
6

N r 1 jaNuari/mars 2017

sedan sent 1800-tal har forskare inom 
psykologi och andra områden intresserat 
sig för hur människor löser problem, fattar 
beslut och planerar. Först ut var forskning 
om problemlösning, och amerikanen john 
Dewey föreskrev 1910 en 6-stegsmodell för 
problemlösning enligt följande: (1) upplev en 
svårighet, (2) definiera problemet, (3) föreslå 
möjliga alternativa lösningar, (4) överväg 
alternativens innebörd, (5) testa alternativen, 
och (6) tillstyrk/avstyrk dem.1 Deweys modell 
präglar än i dag den allmänna uppfattningen 
om hur problem bör hanteras.

i början av 1940-talet tillkom även mer 
renodlad forskning om beslutsfattande. 
Beslutsfattande definierades då främst som 
hur man bör ta fram och välja mellan olika 
beslutsalternativ. Det vill säga, hur stegen 
3-6 i Deweys modell ovan bör utföras. Då 
utvecklades teorier om hur formella val mel-
lan beslutsalternativ ska göras så att utfallet 
av beslutet blir optimalt.2 man har i detta 

sammanhang ofta talat om maximerad för-
väntad nytta som mål för beslutsfattandet.

Därefter kom en period med början på 
1970-talet där lekmän (oftast manliga uni-
versitetsstuderande) studerades då de fattade 
fiktiva beslut i laboratoriemiljöer. Resultaten 
var oftast nedslående då det visade sig att 
människor i allmänhet inte följde modeller 
för rationell beslutsoptimering utan avvek på 
olika sätt.3 Denna forskning ledde i sin tur till 
upptäckten av ett stort antal s k bias (bristfäl-
liga beslutsstrategier) hos beslutsfattare och 
en flora av olika publikationer som beskrev 
hur beslutsfattare borde motverka dessa.4 
Bland annat konstaterades sytematiska svå-
righeter i att hantera sannolikheter.5

Efter Dewey har många liknande model-
ler för problemlösning och beslutsfattande 
föreslagits, oftast på teoretiska grunder. 
människor i allmänhet tenderar dock att 
avvika från sådana idealmodeller, och 1984, 
efter en översikt av forskningslitteraturen på 
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området, konstaterade Paul Nutt att: ”the 
sequence of problem definition, alternative 
generation, refinement, and selection, called 
for by nearly every theorist, seems rooted in 
rational arguments, not behavior”.6 i mitten 
av 1980-talet växte också en ny gren av den 
psykologiska beslutsforskningen fram. Denna 
gren kallas Naturalistic Decision Making och 
ville främst studera erfarna beslutsfattare i 
deras naturliga beslutsmiljöer, som ofta kän-
netecknas av tidsbrist, osäkerhet, otydliga 
eller motstridiga målsättningar och allvarliga 
konsekvenser om fel beslut fattas.

Forskningen har bland annat lett fram till 
en omvärderad, kompletterande syn på vad 
beslutsfattande innebär och hur beslutsfat-
tande utförs av erfarna chefer. resterande 
delar av denna artikel avser ge en samman-
fattande bild av denna forskning och redo-
visar därför en del av de mest betydelsefulla 
resultaten från naturalistisk beslutsforskning 
och ger en bild av hur erfarna yrkesutövare, 
även militära beslutsfattare, kommer fram 
till beslut i verkliga situationer. inledningsvis 
ska dock traditionell beslutsteori belysas 
lite djupare.

Den idealiserade 
beslutsprocessen
Hur bör en beslutsfattare rent generellt gå 
tillväga för att fatta beslut på ett optimalt 
sätt? Här är det viktigt att förstå att frågan 
egentligen inte handlar om hur man fattar 
bra, rätt eller goda beslut i någon absolut 
mening utan frågan handlar om hur man i 
en given situation fattar det mest välinfor-
merade beslutet. Det handlar således om 
hur en optimal beslutsprocess bör utformas, 
inte om hur goda beslut blir till. Den senare 
frågan hör mer hemma inom filosofins och 
kanske politikens domäner.

Som tidigare nämnts har den traditionella 
beslutsforskningen rötter dels i Deweys mo-

dell för effektiv problemlösning, dels i forsk-
ning om hur optimala val mellan beslutsal-
ternativ bör göras. Frågan om hur man bör 
generera och utvärdera beslutsalternativ har 
därför länge varit en central fråga i samtida 
tillämpad beslutsforskning. För att göra en 
mycket lång historia kort kan man säga att 
den generella lösningen som erbjuds för en 
optimal beslutsprocess är att generera en 
(stor) mängd beslutsalternativ och sedan 
utvärdera dem noggrant för att till slut välja 
det alternativ som maximerar utfallet eller 
nyttan. Denna maximerande beslutsprocess 
föreskriver en mentalt krävande och renodlat 
analytisk beslutsprocess.

Ett exempel på en sådan strategi i en verklig 
tillämpning får representeras av janis och 
mann.7 De presenterade vad de kallade en 

”ideal” beslutsmodell för beslutsmaximering 
som tillfredsställde sju empiriskt grundade 
krav, baserat på modern beslutsforskning. 
De kallade modellen Vaksamt beslutsfat-
tande. Sex av dessa sju kriterier är kopp-
lade till processen att generera och utvär-
dera beslutsalternativ. Enligt modellen ska 
beslutsfattaren:8

to the best of his ability and within his in-
formation processing capabilities: 1) thor-
oughly consider a wide range of alternatives, 
2) survey the full range of objectives that 
should be fulfilled and the values implicated 
by the choice, 3) carefully weigh the costs 
and risks for both negative and positive 
consequences that could flow from each 
alternative, 4) intensively search for new 
information relevant for further evalua-
tion of the alternatives, 5) assimilate new 
information in an unbiased way, and 6) 
reexamine the positive and negative conse-
quences of all known alternatives (includ-
ing those originally viewed as unrealistic) 
before making a final choice.

i sin renaste form kräver maximeringsstrate-
gin att alla möjliga beslutsalternativ genereras, 
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detaljeras och jämförs mot gemensamma 
vägda kvalitetskriterier (beroende på hur 
viktigt varje kriterium är). Dessutom ska 
sannolikheten för att ett visst utfall ska in-
träffa också användas som ett ingångsvärde 
i analysen för att ta fram det maximerande 
beslutsalternativet.9 Det är dock inte denna 
renodlade form som förespråkas av t ex janis 
och mann utan en mer anpassad process 
som tar hänsyn till människans begränsade 
kapacitet att behandla och bearbeta infor-
mation, det som av Herbert Simon beskrivits 
som att människan endast kan förväntas 
vara rationell inom sina ramar, s k Bounded 
rationality.10 Och som konstaterats av be-
slutsforskarna Beach och mitchell:11 ”in ge-
neral, people in our culture regard the more 
formally analytic strategies as the ones most 
likely to yield correct decisions.”

De första två avsnitten av denna artikel 
har mycket översiktligt berört framväxten av 
forskning inom områdena problemlösning 
och beslutsfattande och även presenterat den 
traditionella beslutsforskningens syn på hur 
människor bör fatta beslut. Som nämndes i 
inledningen hade denna forskning i mindre 
grad utgått ifrån hur människor utanför labo-
ratorier eller tillrättalagda beslutssituationer 
faktiskt fattade beslut inom ramen för sitt 
vardags- och yrkesliv. Som så ofta är fallet 
med ny forskning började intresset för att stu-
dera yrkesutövande chefers beslutsfattande 
i uSa och intressant nog delvis som en följd 
av det omfattande reformarbete som inleddes 
i de olika vapengrenarna i den amerikanska 
försvarsmakten efter Vietnamkriget.12 Denna 
nya forskningsinriktning inom psykologiskt 
grundad beslutsforskning inleddes under 
första halvan av 1980-talet. Forskare inom 
denna forskningsinriktning kom att kalla 
den Naturalistic decision making, och dess 
utgångspunkter och kanske viktigaste forsk-
ningsresultat beskrivs i nästa avsnitt.

Utgångspunkter för 
forskning inom naturalistiskt 
beslutsfattande
För att förstå vad som styr utformningen av 
en faktisk beslutsprocess måste man studera 
åtminstone tre olika variabler som präglar 
beslutsprocessens utformning.13 Det första 
är miljön i vilken beslutet fattas, det andra 
är beslutsproblemets karaktär och det tredje 
är beslutsfattaren. i militärt beslutsfattande 
liksom i många andra verksamheter har dessa 
variabler en distinkt påverkan.

Miljön där många yrkesutövare fattar be-
slut kännetecknas ofta av tidspress därför att 
beslut tenderar att vara tidskritiska. Särskilt 
gäller detta i situationer där man agerar mot 
en ”motståndare” av något slag. i militära 
sammanhang är den mänskliga, tänkande 
motståndaren regel, men även en brand eller 
ett sjukdomsförlopp utvecklas så att säga av 
sig självt och väntar inte på beslutsfattaren 
utan beslutsfattandet är även där tidskritiskt. 
Ett tidigt fattat beslut som implementeras 
kan få ett helt annat resultat än om samma 
beslut implementeras senare. Tidspress upp-
står också ofta därför att beslutsfattandet 
sker inom ett organisatoriskt system där 
beslut förväntas fattas och underlag leve-
reras till andra delar av organisationen, till 
exempel i enlighet med en stabsarbetsplan. 
En annan välkänd faktor särskilt i militära 
beslutssituationer är osäkerhet som inte kan 
kvantifieras och som uppstår p g a bristande, 
felaktig eller motsägande information, men 
som också uppstår beroende på friktioner 
eller slumpfaktorer (jfr Clausewitz begrepp 

”krigets dimma” och ”friktioner”). Särskilt 
friktioner ger upphov till så kallad genuin 
osäkerhet som innebär att man helt enkelt 
inte kan veta eller bedöma risken för vissa 
händelser i förväg och följaktligen när ett 
beslut måste fattas.
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i militärt beslutsfattande är besluten också 
ofta av en viss karaktär. De har ofta en hög 
komplexitetsgrad, särskilt på högre lednings-
nivåer. Komplexiteten uppstår dels p g a att 
det är flera system och aktörer som inter
agerar och dels därför att det inte är väl känt 
hur saker och ting hänger ihop och påverkar 
varandra, sammanhangen är komplexa, inte 
minst när det gäller vilka effekter ett visst 
agerande ger. Vidare är karaktären dynamisk 
så tillvida att det oftast inte räcker med ett 
beslut för att styra en utveckling utan flera 
beslut måste fattas i en serie, kännetecknad 
av aktion – reaktion – motaktion – o s v.14 
Detta förhållande medför också att det inte 
går att i förväg finna en korrekt lösning på 
beslutsproblemet, det går aldrig att i förväg 
kontrollera eller veta om ett visst beslut kom-
mer leda till att problemet löses när det gäl-
ler dynamiska beslutsproblem som uppstår 
i en interaktion med en tänkande (eller av 
andra orsaker självföränderlig) motståndare. 
Dessutom karaktäriseras också militära be-
slutsproblem generellt av att konsekvenserna 
av felaktiga beslut kan bli ödesdigra. Eget och 
andras liv och egendom står ofta på spel.

Beslutsfattarens egenskaper spelar natur-
ligtvis också in för hur beslutsprocessen ut-
formas. Det är individer med olika analytisk 
förmåga, olika stresstålighet och inte minst 
olika grad av erfarenhet som fattar besluten. 
Forskningen har inom detta område iden-
tifierat olika individuella beslutsstilar hos 
militära beslutsfattare, stilar som påverkas 
av underliggande psykiska förmågor och 
egenskaper.15 Beslutsfattaren är dessutom 
sällan en solitär utan en del av en organisa-
tion med vissa bestämda målsättningar och 
hierarkiska mandat för beslutsfattaren, lik-
som i det militära fallet, även med formella 
beslutsmodeller som lärs ut och används 
inom organisationen.

Forskning om naturalistiskt beslutsfat-
tande har i hög grad inkluderat militärt 

beslutsfattande och vid studium av natu-
ralistiskt beslutsfattande är fokus på hur 
erfarna människor, arbetande som individer 
eller i grupp, i dynamiska, osäkra och ofta 
högtempomiljöer, identifierar och värde-
rar sin situation, fattar beslut och agerar, i 
situationer där konsekvenserna av ageran-
det är meningsfullt för dem själva och för 
den större organisation i vilken de verkar.16 
Hittills har forskningen fokuserat mer på 
inverkan av olika beslutssituationer och 
beslutskaraktäristika medan intresset för 
individen/beslutsfattarens egenskaper, utom 
i ett avseende, varit relativt lågt. Den aspekt 
av beslutsfattaren som oftast varit i fokus är 
just erfarenhet, där man ofta kontrasterat 
lågerfarna respektive högerfarna besluts-
fattare.

I en serie av inflytelserika forskningsstudier 
som påbörjades på uppdrag av uS army i 
mitten av 1980-talet studerade Gary Klein 
och hans forskargrupp flera olika yrkesgrup-
pers (inklusive officerares) beslutsprocesser. 
Den första av dessa studier gällde brandche-
fer, eftersom dessa relativt ofta utför ”skarp” 
verksamhet, och studiens resultat presentera-
des 1986.17 Det mest överraskande resultatet 
var att nästan ingen av de brandchefer som 
följdes och intervjuades av forskarna ansåg 
att de fattade beslut, åtminstone inte i den 
mening som forskarna förstod termen be-
slutsfattande. Efter omfattade analyser kom 
dessa brandchefers beslutsbeteende när de 
ledde brandbekämpning att sammanfattas i 
en modell och i kommande avsnitt ska denna 
modell beskrivas utförligt.

Studier av verkligt 
beslutsfattande – RPD-
modellen
Professionellt beslutsfattande i yrkesutöv-
ningen (inte minst den militära) innebär 
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oftast att ett problem måste lösas innan 
man kan besluta sig för ett tillvägagångssätt. 
Beslutsfattandet innefattar således både en 
problemlösnings- och en beslutsprocess i 
psykologisk terminologi, där beslutspro-
cessen hamnar som en del i slutet av pro-
blemlösningsprocessen. man kan säga att 
processerna tenderar att flyta ihop. Är verk-
samheten komplex följer ofta även en pla-
neringsprocess på beslutsprocessen, d v s en 
process där beslutet utvecklas i detalj och 
olika handlingar sekvenseras och synkronise-
ras tidsmässigt i en plan. Detta är välbekant 
för alla med personlig erfarenhet av militärt 
beslutsfattande.

När Gary Klein och hans grupp började 
följa brandchefer var forskarna präglade 
av tidigare forskning om beslutsfattande 
och hur beslutsfattande brukade definieras. 
De letade alltså efter tillfällen där brand-
cheferna utvecklade olika beslutsalternativ 
och utvärderade dem innan de valde ett av 
dem, d v s fattade beslut. intervjuerna visade 
dock att de flesta brandchefer inte beskrev 
sina beslutsprocesser på detta sätt. Ett an-
nat mönster växte fram, och det var ganska 
entydigt bland de intervjuade brandcheferna. 
Det kom att sammanfattas i en modell be-
nämnd ”the recognition Primed Decision-
making model” eller RPD-modellen och den 
framgår av Figur 1 på nästa sida.

rPD-modellen förklarar hur erfarna be-
slutsfattare utnyttjar sin inlärda förmåga att 
förstå en situation på fältet och hur denna 
förståelse, byggd på tidigare erfarenhet, le-
der fram till ett relativt snabbt fattat beslut. 
i det första steget i modellen ovan (expe-
rience the situation in a changing context) 
befinner sig beslutsfattaren på fältet och ska 
försöka förstå situationen. Till exempel en 
brandchef som kommer fram till en plats 
med en brinnande byggnad, i det fall som 
Klein studerade inledningsvis. Den fråga 
beslutsfattaren ställer sig mer eller mindre 

medvetet är då ”är situationen bekant?” (is 
the situation familiar). Om svaret på frågan är 

”ja” så innebär igenkänning (recognition) att 
fyra olika aspekter kommer till medvetande 
hos beslutsfattaren. En av dessa aspekter är 
vissa ledtrådar (cues) som gör att situationen 
kan förstås bättre. För en brandchef kan det 
t ex handla om rökens färg (som en indika-
tor om vad det är som brinner) och om var 
och hur mycket rökutveckling som sker. En 
annan aspekt som kommer till medvetande 
hos beslutsfattaren är förväntningar (expec-
tancies) om vad som borde kunna iakttas i 
en befintlig situation. t ex, om röken bara 
kommer ut under byggnadens tak så borde 
det ännu inte brinna på lägre våningar? Dessa 
förväntningar kan snabbt kontrolleras ge-
nom att ytterligare information inhämtas på 
platsen. Den tredje aspekten som kommer 
till medvetande är vilka målsättningar (go-
als) som är realistiska i situationen? För en 
brandchef kunde det t ex handla om huru-
vida en realistisk målsättning var att rädda 
en brinnande byggnad eller om man i stället 
endast kunde ha som målsättning att hindra 
spridning.

Den fjärde aspekten av igenkänning är att 
en handling (action), d v s ett beslutsalterna-
tiv kommer till medvetande hos beslutsfat-
taren som ett resultat av att denne känner 
igen situationen. Klein menar således att en 
aspekt av att förstå en situation är att också 
förstå hur den bör hanteras. Den handlingen 
var hos de studerade brandcheferna en mer 
eller mindre automatisk del av själva situa-
tionsförståelsen eller igenkänningen av en 
situation. Handlingen kan vara mer eller 
mindre detaljerad, och det beslutsfattaren 
gör i nästa steg är att för sin inre syn ”spela 
upp” implementeringen av handlingen i den 
konkreta situationen för att ”testa” den 
(mental simulation). Om den mentala simu-
leringen ger vid handen att handlingen kom-
mer att fungera (will it work?), är beslutet 



11

HaNDLiNGar

fattat, och beslutsfattaren sätter igång med 
att implementera beslutet. i brandchefernas 
fall genom att ge order efter hand som si-
tuationen utvecklar sig.

Den stora skillnaden här gentemot den 
tidigare presenterade ideala modellen för 
beslutsfattande19 är att handlingar gene-

reras och utvärderas sekventiellt och inte 
parallellt. Det framtagna handlingsalterna-
tivet jämförs inte med hjälp av kriterier mot 
andra handlingsalternativ varefter det bästa 
väljs, utan handlingsalternativ utvecklas ett 
i taget och testas i mental simulering. Om 
ett sådant handlingsalternativ under den 

Figurer till P Thunholm inträdesanförande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. The Recognition-Primed Decision (RPD-) model, hämtad från Klein (1989). 

  

Experience the Situation in a Changing Context

Reassess
Situation

Seek More
Information

Reassess
Situation

Seek More
Information

Is the situation 
familiar?

Recognition has four aspects

Goals Cues

Expectancies Actions
1…n

Are 
expectancies 

violated?

Mental Simulation 
of Action (n)

Will it work?

Implement

Modify

Yes

No

No

Yes

Yes, but

Yes

No

Figur 1. The Recognition-
Primed Decision (RPD-) 
model, hämtad från Klein 
(1989).18



12

N r 1 jaNuari/mars 2017

mentala simuleringen visar sig bristfälligt 
i något avseende försöker beslutsfattaren i 
första hand att modifiera det (modify). Det 
är först om det inte går att modifiera det 
först framtagna alternativet som ett nytt 
alternativ utvecklas och testas i en ny men-
tal simulering. i modellen i Figur 1 ovan 
motsvarar det svaret ”no” på frågan ”will it 
work?”Detta pågår till ett rimligt alternativ 
identifierats.

Vad händer enligt rPD-modellen om ingen 
igenkänning av situationen sker, d v s om be-
slutsfattaren inte tycker sig förstå situationen? 
Enligt modellen kommer beslutsfattaren inte 
vidare så att det går att se något handlings-
alternativ. i stället måste denne fortsätta att 
söka information till dess situationen blir 
begriplig och det kan kräva omvärdering 
(reassess situation). Om en beslutsfattare 
inte tycker sig förstå den situation hen be-
finner sig i är det inte heller möjligt att ta 
fram (realistiska) handlingsalternativ för hur 
situationen ska hanteras. Samma sak kan 
inträffa om förväntningarna (expectancies) 
inte uppfylls. Detta är då en indikation på 
att den initiala igenkänningen eller förståel-
sen av situationen är felaktig och då måste 
mer information sökas och situationen om-
värderas innan ett handlingsalternativ kan 
genereras enligt rPD-modellen.

Sammanfattningsvis visar rPD-modellen 
således att alternativgenerering är nära knutet 
till situationsförståelse. Handlingsalternativ 
genereras som en del av igenkänning av en 
situation som varande bekant. När en in-
divid känner igen en situation så är en del 
av den förståelsen även en förståelse av hur 
situationen kan hanteras (om individen fattar 
beslut inom sitt specifika kompetensområde). 
Förståelsen kan sägas vara handlingsinriktad. 
Om en beslutsfattare som är erfaren inom 
sitt område hamnar i en beslutssituation som 
känns igen så förutsäger rPD-modellen att 
beslutsfattaren kan generera ett beslutsal-

ternativ som en del av igenkännandet eller 
situationsförståelsen.

i Kleins första rapport20 redovisades att 
ca 80 procent av de svårare besluten som 
fattades av de studerade brandcheferna följde 
rPD-modellen. Därefter så har ytterligare ett 
stort antal studier genomförts och de redovi-
sar att mellan drygt 40 procent och upp till 
90 procent av de beslut som studerats följde 
rPD-modellen.21 Studierna har bl a omfattat 
olika militära beslutsfattare på olika nivåer, 
dessutom sjuksköterskor, designingenjörer, 
mariningenjörer, schackspelare, räddningsle-
dare och även idrottsutövare. att andelen av 
beslut som fattas enligt rPD-modellen enligt 
dessa studier har varierat förklaras i huvudsak 
med att de som studerats har haft olika grad 
av erfarenhet. Högerfarna individer tenderar 
att i högre grad fatta igenkänningsbaserade 
beslut än lågerfarna, även om lågerfarna 
också ofta fattar sina beslut i enlighet med 
rPD-modellen. Erfarenhetsnivåerna skiljde 
sig i olika studier och spände från 3 veckor 
upp till 30 års erfarenhet och beslutsproces-
serna spände från sekundsnabba beslut till 
beslut utsträckta över dagar.

Forskningen som har lett fram till och 
bekräftat RPDmodellen leder fram till flera 
frågor. En är hur utvecklingen av beslutsal-
ternativ egentligen går till? En annan är vad 
det egentligen är för skillnad mellan erfarna 
och oerfarna beslutsfattares beslutsprocesser 
och en tredje är hur det är med kvaliteten på 
dessa igenkänningsbaserade beslut? Svaren 
på dessa frågor ska belysas i det följande.

Hur beslutsalternativ 
utvecklas enligt RPD-
modellen
Hur utvecklande och framförallt analys av 
beslutsalternativ utförs, utan att jämföra 
ett alternativ med ett annat, har undersökts 
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inom den naturalistiska beslutsforskningen 
och denna forskning har sammanfattats lätt-
tillgängligt av Gary Klein.22 Figur 2 är en 
senare version av rPD-modellen som tyd-
ligare belyser just hur alternativ genereras 
och utvärderas.

Som framgår av figur 2 kommer en be-
slutsfattare som befinner sig i en situation 
att söka förstå vad det är för typ av situation 
vederbörande befinner sig i. Detta görs genom 
att situationen i sig, om den faller inom ramen 
för det egna kompetensområdet, väcker eller 
genererar ledtrådar som kan kopplas ihop till 
ett mönster eller en typsituation; beslutsfat-
taren känner igen och kan identifiera vad det 
är för typ av situation denne befinner sig i. 
Förståelsen av typsituationen leder i sin tur 
till att ett typiskt sätt att hantera situationen 
(typhandling) aktiveras i medvetandet.

 Typhandlingen för att hantera situatio-
nen testas därefter genom att spelas upp i 
medvetandet (mental simulering) och hur 
detta går till har nog de flesta människor 
egen erfarenhet av. När människor förbe-
reder sig mentalt för någon svår eller obe-
haglig uppgift, t ex en anställningsintervju 
eller något annat tillfälle där det är viktigt 
att lyckas så gör nog många det genom att 
i medvetandet spela igenom hur man ska 
bete sig i den kommande situationen, vad 
man ska säga och vad motparten kommer 
säga och så vidare. Det är det som menas 
med mental simulering. För att kunna göra 
det bygger beslutsfattaren på s k mentala 
modeller av hur verksamheten normalt ska 
eller bör fungera. t ex kan en militär chef 
ha en mental modell av hur (typ-)anfall mot 
luftlandsättning ska gå till med den egna 
förbandstypen.

Figur 2. RPD-modellen från Klein, 200423
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Ett mer vardagsnära exempel är att de 
flesta människor har en mental modell av 
vad som ingår i ett restaurangbesök eller hur 
man agerar i en kö och hur andra kan agera. 
medvetandet kan alltså ”plocka” upp en stor 
mängd mentala modeller som hjälper till att 
vägleda handlandet. Den mentala modellen 
kan vara mer eller mindre detaljerad och be-
höver inte nödvändigtvis bygga på personlig 
erfarenhet av skarp verksamhet utan kan 
också bygga på utbildning och övning. Det 
är detta som kan förklara att även oerfarna 
chefer kan fatta igenkänningsbaserade beslut 
enligt rPD-modellen. En förutsättning är då 
att utbildningen och övningen är relevant 
för den verkliga situationen.

Den mentala simuleringen kan i sin tur leda 
till att den tänkta typhandlingen modifieras 
innan beslutsfattaren bestämmer sig för att 
implementera den. Beslutsfattande enligt 
rPD-modellen är således inte så mycket fråga 
om att välja mellan beslutsalternativ (som är 
den traditionella definitionen av beslutsfat-
tande) utan själva beslutet handlar mer om 
att göra ett mentalt åtagande att handla på 
ett visst sätt.

Skillnader i beslutsprocessen 
beroende på erfarenhet
Är det skillnader i beslutsprocesserna mellan 
högerfarna och mindre erfarna beslutsfattare? 
Detta har studerats bland annat med mili-
tära beslutsfattare i ett mindre antal studier 
men resultaten är relativt entydiga.24 Dessa 
studier har handlat om beslutsfattande som 
en del av den militära planeringsprocessen, 
främst att fatta beslut i stort (motsvarande) 
om ett handlingsalternativ och man har fö-
reträdesvis studerat individuella beslutsfat-
tare. i en av studierna gjordes detta också 
med hjälp av s k ”tänka högt-metodik” som 
innebär att beslutsfattaren hela tiden sätter 
ord på sina tankar så att forskaren i realtid 

kan följa hur tanke- och arbetsprocessen 
för beslutsfattaren ser ut i detalj.25 i denna 
studie jämfördes beslutsprocesserna mellan 
tre högerfarna och tre lågerfarna officerare i 
tre olika scenarier, totalt 18 beslutstillfällen. 
resultaten visar att även om denna typ av 
beslutsfattande i princip kan förstås med 
hjälp av rPD-modellen så är processen att 
komma fram till ett beslut oftast mer kom-
plex än vad som kan framgå i en tvådimen-
sionell modell.

Den mer betydande och generella skill-
naden är att det i dessa studier sällan visat 
sig att ett komplett handlingsalternativ (en 
komplett typhandling enligt figur 2) presen-
terar sig i medvetandet hos beslutsfattaren 
på det sätt som rPD-modellen tycks visa. 
Handlingsalternativet växer snarare fram 
gradvis och det är mer korrekt att tala om 
handlingsfragment snarare än kompletta typ-
handlingar. Dessa handlingsfragment testas 
sedan iterativt i flera mentala simuleringar 
och blir efterhand mer och mer kompletta 
ända till dess beslutsfattaren är nöjd med 
handlingsalternativet. Situationsförståelsen 
växer också fram gradvis och i takt med att 
alla olika delar av situationen analyseras 
och förstås och handlingsfragmenten blir 
mer och mer kompletta.

Skillnader mellan högerfarna och mindre 
erfarna beslutsfattare kan sammanfattas så 
att högerfarna beslutsfattare tenderar att 
ha en snabbare beslutsprocess totalt sett. 
Balansen mellan olika aktiviteter i beslutspro-
cessen är också en annan än hos lågerfarna. 
De högerfarna tenderar att ägna relativt sett 
mer tid åt att analysera situationen, de gene-
rerar färre beslutsalternativ och analyserar 
dessa alternativ mindre än vad lågerfarna 
gör. Högerfarna har också rikare mentala 
modeller (större detaljrikedom) och bättre 
särskiljningsförmåga avseende typsituatio-
ner vilket innebär att de har större förmåga 
att se vad som är speciellt i en situation. De 
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har också bättre förmåga att analysera en 
situation också utifrån vad som inte finns 
i situationen och de ställer sig fler kritiska 
frågor om en situation än vad lågerfarna gör. 
De högerfarna tenderar också att i högre 
grad basera sitt slutliga beslut på utfallet av 
de kritiska frågorna.

Sammanfattningsvis förefaller det vara 
så att erfarenhet påverkar beslutsprocessen 
så att den erfarne får större förståelse för 
hur olikheter i en situation påverkar hur 
situationen kan hanteras. Den erfarna be-
slutsfattaren ägnar därför relativt sett mer 
tid än den oerfarna till att förstå detaljer-
na i situationen och när detta är klargjort 
tycks det leda till att en lösning (ett beslut) 
kan fattas snabbare och med mindre grad 
av överväganden kring andra möjliga lös-
ningar. En viktig fråga är då, är denna typ 
av igenkänningsbaserade beslut som bygger 
på erfarenhet och mental simulering som 
utvärdering av god kvalitet?

Beslutskvalitet vid 
igenkänningsbaserat 
beslutsfattande
Beslutskvalitet kan diskuteras på många sätt. 
Den centrala frågan som bör ställas i relation 
till igenkänningsbaserat beslutsfattande en-
ligt rPD-modellen är dock huruvida erfarna 
beslutsfattares först framtagna alternativ 
är bättre, eller åtminstone lika bra som se-
nare genererade alternativ? Tyvärr finns inte 
särskilt mycket forskning om denna fråga. 
resultatet från tillgängliga studier indikerar 
dock att erfarna beslutsfattare inte genererar 
beslutsalternativ slumpmässigt utan att det 
första alternativet ofta är av god kvalitet.26 
Forskning inom olika områden ger dock lite 
olika resultat. När det gäller stöd för tanken 
om att det är bra för en beslutsfattare att 
generera flera lösningsalternativ för att hitta 

en bra lösning så finns detta stöd i en del av 
forskningen om problemlösning27 och om 
kreativitet.28

Denna forskning har bl a visat att det 
först genererade alternativet inte alltid är det 
bästa. De insiktsfulla alternativen tenderade 
i dessa studier att endast produceras av ett 
fåtal individer och tillkomma ganska sent i 
alternativgenereringsprocessen. Denna forsk-
ning har dock främst involverat av forskaren 
konstruerade problem som har en identifier-
bar formellt korrekt lösning, problem som 
inte är tidskritiska och som löses av lekmän 
som alltså inte löser problem inom det egna 
expertområdet.

Det finns dock en annan typ av studier 
som går ut på att man jämför experters och 
novisers beslutsfattande mot s k enkla lin-
jära regressionsmodeller.29 Det är modeller 
som är konstruerade att matematiskt, i en 
ekvation, väga ihop olika utgångsvärden i 
en beslutssituation. Dessa studier har oftast 
nedslående resultat såtillvida att både exper-
ter och noviser har svårt att fatta lika bra 
beslut som de som resulterar ur den linjära 
regressionsmodellen. Detta trots att den lin-
jära regressionsmodellen oftast konstruerats 
med hjälp av experterna själva. Experterna 
brukar dock oftast fatta bättre beslut än 
noviserna i dessa studier.

En anledning som föreslagits är att såväl 
experter som noviser inte är tillräckligt bra 
på att väga ihop all tillgänglig information på 
ett optimalt kompensatoriskt sätt och därför 
bryr sig för mycket om detaljer i förhållande 
till helhetsbilden. Dessutom är människor 
i allmänhet inte så bra på att väga in san-
nolikheter vid beslutsfattande.30 En annan 
anledning är troligtvis att många av dessa 
studier gjorts inom områden där det inte 
finns så mycket beprövad erfarenhet, eller 
beprövad expertis, som till exempel inom ak-
tiehandel. Det är som bekant oftast omöjligt 
att säkert förutsäga upp- och nedgångar i 
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aktiemarknaden och än svårare att förutsäga 
kursutvecklingen av enskilda aktier.

En annan viktig utgångspunkt för att dis-
kutera beslutskvalitet är vilken typ av resultat 
beslutsfattaren är ute efter? Är man ute efter 
att hitta det allra bästa beslutsalternativet 
i en objektiv mening, eller är man ute efter 
att hitta ett tillräckligt bra alternativ? Vid 
tidskritiskt beslutsfattande är ofta tidpunkten 
då ett beslut implementeras en mycket viktig 
kvalitetsfaktor, och som generalen George 
Patton lär ha sagt: ”a good plan violently 
executed now is better than a perfect plan 
next week.”

att nöja sig med att försöka fatta ett till-
räckligt bra beslut har av Herbert Simon 
kallats för satisfiering31 och har visat sig 
vanligt och dessutom jämförelsevis effektivt 
gentemot mer beslutsmaximerande strategier 
då beslutsfattaren agerar under tidspress.32 
rPD-modellen har stora likheter med Simons 
satisfieringsstrategi såtillvida att de besluts-
fattare som studerades av Gary Klein var ute 
efter att hitta en användbar lösning, vilket i 
den tidigare redovisade Figur 1 symbolise-
ras av frågan som ställs under den mentala 
simuleringen: ”Will it work?” i många situa-
tioner torde det vara suboptimalt att försöka 
analysera sig fram till en bästa lösning utan 
att ta hänsyn till tiden.

Sammanfattningsvis, vad kan sägas när 
det gäller beslutskvalitet i den typ av verkligt 
beslutsfattande utfört av erfarna beslutsfat-
tare som denna artikel handlar om? För 
det första ger forskningen en splittrad bild 
av beslutsfattares förmåga att fatta beslut 
av god kvalitet. många av dessa studier är 
dock av mindre relevans i naturliga miljöer 
eftersom dessa studier ofta utförts i artifi-
ciella laboratoriemiljöer, med konstruerade 
beslutsproblem som, utan att vara tidskri-
tiska, ska lösas av lekmän. Även om man 
tar hänsyn till detta finns det dock vissa 
svagheter, bl a när det gäller människors 

förmåga att väga ihop mycket information 
och ta hänsyn till sannolikheter som troligen 
påverkar även erfarna beslutsfattare inom 
deras egna kompetensområden.

Det fåtal studier som gjorts för att bedöma 
kvalitet i tidigt genererade beslutsalternativ 
indikerar dock att erfarna beslutsfattare inte 
genererar alternativen slumpmässigt utan det 
första alternativet håller ofta god kvalitet 
när detta bedöms av experter inom området. 
Dessutom finns det stöd för att denna typ 
av satisfierande beslutsfattande som RPD
modellen representerar kan vara jämförel-
sevis mycket effektivt under tidspress. En 
förutsättning för kvalitet i beslutsfattandet 
är dock att det går att lära sig av erfaren-
het. Om området är för komplext eller styrt 
av slumpfaktorer (tänk t ex aktiekursut-
veckling) så är det inte möjligt att utveckla 
någon egentlig beprövad erfarenhet och då 
finns inte heller någon verklig igenkänning 
att lägga till grund för igenkänningsbaserat 
beslutsfattande.

Varför är igenkänningsbaserat 
beslutsfattande vanligt hos 
erfarna chefer?
Deskriptiva studier av militärt beslutsfattande 
(och även studier av planering) har under 
den senaste 20-årsperioden gett näring åt 
kritiker av de formella militära besluts- och 
planeringsmodeller som föreskriver parallell 
alternativgenerering och formell utvärdering 
av alternativ före beslut. Flera studier har 
visat att den formella beslutsmetodiken säl-
lan följs av vare sig individuella militära 
beslutsfattare33 eller staber.34 Orsakerna 
till detta återfinns inom tre olika om råden. 
För det första anger många av de militära 
beslutsfattare som deltagit i studierna att 
traditionell metodik är för tidskrävande, 
och därför sällan är användbar i verkliga 
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situa tioner, vilka nästan alltid kännetecknas 
av någon form av tidspress. Detta är dock 
inget nytt, och flera traditionella militära 
metodbeskrivningar innehåller i dag anvis-
ningar för hur processen kan anpassas till 
tidspress. Dessa anpassade modeller fram-
ställs dock i regel som en slags nödlösningar, 
att använda eftersom tiden inte räcker till 
för den ordinarie processen.

Ett annat skäl till att traditionell militär 
besluts- och planeringsmetodik inte används 
har angetts vara att det stegvisa sätt som 
föreskrivs för att ta sig igenom beslutspro-
cessen inte är tillämpbart i verkliga situatio-
ner.35 redan tidiga studier av problemlösning 
av den typ av komplexa problem som den 
militära besluts- och planeringsprocessen 
hanterar, visade att människor inte går från 
ett avslutat steg till ett annat. Problemlösare 
som löser komplexa problem måste iterera 
mellan dels målet, uttryckt genom uppgif-
ten, dels utgångsvärdena eller de rådande 
förhållandena, för att komma fram till en 
lösning.36 Planeringsprocessen måste alltså 
inne hålla iterationer mellan uppgiftens inne-
börd (det första steget) och övriga steg till 
dess en lösning föreligger. Denna kritik kan 
förefalla väl teoretisk, men förklarar ändå 
varför militära beslutsfattare sällan beter 
sig i enlighet med de militära besluts- och 
planeringsmodellerna.

Ett tredje skäl till att traditionell militär 
besluts- och planeringsmetodik inte används 
kan vara att några av dess centrala steg inte 
ger det mervärde som skulle motivera dessa 
stegs genomförande. Det gäller metoden att 
generera, men framför allt att analytiskt ut-
värdera, flera olika beslutsalternativ. En möj-
lig förklaring till varför detta sällan används i 
verkligheten är att denna är dynamisk och att 
ett i förväg identifierbart rätt alternativ där-
för inte kan hittas.37 anledningen till att det 
inte går är att den sekvens av handlingar som 
krävs för att fullständigt specificera vad som 

måste göras för att lösa en given uppgift inte 
kan beskrivas i förväg. Handlingssekvensen 
måste bl a bero på vad motståndaren vidtar 
för motåtgärder. inledningen kan planeras 
i detalj, men inte det som kommer efter en 
första stridskontakt med huvudstyrkan. att 
försöka specificera alternativ som sträcker 
sig från början till slut av ett givet uppdrag 
är därför meningslöst. just detta föreskrivs 
dock i traditionella militära besluts- och 
planeringsmanualer.38

Dessutom går det inte att jämföra framtag-
na alternativ annat än subjektivt. Detta beror 
främst på att det inte är möjligt att kvantifiera 
den osäkerhet som ingår i varje militär plan. 
innebörden av detta är att beslutsfattaren är 
utlämnad åt subjektiv värdering när det gäl-
ler att komma fram till vilket alternativ som 
är bäst. Denna subjektiva värdering, som 
inte nöd vändigtvis är bristfällig, kommer 
ofta till uttryck genom att beslutsfattaren, 
baserat på tidig are erfarenheter från insatser, 
övningar eller utbildning, redan under analys 
av uppdraget eller av situationsfaktorerna 
tycker sig veta/känna hur alternativet ska 
se ut. Den analytiska alternativjämförande 
processen som traditionell planeringsmetodik 
föreskriver känns ofta meningslös, eftersom 
den egentligen inte har något att tillföra 
utöver subjektiv värdering.39

Observera att denna kritik inte ska ses som 
ett underkännande av traditionell militär be-
sluts- och planerings metodik. Den är i stället 
en förklaring till det som observerats i flera 
studier, nämligen att traditionell metodik 
sällan används precis så som manualerna 
föreskriver. Föreskriften att ta fram flera 
olika alternativ och utvärdera dem kan vara 
ett bra sätt att skaffa sig kunskap om situa-
tionen och även en hjälp att komma fram 
till ett alternativ, om tiden att göra det finns 
tillgänglig. målsättningen är då inte att hitta 
ett optimalt alternativ utan att lära sig mer 
eller förbereda sig för en framtida händelse-
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utveckling. Detta kan vara särskilt värdefullt 
om planen är sammansatt av många olika 
element, d v s svåröverskådlig och komplex. 
En annan anledning att ta fram flera alter-
nativ är naturligtvis om de inledande stegen 
av beslutsprocessen inte leder fram till en 
preferens för ett visst handlings alternativ, 
utan flera alternativ känns jämbördiga. I 
verkliga situationer (då inte beslutsfattaren 
är tvingad att följa en beslutsmanual) tycks 
det dock vara så att parallell utvärdering av 
flera alternativ gentemot gemensamma kri-
terier, före beslut, främst förekommer när 
alternativen finns naturligt från början.

Sammanfattning
Traditionell beslutsmetodik bygger på tidig 
forskning om hur problemlösning och opti-
mala val av beslutsalternativ bör gå till. i sin 
renaste form kräver denna beslutsmodell att 
alla möjliga beslutsalternativ genereras, de-
taljeras och jämförs mot gemensamma vägda 
kvalitetskriterier. Dessutom ska sannolikhe-
ten för att ett visst utfall ska inträffa också 
användas som ett ingångsvärde i analysen för 
att ta fram det optimala beslutsalternativet. 
moderna tillämpningar av traditionell be-
slutsmetodik ställer dock inte lika höga krav 
på beslutsfattaren men föreskriver ändå en 
samvetsgrann och renodlat analytisk besluts-
process där flera beslutsalternativ genereras 
och utvärderas mot gemensamma kriterier 
innan det bästa alternativet väljs.

De senaste 30 årens psykologiska forsk-
ning om hur erfarna beslutsfattare går tillväga 
i verkliga situationer ger dock inte mycket 
stöd för att den traditionella beslutsmeto-
diken används. Erfarna chefer som ställs 
inför ett problem inom ramen för sin yr-
kesutövning tenderar i stället att använda 
förenklade beslutsmetoder. En sådan metod 
som fått mycket stöd i forskningslitteraturen 
bygger på beslutsfattarens erfarenhet och 

förmåga att känna igen en situation som 
typisk. En del av att förstå en situation är 
också att förstå hur situationen kan hanteras. 
Erfarna beslutsfattare tenderar att inse ett 
rimligt beslutsalternativ som en del av sin 
situationsförståelse. De testar därefter alter-
nativet för sig själva i en mental simulering 
för att avgöra om det kommer att fungera. 
Om så är fallet tenderar beslutsfattaren att 
gå direkt till implementering av beslutet utan 
att utveckla andra alternativ att jämföra med. 
Om problemet, och beslutet, är komplext 
kan det kräva flera iterationer av utveckling 
och mentala simuleringar innan ett komplett 
beslutsalternativ har utvecklats.

De vanligaste skälen som brukar anges 
för att använda denna förenklade besluts-
metodik är dels att det inte finns tid att följa 
den traditionella beslutsmetodiken efter-
som implementeringen av ett beslut ofta är 
tidskritisk, dels att verklighetens osäkerhet 
och dynamik gör det svårt eller omöjligt 
att tillämpa formell analys av alternativen. 
Beslutsforskningen ger visst stöd för att det 
vid tidspress kan vara mer effektivt att an-
vända förenklade beslutsstrategier och att det 
dessutom finns anledning att anta att erfarna 
beslutsfattare har förmåga att komma fram 
till lösningar av god kvalitet utan att generera 
och formellt utvärdera flera beslutsalternativ 
parallellt. inom detta område skulle det dock 
behövas mer forskning för att utröna vad en 
formell utvärderingsprocess eventuellt kan 
tillföra kvalitetsmässigt. Det är väl bekant 
att människan som beslutsfattare inte alltid 
kommer fram till bra beslut, men frågan är 
kanske om det generellt sätt blir bättre av 
att generera och utvärdera flera olika be-
slutsalternativ?

Författaren är överstelöjtnant, professor 
och tjänstgör vid Försvarshögskolan samt 
är ledamot av KKrVa.
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