänvisas också till värderingen 

av JAS, men att värderingsmodeller använts nämns ej. Värderingarbetet nämns dock 

ofta i texten, exempelvis i termer av "Värderingarna har visat att ... " (Fst b., 1981). 
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5. ANALYS AV VÄRDET AV VÄRDERINGSMODELLERNA 

Först beskrivs och analyseras vilket värde värderingsmodellerna hade med perspektivet 

kunskap och kommunikation. Därefter beskrivs och analyseras vilket värde värde

ringsmodellerna hade mot bakgrund av de valda teorierna om beslutsfattande. Sist en 

sammanfattning av vilka värden som framkommit utgående från de två olika perspekti

ven, vilka övriga värden som noterats och hur de förhåller sig till forskningsfrågorna. 

5.1 Värdet från perspektivet kunskap och kommunikation 

De intervjuade har direkt och indirekt uttryck vilket värde värderingsmodellerna hade ur 

olika perspektiv. I de skriftliga rapporterna från studierna uttrycks också vilket värde 

värderingsmodellerna hade. Beroende på vilket perspektiv som väljs för att betrakta 

intervjumaterialet och rapporterna framkommer olika typer av värden. 

Det första perspektivet som väljs för att betrakta intervjumaterialet är kunskap och 

kommunikation. Frågan som ställs är vilken kunskap de intervjuade uttrycker skapats, 

utvecklats och/eller kommunicerats med stöd av värderingsmodellerna. De skriftliga 

rapporterna betraktas utgående från samma frågeställning. 

Sex kategorier kunskap och kommunikation 
När intervjumaterialet och de skriftliga rapporterna betraktades utgående från detta 

perspektiv framkom sex olika kategorier kunskap och kommunikation. De sex kategori

erna beskrivs nedan och respektive kategori åskådliggörs med några valda citat. 

Ingen ny kunskap (la) 

Tre av de intervjuade anger att värderingsmodellerna inte gav några nya resultat, utan 

snarare bekräftade det man redan visste. Två av de tre anger att det var ett stöd att 

modellerna bekräftade det man redan visste. Den tredje konstaterar att det för honom 

personligen inte var några uppseendeväckande resultat, och att orsaken sannolikt var att 

han vid tidigare studier utvecklat och använt den beräkningsmetodik som låg till grund 

för den manuella modellen och LOTS. 

"De [Värderingsmodellerna] var ingen stor del, men var ju en hjälp ändå att de kunde 

bekräfta det som hade funderats ut för tidigare flygplanssystem. Och som nu fick en 

ytterligare spets på sig. " G 
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" ... man kan säga att det {värderingsmodellerna] verifierade och stressade gamla 

sanningar. . .. det är sällan det kommer någon aha-upplevelse vill jag påstå. . .. Jag tror 

inte jag har varit med i någon studie där det finns någon aha-upplevelse. " A 

" ... jag kan inte påminna mig nu att det gav några för mig uppseendeväckande resultat 

och det kanske beror på att det byggde på det jag hade räknat tidigare. " A 

Svar på frågan om flygplansalternativens operativa förmåga (1 b) 

Fem av de intervjuade uttrycker explicit att modellen gav ett svar på frågan om vilket 

flygplansalternativ som var operativt och taktiskt bäst och vilka som var acceptabla. 

Alla fem lämnar oberoende av varandra samma uppgifter om vilket alternativ som var 

bäst och vilka som var acceptabla. Flera av de intervjuade poängterar också att gruppen 

var eniga om de slutsatser som skrevs i rapporterna. 

"Jag tror att en viktig betydelse var att modellen kunde visa att det svenska alternativet 

var tillräckligt bra. Det var inte bäst. Både då och allt tydligare idag så är det ju egent

ligen inte flygplanets prestanda och förmåga som är avgörande för vad man väljer för 

flygsystem. Det är ju helt andra faktorer som hos de slutliga beslutsfattarna, alltså den 

politiska nivån, som styr. Men nu gäller det ju att man vet att flygsystemet är tillräckligt 

~" A 

"Vi tittade på vilken som var bäst i princip. Det var inte bara vem som var bäst, vi ville 

också se på vilken nivå den var acceptabel. Vi hade en nivå, en ribba, som gjorde att F5 

~" u 

" .. .för de beslut vi fattade i samband med slutsatser som kom fram i den operativa 

värderingen hade den {värderingsmodellen] stor betydelse. Vi konstaterade då att det 

fanns stora osäkerheter å så vidare i JAS ... " u 

Hade gruppen verkligen utvecklat gemensamma mentala systemmodeller? Att gruppen 

var eniga om det som skrevs behöver inte betyda att de hade utvecklat gemensamma 

mentala systemmodeller. 

"Although people do not [always] behave congruently with their espoused theories 

[what they say}, they do behave congruently with their theories-in-use [their mental 

models}" (Senge, 1990, s.175 ref Argyris,) 
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Gruppen blev, efter långa diskussioner med stöd av modellerna, överens om det som det 

som skrevs i rapporterna. Även om gruppen blev eniga om text behöver det inte inne

bära att de utvecklat gemensamma mentala systemmodeller. De utvecklade dock till

räckligt gemensamma mentala systemmodeller för att kunna enas om en text och en 

rekommendation till ÖB. Därmed sagt att gruppen inte nödvändigtvis hade utvecklat 

exakt gemensamma mentala systemmodeller, men tillräckligt lika för att vara överens 

om den text de gemensamt producerade. 

En förståelse för väsentliga parametrar (le) 
Samtliga intervjuade tar upp att värderingsarbetet gav en förståelse för vilka parametrar 

som var väsentliga för den operativa förmågan. Efter 20 års tid nämner de intervjuade 

oberoende av varandra också till stor del samma parametrar. 

" ... det som gjorde det var väl egentligen att man kunde hitta en struktur där indata låg 

på en nivå som var relaterad till det vi ändå misstänkte var de viktiga parametrarna . 

. . . man fick lite håll på parametrarna med sambandet bas - stril, bas - luftförsvarsför

måga. .. man kunde se de här kopplingarna mellan parametrarna, hur de påverkade 

varandra och utfallet. " U 

"Det var inte världen bästa modell [KALINKA} men den dög. Vi kunde stoppa in offer

terna på alla fyra flygplanen i modellen och simulera flygningar och jämföra svängpre

standa och en hel del såna här saker. Så att det blev det verktyg vi hade för den taktiska 

utvärderingen. " A 

Värderingsmodellernas struktur bedöms fortfarande vara riktig, även om vissa av de 

scenarier och indata som då användes nu kan betraktas utgående från andra erfarenheter. 

"Nu efteråt, om man skulle sätta in värden ifrån erfarenheterna ifrån Jugoslavien, så 

kanske det inte hade blivit den stress på banreparationsproblem som man hade. Likaså i 

Guljkriget var det andra värden om prestanda och precision. Där tror jag att vi över

drev helt enkelt precisionen i en angripares flygkrigföring. Men det är ju bara att man 

vrider lite på en parameter så får man ett korrektare svar. Men det ändrar inte att jag 

fann att den principiella uppbyggnaden av den där modellen bra. Jag tror vi var på rätt 

spår. Det där är mina erfarenheter. " A 

Flera av de intervjuade lyfter fram värdet av kopplingen mellan den tekniska, taktiska 

och operativa nivån. 
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"Det man var ute efter var ändå kopplingen/rån tekniken, kopplingen från de beskriv

ningar som man fick i olika offerter och den operativa effekten, möjligtvis den 

strategiska effekten. ... Jag menar, jag måste ju gå via någon duellsituation här. Om 

man nu tror att det kommer att uppstå duellsituationer måste man ju kunna på något 

sätt tydligt se hur den hanteras i den här keqjan för att sedan gå vidare till den 

operativa nivån. KALINKA skapade förutsättningarna för den diskussionen. Om man 

inte hade brytt sig om det och man sagt att ja vi kan väl höfta någonting, det hade ju 

varit ett ännu större svart hål. Så jag är helt övertygad om att den [KALINKAJ var 

v~" U 

" ... resultatet från den taktiska modellen fördes sen vidare till den operativa värde

ringen och det är väl där LOTS kom in som U2:/ höll på med ... det en mycket klar 

koppling mellan modellerna på taktisk upp till operativ nivå. " A 

Flera menar också att arbetet med värderingsmodellema gav en kunskap om flyg

systemen som i sin tur vad ett stöd vid diskussioner med andra. 

" ... jag tror det är värdefullt därför att man mallar in sig på något vis .... om man tar 

lite enstaka körningar och säger ja hur mycket sätter du, är det 0,8 eller 0, 7 eller, och 

så vrider man på några parametrar och ser hur mycket det påverkar. Då får man ju en 

bättre uppfattning om vad som är väsentligt och mindre väsentligt. Och det här diskute

rade vi mycket med U2: I. Huruvida han skulle skruva. Det var inte så att han gjorde det 

för sig själv utan det diskuterades naturligtvis detaljerna i det här ... den kunskap som 

vi hade gjorde att vi var proffs på att kunna diskutera såna här saker .... det fanns ju 

ingen som kunde det här bättre än vi då i hela försvaret eller i hela landet, vad de här 

maskinerna kunde göra i olika situationer. " A 

Det anger också att det ledde till enighet i gruppen och att osäkerheten om alternativens 

förmåga minskade. 

Trovärdighet (ld) 

Värderingsmodellema bidrog till en explicit kunskap om de väsentligaste parametrarna 

och strukturen. Denna kunskap var ett stöd vid argumentationen för studieresultatet, och 

bidrog till trovärdigheten. 

" ... det var logiken på vilket sätt vi resonerade det var ju det som var modellen. ... har 

du ett logisk angreppssätt så blir det alltid svårt att så att säga slå hål på argumenta

tionen. Och modellen var logisk och bra uppbyggd. " A 
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" ... det gav oss en förmåga att om det så krävdes, så kunde vi nog förklara varför vi 

tyckte att den här parametern fick det genomslaget. Det kanske var det viktigaste effek

ten av modellen. " U 

Att det var piloter som körde KALINKA lyfts också fram som en betydelsefull faktor 

för trovärdigheten. 

"Jaktförare är som de är. De hade inte köpt resultatet om de ej känt att det var deras 

värden." u 

Arbetet med värderingsmodellerna belönades med Krigsvetenskapsakademins årliga 

pris. Det var ett tecken på att arbetet med värderingsmodellerna värdesattes även av de 

som inte medverkade i studierna. 

"Sen fick viju någon jävla medalj för det här .. .Jo det var ju Ul:J, U2:l och jag som 

fick den här krigsvetenskapsakademins medalj. . . .Jo det är väl ett rätt bra exempel på 

att det fanns några vid sidan av de som gjorde jobbet och de som var de rena besluts

fattarna som sedan värderade vad det här modellsnickeriet egentligen hade inneburit. " 

A 

En av de intervjuade menar att modellerna i sig hade begränsad betydelse för trovärdig

heten men att de ändå gav visst stöd. 

"På den här tiden var det nog mera så att det var rätt mycket kritik mot modellering 

och simulering. ... det som verkligen betydde någonting då var ju inte egentligen att vi 

kom med ett modelleringsresultat utan det var att stämmer det här med de politiska för

utsättningarna att det lilla flygplanet kan göra det och det, och är det nu så att det 

svenska flygplanet kan hävda sig mot det utländska. När vi kunde visa detta med 

greppet, mera stora totala systemgreppet, som vi inte hade kunnat modellera fram 

egentligen, eller simulera fram i någon modell utan det var mera vanligt tankearbete, 

då betydde det mycket mera än LOTS och KALJNKA modellerna. Men i helhetssynen så 

låg ju stöd i.från de här." G 

Lärande om operationer för framtiden (le) 

Tre av de intervjuade uttrycker explicit att de senare har haft nytta av de kunskaper om 

operationer de utvecklade under studierna. 
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" ... Och jag är övertygad om att alla vi som jobbade med modellen blev skickligare 

operatörer. Det märkte jag icke minst i mina senare jobb, som innefattade befattningar 

med operativt ansvar .. .Jag vill påstå att studieverksamheten, att jobba med såna här 

modeller är den bästa operativa träning du kan få. Operationer kan du inte öva. " A 

" ... den tiden på studieavdelningen det är nog en av de mest lärorika perioder jag har 

haft ... det fanns ju naturligtvis redan då motsättning mellan planerare och operatörer. 

Men en god planerare på studieavdelningen vad är han om inte en operatör fast framåt 

i tiden. Och jag tycker nog att vi blev minst lika goda operatörer som de s k operatö

rerna. A 

"Jag brukar säga att det jag vet om operationer det vet jag sen dess, sen har jag inte 

lärt mig någonting. Ja, men det kändes så alltså, det kändes så liksom att det var precis 

rätt för mig då att komma in där just då vid den tidpunkten. " V 

Kunskap som stöd för fortsatta studier? (lf) 
En av de intervjuade menar att den skriftliga rapporten från systemplan 2 även kom 

även till nytta vid framtida studier vid flygstaben. 

" ... när jag kom tillbaks 1984 [tillflygstaben], då var det systemplan 2 som var bibeln. 

Då hade beslutet passerat redan. Systemplan 2 var ju ett bra dokument tycker jag, i all 

sin enkelhet. " V 

Tre år efter att systemplan 2 togs var det fortfarande ett levande dokument inom flyg

staben. En av de andra intervjuade är dock mer kritisk till hur kunskaperna från 

studierna togs tillvara. Han menar att man satsat för lite på att ta tillvara på studie

resultat i det studiearbete om Jas utformning som fortsatte efter 1982 framtill 1990-talet. 

Sammanfattning vilken kunskap 
Sammanfattningsvis är de sex kategorierna ovan, som beskriver vilken kunskap de 

intervjuade anger ha skapats, utvecklats och/eller kommunicerats med stöd av 

värderingsmodellerna: 

la) Ingen ny kunskap. 

1 b) Svar på frågan om flygplansalternativens operativa förmåga. 

1 c) En förståelse för väsentliga parametrar. 

ld) Trovärdighet 

1 e) Lärande om operationer för framtiden 

1 f) Kunskap som stöd för fortsatta studier? 
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Vilken kunskap ur perspektivet Langefors infologiska ekvation 
För att få en djupare förståelse för vilken kunskap som utvecklats betraktas kategorierna 

utgående från den omformulerade versionen av Langefors infologiska ekvation. (se 

avsnitt 3.2). I tabell 5.1 ställs de kategorier av kunskap som aktörerna lyft fram mot 

parametrarna i Langefors infologiska ekvation. Kategori lf) berör inte de intervjuades 

personliga kunskapsutveckling och tas därför inte upp här. 

Langefors infologiska ekvation Värden de intervjuade uttryckt (K) 

i s I la) lb) le) ld) le) 

inkl t tolkningsstruktur modell Ingen ny Värdera För- Trovärdi Lärande 
kunskap alternativ ståelse ghet omop. 

Gl:1 flygtjänst > 15 år (KALINKA la) ld) 
studier x år LOTS) 

Al:1 flygtjänst 15 år KALINKA, lb) le) ld) 
fst/op 1 år (LOTS) 

fs/stud 2 år 

A2:1 ingen flygtjänst LOTS, la) lb) le) ld) le) 
ms/stud Manuella 

c ms/stud (KALINKA) 
studier USA lår 

C fst/ stud 2 år 

A2:2 flygtjänst 15 år LOTS, la) lb) le) ld) le) 
provflygare 7 år Manuella 

fs/stud 2 år (KALINKA) 

Ul:1 flygtjänst > 15 år KALINKA le) ld) le) 
uppvisningsflygare (LOTS, 

studier flyg > 10 år Manuella) 

LFU67 

U2:1 ingen flygtjänst LOTS lb) le) ld) 
studier fs/fst 1 år (KALINKA, 

Manuella) 

U2:2 ingen flygtjänst Manuella lb) le) ld) le) 
studier fs 2 år (KALINKA) 

U2:3 ingen flygtjänst Manuella le) ld) le) 
studier fs 1 år (KALINKA) 

Tabell 5 .1 De intervjuades syn på värdet utgående från Langefors info logisk ekvation. 

Aktörernas tolkningsstruktur (S) beskrivs som erfarenheten av flygsystemet, studier och 

värderingsmodeller. Tolkningsprocessen (i) definieras som aktörernas närhet till model-
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lerna utgående från den klassning av aktörer i termer av U, A och G som gjorts tidigare. 

Tiden (t) bedöms också vara knuten till respektive klass av aktörer. Utvecklare, U, ägnar 

mest tid åt att utveckla och använda värderingsmodellerna. Därefter kommer användare, 

arbetsgruppsmedlemmar och beslutsfattare i nämnd ordning. Tolkningsstrukturen (S) 

beskrivs i termer av erfarenhet av flygsystemet, studier och värderingsmodeller. Efter

som aktörerna hade olika mycket kontakt med de olika värderingsmodellerna varierar 

även informationen (I). Parantes kring ett modellnamnen anger att aktören inte var 

direkt modellanvändare just den modellen, men ändå hade kontakt med den som 

gruppmedlem. 

Om mönster söks i tabell 5.1 går det att konstatera att den som umgicks minst med 

värderingsmodellerna, G 1 : 1, också är den som minst betonat värdet av värderings

modellerna för att värdera alternativen och få en förståelse för väsentliga parametrar (1 b, 

le). Gl:1 menade att värderingsmodellerna snarare bekräftade gamla sanningar än gav 

några nya insikter. Två andra aktörer (användare A) anger också att de upplevde att 

värderingsmodellerna inte bidrog med någon ny kunskap men de poängterar samtidigt 

värderingsmodellernas värde för att värdera alternativen och/eller att strukturera 

analysen. I övrigt är det svårt att finna något mönster utgående från strukturen i tabell 

5 .1. Vilken av modellerna man umgicks mest med tycks inte ha någon betydelse för hur 

värdet uppfattades. Tolkningsstrukturen, erfarenhet av flygsystemet, studier och 

värderingsmodeller tycks ej heller ha betydelse för synen på värdet av värderings

modellerna med den betydelse som här lagts in i begreppen. Tolkningsstrukturen 

beskrivs i termer av erfarenhet av flygsystem och studieerfarenhet, vilket endast 

uttrycker begränsad del av en persons förkunskap. Andra aspekter på förkunskapen hade 

eventuellt givit en annan bild av betydelsen av förkunskapen. Ett resonemang kring 

betydelsen av förkunskapen förs i det avslutande kapitlet. 

De direkta modellanvändarna och utvecklarna arbetade mycket nära varandra. Indata 

och resultat från värderingsmodellerna analyserades och diskuterades i gruppen i en 

iterativ process. Istället för att betrakta respektive individ utgående från Langefors 

infologiska ekvation, som gjordes ovan, kan användarna och utvecklarna betraktas som 

en eller flera grupper. Deras erfarenheter och kunskaper bidrog kollektivt till det värde 

som skapades vid utvecklingen och användningen av modellerna för att de arbetade i 

grupper med hög grad av samarbete och kommunikation och för att de gemensamt hade 

omfattande kunskap och erfarenhet av flygsystem, studier och värderingsmodeller. 

Vissa individer var med i flera grupper och resultatet från KALINKA användes som 

indata till LOTS och den manuella modellen. Det är alltså inte de enskilda personernas 

förkunskaper som har betydelse för vilken kunskap som skapas utan i första gruppen 
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samlade förkunskap som bidrog till den kunskap som utvecklades, och den utvecklades 

på grund av den tolkningsprocess (i) som de tillsammans deltog i. Deltagande och 

kommunikation är en förutsättning för att skapa och utveckla likartade mentala modeller 

av verksamhet enligt teorier om kunskapsutveckling (se avsnitt 3.2). Denna tolkning 

stämmer väl med mjuk OA paradigm (se avsnitt 3.1). Mjuk OA anger framförallt att 

tolkningsprocessen (i) är betydelsefull för vilken kunskap som skapas hos en grupp, 

men anger även att gruppens samlade kunskap är väsentlig för den kunskap som 

utvecklas. 

Tolkningsstrukturen (S) och tolkningsprocessen (i) betydelse för kunskapen (K) kan 

förstås, framförallt genom att betrakta utvecklarna och användarna av värderings

modellerna som en grupp. Värderingsmodellerna (I) betydelse för värdet (K) är dock 

svårare att förstå. 

Betydelsen av värderingsmodellernas utformning, parametern I 
V ad spelar omfattningen och utformningen av värderingsmodellerna (I) för roll för det 

värde (K) aktörerna uppfattar? Vad säger de om värderingsmodellernas omfattning och 

utformning? 

En aspekt som nämns var att modellerna möjliggjorde variationer av de väsentliga 

parametrarna. Modellerna möjliggjorde intentionen att beskriva och värdera offerterna. 

" ... vi gjorde en väldigt fin modell [LOTS]. Med kunskap i dagsläget så kanske vissa 

parametrar var felaktigt ansatta men modellens principiella uppbyggnad tycker jag var 

värdefull för att studera olikaflygsystems verkan i luftförsvaret." A 

En annan viktigt aspekt var modellerna tillsammans tydliggjorde sambandet mellan 

teknisk-taktisk och operativ nivå. 

"Det man var ute efter var ändå kopplingen.från tekniken, kopplingen.från de beskriv

ningar som man fick i olika offerter och den operativa effekten, möjligtvis den 

strategiska effekten. . .. Jag menar, jag måste ju gå via någon duellsituation här. Om 

man nu tror att det kommer att uppstå duellsituationer måste man ju kunna på något 

sätt tydligt se hur den hanteras i den här ke4ian för att sedan gå vidare till den 

operativa nivån. KALINKA skapade förutsättningarna för den diskussionen. Om man 

inte hade brytt sig om det och man sagt att ja vi kan väl höfta någonting, det hade ju 

varit ett ännu större svart hål. Så jag är helt övertygad om att den [KALINKAJ var 

viktig." U 
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I övrigt nämns inte mycket om värderingsmodellernas omfattning och utformning. Det 

kan bero på att frågan om detta inte ställdes explicit vid intervjuerna och/eller att värde

ringsmodellerna hade "rätt omfattning och utformning" i och med att de möjliggjorde de 

variationer man önskade genomföra. 

Hypoteser om värde utgående från Langefors infologisk ekvation 
Den parameter som synes ha störst betydelse för värdet av värderingsmodellerna utgå

ende från Langefors infologiska ekvation är tolkningsprocessen (i) i termer av hur nära 

aktörerna umgås med modellerna. De som utvecklade och använde modellerna anger 

fler värden än den som inte hade direkt kontakt med värderingsmodellerna. 

Oavsett vilken värderingsmodell (I) de inblandade haft mest kontakt med är det samma 

typ av värden som nämns av de som utvecklade och använde modellerna. En hypotes är 

att användningen av värderingsmodellen, tolkningsprocessen (i) är väsentligare för 

kunskapsutvecklingen än värderingsmodellens utformning (I), givet att värderings

modellen har acceptans och uppfattas ge 'rätt svar'. 

I och med att tolkningsprocessen innebar ett mycket nära samarbete framstår gruppernas 

samlade erfarenhet (S) som mer väsentlig än de enskilda aktörernas erfarenhet för den 

kunskap som de enskilda aktörerna utvecklar. 

5.2 Värdet utgående från teorier om beslutsfattande 

Här diskuteras de intervjuades syn på värdet utgående från olika teorier om besluts

fattande. Även utvecklare (U) och användare (A) av modellerna samt arbetsgrupps

medlemmar (G) ses som beslutsfattare i bemärkelsen att de skall skaffar sig en 

uppfattning om flygplansalternativens förmåga. 

Värde utgående från teori om användande av beslutsunderlag 
En teori om beslutsfattande menar att det finns fyra sätt för en beslutsfattare att använda 

beslutsunderlag (se avsnitt 3.3). 

1. kunskapen som beslutsunderlaget förmedlar kan användas direkt för beslut 

2. som extra information 

3. för att rättfärdiga redan fattat beslut 

4. inte alls, eftersom besluten är en ren följd av visioner och strategier 
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Beslutsunderlaget utgörs av de skriftliga rapporterna och de muntliga presentationerna 

från studiegruppsmedlemmarna till beslutsfattarna inom Försvarsmakten. Resultatet av 

arbetet med värderingsmodellerna är en del av beslutsunderlaget. Värderings

modellernas betydelse för hur beslutsfattarna använde beslutsunderlaget diskuteras. 

Ingen av de som definierats som de egentliga beslutsfattarna (B) har intervjuats. De 

intervjuades syn på värdet för beslutsfattarna representerar istället värdet för besluts

fattarna. 

Utgående från intervjuerna går det att motivera att resultatet av värderingsmodellerna 

användes direkt för beslut (1), som extra information (2) och för att rättfärdiga ett redan 

fattat beslut (3). Det är svårare att motivera att det inte användes alls (4). 

Direkt för beslut (1) 

I Överbefälhavarens underlag till regeringen redovisas de krav på förbättringar som 

framkommit i studiearbetet och vad som krävdes för svensk JAS skulle duga. 

"... man var tveksam till om JAS dög. Man var inne på att svensk JAS skulle behöva 

modifieras för att passeras strecket för vad som var acceptabelt. Kust- och gräns

invasionsspelen i botten och LOTS och KALINKA bidrog till detta. " V 

Kunskapen som framkommit i studierna kan sägas ha använts direkt för beslutet inom 

försvarsmakten, och värderingsmodellerna bidrog till det. Om studierna visat att svensk 

JAS inte dög så hade det sannolikt varit svårt att inte förmedla detta i Överbefälhavarens 

underlag till regeringen på grund av att studierapporter är tillgängliga för regeringen. 

Hur mycket värderingsmodellerna bidrog till att resultatet från studierna skulle 

användas direkt för beslut är svårt att bedöma, men de hade en betydelse. 

" ... just den här biten att visa att JAS39an var tillräckligt bra på den taktiska nivån. Det 

tror jag man hade haft svårt att göra utan de här modellerna. Då hade det kanske blivit 

en debatt om att 'ja det där är ju tyckande och det är bara för att det är svenskt och 

duger den verkligen till'? Det var lite av den debatten i alla fall och det var ju natur

ligtvis en väldig styrka för överbefälhavaren och materie/verket att kunna gå till 

politikerna med den utvärderingen i ryggsäcken. Och verkligen ha torrt på fötterna. Så 

pass torrt man kunde ha på den tiden vad det gäller modeller. " A 

Extra information (2) 

Studiegrupperna trodde på de värderingsresultat de kommit fram till och var eniga. Det 
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var svårt att med logiska resonemang slå hål på slutsatserna de kommit fram till. Den 

operativa värderingen var ett underlag för beslutet. Det fanns fler underlag och andra 

faktorer som påverkade beslutet. Intervjuerna talar dock för att beslutsfattarna tog 

beslutsunderlaget på allvar, och att det användes som extra information. 

"Sen var man naturligtvis medveten om att det som studiefolket får fram det är ett 

underlag. Och så finns det andra synpunkter och underlag som också måste tas hänsyn 

till. Men då kan man i alla fall säga att om ni gör så, så går det åt helvete därför att 

eller ok det är bra, det kan man också göra, det påverkar inte så mycket kanske. Den 

kunskapen är ju ovärderlig i sådana här sammanhang. " A 

"vi hade inte någon formell status att så att säga kasta projektet överstyr men vi hade 

alltså kunnat formulera ett nej i termer av vilka egenskaper som var kritiska om de inte 

uppfylldes. Det hade varit väldigt svårt för systemet att slingra sig ur och bortförklara 

det när vi kunde knyta det till hur det passade in i ett förlopp." V 

"Jag tror det fanns en rädsla från omvärlden just att för att vi hade krav på Rockwell 

vingen och jaktpacken. Jag tror man upplevde att gänget fick skrämselhicka då och då. 

Och insåg hur svårt de skulle ha att slguta sönder det. " V 

"Jag tycker att vi redovisade vad studierna har sagt. Och jag uppfattade att Lennart 

Ljung {ÖB} tog det här till sig väldigt. Jag tror han tyckte det var en jobbig besluts

.fråga också mot den bakgrunden. " A 

"Jag tror nog att man köpte de här slutsatserna och såg de här osäkerheterna ... Jag 

tyckte att man (beslutsfattarna) hade en viss respekt i alla fall för vad vi höll på med. 

Klart intresse och nyfikenhet i alla fall. Och även om vi kom fram till fel resultat så att 

säga så hade man en viss respekt för det .. .Ja, man hade på den tiden en viss respekt för 

studieavdelningen. " V 

Det faktum att ÖB ville ha föredragningar av studien ofta och han dessutom stöttade 

gruppen vid föredagningama tyder på att ÖB hade ett genuint intresse för studie

resultatet. 

"det var alltid direkt föredragning för Lennart Ljung alltså. Och det var ganska ofta, 

ganska ofta faktiskt .... när vi väl höll på så var det säkert var fjortonde dag. Vilket det 

aldrig har förekommit sen dess alltså. Det vill jag påstå. " A 
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"Sen skall jag väl gärna säga att det som stimulerade oss allra mest var Lennart Ljungs 

[ÖBJ inställning till studieverksamheten. ... när vi kom upp och redovisade studier så 

satt ju en del andra officerare och tyckte att eftersom det gick emot vad de själva tyckte 

så sa de 'nej det här kan inte vara rätt vi måste göra om studien'. Lennart Ljung han 

stöttade oss hela tiden och sa att 'nu har de gjort sin studie och den skall vi lyssna på. 

Sen lägger ni fram era argument som är annorlunda och så väger vi ihop alltihopa. ' ... 

han var väldigt noga med studiens integritet. Det var ofta vi gjorde föredragningar för 

honom och han var alltid lika intresserad. Ja, det måste jag säga att det var en mycket 

stimulerande chef Och han tog argument. Han kunde säga en sak och vi sa så här. 

Jaså, jaha, det låter inte så dumt säger han och det är inte många chefer som gör det . 

.. . han var öppen för nya argument. " A 

Det budskap som förmedlas vid intervjuerna är att Överbefälhavaren använde studie

resultatet som extra information snarare än för att rättfärdiga ett redan fattat beslut eller 

som direkt underlag för beslut. 

Människor tenderar dock att vara partiska vid bearbetningen av information (se avsnitt 

3.3). Beslutsfattarna inom försvaret kunde dock inte bortse från det underlag som 

studiegrupperna tagit fram med stöd av värderingsmodellerna, eftersom det är en 

formell beslutsprocess som också politikerna tar del av. 

Rättfärdiga redan fattat beslut (3) 

Det framgår av intervjuerna att det fanns beslutsfattare kring Överbefälhavaren som 

hade en bestämd uppfattning i beslutsfrågan och som var intresserade av att studie

resultatens bekräftade deras syn. Studieresultaten kan sägas ha bekräftat deras syn i och 

med att studierna kom fram till att svensk JAS dög, och det går därför att påstå att 

studieresultatet användes för att rättfärdiga redan fattade beslut. 

Inte alls, eftersom besluten är en ren följd av visioner och strategier (4) 

En av de intervjuade uttrycker att studierna, inklusive värderingsmodellerna, inte 

stödde beslutet eftersom många centrala beslutsfattare redan före studierna hade upp

fattningen att det skulle vara ett svenskt flygplan med måttliga prestanda. 

"Hur stödde modellfamiljen, modellerna KALINKA och LOTS, beslutet om JAS 1982? 

Svaret är nej. Det är fal/ständigt klart. Det var inte fel på modellerna utan det var helt 

enkelt det att det skulle vara svenskt. Och det skulle ha måttliga prestanda. " V 

Några av de övriga intervjuade uttrycker att den operativa värderingen bara var en del 
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av beslutsunderlaget och att det inte kom att bli avgörande för beslutet. 

Även om vissa politiker och högre beslutsfattare inom försvarsmakten redan före 

studierna hade beslutat sig för att det skulle bli svensk JAS så är det svårt att motivera 

att beslutsunderlaget inte hade någon som helst betydelse för beslutet inom försvars

makten. Den slutliga formuleringen av beslutsfrågan, dvs "duger svensk JAS?" istället 

för "vilket alternativ är bäst", kan ses som ett uttryck för att hantera en situationen så att 

beslutet ej skulle behöva gå emot rekommendationen i beslutsunderlaget. 

Värdet utgående från teorier om motiv för hur beslutsfattare använder 
beslutsunderlag 
Värderingsmodellerna kan betraktas som en möjlighet för beslutsfattarna att skapa, 

utveckla och kommunicera mentala systemmodeller av verksamheten som stöd för 

beslut. Om aktören, eller aktörerna som grupp, kan och/eller vill använda sig av denna 

möjlighet beror enligt teorier om beslutsfattade bland annat på aktörernas kognitiva 

förmåga, känslor, intuition och värderingar (se avsnitt 3.3). Här diskuteras värdet av 

värderingsmodellerna ur detta perspektiv utgående från intervjuerna. 

Kognitiv kapacitet 

Kognitiv kapacitet innebär förmåga att definiera och representera fenomen mentalt. 

Värderingsmodellernas bidrag till aktörernas och gruppernas kognitiva kapacitet och 

vice versa har diskuterats utgående från Langefors infologiska ekvation (se avsnitt 5.1). 

Samtliga utvecklare (U) och användare (A) beskriver att värderingsmodellerna är ett 

stöd för att få en uppfattning om väsentliga parametrar och flygplansalternativens 

operativa förmåga. De framhåller att värderingsmodellerna var ett sätt stärka den 

kognitiva kapaciteten och det skulle enligt denna teori därmed vara ett sätt att hantera 

osäkerheten. Huruvida värderingsmodellerna bidrar till gruppmedlemmarnas (G) och 

beslutsfattarnas (B) kognitiva kapacitet är dock inte lika självklart. Den intervjuade (G) 

som anger att värderingsmodellerna visade det man redan visste, menar ändå att det var 

ett värde i sig att bekräfta det man redan visste. 

"Du skall inte uppfatta mig så att jag tyckte det var oväsentligt med modellering och 

simulering, det var bara att vi hann inte ja fram de modeller vi kanske egentligen skulle 

vilja ta fram. Det som fanns det hjälpte oss en bit på vägen genom att bekräfta det som 

man egentligen visste på lite olika håll och kanter, på användarsidan och som vi gottog 

som bärkraftiga för framtiden också med rätt eller fel. Men egentligen, blev det inte så 

himla dumt tota/systemet som det talas om här [i systemplan 2]. " G 
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Eftersom inga formella beslutsfattare intervjuats är det svårt att bedöma om värderings

modellerna bidrog till deras kognitiva kapacitet. Det är en fråga för fortsatta studier. 

Känslor och intuition 

Känsla och intuition om vad som är rätt och fel är ett sätt att hantera osäker information 

för en enskild aktör. En aspekt är aktörernas känsla och intuition för beslutsfrågan. Det 

framgår av intervjuerna att de intervjuade inte hade förutfattade meningar om vilket 

flygplansalternativ som borde väljas. De ville få en förståelse för vilket alternativ som 

var bäst ur operativt och taktisk synvinkel. 

En annan aspekt på känsla och intuition är då aktörernas känsla och intuition för 

utvecklingen och användningen av värderingsmodellerna. Både utvecklingen av LOTS 

och KALINKA kan till stor del hänföras till utvecklarnas känsla och intuition om vad 

som var rätt sätt att hantera värderingen av JAS. Iden om att levandegöra flygplanen för 

de sakkunniga genom att de fick köra KALINKA var ny, och iden kan sägas vara Ul:1 

känsla och intuition om vad som var rätt sätt att värdera. LOTS grundar sig på tidigare 

framtagen manuell beräkningsmetod, men U2:1 drev själv på utvecklingen mycket 

utgående från känslan att det var rätt sätt att värdera. Båda var tveksamma till varandras 

koncept inledningsvis, vilket tyder på att de måste haft en stark tro, känsla för att, det 

egna konceptet var rätt. 

" ... så skall jag säga till Ul:1 heder att han drev att han skulle göra KALINKA. Det 

trodde jag inte på i början eftersom jag sett tidigare svårigheter att på en lägre nivå 

avbildaflygstridskrafter." U 

Aktörernas känslor för användningen av värderingsmodellerna framgår inte alltid 

explicit av intervjuerna. Det går att tolka att sex av de intervjuade kände sig positiva till 

användningen av värderingsmodellerna. Av de två som tolkas som mer negativa till 

användningen av värderingsmodellemas var en positiv till användningen av värde

ringsmodeller i allmänhet, men menar att de inte gav något väsentligt bidrag till 

värderingen av JAS. Den andra var också positiv till användningen av värderings

modeller, och tyckte att arbetet med KALINKA var gediget. I efterhand upplever han 

dock att studierna i sin helhet, och värderingsmodellernas bidrag, var onödiga eftersom 

han anser att beslutet i praktiken redan var taget före studiernas start. 

De positiva känslorna för värderingsarbetet som intervjuade uttrycker var bland annat 

att de upplever att det var ett seriöst arbete och att man trodde på arbetssättet. 
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"Men mitt intryck var att det var ett väldigt seriöst arbete. Avsevärt mer seriöst än så 

som det bedrivs de senaste åren, för det är ju bara ett gäng människor som sitter och 

snackar och tycker utifrån från sina egnaföreställningar. Jag menar för att det skall bli 

nåt värde i det här så måste man ju göra spel, beräkning och grejor där man får se 

oväntade resultat. . .. Så jag tycker att studieverksamheten idag är jävligt dålig om jag 

får säga så. Jämfört med tidigare. Trots att det finns så mycket räkneapparater nu som 

kan göra det, men den där kulturen har nästan försvunnit nu tyvärr. " A 

" ... vi trodde på den här modellen. Vi trodde på sättet som vi diskuterade. . .. vi kände att 

vi gjorde ett jädra bra jobb. Det kände vi allihopa. " A 

En av de intervjuade utvecklar synen på varför det upplevs som mer seriöst med att 

använda värderingsmodeller än exempelvis bedömningar från enskilda personer. 

" ... att är det ett hål i en kedja någonstans, att det bara är ett hål räcker för att skapa 

osäkerhet. Om jag har halvdana lösningar, där jag ändå vet hur stor spridningen är 

runtomkring, tror mig veta i alla fall att jag har kontroll på de värsta fadäserna. Aven 

om den inte är optimerad så är den i alla fall bortsållande det som var riktigt dåliga 

lösningar eller dåliga. Medan om jag inte alls har koll på det så finns ju alltid osäker

heten att det kanske är helt fel riktning .... hellre fyra stycken halvdana än två bra och 

två hål. 

... en del kan ju tycka möjligen tvärtom att det inte gör så mycket att det inte finns några 

modeller på några nivåer, det fixar sig. Man känner igen sig på nåt sätt, det verkar 

rimligt det där. Jag har ju inte det problemet i den meningen att jag inte kan bedöma 

vad som är ett rimligt utfall i sak. Jag är väl som person då mera beroende av modell

sammanhanget. Det är mitt rättssnöre att hålla sig i. Medan en flygofficer kan säga: ja, 

det där känner jag det verkar rimligt, s'fguter han så blir det så där, det verkar inte så 

dumt. Vi behöver inga modeller specifikt här utan det ser man ju. Så att en flygofficer 

eller en annan typ av officer kanske gör en helt annan bedömning. De kanske tycker att 

det räcker med fyra officerare, efter varandra på olika nivåer, som bedömer så har man 

mycket bättre tillförlitlighet i den processen än om det står två officerare på två nivåer 

och en modell på en annan nivå. Vem vet. Ja att det finns människor som vill tänka i 

modelltermer och andra tänker visserligen i modelltermer men kallar det inte för det 

utan. Och det där är väl lite grand lite grand så att man skall försöka klara ut när man 

skall bygga upp det här sammanhanget. Det viktigaste är kanske att det ger ett hyfsat 

rätt svar. Det andra är att den får den här acceptansen. Då kan det kanske vara 

poänger med att ha officerare med i vissa led Och KALINKA, hade ju officerarna inne i 
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själva körningen, flygofficerarna så att det var ett som sagt kanske viktigt bidrag för att 

till att få acceptans för den bland populationen i stort. " U 

Känslor och intuition hos utvecklarna kan sägas vara en drivkraft för utvecklingen av 

värderingsmodellerna LOTS och KALINKA. Känslor av att det var ett seriöst arbete 

kan även sägas ha bidragit till användningen av modellerna. Den aktör som inte använde 

modellerna direkt var inte heller uttalat positiv till användningen av modellerna. Om det 

var avsaknaden av direkt medverkan som gav känslan eller vice versa är svårt att 

bedöma. 

Vanor 

Inget talat för att värderingsmodellerna utvecklades av gammal vana. Tvärtom poängte

rar flera av de intervjuade att utvecklingen av värderingsmodellerna handlade om 

nyskapande som gjordes med en avsevärd ansträngning och utgående från känslan av att 

det var rätt väg att gå. En av användarna hade tidigare utvecklat och använt ett embryo 

till den manuella modellen och den kom också att utgöra en grund för LOTS. Att en av 

aktörerna tidigare använt en liknande modell innebär inte att värderingsmodellerna kan 

uppfattas som en vana. 

Genomförandet av studier kan på ett sätt sägas utgöra en vana, eftersom studieverksam

heten då hade byggts upp under mer än 10 år. Att alternativ skulle studeras och 

värderas ifrågasattes ej. Det som ej var en vana var att använda tekniken för att värdera i 

den uträckning som gjordes. 

"Ja, jag tror det berodde på att man hade en respekt och man trodde mycket på studie

organisationen. Och de som satt där i militärledningen, de kom väl direkt från studie

organisationen tidigare misstänker jag. De hade varit med i det här. Och de kände att 

det här var viktigt och att man kom fram till bra resultat. Man trodde på det. Nu hade ju 

på den tiden militärerna en bättre möjlighet att påverka den militära organisationen 

och materiel innehållet, ganska fritt. 

I dagsläget så är det ju så att departementet går ner väldigt mycket i detalj och 

bestämmer materielanskaffningsärenden långt mer än vad man enligt min uppfattning 

borde göra. Departementet går ju ner i organisation på Högkvarteret på under 

avdelningsnivå och pekar med hela handen. ÖB är ju väldigt mycket bakbunden idag på 

ett helt annat sätt. 

På den tiden hade han ju frihet själv att jobba med det här. Han var inte så bunden av 
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alla politiska partiernas olika ekonomiska nivåer och inriktningar och såna där saker. 

Det var ju egentligen bara några få alternativ som ÖB själv hade valt ut som han ville 

studera. Och då låg dom närmare hjärtat på något sätt, man var engagerad, man 

trodde på dom. Ibland for man utredningsuppdrag från departementet som man tycker 

från högkvarteret inte är bra. Samtidigt så gör man, måste man utreda och titta på det 

naturligtvis. Ibland blir det massor av olika alternativ för varje politiskt parti skall 

profilera sig på olika nivåer och såna saker. Då drunknar man i alla uppgifter. Till slut 

så kan man inte klara ut vad som är viktigt. Så jag tror att man trodde på organisatio

nen och man tyckte det var roligt för man kunde på nåt sätt vara med på nåt sätt aktivt i 

processen på ett helt annat sätt. " V 

"The aesthetic dimension" 

"The aesthetic dimension" är ett sätt att bearbeta information genom att ta ställning till 

om något är vackert/läckert och skapar en känsla av välmående. En tanke är att 

värderingsmodellema uppfattades som teknikens framkant, och att det gav de 

inblandade en känsla av välmående som kan hänföras till "The aesthetic dimension". 

Ingen av de intervjuade nämner dock detta explicit. Däremot framhålls det i rapporten 

från systemplan 2 att värderingen genomförts med hjälp av den senast tillgängliga 

tekniken. 

"Ett mycket omfattande värderingsarbete i delvis helt nya arbetsformer har kunnat 

genomföras. Jag bedömer därför att föreliggande systemplan utgör ett viktigt och väl 

underbyggt grundmaterial vid beslut i flygplansfrågan" (CFV a., 1981, s. l) 

"Sammantaget har värderingen skett med hjälp av all den teknik som nuvarande 

studiemetodik kan bjuda. I studie- och värderingsarbetet har deltagit den samlade 

expertisen hos alla berörda staber, förvaltningar och institutioner. Arbetet har i hög 

grad gynnats av det fullständiga och tekniskt högstående material som presenterats av 

berörda industrier i offerterna." (CFV b., 1981) 

En tolkningen av texten i rapporten är att de som skrev rapporten framhöll den nya 

tekniken för att argumentera för studieresultatet. 

En annan aspekt är att flera av de intervjuade talar om att det var ett roligt och 

stimulerande arbete. Orsaken till att det uppfattades som roligt och stimulerande kan 

utgående från intervjuerna dock kopplas snarare till problemet i sig, arbetssättet och 

människorna som till värderingsmodellema. 
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"Och så satte vi en situation och så sa man det här blev resultatet. Då blev det först en 

väldig diskussion om vi trodde på resultatet eller ej. Då satt jag som ordförande. Det 

var mycket munhugg fram och tillbaka över bordet. Det gällde att få de här viljorna att 

gå ihop och att så småningom acceptera att så här ser det nog ut och sen så gick vi 

vidare hela tiden. Det var en oerhört stimulerande tid. " A 

" ... när vi talar om det här så talar vi om en period somjag tyckte var förbaskat rolig 

alltså, förbaskat rolig. Mycket på grund av att ett sånt härligt gäng att arbeta ihop med 

och en chef med Lennart Ljung. Hela hans sätt ingav oss inspiration. " A 

"Så iden om hur modellen skulle komma att se ut, den utkristalliserades under de här 

diskussionerna egentligen. Och det var ju väldigt stimulerande. Både Ul: 1, P och jag 

fick väl en riktig kick av utmaningen i jobbet. " A 

"Jag tror inte att jag har jobbat i en så nära grupp som det här var. Det kan ju bero lite 

grand på vilket perspektiv man själv har just då. Det var otroligt bra samarbete. " V 

Mot denna bakgrund är det svårt att utgående från intervjuerna förstå utvecklingen och 

användningen av värderingsmodellerna med hjälp av "The aesthetic dimension". 

Genuina relationer, delade ideal och värderingar 

Ingen av de intervjuade har nämnt att de tagit stöd av externa aktörer i form av personer 

som de har genuina relationer eller delade ideal med. Frågan har inte heller ställts. Efter

som de intervjuade poängterar att värderingsarbetet medförde att de blev eniga är en 

tolkning att värderingsarbetet påverkade dem mer än eventuella diskussioner med 

externa aktörer som de hade genuina relationer eller delade värderingar med. 

Vid intervjuerna framkommer att det krävdes många långa diskussioner innan man blev 

eniga. Värderingsmodellerna bidrog alltså till att de som utvecklade och använde 

värderingsmodellerna fick delade värderingar om flygplansalternativen och deras för

måga, vilket bidrog till att de upplevde att osäkerheten minskade. De intervjuade 

uttrycker detta på olika sätt. 

" ... vi trodde på den här modellen. Vi trodde på sättet som vi diskuterade . ... vi kände att 

vi gjorde ett jädra bra jobb. Det kände vi allihopa. Och med en sån kamplicerad fråga 

så vill jag påstå att vi i studieavdelningen var helt eniga. Hade aldrig några problem 

att, efter mycket diskussioner naturligtvis, men det vi skrev ner sen det var vi eniga om. 

Det här tror vi. Och det visade ju att du fått en metod att strukturera diskussionerna så 
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att du skulle kunna komma fram till ett vettigt enat resultat. Och enigheten är i och för 

sig inget värde i sig utan det var att alla trodde på resultatet också. " A 

En annan aspekt är att A kunde förankra in resultatet från studierna, och värderings

modellema, hos andra externa beslutsfattare med hjälp av genuina relationer. 

"Och Nils Sköld [dåvarande chefen för armestaben] var ju väl informerad Studiechef i 

armestaben på den tiden var Percurt Gren. Vi känner varandra kolossalt väl, så han 

matade ju naturligtvis sin chef med de här resultaten. För det var ju öppet i det avseen

det , det var inget smussel på något sätt. Så att Nils Sköld fick underlag från värde

ringen och drev att det måste vara ett bättre flygplan. Det drev han hela tiden sen. Och 

då kunde hanju stödja sig på den här modellen." A 

En tredje aspekt är att de som intervjuats hade samma inställning till uppgiften. De 

delade synen på att det skulle vara en så objektiv värdering som möjligt. På det sättet 

går det att påstå att de redan innan till del hade delade ideal. Det kan ha bidragit till att 

värderingsarbete uppfattades så positivt som det gjorde av de inblandade. 

"Det var till och med en del som var nere och försökte tillrättavisa oss i studiesamman

hang men jag vet att alla var väldigt noga med att nu gör vi den här studien och sen 

lämnar vi fram den. " A 

" ... vi var ju rätt hårt engagerade det här gänget Al:], jag och Ul:1. Vi skulle försöka 

skaffa oss en uppfattning som vi trodde på om det dög eller inte. Och vi skulle slåss för 

den slutsats vi kom fram till. Det var så vi uppfattade det hela. " V 

" ... Lika lite som du köper en bil av Volvo bara för att bevara Volvo som industri. Du 

köper en Volvobil för att du tycker den är bäst av alternativen. Samma som att köpa ett 

flygplan, att rekommendera ett flygplanssystem som vi tyckte var bäst inte bara för att 

bibehålla svensk eller någon annan industri. Det hade vi [studiegruppen] inte över

huvudtaget en tanke på. Och det tror jag nog är riktigt, det måste ju finnas någon 

opartisk eller neutral värderare . ... Sen får man lägga på saker efterhand. " V 

"Mycket snabbt stod det klart för oss i JAS-gruppen att vårt arbete skulle ske mellan två 

sköldar, som tryckte på från var sitt håll. Bakom den ena skölden fanns politikerna och 

svensk industri som alldeles klart stod för en svensk lösning. Politikerna sa dessutom att 

det nya flygplanet bara fick vara hälften så stort och bara kosta hälften så mycket som 

Viggen. Det satte lite extra press på saken. 
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Bakom den andra skölden fanns de svenska skattebetalarna och försvaret som helhet 

men inte minst flygvapnet och dess framtida piloter. Det fanns förstås ingen faktisk 

press från de här grupperna i det här läget men vi i gruppen kände den ändå. 

Vi beslöt oss tidigt för att göra ett så rakt jobb som möjligt och inte falla undan för 

tryck som skulle äventyra det framtida flygvapnet. " G 

Tvångsmedel 

Flera av de intervjuade använder uttryck som kan tolkas som att studierna kunde 

användas av studiegrupperna som påtryckningsmedel på beslutsfattarna. Beslutsfattarna 

inom försvarsmakten kunde sannolikt inte bortse från studieresultaten. Studierna var 

tillgängliga för den politiska nivån. Studiegruppen fick bland annat redogöra för 

studierna för försvarsministern. Studieresultaten kunde därför betraktas antingen som 

stöd för beslutsfattarnas argumentation eller som tvångsmedel beroende på 

beslutsfattarnas inställning i beslutsfrågan. Eftersom beslutsfattarna enligt de 

intervjuade hade olika syn på beslutfrågan utgjorde studierna till del ett tvångsmedel. 

Värderingsmodellernas betydelse i sammanhanget bedöms som väsentligt. En av de 

intervjuade anger exempelvis att användningen av värderingsmodellerna troligen var en 

styrka när överbefälhavaren presenterade värderingen för regeringen i och med att det då 

inte bara grundade sig på tyckande. 

"vi hade inte någon formell status att så att säga kasta projektet överstyr men vi hade 

alltså kunnat formulera ett nej i termer av vilka egenskaper som var kritiska om de inte 

uppfylldes. Det hade varit väldigt svårt för systemet att slingra sig ur och bortförklara 

det när vi kunde knyta det till hur det passade in i ett förlopp. " U 

" .... De [beslutsfattarna inom försvaret] var intresserade av resultaten ... de var ju ärligt 

talat stundtals rädda för att det skulle bli ett negativt resultat. I varje fall några. " A 

" ... den här biten att visa att JAS39an var tillräckligt bra på den taktiska nivån. Det tror 

jag man hade haft svårt att göra utan de här modellerna. Då hade det kanske blivit en 

debatt om att ja det där är ju tyckande och det är bara för att det är svenskt och duger 

den verkligen till'? Det var lite av den debatten i alla fall och det var ju naturligtvis en 

väldig styrka för överbefälhavaren och materielverket att kunna gå till politikerna med 

utvärderingen i ryggsäcken. Och verkligen ha torrt på fötterna. Så pass torrt man kunde 

ha på den tiden vad det gäller modeller. " A 
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"Jag tycker nog att vi kom till tals. Vi fick föra fram våra slutsatser. Det var ingen 

diskussion om det. Det var ingen som tryckte undan det. Vi fick till och med dra det för 

Krönmark när han var försvarsminister. " A 

"Genom arbetet i modellerna LOTS och KALINKA fick vi och FMV argument för att 

gentemot framförallt industrin men indirekt också gentemot politikerna ställa krav på 

svenska plattformsprestanda i nivå med de amerikanska konkurrenternas. Svängför

måga, acceleration, toppfart med last mm blev efterhand jämförbara." G 

Hypoteser om värde utgående från teorier om beslutsfattande 
För var och en av aspekterna ovan om beslutsunderlag och beslutsfattande går det att 

finna någon form av koppling till värderingsmodellerna utgående från intervjuerna och 

de skriftliga rapporterna. 

Beslutsunderlag kan användas på fyra olika sätt enligt den teori som valts. Det går att 

finna stöd i intervjuerna för att värderingsmodellerna bidrog till att beslutsunderlaget 

användes direkt för beslut (1 ), som extra information (2) och för att rättfärdiga redan 

fattat beslut (3) av olika beslutsfattare inom Försvarsmakten beroende på deras syn på 

beslutsfrågan. Värderingsmodellerna bidrog till att beslutsunderlaget inte kunde avfärda 

som 'bara tyckande'. Det är svårare att säga att värderingsmodellerna bidrog till att 

beslutsunderlaget inte användes alls ( 4 ). 

Det går också att finna stöd för att samtliga av de sex motiv, eller drivkrafter, som 

beslutsfattarna kan ha för att använda besklutsunderlaget på ett visst sätt (se avsnitt 3.3). 

Utveckling och användning av värderingsmodeller är per definition en form av kognitiv 

ansträngning. Aktörerna var intresserade av vad beräkningarna visade. Värderings

modellerna bidrog till utvecklarnas och användarnas kognitiva kapacitet. Däremot är det 

mer tveksamt om de verkligen bidrog till arbetsgruppmedlemmarnas och beslutsfattar

nas kognitiva kapacitet. 

Utvecklarnas känsla och intuition var en drivkraft för att utveckla och använda 

värderingsmodellerna. Den kognitiva kapaciteten tycks ha dominerat utvecklarnas och 

användarnas syn på beslutsfrågan. Ingen av dem hänvisar till att det var deras känsla och 

intuition som avgjorde hur de såg på beslutsfrågan. 

Utvecklingen och användningen av värderingsmodellerna kan sägas vara en vana på det 

sätt att studier och värdering var ett vedertaget sätt att hantera ett beslutsproblem inom 
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försvaret. Däremot var KALINKA en ny form av värderingsmodell, och på det sättet 

kan det inte beskrivas som en vana. Vissa av beslutsfattarnas intresse för studierna, 

värdering och värderingsmodellema kan på motsvarande sätt hänföras till en vana, med 

reservation för att KALINKA var en ny form av värderingsmodell. 

Användningen av värderingsmodellerna kan ej direkt förstås med "The aesthetic 

dimension" utgående från intervjuerna. Ingen av de intervjuade hänvisar direkt till att 

värderingsmodellerna var något vacker som skapade en känsla av välmående i sig. Där

emot upplevde de att de gjorde ett bra, gediget, jobb vilket kan betecknas som en form 

av välmående. Värderingsmodellerna kan sägas bidra till att det upplevdes som ett bra 

jobb. I rapporten från systemplan 2 sägs att värderingen skett med ny teknik, vilket kan 

ses som ett sätt att använda "The aesthetic dimension" för att sälja in resultatet av 

värderingen. 

Värderingsarbetet tycks ha betytt mer för de intervjuades uppfattning om alternativens 

operativa förmåga än kontakter med externa genuina relationer och personer med delade 

värderingar och ideal. De som utvecklade och använde modellerna hade på ett sätt 

delade ideal och värderingar när arbetet startade. De ville alla göra en så objektiv 

värdering som möjligt. De var genuint intresserade av alternativens operativa förmåga. 

En hypotes är att de delade idealen och värderingarna var en förutsättning för att 

värderingsarbetet uppfattades som väl genomfört och seriöst. Värderingen förankrades 

också externt genom kontakter med personer med delade värderingar. 

Resultatet av värderingsarbetet hade kunnat användas som tvångsmedel, som påtryck

ningsmedel inom Försvarsmakten i och med att politikerna hade tillgång till underlaget. 

Värderingsmodellerna kunde i detta sammanhang bidra till att studiegruppernas arbete 

inte lika enkelt kunde avfärdas som tyckande. 

Sammanhanget mellan de olika aspekterna ovan diskuteras vidare i avsnitt 5.4. 

5.3 Ytterligare värden 

Rent praktiskt har sökandet efter värdet av värderingsmodellerna som uttryckts i inter

vjumaterialet skett genom att försöka se alla tänkbara värden, och även avsaknad av 

värden, som angetts. De uttryck som hittats har därefter kategoriserats utgående från 

teorierna om kunskap och beslutsfattande. Ett antal värden som inte direkt kunde 

hänföras till teorierna om kunskap eller beslutsfattande framkom också. 
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En mer pragmatisk aspekt på värdet är om det finns något alternativ för att värdera. 

Några tar upp denna aspekt. 

"Hur skall vi kunna värdera om vi inte har modeller?" A 

" ... vi drev på det här att man måste på nåt sätt komma vidare, bort från det här att 

bara skriva floskler till att så att säga få lite mer substans." U 

Några nämner också värdet av att slippa räkna för hand. Detta gäller framförallt LOTS i 

jämförelse med den manuell föregångaren. 

"Vi behövde inte sitta och räkna för hand den gången [om LOTS]." A 

"Men däremot så växte ju insikten fram kraftfullt, till exempel genom A2:2 presentation, 

att det var en väldig massa tid som gick åt för ren handräkning [om den manuella 

modellen}, det här borde man ju kunna använda till något annat." U 

"När det gäller LOTS så tror jag fortfarande att det egentligen är en handfull 

människor som egentligen uppskattar värdet av den. Det är dom som har tvingats göra 

sånt jobb för hand plus ett antal analytiker." U 

5.4 Sammanfattning 

Värdet av värderingsmodellerna som de intervjuade uttryckt och som framgår av de 

skriftliga rapporterna har diskuterats utgående från två huvudperspektiv: 

kunskap och kommunikation 

beslutsfattande 

Ett sätt att sammanfatta de olika värden som framkommit är att återknyta till forsknings

frågorna. 

Sammanfattning av värden utgående från forskningsfrågorna 
De värden som framkommit kan knytas till respektive forskningsfråga enligt följande. 

1. Vilket värde uppfattar aktörerna att modellarbetet hade för beslutsprocessen? 

la) Ingen ny kunskap 

1 b) Svar på frågan om flygplansalternativens operativa förmåga. (motsvarar 
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Forskningsfråga 2. Bidrog modellarbetet till aktörens uppfattningen om 

alternativens operativa förmåga? 

le) En förståelse för väsentliga parametrar. 

ld) Trovärdighet 

Inget bra alternativ 

3. Vilket värde uppfattar aktörerna att modellarbetet hade för beslutet? 

Kunskapen som beslutsunderlaget förmedlar kan användas direkt för beslut. 

Som extra information. 

För att rättfärdiga redan fattat beslut. 

Inte alls, eftersom besluten är en ren följd av visioner och strategier. 

4. Vilka övriga värden uppfattar aktörerna att modellarbetet hade? 

1 e) Lärande om operationer för framtiden 

1 f) Kunskap som stöd för fortsatta studier? 

Ovanstående sammanfattning är helt enkelt ett konstaterande. Mer intressant är att 

analysera sammanhanget mellan de olika värden som framkommit. 

Sammanhang mellan de värden som framkommit 
De värden som framkommit genom att betrakta materialet ur de två perspektiven 

kunskap och beslutsfattande är inte oberoende av varandra utan kan snarare ses i ett 

sammanhang. Figur 5.1 utgör en sammanfattande bild av värdet av värderings

modellerna och hur de olika värdena som framkommit samverkar. 

En bild som framkommer av intervjuerna är att kunskapsutvecklingen bland de som 

utvecklar och använder modellerna kan ses som en förutsättning för flera av de övriga 

värdena. Kunskapsutvecklingen ger delade värderingar och trovärdighet som i sin tur 

innebär att beslutsunderlaget kan användas direkt för beslut, som extra information 

och/eller för att rättfärdiga redan fattat beslut framförallt beroende på aktörernas syn på 

besl utsfrågan. 

En tydlig gräns har dragit mellan utvecklare och användare av värderingsmodellerna 

samt arbetsgrupp och beslutsfattare i Figur 5.1. Vid valet mellan att placera arbetsgrupp 

tillsammans med utvecklare, användare eller beslutsfattare valdes placeringen tillsam

mans med beslutsfattare utgående från intrycket från intervjuerna. 
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Utvecldare 
& användare 

Arbetsgrupp 
& beslutsfattare 

Delade ideal v-,\ \_....._ 
~ Kunskapsulveckling 

för beslulsfrågan 

Delade värderingar och Trovärdighet 

/ 

Figur 5.1 Sammanfattning av värdet av värderingsmodellema 

Kunskapsutveckling 
för frardiden 

Kognitiv kapacitet 
Känsla od, intuition 
Vanor 
The Aeslhetic Dimension 
Genuina relalioner 
Delade ideal od, värderingar 
Thingm,edel 

De som utvecklar och använder värderingsmodellerna har när studierna inleds delade 

ideal, genom att de delar synen att värderingen skall vara så objektiv som möjligt. De 

har en tilltro till studier och värderingar, d v s en tilltro till kognitiv kapacitet. Dessa 

delade ideal framstår som en förutsättning för den gemensamma kunskapsutvecklingen 

hos de som utvecklar och använder modellerna. Den kunskapsutveckling som sker ger 

delade värderingar vad gäller flygplansalternativens förmåga och vilka parametrar som 

är väsentliga. Det är dock delade värderingar på ett annat plan än de delade ideal om att 

värderingen skulle ske som objektivt som möjligt. Det senare är troligen ideal som 

byggts upp sedan lång tid och som eventuellt inte ändras lika _enkelt som synen på 

alternativens förmåga. 

Värderingsarbetet tycks också ha betytt mer för de intervjuades uppfattning om 

alternativens operativa förmåga än kontakter med externa genuina relationer eller andra 

externa personer med delade värderingar och ideal. Resultatet av värderingen för

ankrades externt genom kontakter med personer med delade värderingar. "The aesthetic 

dimension" kan sägas ha använts för att öka trovärdigheten för slutsatserna av de som 

genomfört värderingen. I rapporten från systemplan 2 poängteras att värderingen "skett 

med hjälp av all den teknik som nuvarande studiemetodik kan bjuda. ". Kunskaps

utvecklingen innebar också lärande om operationer som flera av de intervjuade har haft 
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nytta i andra sammanhang i framtiden. 

Oavsett hur mycket kunskap som utvecklarna och användarna utvecklar i beslutsfrågan 

och hur trovärdig den än är väger arbetsgruppsmedlemmar och beslutsfattare den mot 

bland annat sin känsla och intuition i beslutsfrågan, de råd de från genuina relationer 

andra externa med delade värderingar och ideal. Vanan och om de upplever underlaget 

som vackert påverkar troligen också. Bedömningen om hur beslutsfattarna använde 

underlaget utgår från de intervjuades uppfattning, men denna talar för att beslutfattarna 

vägde det formella beslutsunderlaget från arbetsgrupperna mot bland annat känslan och 

intuition samt uppfattningar från externa med delade värderingar. Det framstår också 

som att beslutsfattarna hade svårt att bortse helt ifrån värderingen i och med att det var 

trovärdigt och att de byggt upp en gemensam kunskap som var svår att sakligt 

argumentera mot. 

Ett värde, eller avsaknad av värde, som diskuterats men inte inkluderats i Figur 5.1 är 

bland annat att studierna inte kom att bli avgörande för beslutet. Utgående från teorier 

om hur beslutsunderlag används går det ändå att tolka det som att beslutsunderlaget 

användes direkt för beslut, som extra information eller för att rättfärdiga redan fattat 

beslut av olika beslutsfattare inom Försvarsmakten beroende på deras syn på besluts

frågan. Värderingsmodellerna bidrog till att beslutsunderlaget inte kunde avfärda som 

"bara tyckande". Ett annat värde som inte inkluderats i Figur 5.1 är att det inte fanns 

något bra alternativ att värdera och att det var enklare än att räkna för hand. Dessa 

värden är snarast ett konstaterande. 

Slutsatser om teoriernas lämplighet som tolkningsperspektiv 
De teorier om kunskap och beslutsfattande som valts ger olika perspektiv på värdet av 

värderingsmodellerna. De olika perspektiven kan också ses i ett sammanhang vilket ger 

en bredare utgångspunkt för tolkning än om enbart det ena eller det andra perspektivet 

valts. 

Frågan här är vilket värde värderingsmodellerna bidrog till. När det gäller vilken 

kunskap som värderingsmodellerna bidrog till ger inte de valda teorierna mycket stöd. 

Langefors infologiska ekvation anger att den kunskap som skapas beror på personens 

förkunskap, tolkningsprocessen, tiden och informationen som tolkas. Ekvationen ger en 

bild av att dessa faktorer är väsentliga för att skapa kunskap, men den ger inte stöd för 

hur parametrarna skall uttryckas. 

Här har tolkningsprocessen (i) uttryckts i termer av närhet till modellerna och förkun-
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skapen i termer av studie- och flygerfarenhet (S). Betraktelsen resulterar i en hypotes att 

tolkningsprocessen (i) tillsammans med tiden (t), närheten i umgänget till 

värderingsmodellerna, är väsentligare för vilka värden, vilken kunskap som utvecklas, 

än värderingsmodellens utformning (I). Detta givet att värderingsmodellen har accep

tans och uppfattas ge 'rätt svar'. En andra hypotes är att i och med att tolkningsproces

sen innebar ett mycket nära samarbete framstår gruppernas samlade erfarenhet (S) som 

mer väsentlig än de enskilda aktörernas erfarenhet för den kunskap som de enskilda 

aktörerna utvecklar. Ansatsen att beskriva förkunskapen (S) enbart i termer av studie

och flygerfarenhet kan dock ifrågasättas. Hur förkunskapen skall beskrivas behöver 

utvecklas. Langefors infologiska ekvation tycks fungera som övergripande modell för 

hur kunskap utvecklas. De olika parametrarna och sambanden mellan dem behöver 

utvecklas för att skapa djupare förståelse för hur kunskap utvecklas och vilken kunskap 

som utvecklas. Hur värdet skapades, hur kunskap utvecklade, diskuteras vidare i de 

kommande kapitlen. 

Teorierna om beslutsfattande ger en bild av hur beslutsunderlaget användes och motiven 

för det som inte skulle framkommit om materialet enbart betraktats ur ett kunskaps

perspektiv. När utvecklarna och användarna betraktas som beslutsfattare framkommer 

att de framförallt tar ställning i beslutsfrågan utgående från den kognitiva förmågan. 

Beror det på att de genomfört ett så gediget arbete och fått så mycket kunskap om flyg

plansalternativens förmåga att de inte behöver förlita sig exempelvis på känslor, 

intuition eller råd från goda vänner? Kan beslutsfattare som ej medverkar i värderings

arbetet förlita sig på det studiegruppen kommit fram till? Är det viktigare för besluts

fattarna vem som presenterar resultatet av studierna än vilken värderingsmodell som 

använts? Teorierna om beslutsfattande tillför intressanta perspektiv på värdet av 

värderingsmodellerna. 

Sammanfattningsvis kan de valda teorierna användas som ett övergipande ramverk för 

att tolka värdet av värderingsmodellerna. För att får en djupare förståelse för vilken 

kunskap som utvecklas behöver parametrarna i Langefors infologiska ekvation 

beskrivas utförligare. 

Teorierna har här använts för att få en djupare förståelse för värdet av värderings

modellerna i ett historiskt fall. Kan de vara användbara som stöd för att planera 

utveckling och användning av värderingsmodeller i samband med strategiska beslut 

inom försvaret? Denna fråga diskuteras vidare i kapitel 7. 
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6. HUR VÄRDET SKAPADES 

Syftet med detta avsnitt är att analysera HUR modellarbetet bidrog till de värden som 

framkommit i föregående kapitel. 

6.1 Inledning 

Vid analysen av vilka värden som framkommit (se kapitel 5) har även frågan om hur 

värdena skapas berörts. Betraktelsen av värdena mot bakgrund av Langefors infologiska 

ekvation omfattar både vilket värde som skapas och hur värdet skapas. Betraktelsen 

resulterar i en hypotes att tolkningsprocessen (i), närheten i umgänget med värderings

modellerna, är väsentligare för vilka värden, vilken kunskapsutveckling som uppfattas, 

än värderingsmodellens utformning (I). Detta givet att värderingsmodellen har accep

tans och uppfattas ge 'rätt svar'. Här fördjupas resonemanget om hur värdena skapas. 

Först diskuteras hur de intervjuade uttryckt hur värde skapades. Därefter följer en 

reflektion av det som framkommit från intervjuerna i förhållande till hård och mjuk OA. 

Sist slutsatser i form av hypoteser. 

6.2 Hur värdet skapades utgående från intervjuerna 

De intervjuade har uttryckt hur värdet skapades på olika sätt, men det finns stora likhe

ter i synen på hur värdet skapades. Arbetssättet och människorna är två faktorer utöver 

värderingsmodellerna som alla intervjuade anger som väsentliga för hur värdet 

skapades. Arbetssättet och människornas betydelse diskuteras först utgående från valda 

citat. Därefter diskuteras modellernas betydelse i förhållande till arbetssättet och 

människorna och betydelsen av datorimplementering eller ej. 

Ett strukturerat arbetssätt med möjlighet att variera olika parametrar 
De arbetsgrupper som aktivt använde modellerna tog stöd av dem för att föra en struktu

rerad diskussion. Resultatet av körningar med modellen presenterades för gruppen av 

den eller de som kört modellen och orsak - verkan sammanhangen diskuterades. Diskus

sionerna gav nya frågeställningar som ledde till nya variationer. Processen fortsatte 

iterativt och gruppen fick successivt en ökad förståelse för olika parametrars betydelse 

för den operativa förmågan och för flygplansalternativens förmåga. 
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" ... för mig är modellerna i sig inte annat än att strukturera tanken ... ibland var jag lite 

kritisk mot modeller därför att här händer någonting och sen skulle man se facit, när 

det är en oändlig massa grejar som händer på vägen. Men jag tycker att om man 

försöker föra ett resonemang om beslutssituationerna då förstår man hur de påverkar 

varandra. . .. Men det här med att mata in siffran här och så blir det en ny siffra där nere 

det tror jag inte ett skit på om jag uttrycker det rakt på sak ... Menjustför att strukturera 

tanken, att strukturera diskussionerna där är modellerna suveräna. " A 

" ... vadden gav mest det var att den hjälpte till att strukturera så att man tyckte att man 

ändå hade fått en viss kläm på hur saker och ting hängde ihop. Det tyckte jag var det 

viktigaste så att man alltså inte räknade fram utan snarare kunde föra ett resonemang 

varför A och B om C. " U 

"Det var ju inte bara och flyga ett stort antal pass [i modellen KALINKAJ utan det var 

ju också att analysera resultaten från de här flygpassen, sammanställa dom och tänka 

till lite grand och om det verkligen stämde. Det var ju ständigt en vidareutveckling av 

modellen egentligen under pågående utvärdering. Det var ju en riktigt nykläckt kyckling 

det här." A 

Om resultatet av körningarna från modellen inte hade diskuterats och prövats i gruppen 

utan istället presenterats som ett färdigt resultat för gruppen att acceptera eller förkasta, 

är det rimligt att anta att användningen av modellerna inte hade bidragit till en succes

sivt ökad förståelse hos gruppen utan enbart hos de personer som kört modellerna. 

Modellerna bidrog till att den strukturerade diskussionen. De strukturerade diskussio

nerna om orsak och verkan bidrog i sin tur till att gruppen fick en gemensam syn på 

flygsystemens förmåga. 

Människorna 
Samtliga intervjuade nämner aktörer i studiegrupperna i positiva eller mycket positiva 

ordalag. De intervjuade beskriver att det var bra grupper, bra både i bemärkelsen att det 

var kompetenta personer med hög integritet och att de arbetade bra tillsammans. 

Personerna var kompetenta i bemärkelsen att de tillsammans hade en gedigen erfarenhet 

av studier, flyg och värderingsmodeller, men också hög kompetens i allmän bemärkelse. 

Två av de intervjuade blev exempelvis chef för marinen respektive chef för flygvapnet. 

De intervjuade tar också upp vikten av att kompetenta personer medverkade för att 

studierna och modellarbetet skulle ge de värden som framkommit. 

" ... båda herrarna [Ul:1 och U2:l]hade ett gott anseende i JAS-gruppen. Det gjorde 
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att vi kunde förstå att det var goda tankar bakom det som var framtaget av dem. När 

resultatet sedan bekräftade vad vi själva tyckte så var det ju bra. " G 

" ... Ul:1 som ju var jävligt stark klippa i det här sammanhanget." A 

"Men just den här finessen med KALINKA att det så att säga är människor i systemet, 

det tror jag en viktig punkt för dess acceptans. Plus att de personer som jobbade med 

den hade gott rykte, renomme , i flygorganisationen. De uppfattades som kunniga 

människor. " U 

"Samtliga i gruppen hade hög integritet, man stod på sig och köpte inte något utan 

diskussion. Tuffa diskussioner. Jobbigt ibland att argumentera när man tyckte att man 

visste. Att gruppen blev överens berodde på att man körde diskussionerna upp och ner. " 

u 

"Jag tyckte vi hade väldigt bra samarbete, nära, mycket bra. Vi kände ju att det här var 

betydelsefullt, väldigt betydelsefullt. Vi kände krav på oss, det var ett intresse, det var 

roligt och spännande. Det var ju diskuterat lite grand i pressen redan då. Man tyckte 

man jobbade med viktiga frågor . ... Det var bra sammanhållning. Det var bra killar. " U 

"Jag tror inte att jag har jobbat i en så nära grupp som det här var. Det kan ju bero lite 

grand på vilket perspektiv man själv har just då. Det var otroligt bra samarbete. " U 

"Vi hade överhuvudtaget en härlig sammanhållning, vi hade väldigt roligt ihop tyckte 

jag i alla fall. Och så hade vi mycket bra sammanhang med kamraterna i armestab, 

marinstab och jlygstabens studieavdelningar .. .jag vill nog påstå att vi hade ganska bra 

samarbete med dom. . .. det var ett härligt gäng. " A 

" ... när vi använde modellerna så jobbade vi ihop allihopa och försökte vara så kritiska 

och konstruktiva som vi kunde så att det inte skulle bli alltför mycket så att säga den 

egna viljan som påverkade modellens utformning. Det var så objektivt jag tror man 

kunde komma. " A 

Förutom studiegrupperna nämns också betydelsen av att ÖB var intresserad av 

studierna. ÖB intresse tog sig uttryck i en tät dialog med studiegrupperna. 

"Sen skall jag väl gärna säga att det som stimulerade oss allra mest var Lennart Ljungs 

inställning till studieverksamheten. . .. han var väldigt noga med studiens integritet. Och 
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det var ofta vi gjorde föredragningar för honom och han var alltid lika intresserad Ja, 

det måste jag säga att det var en mycket stimulerande chef Och han tog argument. " A 

"Jag kommer ihåg att jag fick ofta gå fram och redovisa sätt hur vi jobbade, hur 

modellerna ser ut, de här manuella modellerna och vilka avdömningsunderlag vi har 

använt och vad siffrorna var, 0, 8 för tung jakt o s v. Till och med ÖB satt där, blir det 

0,8? Ganska intressanta diskussioner på ett sätt som ÖB idag aldrig skulle ha tid eller 

ork att göra. Så jag tycker det var en levande diskussion, jag tycker det kom intressanta 

synpunkter. Nu måste ni ta hänsyn till det här. Spetznas förbanden kom ju upp då också. 

Det här med att man kan gå in och förstöra på jlygbaser inte genom att slå mot banor 

utan mot personal och jlygplanförare. Ja, man lyfte upp en del frågor där. Jag tyckte 

det var givande. Det var dialoger. " V 

Aktörerna i studiegrupperna hade hög kompetens och flera hade sedan tidigare gott 

rykte. De fungerade också väl som grupp. K.ALINKA kördes av piloter som valts för att 

de var de bästa. ÖB var intresserad av studierna och stödde studiegrupperna bland annat 

genom att föra en dialog om resultatet. Det fanns beslutsfattare som framförallt var 

intresserade av att studierna ledde ett visst resultat, men ÖB stödde gruppen i att ta fram 

ett så objektivt underlag som möjligt. Hela kedjan av aktörer från de som utvecklade 

och använde modellerna till ÖB som var högst ansvarig för beslutet inom försvars

makten fungerade väl i bemärkelsen de delade synen på att få fram ett objektivt besluts

underlag och att de hade hög studiekompetens. Det var en för studier klart gynnsam 

sammansättning av aktörer och de bidrog till värdet av värderingsmodellerna. 

Modellerna 
Vilka egenskaper hos modellerna bidrog till att värde skapades? Datorimplementeringen 

är en faktor som tas upp av de intervjuade. Värdet av den manuella modellen, LOTS och 

K.ALINKA uppfattades övergripande av de som utvecklade och använde modellerna på 

ett likartat sätt, förutom att det var enklare att slippa räkna för hand med de datorimple

menterade modellerna. Datorimplementeringen av modellerna på den operativa nivån 

var inte nödvändig, men den förenklade arbetet för de som körde modellen. Däremot var 

datorimplementering av KALINKA nödvändig för att kunna beskriva dynamiska 

förlopp. 

"Jag var skeptisk till KALINKA inledningsvis, men de lyckades. Det var en nödvändig 

förutsättning att det var riktiga piloter. Om man hade satt en hacker framför datorn 

hade han gjort omöjliga manövrer. Ingångsvärdena var offerterna och typsituationer. 

Det behövdes en dynamisk beskrivning för att kunna levandegöra offerterna, istället för 
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att en pilot sätter sig och läser. KALINKA gav två saker, dels att piloterna 

utformade/prövade taktiken för de nya flygplanen och dels att det blev säkrare duell

värden som underlag till LOTS. En diskussion fördes om situationer och parametrar, 

man riggade det input man var intresserad av, t e x stängde av montecarlofunktionen 

och körde vissa fall. A2:2 tittade på utdata och tolkade och bedömde tex sannolikhet 

för skott som 0,2-0,3. Detta värde gick in som input i LOTS körningar." U 

En andra faktor som tas upp är värderingsmodellerna var ett stöd för tanken. 

Användarna kunde pröva vad olika indata gav för utdata. Diskussionerna om indata, 

utdata och beräkningslogiken gav en förståelse för orsakssammanhangen och bidrog till 

att resultaten upplevdes som trovärdiga. Att modellerna avbildade hela kedjan från 

teknik till operativ förmåga bidrog trovärdigheten. Att KALINKA körts av duktiga 

piloter bidrog också till trovärdigheten. 

Sammanfattningsvis framstår upplevelsen av att modellerna var ett stöd för tanken och 

att de var trovärdiga som de två egenskaper hos modellerna som var mest betydelsefulla 

för modellernas bidrag till det värde som skapades. Datorimplementeringen var inte 

nödvändig på den operativa nivån, men innebar att de som körde modellen slapp räkna 

för hand. Datorimplementeringen på systemnivån upplevdes däremot som nödvändig 

för att kunna avbilda flygplanen på ett trovärdigt sätt. 

Arbetssättet, människorna och modellerna 
Arbetssättet, människorna och modellerna skapade tillsammans värdet. De var alla 

nödvändiga, men inte tillräckliga förutsättningar för att utvecklarna och användarna 

skulle utveckla gemensamma mentala systemmodeller som var av värde för besluts

fattarna. 

Arbetssättet karakteriseras av att det var strukturerat och iterativt. Variationer av 

parametrar och diskussion inom gruppen av utvecklare och användare samt med besluts

fattare om orsak-verkan utgör kärnan i arbetssättet. De som utvecklade och använde 

modellerna hade gedigen erfarenhet och kompetens av flygsystem och studier. De hade 

också, tillsammans med ÖB, en gemensam syn att värderingen skulle genomföras på ett 

så objektivt sätt som möjligt. Flera hade sedan tidigare gott renomme. Modellerna 

upplevdes vara ett stöd för tanken och som trovärdiga. De avbildade det som var 

relevant för problemet, d v s kedjan från teknik till operativ förmåga. 

Arbetssättet, människorna och modellerna skapade tillsammans värde. Går det att påstå 

att någon av de tre faktorer var väsentligare än någon annan för värdet? Det var 
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människorna som utvecklade modellerna och det var de som använde dem och skapade 

arbetssättet. Utan personer med likartad erfarenhet, syn på värdering och renomme hade 

det sannlikt inte varit möjligt att utveckla modellerna eller arbeta på det sätt som nu 

gjordes. En av de intervjuade uttrycker betydelsen av människorna på följande sätt. 

" .. .Jag menar om ett bra gäng tror på en sak då är nog den saken ganska bra. Jag 

menar, om jag säger rakt på sak, om ett par idioter som hade använt den modellen så är 

det ingen som skulle trott på modellen. Det måste vara en bra ambassadör för 

modellen. " A 

Om samma grupp hade tillämpat ett arbetssätt som inneburit att information om väsent

liga parametrar och flygplansalternativens förmåga inte hade kommunicerats på det sätt 

och i den uträckning som gjordes, hade sannolikt inte heller gemensamma mentala 

systemmodeller om verksamheten utvecklats. 

Arbetssättet byggde på en strukturerad diskussion om orsak-verkan genom att successivt 

variera parametrar. Denna typ av arbetssätt hade varit svårt att genomföra utan någon 

form av modeller. De modeller som hade tagits fram gav svar på de frågeställningar 

man var intresserad av och upplevdes som trovärdiga. Det är svårt att påstå att någon av 

faktorerna arbetssätt, människor och modeller är väsentligare än någon av de andra för 

hur värdet skapades. 

Ett annat sätt att betrakta vikten av de tre faktorerna är att tänka sig en framtida likartad 

beslutssituation där ett beslutsunderlag med likartat värde eftersträvas. Likartade förut

sättningar kan eventuellt skapas genom att ange att en viss typ av arbetsprocess och en 

viss typ av modeller skall användas och att därefter välja ut personer med en för 

problemområdet relevant sak- och värderingskompetens, en gemensam syn på syftet 

med värderingen och arbetssättet och som dessutom fungerar väl i grupp. Om de 

personer som väljs inte har en för problemområdet relevant sak- och värderings

kompetens eller en gemensam syn på syftet med värderingen och arbetssättet eller ej 

fungerar bra som grupp är det dock sannolikt svårt att skapa ett likartat arbetssätt och 

likartade modeller. Det torde gälla oavsett om det finns färdiga modeller eller ej. 

Svårigheten för att skapa likartade förutsättningar är troligen att finna "rätt" grupp av 

människor. Utan rätt grupp av människor finns inga, eller åtminstone mycket små, 

förutsättningar att skapa värde på ett likartat sätt. Med rätt grupp av människor finns 

förutsättningar att skapa ett likartat arbetssätt och likartade modeller. Med detta sätt att 

se på vikten av de tre faktorerna för hur värde skapas är valet av människor avgörande 

och kan därmed sägas vara den väsentligaste förutsättningen för hur mentala modeller 
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av verksamhet skapas, utvecklas och kommuniceras. 

6.3 Hur värdet skapades i förhållande till teorier 

Hur förhåller sig då den bild av hur värdet skapades som framkommit utgående från 

intervjuerna i förhållande till teorier om hur beslutsprocesser och beslut kan förbättras 

med stöd av värderingsmodeller? De teorier som är utgångspunkt för resonemanget 

nedan hämtas från operationsanalys, systemanalys, policyanalys och management 

science (se avsnitt 3.1). 

Arbetssättet 
Utgående från intervjuerna karakteriseras arbetssättet av att det var strukturerat och 

iterativt. Variationer av parametrar och diskussion inom gruppen av utvecklare och 

användare samt med beslutsfattare om orsak-verkan utgör kärnan i arbetssättet. 

Litteraturen inom operationsanalys, systemanalys, policyanalys och management 

science handlar huvudsakligen om metodik som innebär ett strukturerat och iterativt 

arbetssätt. Systemanalys är en övergripande metodik som inleds med problemformule

ring, följt av alternativgenerering, datainsamling, värdering och resultattolkning. Vikten 

av iteration och återkoppling mellan de olika faserna är en viktigt del av det över-

. gripande arbetssättet och även för att utveckla modellerna som används för värdering 

(Miser & Quade, 1985, s.124). Kommunikation med beslutsfattaren är avgörande för att 

lyckas med systemanalys (Miser & Quade, 1985, s.125). En kontinuerlig dialog mellan 

beslutsfattaren, beslutsfattarens stab och analytikern anses vara nödvändig både för att 

den initiala problemformuleringen aldrig kan vara fullständig och för att resultatet av 

analysen inte skall komma som en chock för beslutsfattaren. Även problemstrukture

ringsmetoder (Rosenhead m fl, 1989) bygger på ett strukturerat arbetssätt och 

poängterar i än högre grad dialog mellan analytiker och beslutsfattare. Variationer av 

parametrar för att få en förståelse för orsak-verkan sammanhang poängteras också i den 

nämnda litteraturen. 

De faktorer i arbetssättet som de intervjuade beskriver som väsentliga stöds av teorier 

inom operationsanalys, systemanalys, policyanalys och management science. 

Modellerna 
Modellerna avbildade det som var relevant för problemet, d v s kedjan från teknik till 

operativ förmåga, och avbildningen upplevdes som trovärdig. Inom operationsanalys, 
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systemanalys, policyanalys och management science förekommer en mängd litteratur 

om hur värderingsmodellers bör utformas. Vikten av att modellerna avbildar det som är 

relevant för problemet, att de är ett stöd för tanken och att de upplevs som trovärdiga av 

de som använder dem lyfts ofta fram i litteraturen. 

Människorna 
De som utvecklade och använde modellerna hade gedigen erfarenhet och kompetens av 

flygsystem och studier. De hade också, tillsammans med ÖB, en gemensam syn att 

värderingen skulle genomföras på ett så objektivt sätt som möjligt. Flera hade sedan 

tidigare gott renomme. 

Människorna som är inblandade i beslutsprocessen diskuteras i viss utsträckning i 

litteraturen inom operationsanalys, systemanalys, policyanalys och management 

science. Betydelsen av analytikerns kompetens för att lyckas tillämpa en olika typer av 

metodik diskuteras framförallt inom mjuk OA (Rosenhead 1989, Agrell 1989). Det 

förekommer diskussioner om vilken typ av experter och vilka personer som skall väljas 

vid i litteratur om systemanalys (Miser & Quade, 1989, s.100). Här poängteras 

exempelvis att experter vanligen väljs utgående från sitt renomme. Synen att det är 

väsentligt att olika roller är representerade vid utvecklingen och användningen av 

modeller är allmänt accepterad (set ex Pidd 1996). Även om diskussioner om aktörerna 

i beslutsprocessen förekommer så utgör de kvantitativt definitivt en begränsad del av 

litteraturen. I litteratur inom operationsanalys, systemanalys, policyanalys och 

management science förekommer sällan (aldrig?) djupare diskussioner om vilken 

värderingar de inblandade aktörerna bör ha och hur aktörerna bör väljas. I rapporter från 

genomförda studier inom försvaret nämns ibland vilka som var med i studierna vid 

namn och med angivande av befattning. Beskrivningar av aktörernas bakgrund och 

kompetens och reflektioner om dess betydelse för studiernas resultat förekommer, vad 

jag vet, inte. 

Den som står inför ett beslutsproblem och skall välja metodik och vilka aktörer som 

skall medverka kan finna en stor mängd litteratur för stöd av val av arbetssätt, inklusive 

utveckling av modeller. För att välja aktörer, vilka individer, som skall medverka i 

beslutsprocessen går det inte att finna mycket stöd i litteraturen. Mot bakgrund av den 

vikt de intervjuade lägger vid aktörerna för resultatet av studierna är detta förvånande. 

94 



6.4 Sammanfattning 

Utgående från intervjuerna skapade arbetssättet, människorna och modellerna till

sammans värde. De var alla nödvändiga men inte tillräckliga förutsättningar för att 

utvecklarna och användarna skulle utveckla mentala systemmodeller av verksamheten 

som var av värde för beslutsfattarna. 

Arbetssättet människorna och modellerna innebär framförallt att de enskilda aktörernas 

mentala systemmodeller av verksamhet kommuniceras så att aktörerna som grupp kan 

skapa och utveckla gemensamma mentala systemmodeller av verksamhet som stöd för 

beslut. Skapas någon helt ny kunskap? Flera av de intervjuade menar att det inte fram

kom något nytt. Detta talar för att gruppen inte utvecklar helt ny kunskap, utan att 

gruppen genom kommunikation utvecklar gemensamma mentala systemmodeller. 

Systemmodeller som redan fanns hos någon eller flera av aktörerna. 

Litteraturen inom operationsanalys, systemanalys, policyanalys och management 

science handlar till stor del om hur arbetssätt och modeller kan stödja beslutsfattare samt 

förbättra beslutsprocesser och beslut. Människorna betydelse för beslutsprocessen och 

beslutet diskuteras dock i begränsad utsträckning inom den nämnda litteraturen. Vikten 

av att beslutsfattarna är aktiva i beslutsprocessen poängteras särskilt inom mjuk OA (set 

ex Rosenhead m fl, 1989). Inom mjuk OA går det också att finna beskrivningar av 

vilken typ av erfarenhet och kompetens analytikern behöver för att för att kunna 

tillämpa olika metoder för att förbättra beslutsprocesser. Det går även att finna diskus

sioner om hur experter skall väljas (set ex Miser & Quade 1988, s.100). Diskussion om 

vilken kompetens och vilka värderingar människorna som grupp behöver ha för att 

tillämpa olika arbetssätt och olika tekniker förekommer knappt. I rapporter från genom

förda studier inom försvaret diskuteras inte heller de inblandade aktörernas betydelse för 

studiernas resultat. Om människornas kompetens, värderingar och ideal är minst lika 

betydelsefulla för beslutsprocessen som arbetssättet och modellerna är det förvånande 

att det i litteraturen inte skrivs mer om vilken kompetens, värderingar och ideal 

människorna bör ha. 

En hypotes är att arbetssätt, människor och modeller bör ses som en helhet där de olika 

delarna bör ägnas lika stor uppmärksamhet. Framförallt bör samspelet mellan arbetssätt, 

människor och modeller sättas i fokus vid planering, genomförande och dokumentation 
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av beslutsprocesser. Det gäller även samspelet mellan utvecklare, användare, arbets

gruppsmedlemmar och beslutsfattare. 

Inom information management uppmärksammas vikten av att se användare, affärs

aktiviteter och IT-system som en helhet vid utveckling och användning av informations

system i vid bemärkelse (set ex Lundeberg, 1996). Det skulle vara intressant att under

söka närmare hur användarna beskrivs inom detta område. 
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7. SAMMANFATTANDE ANALYS 

Först en sammanfattande analys av vilket värde värderingsmodellerna bidrog till att 

utveckla och hur det utvecklades. Därefter följer en reflektion om studiens relevans. Sist 

förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Värderingsmodellernas värde: vilket och hur 

Vilket värde värderingsmodellema hade för beslutsprocessen och hur värdet utvecklades 

sammanfattas i Figur 7.1. Vilket värde som utvecklades diskuterades i kapitel 5 och hur 

värdet utvecklades i kapitel 6. Här diskuteras båda aspekterna sammantaget utgående 

från både empiri och teori. 

Modeller 
Människor - stöd för tanken 
- delade ideal - trovärdig avbildning 
- relevant förkunskap 

Människor 
- gott renomme l I 

Arbetssätt 
- enligt mjuk OA 

Gemensam kunskap och 
gemensamma värderingar hos 

gruppen utvecklare och användare 

Förut
sättningar 

-<··· för att 
skapa 
värde 

+ -<··················· Värdet 

intuition, Vanor, 
The Aesthetic 

Dimension 
Genuina relationer, 

Delade ideal och 

1. 
Direkt 

för 
beslut 

-<······ ............ ············· ··································~~;erk:::::a:ä::: ! Faktorer som 

2. 3. Hur 
Som Rättfärdiga underlaget 
extra redan fattat -<· kan användas 

information beslut för beslut 

Figur 7 .1 Sammanfattning av vilket värde som värderingsmodellema bidrog till att utveckla, hur det 

utvecklades och hur det kan användas som underlag för beslut. 
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De som utvecklade och använde värderingsmodellerna utvecklade gemensam kunskap 

om flygplansalternativens operativa förmåga. Övergripande var det människorna, 

modellerna och arbetssättet som tillsammans utvecklade denna kunskap. Människorna 

hade relevant förkunskap om flygsystemet och om studier. De hade delade ideal på så 

sätt att de var inställda på att ta fram ett så objektivt beslutsunderlag som möjligt. 

Värderingsmodellerna upplevdes vara ett stöd för tanken och avbilda flygsystemet på ett 

trovärdigt sätt. De stödde ett arbetssätt som innebar att gruppen kunde föra en diskus

sion om vad variationer av olika parametrar innebar för den operativa förmågan. Arbets

sättet bidrog till att diskussionerna handlade om flygsystemets förmåga och inte mot 

andra, i sammanhanget, mindre väsentliga frågor. 

Aktörerna kunde använda informationen direkt för beslut, som extra information eller 

för att rättfärdiga redan fattat beslut. Det var i detta fall inte möjligt att helt bortse från 

resultatet av värderingarbetet, eftersom informationen från värderingsarbetet var trovär

dig. Frågan kom dock aldrig att behöva ställas på sin spets eftersom värderingen visade 

att svensk JAS dög för uppgifterna, och det var tillräckligt. 

Att gruppen som utvecklat och använt värderingsmodellerna hade utvecklat en gemen

sam kunskap borgade för trovärdighet. Det var också betydelsefullt att någon/några i 

gruppen hade gott renomme. Trovärdig information framstår som den viktigaste förut

sättning för att aktörerna skall kunna använda den som underlag för beslut ( enligt 1,2 

eller 3 i Figur 7.1). Andra faktorer som exempelvis känsla och intuition påverkade dock 

aktörernas syn på beslutsfrågan och hur de använde sig av informationen från 

värderingsarbetet. 

Det fanns beslutsfattare som tidigt hade tagit ställning för svensk JAS. Det framgår av 

intervjuerna att vissa beslutsfattare blev besvikna när värderingarbetet visade att svensk 

JAS inte var det bästa alternativet, och då angav att värderingarbetet inte skulle komma 

att ha någon betydelse för beslutet. Det svenska flygvapnet var sedan lång tid synonymt 

med svensktillverkade stridsflygplan. Svensktillverkade stridflygplan var en vana. Den 

svenska flygindustrin var också en del av neutralitetspolitiken. Det faktum att ett litet 

land som Sverige kunde utveckla och producera avancerade stridflygplan var något som 

många kunde känna stolthet över, d v s ett uttryck för "The aesthetic dimension". 

Beslutet var en känsloladdad fråga och det är inte konstigt att många känslomässigt och 

intuitivt upplevde svensktillverkade stridflygplan som det bästa alternativet. 

De som utvecklade och använde värderingsmodellerna utvecklade gemensam kunskap 
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om flygplansalternativens operativa förmåga. Deras syn på beslutet kom att domineras 

av denna gemensamma kunskap. Det framstår av intervjuerna som att deras syn på 

beslutet inte styrdes av känslor, intuition, vanor, "The aesthetic dimension", genuina 

relationer, delade ideal och värderingar eller tvångsmedel. De styrdes av känslor och 

intuition genom att de delade idealet att genomföra en så objektiv värdering. Däremot 

tycks de inte direkt ha styrts av känslor och intuition eller någon av de andra faktorerna i 

frågan om vilket flygplansalternativ som var bäst. 

Figur 7.1 beskriver hur jag uppfattat empirin mot bakgrund av de valda teorierna. Min 

bild motsäger inte de olika teorierna. När de betraktas sammantaget i förhållande till 

empirin framstår däremot vissa aspekter från respektive teori som avgörande för värdet 

av värderingsmodellerna och för hur det skapas. 

Det är framförallt tre aspekter som inte självklart skulle framstå som avgörande för 

värdet av värderingsmodeller, om de hade betraktats enbart utgående från enskilda 

teorier. Den första är betydelsen av delade ideal för att utveckla gemensam kunskap. De 

ideal som delas bland aktörerna i det valda fallet är att de är inställda på att genomföra 

en så objektiv värdering som möjligt. Den andra är betydelsen av att modellerna upp

levs vara ett stöd för tanken och att de ger en trovärdig avbildning. Den tredje är att den 

gemensamma kunskap som utvecklas hos gruppen utvecklare och användare blir 

avgörande för deras syn på beslutet. 

Betydelsen av delade ideal för kunskapsutveckling 
Utvecklarna och användarna delade idealet att genomföra en så objektiv värdering som 

möjligt. Det framgår av intervjuerna att detta var betydelsefullt för att kunna genomföra 

värderingsarbetet på det sätt som gjordes. Diskussionerna kom att handla om betydelsen 

av olika parametrar, ej om andra, för frågan mindre väsentliga, faktorer. Betydelsen av 

delade ideal för att utveckla gemensam kunskap framgår inte av Langefors infologiska 

ekvation (Langefors, 1993, se även avsnitt 3.2). En förklaring kan vara att Langefors 

infologiska ekvation fokuserar hur en individ utvecklar kunskap, ej hur en grupp 

utvecklar kunskap. En annan förklaring kan vara att förkunskapen, S, inte är entydigt 

definierad. Delade ideal skulle kunna ses som en del av förkunskapen. 

Betydelsen av delade ideal för skapandet av kunskap framgår inte heller direkt av teorier 

om att kunskap skapas genom interaktion mellan tyst och explicit kunskap (Polyani 

1966, Nonaka & Takeuchi 1995, Sveiby 1997, se även avsnitt 3.2). Att våra mentala 

modeller påverkar hur vi agerar är ett sedan länge känt fenomen (set ex Senge 1990). 

Inställningen att genomföra en så objektiv värdering som möjligt är en mental modell. 
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Denna inställning kan ha påverkat att gruppen valde att arbeta systematisk med hjälp av 

värderingsmodeller på det sätt som de gjorde i det valda fallet. Detta delade ideal var 

isåfall snarast en förutsättning för ett arbetssätt som i sin tur var en förutsättning för att 

utveckla gemensam kunskap. Figur 7.1 bör då korrigeras så att det även går en pil från 

människor och delade ideal till arbetssätt enligt Figur 7.1 b nedan. 

Modeller 
Människor - stöd för tanken 
- delade ideal - trovärdig avbildning 

Människor r e sa 
- relevant förkunskap !i A b ts ··tt 

- gott renomme ~ /- enligt mjuk OA 

Gemensam kunskap och 
gemensamma värderingar hos 

gruppen utvecklare och användare 

Förut
sättningar 

-<··· föratt 
skapa 
värde 

+ ...................... Värdet 

Dimension 
Genuina relationer, 

Delade ideal och 
värderingar, 

Tvångsmedel 

1. 
Direkt 

för 
beslut 

•...... ··········-j--·······-· ··································::rz:::!E. 

2. 3. Hur 
Som Rättfärdiga underlaget 
extra redan fattat .... kan användas 

information beslut för beslut 

Figur 71 b. En modifierad version av Figur 7 .1, en kompletterande pil från människor till arbetssätt. 

Om aktörerna ej hade haft inställningen att genomföra en så objektiv värdering som 

möjligt, hade gemensam kunskap ändå kunna utvecklas? Denna fråga går inte att svara 

på utgående från det valda fallet. De valda teorierna om hur kunskap skapas (se avsnitt 

3.2) ger inte vid handen att det hade varit omöjligt. Däremot kan teorier som anger att vi 

agerar utgående från våra mentala modeller indikera att det arbetssätt som nu valdes av 

gruppen utvecklare och användare kanske inte hade valts om de inte hade delat idealet 

att genomföra en så objektiv värdering som möjligt. Det skulle i sin tur kunnat innebära 

att gemensam kunskap inte hade utvecklats. Även teorier om lärande i grupp menar att 
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delade visioner, som kan likställas med delade ideal, är en förutsättning för lärande i 

grupp (Senge, 1990, s 236). Delade visioner är dock inte en tillräcklig förutsättning för 

att gruppen skall lära. Det krävs också att de vet hur de skall arbeta tillsammans. 

Betydelsen av värderingsmodellerna som stöd för tanke och 
kommunikation 
Det de intervjuade aktörerna tar upp som direkt berör värderingsmodellerna i sig är 

framförallt att de var ett stöd för tanken. Det gick att pröva vad olika indata gav för 

utdata och därmed föra diskussioner om systemens förmåga. Diskussioner fördes om 

hur trovärdiga utdata var i förhållande till indata. 

Vikten av validitet, dvs hur väl en modell avbildar det den är avsedd att avbilda, är en 

fråga som vanligen poängteras i litteratur om värderingsmodeller och modeller i 

allmänhet (set ex Pidd 1996, Edlund m fl 1999). Modeller som avbildar framtida flyg

system kan aldrig jämföras med den verklighet de är tänkta att avbilda. De kan däremot 

jämföras med motsvarande existerande system. När piloterna körde modellen 

KALINKA kan det ses som en form av validering mot existerande system. KALINKA 

avbildar enskilda flygplan och deras flygegenskaper. LOTS avbildar stora delar av flyg

systemet Delar av flygsystemet prövas vid större övningar, men sådana övningar 

genomförs relativt sällan. Den typ av modell LOTS representerar kan svårligen 

valideras ens mot existerande system. Det handlar då snarast om att användarna skall 

förstå sammanhanget mellan indata och utdata, och att de upplever sammanhanget som 

trovärdigt. Användarna får en förståelse för beräkningslogiken och sambandet mellan 

indata och utdata vid diskussionerna om utfallet av olika körningar. Det är diskussio

nerna i gruppen, d v s arbetssättet enligt Figur 7.1, som leder till att LOTS och den 

manuella modellen upplevs som trovärdiga, och det är dessa diskussioner som är en 

grund för att gemensam kunskap utvecklas. KALINKA som ger underlag till LOTS 

verifieras dessutom av de piloter som genomför körningarna med KALINKA. 

Även om frågan om att användarna skall förstå modellen, att den skall utgöra ett stöd 

för tanken, diskuteras och poängteras inom litteratur om värderingsmodeller, så tas det 

ofta upp som en delmängd av processen att utveckla en modell (se t ex Pidd 1996, 

Edlund 1999). En hypotes är att användarnas upplevelse av modellerna som ett stöd för 

tanken inte bör vara en delfråga vid beslut om utveckling av värderingsmodeller, utan en 

fråga som är styrande för utvecklingen och användningen av värderingsmodeller. 

En förutsättning för att en värderingsmodell skall bidra till att skapa, utveckla och 

kommunicera mentala modeller av verksamhet som stöd för beslut är att de som 
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använder modellen anser att den är ett stöd för tanken. Om de inte anser att modellen är 

ett stöd för tanken, kommer modellen ej heller bidra till att skapa, utveckla och kommu

nicera mentala modeller av verksamhet som stöd för beslut. Detta oavsett orsaken till att 

de anser att den inte är ett stöd för tanken. Det kan finnas de som påverkas av att arbeta 

med en modell i alla fall, men min erfarenhet är att det är få. 

Fokus på värderingsmodeller som stöd tanken skulle exempelvis få konsekvenser för 

beslut om utveckling och anskaffning av en värderingsmodell. Det skulle innebära att 

beslut om utveckling eller anskaffning i stor utsträckning skulle grundas på möjlig

heterna och kostnaderna för att användarnas skulle uppleva modellen som ett stöd för 

tanken. 

Gemensam kunskap avgörande för utvecklarna och användarnas beslut 
De som utvecklade och använde värderingsmodellerna utvecklade en gemensam 

kunskap om flygplansalternativens operativa förmåga. Det fanns ingen utanför gruppen 

som kunde slå hål på de slutsatser gruppen kom fram till. Det framstår av intervjuerna 

som att utvecklarna och användarna helt förlitar sig på den gemensamma kunskapen, en 

sida av sin kognitiva kapacitet, när de tar ställning i beslutsfrågan. Andra faktorer, som 

känsla och intuition, som enligt teorier om beslutsfattande skulle kunnat vara avgörande 

för deras ställningstagande synes ej ha betydelse. Faktorer som enligt teorier (se avsnitt 

3.3) påverkar hur beslutfattare använder sig av beslutsunderlag är: 

känsla och intuition 

vanor 

"The aesthetic dimension" 

genuina relationer, delade ideal och värderingar 

tvångsmedel 

Det finns osäkerheter kring orsakerna till att den gemensamma kunskapen framstår som 

avgörande för deras ställningstagande i beslutsfrågan. För det första kan det vara så att 

utvecklarna och användarna inte hade någon särskild känsla för ett svenskt alternativ. 

De kanske inte intuitivt upplevde att ett svenskt alternativ skulle vara det bästa. Något 

av de utländska alternativen kan ha framstått som "vackrare", d v s tilltalat "The 

aesthetic dimension". Detta är frågor som inte utretts systematiskt vid intervjuerna. 

En andra aspekt är att utvecklarnas och användarnas känsla och intuition kan ha 

påverkats av värderingarbetet. Om så är fallet förändras inte förhållandet att den gemen

samma kunskapen kom att bli avgörande för deras ställningstagande i beslutsfrågan. 
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En tredje aspekt är att utvecklarna och användarna inte formellt var beslutsfattare. Hade 

deras syn på beslutet förändrats om de hade haft det formella ansvaret för beslutet? 

Detta är en hypotetisk fråga som inte låter sig besvaras. Om så är fallet kullkastas iden 

om att gemensam kunskap väger tyngre än andra faktorer. 

Teorier om beslutsfattande menar att olika personlighetstyper tar till sig och värderar 

information på olika sätt. En person kan vara benägen att ta ställnings till information 

utgående från antingen tanke eller känsla (Edlund, 1999, s.16 ref. Jung,). Tanke innebär 

att systematiskt sammanställa information och dra logiska slutsatser, medan känsla är att 

ta ställning till information i termer av bra/dåligt utan att särskilt precisera orsakerna till 

ställningstagandet. Värderingsarbetet och den kunskap som utvecklades kan då knytas 

till tanke. De intervjuades personlighetstyper har inte kartlagts. Det kan vara så att alla 

tillhör kategorin som grundar sina beslut mer på tanke än på känsla. Då skulle det, enligt 

nyss nämnda teori, vara naturligt att de grundade sin syn på beslutsfrågan på värderings

arbetet. Om de alla inte tillhör kategorin som grundar sina beslut mer på tanke än 

känsla, så skulle det tala för att utvecklingen av gemensam kunskap är ett kraftfullt sätt 

att skapa enighet i en beslutsfråga. 

Ovan har framförallt känsla och intuition samt i viss mån "The aesthetic dimension" 

diskuterats. När det gäller vanor kan det vara så att samtliga i gruppen var relativt unga. 

Svenska stridsflygplan och svensk flygindustri kanske inte upplevdes som en vana på 

samma sätt för de beslutsfattare som var äldre. När de gick in i värderingarbetet delade 

de idealet att genomföra en så objektiv värdering som möjligt. Detta är en form av 

gemensam värdering och den kan ha kommit att förbli dominerande. De tvångsmedel 

som kan sägas ha förekommit var att det fanns beslutsfattare som sa till gruppen att 

studierna ändå inte skulle påverka beslutet. Detta ändrade inte gruppens syn på besluts

frågan. Det är dock svårt att påstå att det var ett kraftfullt tvångsmedel, eftersom ÖB 

stödde värderingsarbetet. Intervjuerna ger inte en fullständig bild av hur vanor, genuina 

relationer, delade ideal och värderingar eller tvångsmedel påverkat aktörernas syn på 

beslutsfrågan. Det framgår dock att dessa faktorer inte bidragit till att aktörerna hade 

någon annan syn på beslutfrågan än vad värderingsarbetet visade. 

Sammanfattningsvis är då frågan om det går att påstå att den gemensamma kunskap som 

utvecklades inom gruppen blev avgörande för aktörerna syn på beslutsfrågan. Det är 

inte möjligt att med säkerhet påstå att så är fallet utgående från intervjuerna. Det fram

går å andra sidan inte heller att någon av de övriga faktorerna påverkade utvecklarna 

och användarna så att de fick en annan syn på beslutsfrågan. Det är enligt teorierna i 

avsnitt 3 .3 ovanligt att en aktör skulle grunda sitt beslut enbart på den typ av besluts-
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underlag som värderingsarbetet utgör. Lärande i grupp kan skapa gemensamma mentala 

modeller (Senge, 1990), som i sin tur styr hur vi agerar (Senge, 1990, s.175 ref 

Argyris,). Mot bakgrund av intervjuerna och teorier om lärande i grupp är en hypotes att 

den gemensamma kunskapen som utvecklades även påverkade känslorna och intuitio

nen. En hypotes är att den gemensamma kunskapen på det sättet blev avgörande för 

aktörernas syn på beslutsfrågan. 

7.2 Slutsatser om värdet av värderingsmodeller som stöd för 
beslut 

Två övergripande slutsatser går att dra om hur värderingsmodeller kan bidra till att 

skapa, utveckla och kommunicera mentala systemmodeller som stöd för beslut. 

En första slutsats är att det är krävs mycket för att skapa, utveckla och kommunicera 

mentala systemmodeller av verksamhet med hjälp av värderingsmodeller och att det 

krävs ännu mer för att de skall vara stöd för beslut. För att en grupp skall utveckla 

gemensamma mentala systemmodeller av en verksamhet krävs att minst följande förut

sättningar är uppfyllda: 

Gruppen skall ha relevant förkunskap om verksamheten och studier, och alla är 

inställda på att genomföra en så objektiv värdering som möjligt. Förkunskapen tar 

många år att bygga upp. Tron på att genomföra en så objektiv värdering är socialt 

konstruerad och tar också lång tid att utveckla. 

Gruppen skall ha tillräcklig med tid att föra diskussioner om verksamheten och 

genomföra variationer av olika parametrar till dess att gruppen har fått en gemensam 

bild av verksamheten. Tillräcklig tid rör sig snarare om månader än veckor när det 

gäller så komplexa system som flygkrigsförlopp. 

Aktörerna skall uppleva att värderingsmodellen är ett stöd för tanken och att den 

avbildar verksamheten på ett trovärdigt sätt. 

För att den gemensamma kunskapen som då kan utvecklas skall vara stöd för beslut, för 

beslutsfattare som ej ingår i gruppen utvecklare och användare, krävs dessutom 

följande: 

Åtminstone en i gruppen som utvecklar och använder modellerna skall ha gott 

renomme hos de beslutsfattare som skall använda resultatet av värderingsarbetet. 

Kunskapen om och erfarenhet av flygstrid samt "allmän klokskap" var betydelsefullt 

för gott renomme här. 

Beslutsfattarna måste vara beredda att avsätta resurser enligt ovan. De måste också 
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vara beredda att successivt ta del av resultatet genom att föra en dialog med gruppen 

som utvecklar och använder modellerna. Beslutsfattarna måste med andra ord visa 

ett genuint intresse för värderingsarbetet. 

En andra slutsats är att värderingsmodeller kan bidra till att skapa, utveckla och 

kommunicera mentala systemmodeller. Den grupp som utvecklade och använde 

modellerna har än idag, ca 20 år senare, en gemensam bild av vilka parametrar som var 

väsentliga. Värderingsarbetet var, när de förutsättningar som beskrevs ovan var upp

fyllda, ett mycket kraftfullt sätt att utveckla gemensamma mentala systemmodeller om 

flygplansalternativen och deras förmåga hos utvecklarna och användarna. 

En tredje slutsats är att kombinationen av teorier från olika områden medför att endast 

ett fåtal aspekter från respektive teori framstår som verkligt betydelsefulla för värdet av 

värderingsmodellerna. Om fallet betraktats med teorier från enbart ett av områdena 

kunskap, kommunikation, beslutsfattade, operationsanalys, systemanalys, policyanalys 

och management science hade det givit en annan bild av vad som är väsentligt för värdet 

av värderingsmodeller. Eftersom ett begränsat antal teorier studerats, borde förståelsen 

för värdet kunna fördjupas ytterligare genom att bygga vidare med ytterligare teorier, 

framförallt inom beslutsfattande och lärande i grupp. 

7.3 Studiens relevans 

Hur läsaren uppfattar relevansen i denna avhandling kan bara läsaren själv bedöma. 

Beskrivningen av fallet skall kunna ge forskare och andra intressenter en djup förståelse 

för resultatens möjligheter och begränsningar överförda till deras egen verksamhet. Det 

jag bedömer vara intressant för andra är framförallt fallbeskrivningen i sig samt 

tankarna om människornas och människornas samspels betydelse för beslutsprocessen 

och beslutsunderlaget. Arbetssätt, människor och modeller kan tillsammans bidra till att 

skapa utveckla och kommunicera mentala modeller av verksamhet som stöd för beslut. 

Arbetssätt och modeller fokuseras i litteraturen inom operationsanalys, systemanalys, 

policyanalys och management science, men varför diskuteras inte människorna i större 

omfattning? 

Fallstudie som metod kritiseras ibland för brist på trovärdighet bland annat för svårig

heten att validera. Det finns en risk att både insamling och analys av kvalitativa data är 

partiska. En metod för att öka trovärdigheten är att använda systematiska analytiska 

protokoll som stödjer fullständighet och opartiskhet vid insamling och analys av 
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kvalitativa data (Lillis, 1999). Denna metod har inte tillämpats, men en strävan har varit 

att vara så systematisk och objektiv som möjligt vid val av citat. De intervjuade har 

getts möjlighet att kommentera de citat som valts och underlaget i sin helhet vilket ger 

en viss validitetskontroll. En kontroll av beskrivningen har också skett genom att en 

person från FOA försvarsanalys, som inte intervjuats, granskat ett av de senare utkasten. 

Inom beslutsfattande har jag endast valt ett fåtal teorier. Teorierna har valts för att 

belysa några olika infallsvinklar som jag upplevt som fruktbara. Det är varken en total 

genomgång av tänkbara infallsvinklar eller en djup studie och analys utifrån de infalls

vinklar som valts. Det finns alltså utrymme för att betrakta materialet ur både fler och 

djupare perspektiv. 

Det beslutsproblem som förelåg kan sägas vara enkelt på så sätt att det handlade om att 

värdera ett givet antal flygplansalternativ. Problemet var tydligt formulerat, vilket inte 

alltid, snarare ganska sällan, är fallet inför strategiska beslut. Denna aspekt bör definitivt 

vägas in vid jämförelser med andra värderingsmodeller och beslutsprocesser. 

Den teknik som användes är med dagens mått omodern. Dagens teknik ger möjlighet till 

grafik på ett helt annat sätt och en ökad beräkningshastighet. Även om dagens teknik 

hade inneburit snabbare körningar och en annan hantering av indata och utdata så hade 

situationen för de i gruppen (som ej körde modellen) varit likartad. Då översatte de som 

körde modellerna utdata till diagram på overheadbilder. Idag hade diagrammen kunnat 

presenterats på skärmen och variationer kunnat genomföras direkt. Rörlig grafik hade 

varit möjlig. Tiden för körningar hade minskat men i övrigt hade arbetssättet kunnat 

vara densamma med variationer och diskussioner om olika parametrar. Med denna 

utgångspunkt har teknikens modernitet sannolikt begränsad betydelse för slutsatserna. 

Däremot hade tekniken viss betydelse ur perspektivet att det var ny teknik som sådan. 

Att det var ny teknik användes som argument i de skriftliga rapporterna, sannolikt för att 

öka trovärdigheten för studiernas resultat. Denna typ av argumentation kan sannolikt 

användas på motsvarande sätt för ny teknik idag. 

7.4 Förslag till framtida forskning 

Det skulle vara intressant att mer systematiskt pröva modellen enligt Figur 7.1 för hur 

arbetssätt, människor och modeller samverkar för att skapa, utveckla och kommunicera 

mentala systemmodeller som stöd för beslut. Modellen skulle kunna prövas på ett eller 

flera likartade fall. Det är framförallt datainsamlingen som skulle utvecklas vidare. En 
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kombination av intervjuer och enkäter skulle förhoppningsvis kunna fånga mer av 

aspekterna kring beslutsfattande, och dessutom bidra till validiteten. Enkäterna kunde 

utformas som frågor om exempelvis betydelsen av känslor, vanor, intuition och värde

ringar för aktörernas syn på beslutsfrågan. Svaren kunde ges i form av bedömningar av 

upplevelserna på olika skalor. Detta skulle kunna ge en ökad validitet. En fördjupning 

av teorierna inom beslutsfattande och lärande i grupp skulle också vara av intresse. 

En fråga är varför betydelsen av utvecklarnas och användarnas ideal och kompetens inte 

diskuteras i större omfattning i litteraturen om operationsanalys, systemanalys, policy

analys och management science. En närliggande fråga är varför aktörernas kompetens 

och värderingar inte dokumenteras i större omfattning i studierapporter och utredningar. 

Det finns ett behov av detta för att de aktörer som inte är direkt involverade i försvarets 

beslutsprocess och känner aktörerna skall ha få tillgång till ett mer komplett besluts

underlag. Det är också en väsentlig information för de som senare skall använda under

laget vid framtida studier. 

Denna studie har syftat till att öka förståelsen för värdet av värderingsmodeller i ett 

historiskt fall. Kan den modell av värdet av värderingsmodeller som stöd för beslut, som 

sammanfattas i Figur 7 .1, vara av värde inför utveckling, anskaffning och användning 

av värderingsmodeller? En ide är att skapa en enkel checklista med minimikrav som bör 

vara uppfyllda för att det skall vara av värde att utveckla eller anskaffa värderings

modeller som stöd för beslut. De tre första frågorna kunde vara som följer. 

1. Har de som skall utveckla och/eller använda modellerna delade ideal på så sätt att de 

är inställda på att ta fram ett så objektivt beslutsunderlag som möjligt? 

2. Finns det någon formellt ansvarig beslutsfattare som har ett genuint intresse för 

värderingsarbetet och är beredd att avsätta tid och resurser för att ta fram besluts

underlaget, samt föra en dialog med de som utvecklar och använder värderings

modellerna? Detta är nödvändigt för att kunna genomföra det arbetssätt som krävs 

för att utveckla gemensamma mentala modeller av verksamheten. 

3. Har någon av de som utvecklar och använder värderingsmodellerna gott renomme 

inom organisationen vad gäller kunskap och erfarenhet om den verksamhet beslutet 

gäller samt om studier och värdering. 

Om betydelsen av punkterna måste anges är punkt 2 helt avgörande. Punkt 1 är också 

mycket viktig, och har placerats som nummer 1 för att den enligt min bedömning inte är 

lika självklar. 

Om inte de tre förutsättningar ovan är uppfyllda så är chansen liten att utveckling och 

användning av värderingsmodeller är av värde för en beslutsprocess och för beslut. 
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Utveckling eller anskaffning av värderingsmodeller bör då ifrågasättas. Det räcker dock 

inte med att ovanstående förutsättningar är uppfyllda för att värderingsmodeller skall 

vara av värde för ett strategiskt beslut. Att utforma en mer omfattande checklista och att 

pröva den på historiska eller framtida fall skulle vara intressant. 

I likhet med andra som studerat värdet av verksamhetsmodeller (Saven, 1995) uppfattar 

jag att värdet av värderingsmodeller som stöd för beslut framförallt handlar om hur 

mentala modeller av verksamhet uppkommer, utvecklas och kommuniceras samt hur de 

mentala modellerna bidrar till ett beslut. 
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Bilaga 1. VÄRDERINGSMODELLERNA 

Modellen KALINKA 

KALINKA byggdes som en förarstyrd flygsimuleringsmodell. Den skulle dock inte bli 

en flygsimulator. Den skulle ses som ett sätt att levandegöra offerternas huvuddata för 

föraren, och att se till att han i en given situation beaktar de viktigaste faktorerna och att 

han kan sätta in olika tekniska värden i en mer eller mindre fullständig taktisk konse

kvens. Målsättningen var att "ge en förbättrad uppfattning om olika flygsystem

prestandas inverkan på ett flygplans taktiska värde i en rimlig operativ miljö" (Kallin, 

1981). Modellens skulle ge absolutvärdering, inte en jämförelsevärdering. 

Modellen gav olika typer av utdata. Den ena typen av utdata var en presentation av för

loppet på skärmen som föraren fick vid en körning. Den information förarna gavs på 

skärmen begränsades så att föraren kunde tolka situationen. Något försök att efterlikna 

"verkligheten" eftersträvades ej. (Kallin, 1981). Modellen skulle inte förmedla någon 

"flygkänsla", men den skulle presentera skeendet på ett sådant sätt att en erfaren förare 

kunde tolka de successivt uppkomna situationerna och anpassa beteendet med hänsyn 

till respektive flygplanstyps prestanda. Den andra typen av utdata var statistik från 

körningarna exempelvis i form av läge, höjd, fart, bränsle vid olika händelser som 

radarvarning, radarkontakt, avfyrning av radarrobot och landning. Statistiken användes 

som indata till LOTS-modellen på operativ nivå. 

Indata utgjordes dels av indata från föraren och dels av tekniska prestanda som fann 

inlagt i programmet. Själva simuleringsmodellen bestod av två huvudkomponenter, dels 

ett styr - och prestandaprogram och dels ett beräkningsprogram. Program som beskrev 

stör- och motmedel samt vapen och strilinformation kunde kopplas till. Modellen 

medgav måttlig grad av omvärldspresentation, men relativt realistisk avbildning av t ex 

flygning i tre dimensioner. Fjärrstrid och systemanfall kunde simuleras. Vid simulering 

av närstrid fanns större begränsningar, särskilt vad gällde optiska anfall och automat

kanonskjutning. Modellen var inte en fullständig flygsimulator, men den medgav att 

flera piloter samtidigt kan "flyga" i samma "stridsområde". Datorkapaciteten innebar 

dock max tre flygplan kunde utnyttjas samtidigt. 

Föraren genomförde en flygning från start till landning och styrde olika händelserna 

med hjälp av tangentbordet. 
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Modellen LOTS 

Källa: Flygstabens OA-rapport nr 24, 1983 

LOTS avbildar ett luftkrig och i modellen beskrivs flygplan, baser, luftvärn och 

sensorer. I modellen avdöms vår utdelning mot angriparens flyg och angriparens verkan 

mot våra flygbaser samt antal fällda laster mot övriga mål. Geografin i Sverige betraktas 

stiliserat som ett antal basområden. Varje område innehåller ett antal flygplan och 

kapacitet att klargöra jakt och attack. Modellen är anpassad till hur flygkrigs avdöms vid 

manuella spel. Ett exempel på variationer som kan genomföras i LOTS är antal 

bekämpade angriparflygplan över tiden som funktion av vårt flygs räckvidder, duell

prestanda och basegenskaper. 

LOTS skrevs i SIMULA. Huvuddelen av beräkningarna var analytiska. SIMULATION 

användes i mycket ringa omfattning. Utvecklingen av modellen fortsatte fram till 1982. 

Den version som användes under värderingen 1981 finns inte dokumenterad i sig, men 

är en delmängd av den version som beskrivs i en rapport från 1983. 

Som indata anges data för jaktområden, luftvärnet, korridorerna, angriparens spanings

information, den egna jakten, anfallsvågorna, luftstriden och angriparens målval. Totalt 

skall ett 80-tal frågor besvaras. Körningar genomförs därefter i vågor. Angriparens och 

våra förluster är resultatet av respektive våg. Näste våg körs utgående från det nya läget. 

Vid varje körning produceras också en fil som kan användas för att upprepa körningen 

utan att mata in data från terminalen. 

Båda indata och utdata utgjordes av text som ställde krav på att den som körde modellen 

var väl insatt modellen. 
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