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Resumé	  

Det militära användningsområdet för IT är inte bara det första utan även ett av de mest 

drivande. Beslutsstödsystem inom detta område har en naturlig roll då beslut ofta behöver tas 

snabbt, med risk för allvarliga konsekvenser. För att ta dessa beslut stödjer den Svenska 

Försvarsmaktens beslutstagare sig på analyserad information från Underrättelsetjänsten. För 

att informationen ska vara av hög kvalité behöver analytiker vid Underrättelsetjänsten stöd 

från tidseffektiva och tillförlitliga analytiska beslutsstödsystem. Det här arbetet kommer att 

beskriva en prototyp av ett sådant system, kallat Multihypothesis management and analysis 

tool. Verktyget har utvecklats av Totalförsvarets forskningsinstitut för att användas av 

Försvarsmaktens analytiker. I arbetet presenteras förslag på hur verktyget kan vidareutvecklas 

från prototyp till ett verktyg med fokus på användarnas arbetsrutiner. Förslagen är baserade på 

insamlad information om hur analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut bedriver sina 

analyser och deras uppfattning om prototypen. Samma analytiker deltog i den avslutande 

utvärderingen av vidareutvecklingsförslagen som gav positiva resultat. Efter att studien 

avslutats valde FOI att inkludera förslagen i prototypens utvecklingsplan. 

Abstract	  

The armed forces have been, not only the first, but also one of the most propulsive for 

development within the IT. Decision support systems (DSS) have a natural role in this area of 

use due the fact that decisions have to be made quickly and often with a risk of dire 

consequences. To be able to make these decisions, the decision makers of the Swedish armed 

forces rely themselves upon analysed information from the intelligence service. To make sure 

that the information keeps a high level of quality, the analysts at the intelligence service need 

time efficient and reliable DSS in order to conduct their analysis. This thesis will describe one 

of these systems, a prototype called Multihypothesis management and analysis tool (MHMA). 

MHMA is developed by the Swedish defence research agency for the Swedish armed forces. 

The thesis will present development proposals for how the system could develop from the 

existing prototype into a user-centred system, which would fit the analysts’ work 

environment. The proposals are based on gathered information from analysts at the Swedish 

defence research agency, regarding their opinions about the prototype. The same analysts also 

participated in the evaluation of the development proposals. After the completion of the study, 

FOI chose to include the proposals in the development plan of the prototype.  

Nyckelord: Beslutsstödsystem, analytiskt arbete, Försvarsmakten, Human biases, FOI  
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1.	  Inledning	  

Tekniska redskap har genom människans och teknologins historia använts för att lösa problem 

som människan inte klarat på egen hand [2]. Detta har varit alltifrån miniräknare till verktyg 

för sorteringsfunktioner och sannolikhetsberäkningar. Datorsystemen utvecklas konstant och 

finner under sin utveckling nya användningsområden. 

Det första utav dessa användningsområden var det militära, som under andra världskriget 

hade stora behov av att kryptera och dekryptera meddelanden. Detta behov ledde till 

utvecklingen de första datorerna, den mest kända av dessa är ENIAC [4]. Det militära 

området har därefter fortsatt sin teknologiska utveckling och är ledande inom teknologisk 

utveckling [41]. Det svenska försvarsdepartementet utvecklar t.ex., genom olika myndigheter, 

teknologiska produkter [49] som används av både Försvarsmakten, men också av 

myndigheter och näringsliv. En av dessa produkter är beslutsstöd [50], en teknologi som 

stödjer beslutsfattare med information och uträkningar.  

I det här arbetet kommer fokus att ligga på beslutsstöd för analytiskt arbete inom 

Försvarsmakten. Inom detta fält har det forskats kring datorstöd för olika analytiska metoder, 

men det finns få utvecklade system på marknaden. Det finns svårigheter i utformning av 

systemen då de ska underlätta analytikers arbete utan att påverka dennes omdöme eller ge 

missvisande information. 

I det här arbetet kommer ett sådant verktyg att beskrivas, kallat Multihypothesis management 

and analysis tool (MHMA). MHMA är en prototyp i nuläget, och har utvecklats av 

Totalförsvarets forskningsinstitut på uppdrag av försvarets materielverk [21]. Arbetet kommer 

att presentera ett vidareutvecklingsförslag av MHMA, baserat på analytikers arbetsrutiner, 

deras uppfattning om MHMA samt litteratur inom området beslutsstödsystem.  

Arbetet inleds med bakgrundsinformation om Totalförsvarets forskningsinstitut och dess 

forskning runt beslutsstödsystem och analysmetodik. Därefter följer en litteraturstudie som 

beskriver beslutsstödsystem, analytiskt arbete generellt, hur analys bedrivs inom 

Försvarsmakten samt vilka tekniska verktyg som används inom Försvarsmakten och FOI. 

Efter litteraturstudien följer ett metodavsnitt och därefter ett kapitel kallat systembeskrivning, 

inom vilket MHMA och resultaten från de empiriska undersökningarna beskrivs. I samma 

kapitel presenteras även lösningsförslaget och utvärderingen av dessa. Arbetet avslutas med 

ett diskussionskapitel och därefter sammanfattande slutsatser. 
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1.1	  Syfte	  

Det här arbetet syftar till att beskriva och vidareutveckla prototypen MHMA. Utöver detta 

kommer områden inom analytiskt arbete, beslutsstödsystem och tillämpningen av dessa vid 

Sveriges underrättelsetjänst att studeras för att få en djupare förståelse av de behov som finns 

för ett verktyg som MHMA.  

Då prototypen MHMA utvecklades utan en kartläggning av potentiella användares behov 

kommer detta arbete att undersöka hur väl prototypen stämmer överens med användarnas 

arbetsrutiner. Då det inte har gått att undersöka arbetsrutinerna för analytiker som arbetar 

inom Försvarsmakten, de tilltänkta användarna, så har rutinerna hos analytiker på FOI 

undersökts. Även om dessa inte är de primärt tilltänkta användarna finns det en trolighet i att 

deras rutiner stämmer överens med de rutiner som Försvarsmaktens analytiker har, då det 

finns likheter i deras arbetsområden och organisation. För att få en bild av Försvarsmaktens 

analytiker har litteratur och reglementen om deras tillvägagångssätt studerats. 

Målet för arbetet är att skapa ett lösningsförslag som passar användarnas arbetsmetodik 

snarare än att användarna ska anpassa sina metoder efter verktyget [14]. Lösningsförslaget 

kommer även att vara utformat för att kunna genomföras inom en nära framtid, med längre 

framtidsförslag placerade i diskussionen.  

1.1.1	  Forskningsfråga	  

Forskningsfrågan för det här arbetet är fokuserat på verktyget MHMA specifikt, men ämnar 

även presentera lösningsförslag som skulle kunna användas för analytiska beslutsstödsystem 

inom försvarsmakter generellt. Därför kommer arbetet att presentera vissa av dessa förslag 

som ligger utanför ramen för forskningsfrågan. 

Hur kan beslutsstödsystemet multihypothesis management and analysis tool 

vidareutvecklas för att bättre stödja analytiker inom den svenska Försvarsmakten? 

1.2	  Bakgrund	  

Inom området beslutsstödsystem för analytiskt arbete finns det få utvecklade system. Och de 

system som har utvecklats stödjer endast en del av det arbete analytiker behöver gå igenom 

för att skapa en klar analys. Forskarna Gustavi, Karasalo och Mårtenson vid Totalförsvarets 

forskningsinstitut fann att de system som utvecklats saknade funktionalitet för att stödja 

analytiker genom hela sin analys. Med detta som bakgrund påbörjades utvecklingen av 

MHMA [21]. 
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MHMA stödjer generering och hantering av stora mängder hypoteser. Dess funktionalitet är 

grundad på två välkända analytiska metoder; morfologisk analys och analys av konkurrerande 

hypoteser. Senare i arbetet förklaras hur dessa metoder anpassats för att kunna fungera 

tillsammans i verktyget och hur de är tänkta att användas självständigt [21]. 

Prototypen presenterades som ett möjligt verktyg för Försvarsmaktens analytiker och 

vidareutvecklas nu av FOI på uppdrag av Försvarets materielverk(FMV). För att förstå 

relationerna mellan försvarets olika organisationer följer här en kort beskrivning av vad FOI 

arbetar med och vilken relation som finns till Försvarsmakten och FMV. 

1.2.1	  Totalförsvarets	  forskningsinstitut	  (FOI)	  

Totalförsvarets forskningsinstitut är ett av de ledande forskningsinstituten i Europa och har ca 

1000 anställda. FOI är en myndighet som bedriver forskning på uppdrag av Försvarsmakten 

och FMV men har utöver det även uppdrag mot civila myndigheter, näringsliv och 

forskningsfinansiärer [49]. 

Forskningsresultat från FOI har i många avseenden dubbel nytta då forskning åt 

Försvarsmakten och FMV även kan användas i det civila, och vice versa. Exempel på detta är 

luftprovtagare som utvecklats för svenska insatsstyrkor i utlandet men som även används för 

att mäta luftkvalité i gruvor, träindustri och trafikmiljöer [49]. 

FOI arbetar inom en mängd olika områden där de har sakkunniga och experter som bedriver 

forskning. På FOIs hemsida ges följande områden som exempel; Skydd och mätning av 

CBRN-ämnen (kemiska(c), biologiska (b), radiologiska (r) och nukleära (n)), modellering av 

turbulenta flöden, strategiska och säkerhetspolitiska analyser och forskning inom IT-säkerhet 

och människa-system-interaktion [49]. 

Detta arbete har bedrivits på FOIs enhet för beslutsstödsystem [50] och verktyget som 

utvecklas är på uppdrag av FMV för att användas av Försvarsmaktens analytiker inom 

underrättelsetjänst. I stycket nedan förklaras hur interaktionen mellan dessa tre organisationer 

ser ut och vad det innebär när ett projekt utförs åt FMV eller FM. 

1.2.1.1	  Försvarsmakten	  och	  Försvarets	  materielverk	  

I det här arbetet kommer både Försvarsmakten(FM) och Försvarets materielverk(FMV) att 

nämnas som interagerande parter till FOI. Även om FOI, FM och FMV är sammanbundna på 

det sätt att de alla är statliga myndigheter under Försvarsdepartementet [49] så är de 

organisatoriskt skilda med tydliga gränser i form av kund och leverantörsrelationer.  
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FOI får uppdrag från och levererar produkter i form av forskning och expertstöd åt både FM 

och FMV och samtidigt kan produkterna som skapas åt FMV vara menade att användas av 

FM. Detta skapar en viss förvirring för en utomstående när de anställda på FOI pratar om 

Försvarsmakten, då det inte alltid är självklart om de då menar FM eller FMV. I bilden nedan 

finns en förklaring till hur resurser, produkter och kompetenser fördelas mellan de tre 

organisationerna.  

 

Figur 1 Organisatoriska strukturer mellan FOI, FM och FMV.  Egen figur. 

(Källa, Tove Gustavi, 2014-04-27, Granskad av Christian Mårtenson 2014-05-22) 

Försvarsmakten lägger uppdrag på FOI, dels i form av en årlig samlingsbeställning, dels 

genom enskilda beställningar. FOI levererar i sin tur forskningsresultat i form av rapporter, 

prototyper och demonstrationer från dessa projekt direkt till FM. Dessutom kan sakkunniga 

och analytiker på FOI arbeta som inhyrda experter åt FM i diverse projekt.  

FMV har som sin främsta uppgift att leverera materiel och logistiktjänster till 

Försvarsmakten. Detta kan vara produkter i form av stridsvagnar och flygplan, men även IT-

system som kan stödja Försvarsmakten i och utanför fält. För att stötta materielutveckling och 

-anskaffning beställer även FMV forskning av FOI. Slutanvändaren finns dock alltid hos 

Försvarsmakten. 

I arbetet kommer FM och FMV särskiljas för att tydligt förklara vilken av de två 

organisationerna som det gäller. Det finns dock en risk för att de kan komma att förväxlas då 
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respondenterna i studien samt de anställda på FOI själva inte är konsekventa med hur de 

benämner organisationerna.   

1.2.1.2	  Försvarsmaktens	  analyser	  som	  beslutsstöd	  

I Försvarsmaktens Underrättelsereglemente [11] beskrivs underrättelsetjänsten som den del av 

organisationen som bearbetar information om och skapar produkter rörande det som är så 

kallat ”Icke eget” [12]. De är ansvariga för att förse chefer, staber och andra beslutsfattare 

med information som ligger utanför beslutsfattarens kontroll. Denna information används för 

att stödja beslut och se till att beslutsfattarna når uppsatta mål med minimala förluster.  

”Underrättelsetjänsten utgör ett stöd vid planering och genomförande av militär 

verksamhet.” (S.11 Försvarsmaktens Underrättelsereglemente [11]) 

Utöver att vara en stödjande informationskälla vid operativ verksamhet så ligger även 

underrättelsetjänstens produkter till grund för planeringsarbete och prognostiseringsarbete 

[12]. Det gemensamma för dessa två sorter av analys är att de båda är avgörande verktyg för 

beslutsfattare inom Försvarsmakten [11] vilket ökar behovet för ett tillförlitligt verktyg, då en 

felaktig analys kan få drastiska konsekvenser. Verktygen behöver kunna stödja analytikern i 

struktureringen av insamlad information och effektivisera bearbetningen av denna. 
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2.	  Litteraturstudie	  

Inför arbetet med beslutsstödsystemet MHMA fanns det ett behov av att undersöka analytiskt 

arbete, samt vilka system som fanns att tillgå för analytiskt arbete. Utöver detta undersöktes 

även forskning som bedrivits internationellt runt beslutsstödsystem för försvarsmakter och 

polisiärt arbete. Denna litteraturstudie låg därefter till grund för utformningen av intervjuerna 

och även för lösningsförslaget. Resultaten från denna undersökning presenteras i kapitlet 

nedan och ämnar ge en djupare bakgrundsförståelse för studiens forskningsområde. 

2.1	  Tidigare	  forskning	  inom	  området	  

Inom fältet för beslutsstödsystem (DSS) finns flera exempel på hur system utvecklats, dock är 

detta ett brett fält där system har olika användningsområden och funktionalitet [51]. Därför 

var inte dessa verktyg lämpliga att jämföra med det som beskrivs i denna studie, mer än att 

beskriva det övergripande området DSS. I ett smalare perspektiv med fokus på DSS inom det 

militära eller polisiära fanns färre exempel, somliga av dessa presenteras nedan, men endast 

två system var utvecklade för att användas inom analytiskt arbete. Dessa två system var 

Disciple LTA [46] och M/A Casper [44] och presenteras mer i detalj under stycket analytiska 

beslutsstödsystem för försvarsmakter. Det är möjligt att bristen på forskning inom området 

skapas av sekretess. 

Litteraturstudien kommer därför att beskriva forskningsområdet och de liknande exempel som 

har påträffats. Kapitlet kommer även att gå in på de reglementen, analytiska synsätt och 

tekniska förutsättningar som råder för analytiker vid FOI och Försvarsmakten.  

2.2	  Decision	  Support	  Systems	  (DSS)	  

Då MHMA är ett beslutsstödsystem(DSS) finns det ett behov av att förstå grunderna för DSS 

och dess roll i organisationer. Beslutsstödsystem är datorbaserade system, utvecklade för att 

stödja beslut inom organisationer. Begreppet utvecklades under tidigt 70-tal som en 

kombination av teoretiska studier av organisationsbeslut och teknisk utveckling från MIT 

[28]. Beslutsstödsystem har växt mycket sedan 70-talet, och har i takt med utvecklingen 

anpassat sig efter World Wide Web, organisationers behov av samarbete på distans och de 

växande mängderna med data som påverkar en beslutstagare [43]. 

Beslutsstödsystem är en paraplyterm för verktyg som stödjer beslutstagare i deras beslut [48]. 

Termen är bred vilket resulterar i att ett DSS kan vara utformat på många olika sätt och 
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inkludera olika sorters funktionalitet. De första formerna av DSS innehöll framförallt en 

databas med intern och extern information, modelleringsverktyg och ett gränssnitt där 

användaren kunde ställa sökfrågor till systemet. Sedan dess har systemen utvecklats och kan 

innehålla allt från prognostiseringar till kunskapsdatabaser[28]. Det här arbetet kommer att 

beskriva ett beslutsstödsystem som hjälper användaren att strukturera stora mängder 

hypoteser [21]. Verktyget är simpelt i jämförelse mot många av de analytiska DSS-verktyg 

som finns att tillgå [46][30], men är unikt då det kombinerar två analytiska metoder. 

Verktyget är uppbyggt för att användas inom underrättelsetjänsten för analytiskt arbete. Ett 

liknande område till detta är DSS för brottsutredning, system som används av försvarsmakter 

och polis för att utreda och förebygga brott [32]. 

2.2.1	  Criminal	  investigation	  decision	  support	  systems	  (CIDSS)	  

DSS-verktyg som används inom brottsutredningar kallas Criminal investigation DSS(CIDSS). 

Verktygen används för att stödja arbetet med scenarion och kartläggning [32]. Det finns enligt 

Mi och He [32] väldigt få av den här sortens verktyg att tillgå, trots att det finns ett stort 

behov. Detta beror på att det finns obegränsade mängder scenarion över vad som skulle kunna 

hänt på en brottsplats, att bygga ett system som kan stödja detta är komplicerat [32]. 

Existerande system undviker därför detta område och fokuserar på analytiskt arbete, som i 

prototypen MHMA, eller i profilering av kriminella.  

Mi och He anser att system med scenarion inte är omöjliga att utveckla då det går att 

identifiera mönster i brottsutredningar genom dess komponenter och att dessa kan 

återanvändas. Deras teori stöttas av ytterligare en forskare vid namn Liang Chen [5] som 

argumenterar för att återanvändning av mönster i utredning kan stödja utredare i kommande 

utredningar. Det synsättet kallas för Case Based Reasoning(CBR) [5] och skulle kunna vara 

en intressant vidareutveckling av MHMA. 

2.2.1.1	  Case	  Based	  Reasoning	  (CBR)	  

Case Based Reasoning (CBR) baseras på teorin om att äldre fall kan bidra till att lösa nya fall 

[5]. CBR-system ska kunna användas av flera geografiska och organisatoriska områden inom 

försvarsmakt och polis och på så sätt låta de olika områdena stötta upp varandra. Systemen 

ska användas för att matcha ett nytt fall mot databasen och få uppslag om vad som kan ha 

skett, överensstämmelsen bedöms av användaren och sparas in i systemet för att kunna 

förbättra matchningen [5]. Systemens informationsdatabaser kommer på så sätt växa 

allteftersom fall blir utredda. System med CBR-teknik är lika MHMA då de kan användas för 
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utredande arbete, de skiljer sig dock på att de CBR-system som forskats om inte har 

funktionalitet för analytiskt arbete.  

2.3	  Beslutsstödsystem	  inom	  det	  militära	  

Det militära området är ett av de främsta områdena för teknisk utveckling och 

beslutsstödsystem är inget undantag [37][41]. Stöd för beslut är ett behov inom det militära då 

beslut behöver tas snabbt [11] och konsekvenserna av ett felaktigt beslut kan vara 

livsavgörande. Försvarsmakten forskar inom DSS-system fortlöpande för att utveckla och 

förbättra verktyg som kan stödja beslutstagare inom t.ex. analytiskt arbete, extrem 

riskhantering och planering [11][37][41]. 

2.3.1	  Analytiska	  beslutsstödsystem	  för	  försvarsmakter	  

För analytiskt arbete inom försvarsmakter finns det en mindre mängd med analytiska verktyg 

som stödjer de analytiska metoderna. Och de verktyg som finns är begränsade till att endast 

stödja en del av analytikerns process [21]. 

Internt finns det två verktyg för analytiskt arbete, Impactorium [30] och M/A Casper [44]. 

Impactorium är byggt för att stödja analytiker med Bayesianska nätverk och felträdsanalyser 

[19] och för att visualisera händelser [30]. Casper stödjer morfologisk analys och är det 

verktyg som liknar MHMA mest av de verktyg som används av FOI [44]. Casper är utvecklat 

av metodforskaren och analytikern Tom Ritchey [40] och stödjer analytiker med att bygga 

morfologiska modeller samt att ge överskådlighet när hypoteserna blir för många för att 

hanteras manuellt [44]. Casper och Impactorium används inte i någon större utsträckning på 

varken FOI eller Försvarsmakten. 

Det externa verktyg som bäst stämmer överens med MHMA är Disciple LTA [46] ett verktyg 

utvecklat för hypotesvärdering och falsifiering av hypoteser [46][47]. Disciple LTA har en 

trippel funktionalitet, det stöttar analytikern i sitt arbete genom att utföra uträkningar och 

bedömningar av data och är samtidigt ett Knowledge Management System som sparar de val 

en analytiker gör och lär ut detta till nya användare av systemet. Den tredje funktionen i 

systemet är att systemet anpassar sig efter användarens val, och personaliserar sig efter 

användaren [46][47]. 
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2.4	  Analytiskt	  arbete	  

Då MHMA ska användas för analytiskt arbete och av analytiker är det viktigt att förstå vilka 

strukturer och arbetsmetoder som systemet behöver stödja. Det här stycket kommer att 

beskriva de grundläggande synsätt som en analytiker kan ha på sitt problem. 

2.4.1	  Syntes	  och	  analys	  

I analytiskt arbete används orden syntes och analys för att beskriva det sätt som analytikern 

arbetar med sitt problem. Även om analys är ett vanligare begrepp så går syntes och analys 

alltid hand i hand [36]. Begreppen är delar av en process som båda behövs för att helt förstå 

ett problem. Analys och syntes kan ses som två olika startpunkter, vart analytikern börjar 

beror på det problem som ska analyseras [38].  

Orden analys och syntes kommer från grekiskan och betyder ”att mjuka upp” respektive ”att 

sätta ihop” [38]. I analytiska begrepp kan detta kopplas samman med hur en analytiker väljer 

att arbeta med ett problem. En analytiker kan välja att se beståndsdelarna av ett problem och 

sätta samman dessa för att skapa en helhet, vilket blir en syntes. Eller så kan analytikern 

plocka isär helheten till beståndsdelar, vilket blir en analys.  

En av de första forskare som försökt definiera begreppen analys och syntes är G.W. von 

Leibniz [31] som i ett av sina arbeten beskriver analys och syntes som följande: 

"Synthesis ... is the process in which we begin from principles and [proceed to] 

build up theorems and problems, ... while analysis is the process in which we 

begin with a given conclusion or proposed problem and seek the principles by 

which we may demonstrate the conclusion or solve the problem." s.286 [31]. 

2.4.2	  Kvantitativ	  eller	  kvalitativ	  analys	  

Analyser kan vara antingen kvantitativa eller kvalitativa. En kvantitativ analys förklarar det 

som ska analyseras medan en metod som är kvalitativ försöker förstå det [11]. I en kvantitativ 

analys arbetar analytiker med ett beräkningsbart, objektivt problem med stora mängder siffror 

medan de i en kvalitativ analys arbetar med subjektiva problem som analytikern beskriver 

med hjälp av text [11]. 

2.4.3	  Datadriven	  eller	  Teoridriven	  analys	  

Om en analytiker väljer att utgå ifrån en datadriven metod så behövs en mängd data som 

denne anser sig kunna strukturera tydligt, genom t.ex. statistik [11]. En risk med datadriven 
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analys är att det lätt blir fokus på insamling av data då kvalitén av analysen baseras på att 

denna är så komplett och sann som möjligt.  

En teoridriven analys i sin tur baseras på en konceptuell modell. Modellen fylls med 

hypoteser och används för att utvärdera dessa. Hypoteserna ställs då mot evidens för att se om 

dessa bekräftar eller motsäger hypotesen. Den konceptuella modellen kan ses som ett 

ramverk, skapat av analytikerns uppfattning av ett problem. Modellen kompletteras och 

justeras allteftersom processen fortlöper.  

2.5	  Analytiskt	  tillvägagångssätt	  Försvarsmakten	  

I Försvarsmaktens underrättelsereglemente [11] förklaras de former som analytiker ska följa i 

uppdrag. Dessa metoder påverkar utformningen av MHMA då det är viktigt att verktyget 

utformas på ett sätt som tillåter användarna att följa de arbetsmetoder som finns i 

organisationen. 

2.5.1	  Analytiska	  former	  

Försvarsmaktens Underrättelsereglemente beskriver fyra olika former av analys: 

fenomenanalys, systemanalys, situationsanalys och prognostisering. Valet av analytisk form 

påverkar vilket mål analytiker har med analysen. 

I en fenomenanalys försöker analytikern klassificera, identifiera, detaljgranska och beskriva 

ett fenomen för att uppnå ökad kunskap och förståelse. En systemanalys beskriver aktörer 

och/eller miljöer som system, där målet med analysen är att förstå en organisations kapacitet 

och beroendeförhållanden. En viktig funktion i systemanalys, enligt Försvarsmakten [11][12], 

är att systemets svagheter och styrkor kan identifieras, för att kunna bygga upp försvars- eller 

anfallsstrategier.  

Situationsanalyser är beskrivande analyser om en situation eller verksamhet. Analyserna kan 

även innefatta en bedömning av hur situationen eller verksamheten kan komma att utvecklas i 

framtiden. Analysen behöver inte vara holistisk utan kan ha utvalda delar som är av intresse 

för analytikern eller beställaren av analysen. En situationsanalys borde kunna svara på de 

klassiska frågorna: Vem, var, hur, varför, när och vad [11]. 

Prognostisering är analyser som har som mål att förutspå framtida situationer. Analysflödet i 

prognostiseringar liknar vid de tre tidigare formerna av analys, men fokus skiftas från nutid 

till framtid. En prognostisering har ingen begränsning på hur långt in i framtiden analysen kan 
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sikta på, det kan vara allt från dagar till veckor, år eller decennier. Det är viktigt för 

analytikern att utgå från hur de aktuella aktörerna i analysen ser på situationen då 

utvecklingen av denna baseras till stor del på aktörens självbild [11].  

2.5.2	  Underrättelsecykeln	  

Inom Försvarsmaktens underrättelsetjänst används en modell kallad underrättelsecykeln. 

Modellen beskriver förloppet av analytiskt arbete inom underrättelsetjänsten [11]. Stegen i 

underrättelsecykeln är planering, inhämtning, bearbetning och delgivning, men modellen följs 

inte alltid linjärt utan ger möjlighet till iteration mellan stegen. Ett exempel på en iteration kan 

vara mellan inhämtningen och bearbetningen. Informationsluckor är lättare att upptäcka efter 

att bearbetningen har påbörjats, analytikern kan då gå tillbaka till inhämtning för att 

komplettera materialet och sedan återgå till bearbetning [11][12]. 

Planeringen är det första steget i underrättelsecykeln, i 

detta steg definieras informationsbehovet för analysen 

och underrättelsecykelns steg konkretiseras i reella 

planer. Krav sätts upp för hur den slutgiltiga produkten 

ska vara utformad, beroenden mellan de olika stegen i 

arbetet spaltas upp och en tids- och resursplanering 

skapas. Planeringen av analysen är ett fortlöpande 

arbete som justeras under hela arbetsprocessen [11]. 

Under inhämtningen samlas data in och värderas. 

Insamlingen bör ske från olika källor, exempel på 

källor kan vara sökningar online eller i databaser, 

nyheter och media, sakområdesexperter och förhör och 

spaning. Underlagets kvalité ökar om det finns fler 

källor som är oberoende av varandra och är avgörande för kvalitén på produkten [11]. 

Inhämtningen är varierande i tidsåtgång beroende på den tid och de resurser som det aktuella 

uppdraget har att disponera. Om ett uppdrag behöver levereras inom kort tid eller har 

begränsat med resurser kan informationsinsamlingen få mindre tid än vad som krävs för att 

samla in all data. I det fallet behöver analytikern avgöra vilka delar av den informationen som 

är mest tillförlitlig och håller högst kvalité [11]. 

Under bearbetningen sammanställer, analyserar och tolkar analytikern den insamlade 

informationen för att skapa det underlag som har beställts av uppdragsgivaren.  Analytikern 

Figur 2 Underrättelsecykeln. Egen figur. 
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börjar med att strukturera informationen för att sålla fram de viktigaste beståndsdelarna eller 

för att identifiera informationsbehov för vidare inhämtning [11]. När analytikern strukturerat 

informationen kan det analytiska arbetet påbörjas. Det finns stora mängder metoder att 

använda sig utav inom analytiskt arbete [19]. Metoderna kan vara inofficiella och utvecklade 

internt eller allmänt kända men grundas alla i att antingen bryta ner i analys eller bygga upp i 

syntes [38]. Valet av metod baseras på det problem som ska bearbetas [11]. När analytikern 

tolkar materialet i analysen så drar denne slutsatser från den information som samlats in, 

värderats och strukturerats med hjälpa av analytiska metoder [11]. Under delgivningen 

presenterar analytikern dessa slutsatser för beslutsfattaren. Delgivningsform varierar beroende 

på vilken avdelning som hanterat analysen, vilken slags analys det är och vilken tidsrymd som 

finns för uppdraget. Storleken på rapporter är också varierande och kan sträcka sig från 

enstaka sidor till flera hundra [11]. 

Analytikerns arbete skiljer sig beroende på uppdrag och analytikern kan vara delaktig i alla 

steg från inhämtning till delgivning eller endast ta del av enstaka steg i uppdraget. Alltså är 

inte rollen analytiker knuten till en specifik del av cykeln [11]. 

2.5.3	  Värdering	  av	  data	  

En viktig del i analysen är värderingen av information. Analytiker måste alltid räkna med 

risken av att evidens är vilseledande eller falska, därför värderas evidensens tillförlitlighet och 

sakriktighet för att upptäcka tvivelaktighet. Dessa två parametrar bedöms oberoende av 

varandra och baseras på tidigare erfarenhet, typ av källa och vad som är känt om källan [11]. 

Tillförlitlighet är den tillit analytikern kan sätta till ett objekt. Tillförlitlighet bedöms efter 

källans rimlighet att ha tillgänglighet till informationsobjektet, vilken motivation källan har 

för att uppge informationen, vilka förutsättningar källan har för att komma åt informationen 

och vilken kapacitet källan har att nå informationen. Tillförlitligheten bedöms enligt en skala 

från A-F med följande nivåer [11]: 

A. Fullt tillförlitligt 

B. Vanligtvis tillförlitlig 

C. Ganska tillförlitligt 

D. Vanligen Inte tillförlitligt 

E. Tillförlitligheten kan inte bedömas. 
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Ett objekts sakriktighet är en bedömning av hur troligt det är att objektet är sant. Sakriktighet 

bedöms efter huruvida källan tidigare har producerat sanna objekt och om objektet känns 

troligt mot sitt sammanhang. Detta bedöms genom att titta på tids- och rumsbestämmelser, 

tekniska förhållanden och bekräftelser eller motsägelser från andra källor eller objekt. För att 

ett objekt ska anses bekräftad ska denna ha stöd från minst två oberoende källor som 

kompletterar varandra. Objektet värderas efter en skala med nivåer från 1-6 med följande 

betydelser [11]: 

1. Bekräftad 

2. Sannolikt riktig 

3. Möjligen riktig 

4. Tvivelaktig 

5. Osannolik 

6. Sakriktigheten kan ej bedömas 

2.6	  Tekniska	  förutsättningar	  

För att förstå vilken teknisk miljö som finns för de respondenter som deltagit i det här arbetet 

och för slutanvändarna av MHMA är det av intresse att veta vilka tekniska verktyg de har att 

tillgå. Nedan följer en beskrivning av tekniska förutsättningar som finns inom FOI och FM. 

2.6.1	  Tillgängliga	  system	  för	  FOI	  	  

På FOI används en stor mängd olika programvaror, framförallt på grund av de olika 

arbetsuppgifter som de anställda arbetar med. De program som används flitigast rent 

administrativt har, genom respondenterna i det här arbetet, visat sig vara Office-paketet. 

Utöver detta har de anställda möjlighet att välja program efter egna behov genom att få 

behörigheter från ett IT-team inom organisationen. Detta gör att det finns en spretighet i 

vilken programvara som används, även hos personer med liknande arbetsuppgifter [50].  

2.6.2	  Intranät	  

De anställda på FOI har tillgång till ett intranät där de kan nå information om vad som händer 

inom organisationen, hitta olika blanketter och policys och dessutom nå FOIs interna 

biblioteks register och sökfunktioner. Intranätet har begränsat med kontaktfunktioner, även 

om det finns länkar till vidare verktyg för detta [50]. 
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2.6.3	  Rapportdatabas	  

När ett uppdrag är slutfört på FOI lämnas en rapport med slutsatser och arbetsdokumentation 

till beställaren. Rapporten förs även in i en rapportdatabas som finns tillgänglig för de 

anställda på FOI. De rapporter som finns i databasen är en användbar källa av information i 

kommande uppdrag. Rapporterna publiceras dessutom ibland i olika internationella och 

nationella forum för försvarsinriktad forskning som till exempel EISIC [26]. 

2.6.4	  Intern	  Wiki	  

För att de anställda på FOI ska kunna lagra och dela med sig av den kunskap som de förvärvat 

genom uppdrag finns en intern wiki som kan nås via intranätet. En wiki (T.ex. den välkända 

wikin Wikipedia [53]) är samlingssidor där en grupp inom samma område eller med samma 

intressen bidrar med sin kunskap för att skapa en samlad kunskapsbas inom ett specifikt 

område. Wikipedia är på ett sätt ett typexempel av detta då det är en sida där stora mängder 

människor fyller på med information men samtidigt är inte Wikipedia bundet till ett specifikt 

område, vilket gör det både större och spretigare än de flesta wikilösningar.  

2.6.5	  SWECCIS:	  en	  del	  av	  Försvarsmaktens	  ledningssystem	  

SWECCIS är ett informationssystem som används av Försvarsmakten som en del av deras 

ledningssystem. SWECCIS står för SWEdish Command and Control Information System och 

är ett system som utvecklas kontinuerligt. SWECCIS infördes 2010 av insatsledningen och 

ska fungera som ett stöd för taktisk och operativ planering. SWECCIS fungerar som ett 

ramverk för flera funktionaliteter och sätter en ram för vilka verktyg som försvaret använder 

[13].  

De grundläggande delarna i SWECCIS är en webbportal, E-post och ett 

dokumentationshanteringssystem, men det finns även ett antal applikationer som de anställda 

kan använda som fokuserar framförallt på lägesinformation, logistik, GIS och 

underrättelsebearbetning. Den analytiska beslutsstödsfunktionalitet som undersöks i det här 

arbetet skulle till exempel passa in som en applikation i SWECCIS [13]. 
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3.	  Metod	  

Metodavsnittet i det här arbetet är uppdelat i två delar, forskningsstrategi och 

forskningsmetod. Strategi berör den modell som arbetet har utgått ifrån medan metod berör de 

praktiska insamlingsmetoder som har använts. 

3.1	  Forskningsstrategi:	  Design	  science	  Research	  

Design science research(DSR) är en forskningsstrategi inom området informationssystem och 

skiljer sig, enligt Gregor och Hevner [17], från traditionell forskning då målet med strategin är 

att skapa designrekommendationer. De menar att traditionella strategier snarare beskriver 

system och dess uppbyggnad eller användarna och hur de använder systemet.  

Det här arbetet kommer att använda sig av DSR som modell och följa en mall publicerad av 

Gregor och Hevner [17]. Då DSR använder sig av en terminologi som är komplicerad att 

översätta till svenska så kommer de engelska motsvarigheterna att finnas med i parantes vid 

behov. Arbetet har genomgått fem faser för att producera sin slutprodukt, lösningsförslagen. 

Arbetet inleddes med undersökningar av forskningsområdet, av liknande system och av 

Försvarsmaktens reglementen, policys och arbetsmodeller. Därefter kartlades prototypen 

MHMA och relaterande litteratur, t.ex. analytiska modeller som systemet bygger på. Baserat 

på informationen av dessa två faser skapades och genomfördes de empiriska 

undersökningarna. Det empiriska materialet transkriberades och kategoriserades under samma 

fas, för att sedan analyseras och, tillsammans med fas 1 och 2, ligga till grund för 

lösningsförslaget. Under skapandet av förslagen undersöktes även relaterad litteratur som 

förklarande motiveringar till förslagen. För att därefter undersöka relevans och användbarhet 

utfördes i sista fasen en utvärdering av lösningsförslaget [17]. 
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Figur 3 Arbetsförloppet i studien. Egen figur. 

3.1.1	  Förbättrande	  design	  

Inom DSR finns det fyra designområden att forska inom. Dessa områden förklarar 

analytikerns utgångspunkt och mål. En forskare kan välja mellan innovativ-, förbättrande-, 

överbryggande-, och rutindesign. Det här arbetet är inom förbättrande design då grunden för 

arbetet är ett användningsområde med stor mognad, Försvarsmakten har stor erfarenhet i att 

utveckla och använda system. Det finns en existerande design, men denna håller en lägre nivå 

av mognad då den är under utveckling. Målet med förbättrande design är att öka effektiviteten 

i användningsområdet [17]. Att det här arbetet fokuseras på förbättrad design gestaltas 

tydligast genom ett fokus på att beskriva lösningsförslaget och hur det skiljer sig från den 

grundläggande prototypen [17]. Dessutom blir utvärderingen av större vikt i studier med 

förbättrande design då de behöver visa på att utvecklingen verkligen är en förbättring [17].  

3.2	  Forskningsmetod	  

Det här arbetet är en kombination av deskriptivt och normativt arbete då det beskriver 

prototypen MHMA, men samtidigt utvecklar denna prototyp och skapa möjliga grundtankar 

för hur liknande verktyg kan utformas. 
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3.2.1	  Val	  av	  metod	  

Produkten av det här arbetet är ett vidareutvecklingsförslag för MHMA. För att kunna skapa 

och underbygga detta krävs information om hur analytiker arbetar utan MHMA och 

information om hur de uppfattar MHMA i dess prototypform.  

Att basera designförslag på användarnas behov är en etablerad metod inom det 

datavetenskapliga fältet, en åsikt som lyfts fram tydligt av författaren Jesse James Garrett i 

dennes bok om The Elements of User Experience (2002) [14]. Garrett menar att: 

 ”…We aren’t designing for ourselves; we’re designing for other people, and if 

those other people are going to like and use what we create, we need to 

understand who they are and what they need”.  

(Garrett, The Elements of User Experience, 2002. S. 46 [14]) 

Även Norman [34] nämner behovet av att använda kunskapen om användare för att utveckla 

en produkt, och kombinera denna med sin egen kunskap. För att få en god överblick över 

analytikers arbetsrutiner genomfördes intervjuer med sju analytiker. Utöver detta sammanföll 

arbetet med att ett användartest av MHMA genomfördes på FOI, detta gav feedback på vad 

analytikerna tyckte om verktyget. Under testerna observerades hur respondenterna arbetade i 

systemet och deras åsikter om systemet antecknades. Avslutande utvärderades 

lösningsförslaget genom gruppintervjuer.  

3.2.1.1	  Intervjuer	  

Semistrukturerade intervjuer valdes för arbetet då de gav bättre möjligheter till att upptäcka 

och kartlägga nya områden och en djupare förståelse än vad strukturerade intervjuer skulle ha 

gjort [35]. Frågorna baserades på arbetets litteraturstudie och på kartläggningen av MHMA 

och strukturerades i 7 teman: arbetsrutiner, samarbeten, informationsinsamling, 

mönsteridentifiering, återanvändning av data, automatisering och tekniska verktyg. Målet var 

att kartlägga analytikernas arbetsrutiner samt hur dessa såg på en framtida utveckling för 

dessa teman. Intervjuerna följde den ursprungliga mallen i stort, med få kompletterande frågor 

per intervju. Feedback av intervjuerna skedde vid utvärderingen i arbetet och vid 

respondenternas godkännande av transkriberingen. 

Intervjuerna tog mellan 20 och 30 minuter och var i 5 av 7 fall schemalagda innan 

användartesterna. Tiden blev på så sätt begränsad till 30 minuter, något som påverkade en 

intervju som fick brytas innan samtliga frågor ställts. Diktafon användes som 
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insamlingsverktyg, och samtliga respondenter godkände att intervjun spelades in. Diktafonen 

valdes då den samlade allt som sas under intervjuerna trots risken för att respondenterna var 

återhållsamma på grund av att de spelades in [35]. Utöver de 7 intervjuerna med analytiker 

genomfördes även en intervju med två av utvecklarna för MHMA där de fick beskriva 

bakgrunden till MHMA och tankar bakom utformningen av systemet. Även denna intervju 

spelades i med hjälp av diktafon. 

3.2.1.2	  Användartest	  och	  observationer	  

Användartesterna hade som mål att undersöka funktionalitet och gränssnitt i verktyget. 

Respondenterna valdes ut från en grupp av intresserade analytiker med hjälp av 

planeringsverktyget Doodle [9]. 6 analytiker valdes ut för att göra testet i par, ett par med 

mycket erfarenhet av morfologisk analys, och två par med begränsad erfarenhet av MA. 

Användartestet tog mellan tre och fyra timmar att genomföra och bestod av fem steg, varav ett 

var den ovan beskrivna intervjun. Inför testerna fick respondenterna fylla i en bakgrundsenkät 

där de fick beskriva sin kunskap inom analysområdet, tekniska verktyg och vanor och 

inställning till det analytiska arbetet. Testerna inleddes sedan med intervjuerna, därefter fick 

respondenterna grundläggande information om verktyget. Efter informationen fick 

respondenterna arbeta i verktyget med ett testfall. Avslutande fick respondenterna delta i en 

gruppintervju som dokumenterades i en enkät och med diktafon.  

Observationerna fokuserade på respondenternas åsikter om systemet under testfallet, under ca 

två timmar där respondenterna var medvetna om att de blev observerade. Materialet som 

samlades in från observationerna var anteckningar från två observatörer och ingen feedback 

skickades till respondenterna [35].  

3.2.1.3	  Utvärdering	  i	  fokusgrupp	  

Lösningsförslaget utvärderades av de analytiker som deltagit i intervjuer samt två av 

utvecklarna till MHMA. Under utvärderingarna presenterades resultaten från intervjuerna och 

därefter lösningsförslaget som delades upp i delförslag. När en del av förslaget presenterats 

fick respondenterna möjlighet att komma med feedback och diskutera förslaget. 

Den första utvärderingen genomfördes med analytikerna. Inbjudan gick ut till 6 analytiker via 

verktyget Doodle [9]. På grund av rådande internationella konflikter var det endast två 

respondenter som kunde delta i utvärderingen. Den andra utvärderingen genomfördes med de 

två av utvecklarna. 
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3.2.1.4	  Respondenter	  

De analytiker som har deltagit i studien arbetar inom olika områden på FOI och har arbetat 

varierande lång tid i organisationen. Ålder och kön har inte samlats in då detta inte ansågs 

vara relevant för kartläggningen av arbetsrutiner. 

Viktigt att veta är att respondenterna inte är de tilltänkta slutanvändarna av MHMA, även om 

de kan komma att använda det. De tilltänkta slutanvändarna är analytiker som arbetar på 

Försvarsmakten, tyvärr var dessa analytiker inte möjliga att nå under arbetets gång, således 

valdes respondenterna ut bland analytiker som arbetade på FOI. De valdes för att deras 

arbetsrutiner och tekniska förutsättningar liknar vid de som är aktuella för Försvarsmaktens 

analytiker.  

3.2.2	  Alternativa	  metoder	  

I det här arbetet användes tre kvalitativa insamlingsmetoder. Att samla in information under 

användartesterna föll naturligt då det var ett ypperligt tillfälle att samla in data. Att 

komplettera detta med intervjuer gav möjlighet till en fördjupad förståelse av arbetsområdet. 

Kvantitativa metoder valdes bort i det här arbetet då de inte gav samma fördjupade förståelse 

som de kvalitativa metoderna. Hade det funnits tidigare kartläggningar av arbetsrutiner för 

försvarsmaktens analytiker hade kvantitativa metoder kunnat användas svara på mer specifika 

frågor och ge en större statistisk säkerhet [35][42]. 

3.2.3	  Reliabilitet	  och	  validitet	  

För att stärka validiteten i arbetet har intervjuerna baserats på en litteraturstudie av analytiskt 

arbete. Litteraturen samlades i största möjliga mån in från Försvarsmakten och FOI för att få 

relevant information med hög tillförlitlighet. Då litteraturstudien gav en begränsad insyn i hur 

analytikerna verkligen arbetar valdes en semistrukturerad intervju som gav möjlighet till 

fördjupade frågor och förklaringar. Intervjufrågorna blev dessutom granskade av en forskare 

vid FOI innan intervjuerna genomfördes. Resultaten från intervjuerna bearbetades efter 

förutsättningen att de inte var insamlade från de tilltänkta slutanvändarna [33][35]. 

Reliabiliteten i studien påverkades av att intervjuerna inte genomfördes med de tilltänkta 

slutanvändarna, men styrks av att transkriberingarna skickades till respondenterna för 

granskning innan de bearbetades. Risken för att fördomar påverkar resultatet minskar även då 

författaren till arbetet haft begränsad erfarenhet om området före arbetet [33][35]. 
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3.2.4	  Beabetning	  av	  intervjuer	  

För att kunna sortera och söka igenom resultaten från intervjuerna transkriberades samtliga 

intervjuer [35]. För att utvinna information från transkriberingarna så sorterades dessa sedan 

enligt följande teman: arbetsrutiner, information, samarbete, tekniska verktyg och framtid och 

önskemål [35]. Svaren från intervjuerna sorterades därefter in i mer specifika underkategorier 

som summerades till en sammanfattande text. Texterna har i sin tur använts som underlag för 

det lösningsförslag som presenteras i arbetet. Intervjun som hölls med utvecklarna 

transkriberades även den, med kategoriserades inte. Svaren från denna intervju 

sammanfattades i en text om MHMA och dess bakgrund. 

3.2.5	  Bearbetning	  av	  observationer	  

Under observationerna antecknades respondenternas kommentarer om verktyget. 

Anteckningar strukturerades sedan efter vilka funktioner kommentarerna berörde och har, 

liksom i bearbetningen av intervjuerna, sammanfattats i beskrivande texter. Även resultaten 

från användartesterna har använts som underlag för lösningsförslaget. 

3.2.6	  Bearbetning	  av	  utvärderingar	  

Diskussionerna från utvärderingarna transkriberades med fokus på kommentarer rådande 

verktyget och dess lösningsförslag. Under utvärderingarna förekom somliga kommentarer 

som inte var fokuserade på lösningsförslaget, dessa lämnades utanför transkriberingen.  

Kommentarerna var, på grund av utformning av utvärderingen, redan sorterade i de olika 

delförslagen och dokumenterades i samma struktur. Resultaten från de två utvärderingarna 

slogs därefter samman och sammanfattades till beskrivande texter. 

3.2.7	  Etiska	  aspekter	  

Respondenterna i studien arbetar med uppdrag där sekretess råder, därför har samtliga 

respondenter fått möjlighet att granska och godkänna transkriberingen av sin intervju innan 

denna har bearbetats och använts i arbetet. Transkriberingarna bearbetades inte förrän 

respondenterna skickat ett skriftligt godkännande. För att dessutom låta analytikerna vara 

anonyma har de sammanfattande texterna formulerats utan namn och könsdefinierade 

pronomen. 
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4.	  Systembeskrivning	  (Artifact	  description)	  

I det här avsnittet beskrivs utvecklingen från prototypen, MHMA, till det lösningsförslag som 

är produkt i arbetet. Avsnittet består av tre delar: en beskrivning av MHMA i sitt utförande 

när denna studie påbörjades1, kartläggning av analytikernas arbetsrutiner och avslutningsvis 

de rekommendationer till hur systemet kan utvecklas. 

4.1	  Multihypothesis	  management	  and	  analysis	  tool,	  prototyp	  

I detta stycke kommer utformningen av MHMA att beskrivas, vilka analytiska metoder som 

inspirerat till dess utformning, vilka informationsprocesser som stödjs av systemet i nuläget 

och resultatet från intervjun med utvecklarna om deras tankar kring utformningen. 

4.1.1	  Motivation	  till	  utformning	  

Historien bakom MHMA förklarades av utvecklarna i en separat intervju som nedan har 

sammanfattats till en beskrivande text.  

Forskningen runt MHMA påbörjades genom ett uppdrag mot Försvarsmakten där FOI skulle 

undersöka olika analytiska metoder och hur dessa skulle kunna stödjas av datorsystem [21]. 

FOI fick uppdraget då de året tidigare hade skrivit en rapport om vilka analytiska metoder 

som användes på FOI och en kortare förklaring till om dessa gick att stödja med tekniska 

verktyg [19]. Att MHMA utvecklades baserades på att projektet behövde visa ett praktiskt 

exempel på den forskning som bedrivits.  

MHMA var till en början tänkt att visas upp som algoritmer i kod, med bilder på hur ett 

grafiskt gränssnitt skulle kunna utformas. Men utvecklarna arbetade snabbare än vad de 

väntat sig och därför utvecklades MHMA med både algoritmer och gränssnitt. I början av 

projektet var det inte självklart att MHMA skulle vara ett eget verktyg, utvecklarna 

undersökte det liknande verktyget Casper och möjligheterna till att MHMA skulle kunna 

fungera som en plugin för verktyget. Utvecklarna ansåg däremot att Casper inte var 

tillräckligt kompatibelt med MHMA för att dela gränssnitt, och MHMA utvecklades därför 

som en egen prototyp. Inför utvecklingen sökte utvecklarna efter liknande verktyg, men 

kunde endast hitta verktyg med stöd för enstaka delar av analytikers process. Om analytiker 

därefter behövde stöd för en annan del av processen var denne tvungen att byta verktyg utan 

möjlighet till att importera sitt arbete från tidigare verktyg [21]. Detta ledde till att MHMA 
                                                
1 Arbetet utgår från version 1.3.0 av MHMA 
2 Baserat på tillgänglig information, med en medvetenhet om att sekretess kan råda kring de 
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utformades till ett verktyg som ger stöd för hela den analytiska processen, genom 

hypotesgenerering och utvärdering. De två analytiska metoder som MHMA är grundat på, 

kallade morfologisk analys(MA) och analys av konkurrerande hypoteser(ACH), valdes enligt 

utvecklarna till viss del slumpmässigt då de hade börjat studera den analytiska metoden 

felträdsanalys [19] och hur dessa skulle kunna utvecklas. Morfologisk analys valdes istället 

för felträdsanalys då metoden är mer dynamisk. Kopplingen med ACH kom mycket senare, 

men naturligt då det lätt kunde passas in med MA men också för att det, som vedertagen 

analytisk modell, skulle öka nyttan med verktyget.   

4.1.2	  Morfologisk	  analys	  
Morfologisk analys är en analytisk metod där analytikern identifierar olika möjliga variabler 

för sin analys. Variablerna struktureras i olika dimensioner, t.ex. vem, hur, varför och vad 

som kan representera gärningsman, tillvägagångssätt, motiv och mordvapen [19]. En 

rekommendation från användare av metoden [44] är att inte använda sig av fler än 8 

dimensioner i sitt arbete, i de lägen som fler dimensioner behövs kan analysen snarare behöva 

delas upp i flera olika analyser [19]. Variablerna sorteras in som tillstånd under 

dimensionerna och skapar en morfologisk karta [39][40]. När kartan är skapad kan man 

identifiera vilka kopplingar som är omöjliga mellan de olika tillstånden och exkludera dessa 

för att minska antalet hypoteser i analysen [19]. Ett exempel på en exkludering från FOIs 

analytiska verktygsrapport är att kombinationen av en gärningsman i ett närbeläget hus och 

tårtkastning skulle vara omöjlig då det krävs fysisk närhet för att kunna genomföra en sådan 

attack [19].  

Hypoteser skapas sedan från de möjliga kombinationerna i den morfologiska kartan, ett 

tillstånd från varje dimension skapar en hypotes. När hypoteserna skapats kan analytikern 

bearbeta dessa med trolighetsanalyser om fallet avser att studera risker för framtiden eller 

studera hypoteserna i kombination med bevismaterial från ett existerande fall [39]. 

Morfologiska analyser är iterativa processer som ofta genomförs i grupp där dokumentation är 

en central del [44]. Den morfologiska processen som beskrivs ovan upprepas tills analytikern 

fått en bättre uppfattning av problemet och funnit ett antal möjliga lösningar. Tanken bakom 

iterationerna är att analysen ska utvecklas och få en högre kvalité för varje iteration [44]. Men 

också att cyklerna ska dokumenteras noggrant och på så sätt skapa en hög nivå av transparens 

och spårbarhet [19]. Morfologisk analys är en metod som kan utövas med hjälp av icke-
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digitala verktyg men blir svårhanterlig utan datorstöd i analyser med stora mängder data, 

mängden hypoteser blir då svår att hålla ordning på manuellt. 

4.1.3	  Analys	  av	  konkurrerande	  hypoteser	  (ACH)	  
Analys av konkurrerande hypoteser är en metod som utvecklades på 80-talet av en CIA-

analytiker vid namn Richards J. Huer [25]. I metoden kopplas evidens till hypoteser för att ta 

fram hypotesernas trolighet [19]. Metoden består av 8 steg [27] och påbörjas med en 

brainstorming där analytiker tar fram troliga hypoteser. Därefter skapar analytikern en lista på 

alla evidens i fallet. Av dessa två listor skapas en matris med hypoteser längs ena axeln och 

evidens på den andra och i denna markerar analytikern vilka evidens som stöder respektive 

talar emot vilka hypoteser. Analytikern kan därefter bort de evidens som inte har någon 

koppling till en hypotes och som inte tillför en möjlig ny hypotes. Alla borttagna evidens bör 

sparas ner i en lista för eventuella omstruktureringar. Därefter drar analytikern slutsatser från 

materialet och försöker att utesluta hypoteser med hjälp av evidens [27]. I ACH ligger fokus 

på att falsifiera hypoteser snarare än att styrka dessa bevis [19]. När analytikern har fått fram 

den hypotes som är mest trolig ska denne utsätta sin hypotes för ett känslighetstest, det vill 

säga att ta bort ett eller flera evidens för att se hur hypotesens tillförlitlighet påverkas [27]. 

Därefter rapporteras analysen tillsammans med sitt underliggande material. Som ett 

avslutande steg ska analytikern även lämna material på vad beslutsfattaren borde vara 

uppmärksam på, vilka förändringar i systemet som skulle kunna ändra förutsättningarna för 

analysen [27].  

Det finns inga begränsningar på hur många hypoteser en analytiker kan ha med i sin process, 

men en rekommendation är att ha maximalt sju hypoteser om man ska arbeta med ACH utan 

datorstöd. Annars blir materialet svårt att överblicka och metoden blir ineffektiv [19]. En 

viktig aspekt i metoden är att alla bedömningar av hypoteser görs på sakliga grunder snarare 

än egna åsikter och därför är metoden utformad för att synliggöra antaganden och subjektiva 

tolkningar av fakta [19]. ACH är en noggrann metod som bearbetar alla evidens i ett fall, 

vilket skapar en spårbarhet i analysen, ACH fungerar därför väl i kontroversiella fall där 

analytikern kan behöva förklara den process som har lett fram till resultatet i analysen [27]. 

4.1.4	  Anpassning	  av	  MA	  och	  ACH	  

Metoderna MA och ACH har anpassats inför implementationen i systemet. Morfologiska 

delen av verktyget har samma delar som de i grundmodellen med dimensioner, tillstånd, 

kopplingar och exkluderingar, processen är däremot ändrad. ACH i sin tur har modifierats 
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framförallt genom att den matris som i ACH byggs upp av hypoteser och evidens inte är en 

del av verktyget MHMA.  

Metoderna fogas samman genom att MA genererar hypoteser som ACH värderar och rankar 

med kopplingar mellan evidens och tillstånd. De begränsningar som finns i både MA och 

ACH rörande antalet hypoteser och komponenter finns inte i MHMA då verktyget hanterar 

stora mängder hypoteser [21]. Därför behöver användaren inte ta bort mindre troliga 

hypoteser som skulle kunna visa sig sanna, verktyget hanterar hypoteslistan och rankingen så 

att användaren kan fokusera på struktur och bearbetning [21]. 

4.1.5	  Analytisk	  funktionalitet	  i	  MHMA	  
I verktyget kan användaren strukturera sin analys i en morfologisk karta. Kartan består av en 

obegränsad mängd dimensioner som kan fyllas med tillstånd och varje tillstånd och dimension 

kan kompletteras med en beskrivning. MHMA genererar automatiskt en lista med hypoteser 

av alla möjliga kombinationer i den morfologiska kartan, hypoteserna är sammansatta av ett 

tillstånd från varje dimension. Användaren kan inte ta bort eller ändra i hypoteserna. 

Användaren kan sedan lägga till en lista med evidens, även dessa kan kompletteras med en 

beskrivning.  

För att kunna värdera hypoteserna skapas kopplingar mellan evidens och tillstånd, 

kopplingarna skapas mellan ett tillstånd och ett evidens i taget. Kopplingarna är antingen 

positiva eller negativa, och påverkar värdet för alla hypoteser som innehåller det tillstånd som 

kopplingen gäller. I den nuvarande prototypen av MHMA har alla evidens samma värde, 1. 

För varje positiv koppling ökas hypotesernas värde med 1 medan en negativ koppling sänker 

värdet med 1. Användaren kan välja att exkludera omöjliga kombinationer av tillstånd. En 

exkludering skapas genom evidens, som ska förklara varför hypotesen kan exkluderas. 

Användaren väljer sedan två tillstånd som ska exkluderas. Alla hypoteser som innehåller de 

två tillstånden får då sitt värde sänkt med -100, men tas inte bort ur hypoteslistan. 

Systemet har inte en bestämd ordning som användaren behöver följa. Användaren har 

möjlighet att mata in alla objekt i systemet och sedan skapa kopplingar, eller arbeta iterativt 

med att mata in objekt och skapa kopplingar. Arbetsflödet i MHMA visas nedan i ett 

aktivitetsdiagram. 
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Figur 4 Informationsprocessen i MHMA Prototyp. Egen figur 

4.1.6	  Gränssnitt	  

MHMA är uppbyggt för att låta användaren stanna kvar i en vy under sitt arbete. Denna vy är 

delad i 4 olika rutor. Rutan högst upp till vänster innehåller den morfologiska kartan som är 

central i hela arbetsprocessen. Hypoteslistan finns i den nedre vänstra rutan. Listan visas i 

tabellform med information om vilka tillstånd som hypotesen består av och vilket värde 

hypotesen har. Evidenslistan ryms i en ruta längst upp till höger och innehåller titel och en 

tidsstämpel för när evidens senast bearbetats. Efter varje evidens finns en knapp för att skapa 

en koppling. När knappen är vald kan evidens kopplas till tillstånd eller användas för att 



   29 

exkludera hypoteser där två valda tillstånd finns i kombination. I den högra nedre rutan finns 

listan med exkluderingar. I listan kan användaren ta bort exkluderingar, men inte ändra dem.  

 

Figur 5 MHMA Gränssnitt. Skärmbild av version 1.3.0 

4.1.7	  Heat	  map	  

En visuell effekt som finns i MHMA är en funktion kallad heat map. När Heat map är 

aktiverad får tillståndens rutor olika färger i olika styrkor baserade på hur många positiva och 

negativa kopplingar som finns till tillståndet. Ett tillstånd med ett positivt värde, det vill säga 

framförallt positiva kopplingar, blir grön medan ett tillstånd med ett negativt värde blir röd. Ju 

högre negativt eller positivt värde ett tillstånd har, desto starkare grön, respektive röd färg får 

den. Ett tillstånd som inte har några kopplingar, eller har ett neutralt värde, förblir vit.   

4.2	  Resultat	  från	  användartest	  av	  MHMA	  	  

MHMA fick ett positivt mottagande av grupperna i användartestet. Gränssnittet var uppskattat 

och en grupp uttryckte att ju mindre som ändrar sig i detta desto bättre. En mindre uppskattad 

funktion i systemet var exkluderingen. Samtliga grupper genomförde färre exkluderingar än 

vad de uppgav att de velat och att de exkluderade för att höja värdet på de hypoteser som de 

fann troliga. Grupperna hade svårt att hitta funktionen och ansåg att den ineffektiv. De ansåg 

att funktionen hade blivit mer effektiv om de kunnat exkludera fler än 2 tillstånd samtidigt. 
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Funktionen får även kritik för att den ger ett högt negativt värde istället för att utesluta och för 

att de tvingas skapa och använda evidens för att exkludera. 

Även evidensvärderingen togs upp av samtliga grupper och två av tre grupper uppfattade den 

nuvarande värderingen som missvisande, då alla evidens har samma värde. Respondenterna 

nämnde vid flera tillfällen att de vill kunna värdera evidens baserat på olika faktorer. En 

grupp vill kunna använda Försvarsmaktens värderingssystem med sakriktighet och 

tillförlitlighet och påpekar att värderingssystemet måste kunna användas i MHMA om 

verktyget ska användas av Försvarsmakten. 

Analytikerna uttryckte ett behov av att kunna kommentera mer i systemet och av att kunna 

anteckna i verktyget. De vill även ha en visuell feedback från systemet när de har 

kommenterat ett objekt. Två respondenter uttrycker specifikt att de skulle vilja ha en 

anteckningsfunktion. Respondenterna uttrycker även att de vill kunna exportera innehållet i 

sina analyser till andra filformat, Word nämns som exempel. 

Två av grupperna tar upp möjligheterna för att använda MHMA i grupp, och vill därför kunna 

markera vem som har gjort vad i systemet. En respondent nämner fyra krav för samarbete i 

MHMA: Att kunna prata med varandra, att ha samma skärmbild, att det finns ett krav på att 

motivera sina val och att valen taggas med en personstämpel. 

4.3	  Restrictiveness	  and	  guidance	  

Restrictiveness and guidance är två begrepp som beskriver vilka begränsningar och guidande 

utformningar som finns i ett system[15]. Restrictiveness översätts till begränsning eller 

strikthet och berör hur systemets utformning begränsar användarens valmöjligheter. Att ha en 

hög nivå av restrictiveness betyder inte nödvändigtvis att användare anser att verktyget är 

mindre flexibelt, utan kan öka nivån av guidance då striktheten i systemet tydliggör vilka val 

som finns möjliga. En låg nivå av restrictiveness kan ge användaren stor frihet, vilket kan ge 

ett flexibelt system, men också en otydlighet i vilka val användaren har[15]. 

Guidance är ett mått på hur mycket handledning användaren får av systemet. Guidance kan 

ökas genom att lägga till instruktiv text, färgmarkera nästa steg för användaren eller ge 

liknande feedback. Guidance kan användas för att leda användare genom systemet, men kan 

också uppfattas som övertydligt och irriterande[15], ett klassiskt exempel på detta är det 

assisterande gemet från tidiga versioner av Office-paketet.   
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Hittills finns det ingen litteratur som beskriver vilka nivåer av restrictiveness och guidance 

som är optimala. Snarare visar variationerna av systemutformningar på att det de optimala 

nivåerna är unika för varje system. Begreppen är inte heller motsatser till varandra [15], de 

finns oberoende av varandra i ett system, även om det ena kan påverka nivån av det andra. 

T.ex. kan ett system med många begränsningar öka guidance och på samma sätt kan ett 

system med hög guidance öka känslan av att ett striktare system. 

4.4	  Human	  biases/Kognitiva	  faktorer	  

En faktor som ligger till grund för utformningen av MHMA [21], och som bör ligga till grund 

för utformningen av samtliga verktyg som ska användas för objektiva analyser är kognitiva 

faktorer (Human biases). Kognitiva faktorer påverkar analyser, mer eller mindre omedvetet, 

genom att tidigare erfarenheter och åsikter speglas i analytikers beslut. Försvarsmaktens 

underrättelsereglemente tar upp fyra olika faktorer som analytiker ska vara uppmärksamma 

på: att se mönster där det inte finns något, att söka efter bekräftande bevis, att ha fördomar 

genom vår förståelse och att ha grupptänkande [11].  

Att se mönster där det inte finns något är ett behov hos människor där de söker efter samband 

när de tittar på ett material. Människor gör detta för att hitta en förståelse i den information 

som de tittar på och i de fall som det inte finns något mönster har de en tendens att skapa 

mönster och samband för att uppnå en förståelse [11].  

Tendensen att söka efter bekräftande bevis gestaltas i att människor har ett favoriserande sätt 

mot de teorier som de anser passar bäst in i deras analys. Enligt Försvarsmaktens 

underrättelsereglemente [11] har människor lättare för att ta till sig bekräftande snarare än 

motsägande bevis mot de favoriserade teorierna. Risker som detta kan medföra är att en 

analytiker kan missa andra teorier, som är mer sannolika. Resultatet kan då bli en subjektiv 

analys som ger en missvisande bild av verkligheten och eventuellt en felaktig lösning [11]. 

Att ha fördomar genom vår förståelse berör de förutsättningar som analytikern tar med sig 

inför analysen. Alla människor påverkas till viss del av sina erfarenheter och förutsättningar 

när vi står inför nya situationer. I vardagligt språk kallas detta för fördomar [11]. Fördomar 

inom analysarbete kan gestaltas antingen genom favorisering av teorier eller genom att 

analytikern projicerar sina värderingar på analysen. Analytikern tolkar då analysen och dess 

komponenter baserat på hur denne själv skulle agera vilket kan skapa en felaktig analys [11]. 
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Med grupptänkande menas att analytiker påverkas av den uppfattning som råder i den grupp 

eller i det paradigm som analytikern befinner sig i. Grupptänkandet sätter upp ramar för vilka 

frågor som ställs mot uppdraget och vilka svar som förväntas. Material och svar som avviker 

från denna ram kan falla ur analysen, vilket kan orsaka att relevant information ignoreras. 

Grupptänkande kan även stärka tendensen att söka bekräftande bevis då teorier som 

accepterats av gruppen lätt får favör. 

4.5	  Kartläggning	  av	  analytikernas	  arbete	  

I det här avsnittet presenteras de arbetsprocesser som framkommit under intervjuerna med 

analytikerna från FOI. Delar av metodiken kan vara eller är sekretessbelagd, därför berör 

skildringen endast de delar som framkommit under intervjuerna. 

4.5.1	  Arbetsrutiner	  

I det här stycket beskrivs respondenternas vardagliga arbetsrutiner, framförallt de metoder 

som de använder sig av under sina uppdrag, men också vilka icke-digitala verktyg de 

använder och vilka uppdragsgivare de har arbetat för. 

4.5.1.1	  Organisatorisk	  kontext	  

I intervjuerna framkom det att det finns en stark känsla av tradition och rutin på FOI. Exempel 

på detta är i valet av analytisk metod där flertalet av respondenterna väljer metoder som de 

kan väl och som de tidigare använt, trots att metodvalet ska baseras på uppdrag.  

4.5.1.2	  Arbetsformer	  

Samtliga respondenter har uppgett att de dagligen arbetar med analys i någon form, även om 

de har perioder med mer administrativt arbete än analytiskt och vice versa. Samtliga 

respondenter samarbetar även i någon form med andra analytiker, men endast två 

respondenter arbetar regelbundet i grupp. Även respondenternas arbetsplats varierar, två av 

respondenterna arbetar regelbundet ute hos kunder medan de övriga respondenternas 

arbetsplats varierar beroende på uppdrag. De varierar mellan att arbeta ute hos kunder, i fält 

och inne på sitt kontor. 

Respondenterna arbetar i olika former beroende på uppdrag, tid, resurser och önskemål från 

kunden. Under intervjuerna uppgav respondenterna att de arbetar i former som: Workshops, 

självständig analys, facilitering, intervjuer och diskussioner. Respondenternas process-flöden 

är också varierande, en respondent arbetar iterativt medan de övriga sällan arbetar repetitivt. 
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Detta styrker bilden av att respondenterna anpassar sitt arbetssätt och sina metoder efter vad 

de arbetar med. 

Respondenterna är intresserade av att se nya analytiska verktyg. Framförallt för tillfällen där 

det finns så pass stora mängder data att de inte kan arbeta manuellt. Respondenterna anser att 

de i nuläget inte har några problem med att utföra sina uträkningar manuellt, men de skulle 

vilja lägga mer fokus på andra delar av sin analys 

4.5.1.3	  Analysmetoder	  

Respondenterna arbetar med olika analytiska metoder, varav somliga är standardiserade 

processer som är etablerade inom analysmetodiken. I större utsträckning används metoder 

som har utvecklats internt, antingen av analytikern själv eller av avdelningen där analytikern 

arbetar. I somliga uppdrag kan det även finnas specifika standardmetoder för uppdragsgivaren 

eller uppdragsformen. Ett exempel på detta är tyngdpunktanalys som används i uppdrag med 

Försvarsmaktens förband. 

De internt utvecklade metoderna fokuserar på att definiera uppdragets problem, vem som äger 

det, vilka som påverkar det, vilka avgränsningar som finns, vad som har tagits med och vad 

som är svaret på problemet. De etablerade metoder som nämndes under intervjuerna var 

morfologisk analys, Metamodeller (som är en utvidgad version av morfologisk analys), 

multicriterial methods, analytical hierarchi process (AHP), intervjuer, litteraturstudier, 

enkäter, analys och syntes, gemensam grafisk strukturering, matematiska 

beslutsstödsmodeller, simuleringsmodeller, scenarion, mindmaps, tyngdpunktanalys, 

prognoser, strukturerad brainstorming och konceptuella kartor.  

Användningen skiljer sig mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Respondenterna uppger 

att det är vanligare med kvalitativa metoder, och att de endast arbetar med kvantitativa 

metoder i ett fåtal uppdrag. Det finns däremot intresse för att börja använda kvantitativa 

metoder mer frekvent. För att kunna göra detta krävs bättre datoriserat stöd då analytikern i 

kvantitativa metoder hanterar större mängder data.  

Det finns generellt ett intresse hos respondenterna för att testa nya metoder. Flera uppger att 

de redan har testat nya metoder och verktyg, men återgått till sitt vanliga sätt att arbeta. Det 

finns däremot inga förråd på nya metoder på avdelningarna, respondenterna får, vid behov av 

en ny modell, tillgå kommersiella metoder eller utveckla egna.  
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4.5.1.4	  Uppdragsgivare	  

Samtliga respondenter arbetar i någon form internt inom FOI och i uppdrag mot 

Försvarsmakten(FM) och Försvarets materielverk(FMV). För FM och FMV har 

respondenterna arbetat med lång- och korttidsplanering, förband och materialutveckling. 

Utöver Försvarsdepartementets organisationer arbetar respondenterna med statliga 

myndigheter och näringsliv. Exempel på dessa är myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap (MSD), Migrationsverket, Riksrevisionen, Posten, Lantbruksuniversitet, 

Folkhälsomyndigheten.  

4.5.1.5	  Uppgifter	  

Nästan samtliga av respondenterna har beskrivit sin analytiska uppgift som att de arbetar med 

problemlösning eller problemstrukturering av komplexa problem. Analytikern kopplas in för 

att lösa ett problem som uppdragsgivaren inte kan lösa själv. De typer av uppdrag som 

respondenterna nämnde var utredningsarbete, långtidsplanering och korttidsplanering, 

strategisk utveckling av organisationer, analys av angripares styrkor och svagheter, utveckling 

av scenarion, samverkansanalyser, risk- och sårbarhetsanalyser, processöversikt, förslag på 

förbättringar av processer och metodutveckling. Dessa är endast några exempel, samtliga 

respondenter nämner att de har ett brett arbetsfält som inkluderar fler uppgifter än de som 

nämnts.  

4.5.1.6	  Likheter	  i	  uppdrag	  

Analytikerna fick frågan om likheter mellan uppdrag för att undersöka om det fanns stöd för 

återanvändning av data. Detta var dock inte fallet. Samtliga respondenter uppgav att de inte 

har något typiskt uppdrag. De saker som däremot varit liknande är att vissa uppdragsgivare 

har samma struktur på sina uppdrag och använder vissa modeller. Flera respondenter uppger 

att de kan se likheter i val av arbetsmetod baserat på uppdrag. 

4.5.1.7	  Icke	  digitala	  verktyg	  

Något som har framkommit under intervjuerna är att respondenterna arbetar med icke-digitala 

verktyg. Anledningarna till detta är att digitala verktyg inte alltid passar för den situation som 

analytikern arbetar med. Att de t.ex. hämmar gruppdynamiken eller att den digitala lösningen 

inte stödjer den analys respondenten arbetar med.  

Respondenterna använder sig av Whiteboard och penna och papper för att kompensera för 

bristerna i de digitala verktygen och varierar i utsträckning som de använder sig av de icke-
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digitala verktygen. En respondent arbetar uteslutande med sin dator samtidigt som en annan 

använder penna och papper ’väldigt mycket’. De övriga uppger en jämn fördelning mellan de 

båda. De respondenter som arbetar i par uppger att de delar upp rollerna mellan sig, där den 

ena dokumenterar i en digital analytisk modell och den andra arbetar med Whiteboard och 

gruppdynamik. Respondenterna uppger att detta stöttar upp gruppdynamiken och ger 

tydligare fokus på analysen. 

4.5.2	  Samarbete	  

Det här stycket beskriver hur analytikerna på FOI samarbetar i sina olika uppdrag. Stycket 

tar även upp hur respondenterna söker kontakt med andra analytiker inom FOI, men även 

med externa kontakter och hur de sedan förvaltar sitt kontaktnät. 

4.5.2.1	  Form	  

Samtliga respondenter samarbetar i någon form med andra analytiker. Även om intresset för 

samarbete varierar så samarbetar de ofta och mycket, endast en respondent uppgav lägre 

nivåer av samarbete och feedback. Samma respondent uppger att samarbete i en stor 

utsträckning inte är det mest effektiva sättet för denne att arbeta på. Övriga respondenter 

uttrycker sig positiva till ett utökat samarbete.  

Formerna för samarbetet skiljer sig åt för olika uppdrag och uppdragsgivare. De respondenter 

som arbetar med morfologisk analys arbetar till exempel alltid i par eller grupp, medan övriga 

respondenterna har varierande form för samarbetet. Vanligast är att analytikerna arbetar på 

sina respektive delar självständigt, därefter möts de upp för att sammanfoga och granska 

varandras arbeten i möten och seminarium. Utöver att analytikerna arbetar i samma uppdrag 

så sker även feedback och kortvariga samarbeten. Dessa samarbeten uppstår när ett uppdrag 

behöver en extra person med sakkunskap som är relevant för uppdraget. 

En aspekt som respondenterna uttrycker som viktig är att en analytiker lätt ska kunna förstå 

och ta över en annan analytikers arbete. För att stötta upp detta ser respondenterna fördelar i 

att använda sig av samma modeller när de dokumenterar, rapporterar och arbetar. Dessutom 

arbetar alla med samma interna databaser så att de kan nå samma material. 

4.5.2.2	  Kontakt-‐metod	  

När respondenterna ska ta hjälp av personer utanför uppdraget så använder sig olika 

analytiker av liknande metoder. Kontaktmetoderna brukar vara muntliga, men även mail 

används i stor utsträckning. Dessutom används den interna rapportdatabasen. Endast en 
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respondent använder sociala nätverk som LinkedIn och Facebook. Samtliga respondenter 

anser att deras nätverk är väldigt relevant för att bedriva sina analyser. Respondenterna 

kontaktar varandra muntligt genom att prata med kollegor i korridorerna, fikarummet eller 

genom att knacka på hos en kollega.  

Dessa metoder, tillsammans med mail och rapportdatabasen används vid de tillfällen då 

analytikern vet om vem denne ska kontakta. Annars kontaktar analytikern personer som har 

vidare kontaktnät eller större ansvar inom organisationen och frågar om det finns någon i 

dennes kontaktnät istället. På frågan om ett tekniskt stöd skulle kunna underlätta samarbetet 

svarar flera respondenter nej, då de inte tycker att det är svårt att ta kontakt med de andra 

kollegorna, utan att det finns andra orsaker som komplicerar, t.ex. organisatoriska hinder.  

4.5.2.3	  Lagring	  av	  kontaktnät	  

Respondenterna fick frågor om hur de sparar sitt kontaktnät men förvaltningen av dessa 

verkar vara begränsad. Nästan samtliga uppger att de inte sparar kontaktnätet, varken digitalt 

eller skriftligt, utan att de “sparar” det ner det mentalt. En respondent använder Excel för att 

spara framförallt externa kontakter och ytterligare en använder sig av en mappstruktur i 

Outlook. 

4.5.3	  Tekniska	  verktyg	  

Det här stycket beskriver de tekniska verktyg som respondenterna uppgett att de arbetar med 
och vad dessa används till. 

Respondenterna har en tudelad åsikt runt de tekniska verktygen på FOI, de är missnöjda över 

att det inte finns fler analytiska verktyg, men samtidigt uppger flera av respondenterna att de 

inte behöver mer tekniskt stöd. De verktyg som används mest frekvent är de i Office-paketet, 

framförallt verktygen Word, Excel och Powerpoint. Även här finns det en tudelad åsikt om 

hur lämpligt paketet är för analytiskt arbete. Samtliga respondenter använder verktygen och 

anser att de är effektiva då de flesta har tillgång till dess filformat, men det finns samtidigt en 

motvillighet till att använda Office-paketet då det inte är ett optimalt verktyg för analyser.  

Framförallt riktas kritik mot Powerpoint då detta används för att skapa rapporter i vissa 

uppdrag, något som en respondent anser är riktigt dåligt. Excel och Word har inte fått samma 

kritik som Powerpoint, och används i större utsträckning. Word används framförallt till 

rapportskrivande och dokumentation medan Excel används till uträkningar och som ett 

förlängningsverktyg för verktyget Casper. Casper har inte ett filformat som kan användas av 
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kunder, därför behöver analytikerna förflytta informationen manuellt till Excel och sedan 

skicka till kunden. 

Utöver Office-paketet används specifika verktyg för analytiskt arbete. Det verktyg som nämns 

av flest respondenter är Casper. Utöver Casper används ett program som kallas för 

Expertchoice, som stödjer metoderna multicriterial method och AHP. Dessutom används ett 

system som heter MindManager för att skapa tankekartor. En respondent uppger att 

programmet Impactorium har använts i tidigare uppdrag, men har inte arbetat med det själv. 

4.5.3.1	  Åsikter	  om	  Casper	  

Verktyget Casper används regelbundet av två respondenterna, och stundvis av två. 

Respondenterna anser att Casper ger bra stöd för morfologisk analys och tar upp åsikter om 

verktyget under intervjuerna. En positiv funktion i Casper är att verktyget kan räkna ut vilka 

tillstånd hos dimensioner som kan, och inte kan, matchas. Dessutom kan Casper hantera stora 

mängder data som en analytiker inte hade kunnat bearbeta utan datorstöd. En negativ aspekt 

med Casper är att användaren måste byta mellan olika vyer i programmet för att få fram all 

information. Användarna av Casper önskar att det skulle vara lättare att tillgå informationen 

genom att samla allt i en vy. 

4.5.4	  Önskemål	  och	  framtid	  

I det här stycket presenteras respondenternas önskemål, tankar som de uttryckt utan att en 

fråga ställts, och framtidstankar som kommit upp vid frågor om framtida önskemål. 

4.5.4.1	  Önskemål	  

En åsikt som respondenterna tar upp är att Officepaketet inte är optimalt analytiskt arbete. Ett 

hinder som detta skapar är att analyserna inte kan brytas ner i mindre delar och 

respondenterna vill förbättra detta för att kunna arbeta bättre med sin analys.  

De som arbetar med morfologisk analys uttryckte ett behov av en funktion som kan koppla 

samman evidens som hör ihop. De tar även upp att de gärna se en bättre funktionalitet och 

visualisering än vad som finns i Casper i nuläget. De vill kunna ha en bättre överblick över 

sitt arbete. De söker också ett stöd för att kunna dela sina arbetsfiler med kunder utan att 

behöva förflytta materialet manuellt mellan program. De vill kunna visa sitt arbete bättre 

visuellt och låta grupperna de arbetar i delta i arbetet och på så sätt öka interaktiviteten. 

De respondenter som inte arbetar med morfologisk analys söker nya sätt att arbeta med sitt 

material. En respondent uttrycker ett behov av fler sätt att leverera sina resultat. En 
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respondent skulle vilja se ett filformat som kan samla kunskap från analytiker och sakkunniga 

på FOI i en och samma uppdragsfil, och på så sätt leverera mer till kunden. Samma 

respondent skulle även vilja arbeta mer med data- och textmining. 

4.5.4.2	  Framtid	  

Respondenterna fick frågan om vad de skulle vilja se i framtiden för analytiskt arbete. Svaren 

tydde på att respondenterna generellt är nöjda med sättet de arbetar på, eller är osäkra på hur 

deras arbetsrutiner skulle kunna förbättras. Respondenterna som arbetar med morfologisk 

analys anser att sig ha ett bra stöd av sina verktyg, men anser att verktygen behöver förbättras 

för att kunna ge bättre stöd. De övriga respondenterna skulle däremot vilja ha fler verktyg för 

analytiskt arbete, men är osäkra på hur de skulle kunna utformas. De vill dock kunna arbeta 

med ett system som kan stödja deras process och samtidigt dokumentera arbetet. Att få 

använda verktyget Impactorium [30] kom upp som ett önskemål. 

Respondenterna fick fråga om det fanns analytiska metoder som de skulle vilja arbeta med, 

som de inte gjorde i nuläget. Som svar på den här frågan uppgav flera respondenter att de 

gärna hade arbetat med fler analytiska metoder, framförallt kvantitativa, om de hade haft 

verktyg för dessa. Respondenterna nämner att det är viktigt att metoderna är relevanta för de 

problem som de arbetar med. Både morfologisk analys och analys av konkurrerande 

hypoteser kommer upp som förslag på metoder som respondenterna skulle vilja arbeta med.  

Under intervjuerna fick respondenterna en fråga på om de skulle använda en 

informationslagringslösning. Åsikterna runt detta var tudelade. Även om majoriteten av 

respondenterna ansåg att det fanns en god funktion med att ha en sådan lösning så ansåg ett 

fåtal att det kunde bli en dyr lösning som antagligen inte skulle användas i lika stor 

utsträckning som den skulle kosta att skapa. Lösningen ansågs vara en möjlighet till att bevara 

kunskapsarv från erfarna analytiker inom organisationen. Respondenterna ansåg att 

organisationens informationslagring i nuläget var primitiv, tanken på en ontologi var därför 

uppskattad. En viktig aspekt för respondenterna var att en informationslagringslösning skulle 

vara enkelt att ta till sig och smidig att arbeta med. 

4.5.5	  Information	  

Det här stycket beskriver hur respondenterna arbetar med information, hur deras rapporter 

utformas och hur information används efter att ett uppdrag är avslutat.  
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4.5.5.1	  Typ	  av	  data	  	  

Materialet som respondenterna arbetar med varierar beroende på vilket uppdrag som de 

arbetar med, men exempel på vilken sorts information de använder är regleringsbrev, 

myndighetsinstruktioner, verksamhetsblad, metereologiska mätningar och akademiska artiklar 

från diverse institutioner. Variationen gäller även när det kommer till hur tillgängligt 

materialet är för allmänheten, respondenterna uppger att de arbetar med både offentligt 

material och med inofficiellt material, med olika nivåer av sekretess. 

4.5.5.2	  Källor	  

Enligt samtliga respondenter är det vanligare att informationen kommer från andra källor än 

att de söker den själva. Informationen kan dessutom redan vara kvalitetsgranskad. Något som 

analytikern kan välja att granska, men respondenterna uppger att de ofta har förtroende för att 

informationen har hög kvalité. Somliga respondenter verkar dessutom ha begränsad kunskap 

om vart informationen är hämtad från.  

Informationskällan kan vara uppdragsgivaren men även myndigheter, organisationer eller 

internt från FOI. Information från uppdragsgivaren kan antingen delas med analytikern på 

förfrågan från analytikern, eller tillgodoses som underlag inför analysen. 

4.5.5.3	  Insamling	  

Det uppges av samtliga respondenter att de söker kompletterande data till sina analyser, men 

att de inte lägger någon längre tid på detta. Anledningen till att respondenterna kompletterar 

informationen varierar mellan respondenterna. För de som arbetar med morfologisk analys 

baseras informationsbehovet ofta på att de vill skapa sig en bild av uppdragsgivarens kultur 

och terminologi innan de påbörjar sitt arbete. För resterande analytiker kan kompletteringen 

bero på luckor i materialet, osäkerhet runt värderingar eller djupdykningar i information.  

Respondenternas informationssökningar sker framförallt genom sökmotorer och webbplatser. 

Google [16] nämns som ett exempel på sökmotor som används. Utöver det används olika 

portaler för akademiska artiklar, t.ex. den interna rapportdatabasen. Den interna wiki-

lösningen på FOI nämns endast av ett fåtal respondenterna och ingen uppgav att de använder 

den regelbundet. 

4.5.5.4	  Lagring/Dokumentation	  

När data har samlats in så sparas den ner i olika former. Somliga respondenter uppger att de 

tar mycket anteckningar för hand medan andra sparar ner sitt material digitalt. Digital data 
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sparas i gemensamma filareor eller på den egna datorn. Men informationen är sällan 

strukturerad utan den snarare ”ligger och skräpar”. De som sparar ner sitt material fysiskt 

använder sig av mappar, plastfoldrar och högar med papper som placeras ut i en egen struktur 

i det egna rummet. Det är färre respondenter som sparar material i fysisk form snarare än 

digitalt men samtliga respondenter uppger att de sparar stora mängder information. Vad som 

sparas baseras framförallt på typen av data och tumregeln är att desto svårare informationen är 

att återskapa, desto troligare är det att den sparas. Orsaken bakom dokumentationen är 

framförallt att analytikerna vill se en spårbarhet i sin analys. Samtliga respondenter uppger att 

de därför dokumenterar i alla fall delar av sin process om inte hela. De flesta av 

respondenterna uppger även att de sparar ner mer material personligen än vad de skriver in i 

en rapport eller sparar på en gemensam lagringsplats. 

De respondenter som arbetar med morfologisk analys har en dokumentationsform som de 

kallar för kunskapsprocesser. Kunskapsprocesserna beskriver förloppet av en workshop, vad 

som gjordes, vad som blev resultatet och vad som ska ske vid nästa workshop. Dessa skickas 

till uppdragsgivaren efter varje workshop och som bilagor i slutrapporten. 

4.5.5.5	  Rapportering	  

Slutprodukten på FOI är en skriftlig rapport som lämnas till uppdragsgivaren. I undantagsfall 

kan detta ske i muntlig form om det finns en tidsbrist eller en hög nivå av sekretess. Den 

skriftliga produktens utformning beror på uppdrag, avdelning och analytisk modell. 

Rapporterna innehåller vanligtvis en beskrivning av uppdraget, uppdragsgivaren, 

arbetsprocessen och avslutas med analytikerns slutsatser. Längden på rapporten varierar 

kraftigt, alltifrån enstaka sidor till flera hundra. Men samtliga respondenter att de försöker 

hålla nere antalet sidor. De olika varianterna av rapporter som nämns under intervjuerna är 

PM, Memo, Processrapporter, rapporter, Powerpoint-filer.  

4.5.5.6	  Återanvändning	  

Efter att uppdraget slutförts sparas rapporten och arbetsmaterialet i FOIs databaser samt i 

analytikerns dator. Respondenterna uppgav att informationen därefter inte återanvänds i 

någon större utsträckning, och den återanvändningen som sker inte är av informationen i 

analysen, utan arbetsprocessen. Den varierande arbetsmiljön bidrar till att analytikerna sällan 

kan se likheter eller återanvända information, men respondenterna uppger att de framförallt 

använder sig av äldre fall genom att de berikats av erfarenhet.  
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Informationen sparas inte heller ner på något strukturerat sätt. En konsekvens av detta är att 

analytikerna har svårt att hitta informationen, det blir därför svårt att återanvända material 

även om de skulle vilja göra detta. För de analytiker som sparar ner sitt material fysiskt så 

sjunker återanvändningen än mer. 

4.6	  Lösningsförslag	  

I det här avsnittet presenteras förslaget för vidareutveckling av prototypen MHMA. Förslaget 

kommer först att presenteras i 7 delförslag, visualiserade i bilden nedan:   

 

Figur 6 Översikt lösningsförslag. Egen figur 

4.6.1	  Utbytbara	  fönster	  

Ett problem med system som har stora mängder med data, funktioner eller information är att 

det ofta krävs flera vyer för att kunna presentera allt. En lösning på det här har under webb 2.0 

[36] varit personalisering [52] där användaren själv får välja vilka funktioner som ska finnas i 

en huvudvy. Det här kräver dock tid och engagemang från användaren.  

Istället för personalisering ska utformningen av huvudvyn i MHMA baseras på vilken 

funktionalitet användaren arbetar med. Denna lösning valdes ut då både analytiker och 
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utvecklare, i sina intervjuer (kap 4.1.1 samt 4.5.3), nämnt ett behov av en enkel utformning 

där de slipper bläddra mellan vyer. Utöver detta har användartesterna med MHMA (kap 4.2) 

visat på användarnas behov av fler funktioner, fler än vad som skulle rymts i huvudvyn. 

Respondenterna som arbetar med metoden morfologiska analys efterfrågar under intervjuerna 

(kap 4.5.4) att deras verktyg ska ge bättre översikt, något som skulle kunna uppnås med ett 

gränssnitt som håller sig i en huvudvy. Utifrån Försvarsmaktens Underrättelsereglemente [11] 

samt åsikter uttryckta under intervjuerna (kap 4.5) finns det ofta en begränsning i tid när en 

analys ska genomföras. Enligt respondenternas åsikter runt verktyget Casper (kap 4.5.3.1) blir 

bläddrandet mellan vyer tidskrävande, något som en analytiker vid Underrättelsetjänsten inte 

skulle ha tid för. 

För att åstadkomma detta skulle 2 av de 4 vyer som MHMA är uppbyggt av vara utbytbara, 

för att rymma funktioner som kräver mer yta än vad huvudvyn kan ge. I de två rutorna finns i 

nuvarande prototyp exkluderingslista och evidenslista, dessa valdes ut då de kvarstående två 

rutorna innehåller det morfologiska fältet och hypoteslistan som har en högre relevans och 

därför måste vara synliga för alla funktioner. Rutorna fylls med relevant information för den 

funktion som är aktiv, exempel på detta skulle kunna vara att ruta 1 fylls med en 

exkluderingslista när exkluderingsöversikten är aktiverad. I normalläge syns evidenslista och 

anteckningar. I figur 7 markeras de utbytbara rutorna med texterna ruta 1 och 2.  

 

Figur 7 Lösningsförslag, utbytbara rutor. Egen figur 

4.6.2	  Anteckningsfunktion	  

En funktion som saknas i prototypen i nuläget är möjligheten för användare att skriva 

anteckningar. Under användartesterna togs anteckningsmöjligheter upp som ett behov vid 

flera tillfällen och några av respondenterna nämner en anteckningsruta specifikt (kap 4.2). 
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Dessutom är dokumentation en central del inom det analytiska arbetet på FOI men även för 

Försvarsmaktens analytiska arbete. I Underrättelsecykeln [11] nämns spårbarhet och 

dokumentation som viktiga faktorer då analysen och dess arbetsprocess ska kunna utsättas för 

granskning. Analytikerna på FOI verkar dela synen på dokumentation, under intervjuerna 

nämner samtliga respondenter att de dokumenterar i stor utsträckning (kap 4.5.5). För att 

kunna stödja analytikerna i hela deras arbetsprocess är det därför viktigt att MHMA innehåller 

funktionalitet där användaren kan skriva ned sina anteckningar. I förslaget är anteckningarna 

även integrerade i MHMA, vilket kopplar anteckningarna till analysen. Även detta stödjer ett 

behov som analytikerna uttryckt, då det gör det lättare att hitta material som hör samman. I 

kap 4.5.5 beskrivs att respondenternas information till stor del ”ligger och skräpar” och därför 

inte heller återanvänds. Om anteckningar finns i samma fil som arbetsmaterialet borde de vara 

lättare att lokalisera.  

Ytterligare ett stöd för anteckningsfunktionen återfinns i de två metoder som ligger till grund 

för verktyget, ACH och MA. När de två metoderna beskrivs uttrycks dokumentationsbehovet 

tydligt [27][44], både för att skapa spårbarhet men också för att ge en bättre förståelse för de 

som ska ta del av det analytiska materialet. De respondenter som arbetar regelbundet med 

morfologisk analys uttrycker under både intervjuer (kap 4.5.1) och användartestet (kap 4.2) 

att de dokumenterar stora mängder information och har ett stort behov av att kunna 

återanvända det materialet. 

En sådan lösning får inte ta för stor plats i systemet då det redan är mycket funktionalitet i en 

vy. Dessutom kan lösningens utformning uppmuntra användare att hålla sina anteckningar i 

ett kortare format, då lösningen inte är tänkt som ett rapportverktyg. Anteckningsfunktionen 

skulle behöva finnas tillgänglig större delar av användningstiden, och kan därför passa bra i 

ruta 2 som byts ut mer sällan än ruta 1. Anteckningsfunktionens syfte skulle vara att föra ner 

korta anteckningar om informationsbehov och tankar om analysen. Därför skulle 

anteckningsfältet likna en logg med en inmatningsruta och en Enterknapp som uppmuntrar till 

kortare textinmatning. Användaren ska kunna scrolla i loggen för att se sina anteckningar, och 

exportera dessa genom rapportfunktionen. För de analytiker som vill formatera sin text finns 

en ändringsknapp som låter anteckningsfunktionen fylla både ruta 1 och ruta 2 och där de kan 

bearbeta sin text och spara dess nya utformning. Anteckningsfunktionen är ett sätt för 

användaren att samla sina tankar runt analysen, men ger också stöd för de tillfällen där fler 

analytiker ska arbeta med samma fil.  
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Figur 8 Lösningsförslag, Anteckningsfunktion. Egen Figur. 

4.6.3	  Förbättring	  av	  exkluderingsfunktionen	  

I den nuvarande prototypen finns en exkluderingsfunktion där användaren kan ge hypoteser 

med omöjliga kombinationer av tillstånd ett högt negativt värde. För att skapa en hög 

spårbarhet måste alla exkluderingar skapas via evidens. Kravet skapar en hög restrictiveness 

som har resulterat i att användarna kringgår kravet genom att skapar evidens kallade 

”exkludering mellan evidens X och evidens Y”, vilket motarbetar syftet med kravet.  

För att undvika detta kan en lägre nivå av restrictiveness krävas, där användaren får 

möjligheten att antingen koppla exkluderingen till evidens och motivera med en kommentar 

eller endast motivera med kommentar. Ansvaret för att skapa relevanta exkluderingar och 

spårbarhet kommer då att ligga tyngre på användaren än tidigare. Dessutom skulle 

exkluderingarna tas bort helt från hypoteslistan, då det höga minusvärdet inte ger en tydlig 

feedback till användaren. 

Förslagen för en förbättrad exkludering baseras till stor del på de behov som respondenterna 

uttryckt under användartesterna (kap 4.2) men även på litteratur kring morfologisk analys. I 

litteraturen beskrivs exkluderingarna som parvisa och att en exkludering raderar alla 

hypoteser där de exkluderade tillstånden kombineras [44]. Detta är något som efterfrågas av 

respondenterna i användartesterna då de ogillar att den nuvarande funktionen endast ger 

hypoteser höga minuspoäng. Att kunna göra detta är viktigt även genom det analytiska 

tankesättet. I kapitel 2.4 beskrivs de olika formerna som analys kan genomdrivas, och en 

viktig faktor för samtliga av dessa former är att problemområdet för analysen definieras och 

avgränsas. Något som gestaltas i både morfologisk analys och analys av konkurrerande 

hypoteser (kap 4.1.2 och 4.1.3), där avgränsningsarbetet är viktigt för att nå en hög kvalité i 

analysen. 
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4.6.3.1	  Singelexkludering	  

I morfologisk analys genomförs parvisa exkluderingar för att begränsa antalet hypoteser. 

Antalet hypoteser är inte samma slags problem i MHMA som i en icke-digital analys, men 

den parvisa exkluderingen fyller en annan viktig funktion då den tar bort orimliga 

kombinationer av tillstånd i hypoteslistan. Även i en kommande utveckling av systemet är den 

parvisa exkluderingen viktig. I exkluderingsvyn skulle användaren få guidning från 

informativ text som informerar om användaren behöver välja fler tillstånd eller att användaren 

kan välja fler vid multipel exkludering. Och även med hjälp av att exkluderingsknappen håller 

sig grå (ej valbar) till dess att användaren valt 2 (eller fler, i multiexkludering) tillstånd. Trots 

att användare skulle få guidning genom exkluderingen skulle detta inte påverka de kognitiva 

faktorerna, då texten endast skulle ge guidning kring exkluderingens funktion, inte 

användarens val.  

 

Figur 9 Lösningsförslag, singelexkludering. Egen figur. 

Att effektivisera den parvisa exkluderingen skulle göra verktyget snabbare att arbeta med och 

stödja de analytiker som håller sig till den grundläggande formen av morfologisk analys (kap 

4.1.2), där endast parvisa kombinationer tillåts [44]. Dessutom är den utökade visuella 

feedbacken något som efterfrågats under användartesterna (kap 4.2). Att dessutom ändra 

vägen till exkluderingsfunktionen, från evidenslistan till en egen knapp i anslutning till den 

morfologiska kartan, kommer att öka dess användarbarhet och göra funktionen mer intuitiv. 

Något som har efterfrågats av både utvecklare (kap 4.7.3) och respondenter (kap 4.2). 

4.6.3.2	  Multiexkludering	  

En utveckling som efterfrågats av användarna är att kunna utesluta kombinationer av tillstånd, 

då detta skulle effektivisera exkluderingsprocessen. I en multiexkludering skulle samtliga 

hypoteser som innehåller de valda tillstånden exkluderas från hypoteslistan. Funktionaliteten 
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skulle likna den som finns i singelexkluderingen, men ge användaren möjlighet att välja fler 

än 2 variabler för en exkludering. 

 

Figur 10 Lösningsförslag, multiexkludering. Egen Figur. 

Den multipla exkluderingen skiljer sig från den traditionella morfologiska analysen [44] och 

är snarare specifik för verktyget MHMA. Förslaget motiveras framförallt på ett icke uttalat 

behov under användartesterna (kap 4.2) där användarna uttryckte en frustration runt att 

exkluderingen tog så lång tid och blev komplicerad när fler än två tillstånd skulle kunna 

exkluderas. Den multipla exkluderingen blir ett logiskt steg då MHMA är byggt för att 

hantera större mängder hypoteser än de ”manuella” morfologiska analyserna (kap 4.1.1) och 

därför innehåller fler tillstånd och kombinationer. För att användaren ska kunna hantera dessa 

ökade mängder effektivt behövs en multipel exkludering där de kan arbeta snabbare. 

4.6.3.3	  Filter	  för	  morfologiska	  fältet	  

Som man kan se i figur 11 finns det två knappar ovanför det morfologiska fältet. Dessa två 

knappar aktiverar filter för fältet, för att ge visuell feedback för användaren. De filter som 

finns i figur 11 är heat map och exkluderingar. Att välja exkluderingar ger en översikt av de 

exkluderingar som användaren skapat, tidigare har detta visats i en lista i ruta 2. Denna lista 

ger tydligare visuell feedback och mer funktionalitet, vilket är viktigt då exkluderingen 

påverkar hypoteslistan kraftigt, därför är det viktigt att användare inte gör några misstag eller 

missförstår systemet när exkluderingarna ska ses över. Om användaren tvingas skriva en 

motivation till sin exkludering kan de val och exkluderingar som påverkats av kognitiva 

faktorer synliggöras tydligare för både användaren själv och vid en granskning av arbetet. 
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Figur 11 Lösningsförslag, exkludering, översikt. Egen figur. 

När översikten är aktiverad skulle ruta 1 fyllas med en exkluderingslista där användare kan 

välja den exkludering de vill se närmare på, ta bort eller ändra. I det morfologiska fältet 

färgläggs då de tillstånd som är en del av den valda exkluderingen. Utöver färgläggningen 

visas en ruta med motiveringen för exkluderingen, antingen i ruta 2 eller i det morfologiska 

fältet. Motivationen är användbar för att analytikern ska kunna förstå en exkludering bättre, 

men också för att främja samarbete. Om en ny analytiker tar över analysen ska det finnas en 

spårbarhet i de val som den tidigare analytikern har gjort. 

Att ha en överskådlighet i sin analys är något som efterfrågats specifikt från de analytiker som 

arbetar med morfologisk analys regelbundet (kap 4.5.4). Då de arbetar med att visa upp sitt 

material under sina workshops (kap 4.5.1) är det viktigt att kunna gå igenom exkluderingar 

som har genomförts under tidigare workshoppar och kunna få en tydligare återblick med hjälp 

av kommentarsfältet. Även de övriga respondenterna har uttryckt behov av att kunna 

kommentera sina handlingar i systemet (kap 4.2). Även i detta steg är den visuella feedbacken 

i systemet viktig, då det är ett behov som uttryckts tydligt av respondenterna (kap 4.2) men 

också något som omnämns som avgörande av designförfattare som Saffer [42], Garrett [14] 

och Norman [34]. 

4.6.4	  Rapport	  och	  export	  	  

Slutprodukten för analytikerna på FOI är en skriftlig rapport. Rapporten inkluderar alltid den 

analytiska process som analytikern använt för att komma fram till sina slutsatser. För att 

kunna stödja författandet av rapporten behöver verktyget tillåta exportering av arbetsmaterial 

i ett format som användaren kan bearbeta. Framförallt för att användare inte ska uppleva ett 

dubbelarbete när de först arbetar i verktyget och sedan skriver sin rapport. I MHMA kan 
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analytikern beskriva alla objekt, vilket genererar hel del text. Om texten måste skrivas på nytt, 

eller exporteras manuellt när analytikern skriver sin rapport skapar systemet ett hinder snarare 

än att vara ett stöd för både analytisk process och rapportskrivande.  

Förslaget för hur den här funktionen ska fungera rent tekniskt är baserad på hur 

objektorienterad programmering lagrar data. Ett objekt från verktyget sparas ner med sin titel, 

sin typ av objekt (t.ex. evidens) och sin beskrivning tillsammans i ett objekt och kan därför 

exporteras tillsammans till andra format som t.ex. rubrik och brödtext [6]. Användaren ska 

kunna välja vilka delar av analysen som ska exporteras. Materialet ska exporteras i .doc eller 

liknande format för att ge användaren möjligheten att bearbeta rapporten. 

 

Figur 12 Lösningsförslag, Rapport- och Exportfunktion. Egen figur 

Förslaget runt export och rapport är det delförslag som har tydligast stöd från intervjuerna 

med analytiker från FOI (kap 4.5). Genomgående i intervjuerna uttryckte respondenterna att 

det rådde en tidsbrist i uppdrag som de arbetar med. Dessutom behöver de hantera stora 

mängder information innan de kan författa sina slutsatser (kap 4.5.5). När frågor runt tekniska 

verktyg togs upp (kap 4.5.3) nämner respondenterna att de inte använder sig av tekniska 

verktyg då de gör en mindre analys, då detta uppfattas som tidskrävande. Att motverka denna 

uppfattning och underlätta de olika stegen i analytikernas process är därför viktigt för att 

verktyget ska tas emot positivt och fungera effektivt. Om all den information som 

analytikerna skriver in i MHMA kan återanvändas inför rapportskrivandet kan detta uppnås. 

Samtliga respondenter uppger att de spenderar stora delar av sin arbetsdag med att skriva 

dokument och rapporter (kap 4.5.5). De arbetar dessutom stora delar av tiden i Word och 

Excel där de formaterar sina slutsatser till rapportformat. Men i nuläget måste analytikerna 

författa dessa från grunden utan stöd från exporterande verktyg. Detta skapar ett dubbelarbete 



   49 

då användaren först skapar materialet i ett verktyg och sedan får skriva det på nytt. Om 

MHMA kan förhindra detta dubbelarbete skulle det underlätta mycket för analytikerna. 

Möjligheten att exportera från MHMA är också positivt ur Försvarsmaktens perspektiv, då 

dokumentation och spårbarhet är av stor vikt för kvalitén på analysen [11].  

4.6.5	  Värdering	  av	  evidens	  	  

I den nuvarande prototypen värderas alla evidensen med värdet 1. När evidens kopplas till ett 

tillstånd får alla hypoteser med detta tillstånd antingen +1 eller -1 i värde. I Försvarsmaktens 

Underrättelsereglemente [11] som slutanvändarna av systemet förväntas att följa, finns två 

värdegrunder som påverkar vilket värde evidens får, sakriktighet och tillförlitlighet. För att 

MHMA ska kunna användas av Försvarsmaktens analytiker behöver dessa värderingsgrunder 

finnas i systemet. Detta stöttas av två respondenter som under användartesterna nämner att de 

skulle behöva en sådan värdering då de arbetar med FM. Samtidigt svarar andra respondenter 

i användarstudien att de inte skulle behöva en avancerad värdering av evidens utan nöjer sig 

med den värdering som finns i prototypen. I kartläggningen av respondenternas arbetsrutiner 

fanns även information om att de själva inte alltid värderar evidens utan får ett värde från 

andra källor.  

Systemet behöver alltså kunna hantera olika sorters värderingar för olika analyser. Det behövs 

en avancerad värdering, där användaren arbetar med sakriktighet och tillförlitlighet och en 

enkel med prototypens nuvarande system. Dessutom borde användarna kunna välja egna 

värderingssystem för de analyser där enkel och avancerad värdering inte är tillräckliga för att 

beskriva evidensvärde. Användaren väljer det värderingssystem som ska använda när en ny 

analys öppnas i MHMA, och skriver in värderingen vid skapandet av varje evidens, förutom 

vid den enkla värderingen, där värdet alltid är 1.  

 

Figur 13 Lösningsförslag, evidensvärdering. Egen figur 
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Evidensvärderingen är ett förslag som har arbetats fram baserat på önskemål som uttryckts 

under användartesterna (kap 4.2) samt från diskussioner med utvecklarna under arbetets gång. 

Att kunna värdera evidens lyfts upp som en viktig punkt inom både Försvarsmaktens 

Underrättelsereglemente [11], litteratur rörande MA [44] och litteratur rörande ACH [27]. 

Utan en evidensvärdering ger inte analysen en rättvis bild av verkligheten. Desto noggrannare 

värderingen blir, desto troligare blir också att slutsatserna av analysen är sanna. Att välja hur 

evidens ska värderas är en komplicerad fråga då analytiker har olika sätt att arbeta på, både i 

form av metod och i form av uppdrag (kap 4.5.1). Utvecklarna har under uppbyggnaden av 

MHMA diskuterat vilken skala som skulle vara mest lämplig. Under intervjuerna (kap 4.5) 

har så pass stora skillnader framstått att det skulle bli en begränsning i systemet om endast ett 

alternativ fanns möjligt. Detta styrks av att respondenterna uttryckt olika åsikter runt 

evidensvärdering under användartesterna (kap 4.2).  

Den värderingsskala som känns absolut nödvändig av de tre som är föreslagna ovan är de 

värderingsskalor som används av Försvarsmakten [11] (kap 2.5.3). För att systemet ska kunna 

användas av analytiker vid FM är det av stor vikt att dessa finns tillgängliga så att 

analytikerna där inte behöver ändra sina arbetsrutiner eller bryta mot reglementen för att 

använda sig av ett verktyg. Den enkla värderingsskalan har i sin tur fått positiv kritik från  

respondenterna under användartesterna (4.2). Det är även den skala som redan finns 

implementerad i verktyget och som har visat sig effektiv för flera testfall. Den egna 

värderingen har mindre stöd i intervjuer och tester, men tar stöd i den osäkerhet som visats 

runt värdering av evidens. Om det finns så pass skilda åsikter som visats under intervjuer och 

tester, borde det rimligtvis finnas varierande behov hos användarna. Den egna värderingen 

kan fylla de behov som den enkla, eller avancerade, värderingen inte kan. 

4.6.6	  Samarbete	  i	  MHMA	  

I intervjuerna uppgav samtliga respondenter att de samarbetar med andra analytiker i sina 

uppdrag. Dessutom nämner respondenterna i användartesterna att de skulle vilja markera sina 

handlingar i systemet med vem som har gjort vad, får att få en spårbarhet.  

För att kunna underlätta för samarbete i ett verktyg finns det flera olika lösningar. Ett verktyg 

som tillåter användare att arbeta samtidigt är Google Docs, en molnbaserad tjänst[22] där 

användare kan dela dokument och arbeta tillsammans i samma fil. Utöver molnbaserade 

tjänster finns olika versionshanteringar som sparar ner nya versioner vid förändringar, vilket 

ger spårbarhet och trygghet i och med att användare inte kan spara över varandras arbete. Att 
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arbeta med molnverktyg eller versionshantering kräver en gemensam mapp där materialet 

sparas som användarna behöver nå med antingen internet eller lokalt nätverk.  

Då analytiker vid underrättelsetjänsten inte alltid har möjlighet att koppla upp sig mot 

internet, då de arbetar i fält, kan det vara svårt att nå gemensamma mappar och molnverktyg. 

Analytiker måste kunna dela sitt material vid de tillfällen som de har internet. Men på grund 

av att analytikerna arbetar i flera uppdrag samtidigt, och med 3-5 analytiker i varje uppdrag 

skulle det krävas ett stort antal gemensamma mappar för varje uppdrag och samarbete.  

För att ändå skapa en spårbarhet i sina MHMA-filer kan därför en ID-lösning vara lämplig. 

Användaren skriver in sitt ID, som denne väljer själv, när programmet startar upp och alla 

handlingar märks med detta ID. På så sätt vet de analytiker som samarbetar vem som arbetat 

med ett objekt senast. För att dela sin analys kan analytikern använda sig av de 

kommunikationskanaler som finns i nuläget, filareor och mail, och på så sätt behålla sina 

arbetsrutiner, men med en ökad spårbarhet. 

En ID-lösning skulle ge användare av MHMA möjligheten att arbeta tillsammans, utan att 

behöva ha fysisk närhet eller internetuppkoppling. Detta skulle underlätta för analytiker som 

arbetar i fält eller för de analytiker som arbetar med samma uppdrag, men vid olika tillfällen. I 

litteratur rörande MA och ACH [27][44] uttrycks vikten av att samarbeta i det analytiska 

arbetet, något som även lyfts upp av Försvarsmakten [11] och respondenterna (kap 4.5). I 

intervjuerna nämns återigen det aktiva samarbetet mellan analytiker på FOI och hur detta ofta 

bedrivs på distans, något som stödjer behovet av en ID-lösning. Att analytikerna på FOI 

använder sig av samarbete för att granska varandras arbeten (kap 4.5.2) ger även det en 

möjlighet till att ID-lösningen kan användas. Om analytikern ändrar något i analysen 

markeras detta med ett ID när arbetet sedan skickas tillbaka. 

Behovet av en markeringslösning lyftes specifikt under användartesterna, där en respondent 

ville veta hur det tydliggjordes vem som har gjort vad, en funktion som saknas i nuläget. För 

de analytiker som arbetar i par (kap 4.5.2) blir det lättare att tydliggöra vem som har gjort en 

förändring om ett ID kopplas till denna. Det finns även en möjlighet att tydliggöra att två 

analytiker arbetat med uppdraget om de väljer ett kombinerat ID. Då ID-lösningen inte ska 

vara kopplad till någon inloggning utan endast fungera som analytikerns personliga ID i 

analyser kan analytikerna därför välja ett ID som de anser representerar de båda. Att hålla 

lösningen enkel på detta sätt baseras på de positiva kommenterar MHMA fått under 

användartesterna rörande dess enkla utformning (kap 4.2). 



   52 

 

Figur 14 Lösningsförslag, ID-lösning. Egen figur. 

4.7	  Utvärdering	  av	  lösningsförslag	  

Lösningsförslaget presenterades i grupp för de respondenter som deltagit i intervjuerna och 

för de forskare som utvecklat prototypen MHMA. Resultatet av utvärderingarna presenteras i 

detta avsnitt och delas upp efter samma struktur som lösningsförslaget. 

4.7.1	  Utbytbara	  rutor	  

Utvecklarna reagerade positivt på förslaget med de utbytbara rutorna. Detta berodde 

framförallt på att de ogillar när andra system tvingar dem att skifta mellan olika vyer. 

Utvecklarna lyfte frågan om hur visualiseringar som finns i nuläget, där verktyget visar vilka 

kopplingar som finns mellan elementen, ska kunna visas när information byts ut. Detta 

behöver undersökas vidare för att kartlägga användarnas visualiseringsbehov vid olika 

tillfällen. 

Analytikerna var osäkra på om de som användare skulle ha möjligheten att själva bestämma 

innehållet i rutorna eller om detta skulle bestämmas av systemet. Enligt det grundläggande 

förslaget skulle användarna inte ha möjligheten att bestämma innehållet i de olika rutorna, då 

användare skulle behöva anpassa verktyget innan de kan arbeta med det. Men om det snarare 

var en extra funktion för användare som skulle vilja personanpassa sitt verktyg hade det 

kunnat ge verktyget en ökad flexibilitet.  

4.7.2	  Anteckningsfunktion	  

Anteckningsfunktionen fick ett väldigt positivt mottagande från både utvecklare och 

analytiker. Analytikerna ansåg att funktionen kan vara väldigt användbar och särskilt om de 

skulle kunna redigera sina anteckningar allteftersom de arbetade. Utvecklarna lyfte också upp 



   53 

denna funktion som viktig, och ansåg att den logg-liknande inmatningen var att föredra då 

den uppmuntrar användare till att hålla sina anteckningar korta. Förslaget fick även positiv 

respons för sin enkla utformning, analytikerna menade att det är lättare att arbeta med sådana 

verktyg och utvecklarna såg det som ett bra första steg att utveckla från.  

Utöver en anteckningsfunktion nämnde analytikerna ett behov av att få kommentera 

kopplingarna mellan evidens och tillstånd, en funktion som inte bara är önskvärd utan 

nödvändig, enligt en av respondenterna. 

4.7.3	  Förbättrad	  exkludering	  

Förslagen för exkluderingsfunktionen mottogs positivt av både analytiker och utvecklare. En 

av analytikerna ansåg att förslaget innehöll funktionalitet som de längtat efter länge. Speciellt 

den multipla exkluderingen uttrycktes som ett behov som de tekniska verktygen inte uppfyller 

i nuläget. Verktyget Casper har en funktion där användaren kan skapa exkluderingskedjor, 

men detta är enligt användaren väldigt invecklat. 

En av utvecklarna uttryckte att den nuvarande exkluderingen behöver ändras, då den inte är 

intuitiv. Utvecklaren har vetat att funktionen ska finnas i systemet, men inte kunnat hitta den. 

Utvecklaren tar även upp att det kan vara onödigt att skilja på singel- och multiexkludering, 

att användaren i samma funktion kan välja 2 tillstånd eller fler. För att detta ska vara möjligt 

behöver systemet ha tydlig information till användaren som visar funktionaliteten. Att kunna 

kommentera exkluderingen är ytterligare en funktion som nämns som positiv. 

Respondenterna nämner att det är väldigt användbart att ha möjligheten att kunna läsa varför 

en exkludering har blivit gjord, framförallt i äldre uppdrag men även i uppdrag som pågår 

under lång tid.  

4.7.4	  Rapport	  och	  export	  

Funktionen rapport och export fick även den ett positivt bemötande av både utvecklare och 

analytiker. Analytikerna kände att det fanns stor användbarhet för att kunna exportera både 

arbetsmaterial till kunder och texter till rapporter. En analytiker uppgav att en smart export-

funktion är ett ”Drömscenario” för att det ger möjlighet till att arbeta på ett nytt sätt med 

texterna inne i verktyget, då de inte behöver klippas ut manuellt eller skrivas om senare. En 

funktion som liknar den i lösningsförslaget finns i verktyget Expertchoice. En analytiker 

beskriver funktionen som ”inte så dum, om den vore mindre klunsig” och att det gett goda 

erfarenheter, då det underlättat när material ska skickas till en annan person.  
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Både analytiker och utvecklare ansåg både att det första steget i utvecklingen borde vara att 

verktyget exporterar till Worddokument som kan redigeras och kontrolleras innan det skickas 

vidare. En analytiker uttryckte att ett framtida önskemål hade varit att verktyget exporterade 

till Powerpoint. Det viktiga är att funktionen producerar en text i snyggt format, eller 

åtminstone i ett format som kan redigeras för att vara användbar. 

4.7.5	  Värdering	  av	  Evidens	  

Evidensvärderingen fick ett bra mottagande av analytikerna, de ansåg att det var smidigt att 

ha möjlighet att välja värderingssystem inför sin analys. Diskussionen runt förslaget blev 

stillsam och en respondent summerade sina åsikter genom att säga: ”Nej men det är väl 

utmärkt”. Utvecklarna tyckte även de att möjligheten att välja värderingssystem var bra, men 

ville förtydliga hur den avancerade värderingen skulle fungera. Dessutom ville utvecklarna se 

en funktionalitet där användaren kan värdera kopplingen mellan evidens och tillstånd. 

För att få feedback runt möjligheten att sätta egna värden på evidens fick analytikerna frågan 

om de ansåg att alternativet ’egen värdering’ var användbart. En av respondenterna uttryckte 

då att de analyser som denne arbetar med skulle ha stor användning av den egna värderingen 

då de arbetar med grupper som inte använder sig av tillförlitlighet och sakriktighet som 

värderingsparametrar utan kan behöva andra sorters skalor.  

4.7.6	  Samarbetslösning	  

Den första reaktionen efter presentationen av förslaget var att en av analytikerna uttryckte en 

motvilja och ett obehag runt att dela arbetsfil, genom online-lösningar eller versionshantering. 

Att därför ha en ID-tagg som berättar vem som har gjort vad, ansåg analytikern var positivt: 

”Jag tycker att det är bra att veta vem som har gjort vad, och vad som är den senaste 

versionen”  

En annan analytiker reste frågan om hur verktyget skulle fungera om två analytiker sitter 

jämte varandra och arbetar i samma fil, om endast ett ID skulle synas, trots att det varit två 

som tagit besluten. Då användaren anger vilket ID som denne vill använda vid verktygets 

uppstart, har användaren möjlighet att ange två ID eller ett kombinerat ID som representerar 

båda analytikerna. Att ha valfria ID mottogs mycket positivt av användarna som uttryckte att 

det är bra att förslaget är enkelt, vilket de uppskattar i sina arbetsrutiner. Utvecklarna ansåg 

även de att förslaget var en bra lösning. 
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5.	  Diskussion	  

I detta kapitel kommer lösningsförslaget att diskuteras utifrån restrictiveness, guidance och 

human biases och hur dessa faktorer kan påverkas av förändringsförslagen. Dessutom 

diskuteras två möjliga framtida förslag som inte fått tillräckligt med stöd från studiens empiri 

för att föreslås som vidareutvecklingsförslag, men som kan vara intressanta framtida 

utvecklingsmöjligheter. 

5.1	  Lösningsförslaget	  och	  human	  biases	  

Som tidigare har nämnts är kognitiva faktorer en viktig aspekt att ta hänsyn till under 

utvecklingen av system som MHMA, då det är av stor vikt att informationen som genereras i 

analyserna är tillförlitlig [11][12]. Lösningsförslaget som har presenterats i det här arbetet har 

skapats med dessa faktorer i åtanke.  

Tendensen att se mönster där det inte finns något är i MHMA och lösningsförslaget till viss 

del reducerat då användarna inte behöver skapa egna hypoteser, och kan därför inte skapa 

egna mönster utöver de som systemet genererar. Dock finns det en risk för att analytikern 

skapar kopplingar mellan evidens och tillstånd som inte är väl grundade. Detta skulle kunna 

motverkas om kopplingarna behöver kommenteras och värderas. Lösningsförslaget sänker 

risken för denna faktor ytterligare genom den kommentarsfunktion som kommer att krävas för 

att skapa exkluderingar. Detta kan skapa ett hinder för att skapa ogrundade exkluderingar. 

Tendensen för analytiker att söka bekräftande bevis är en faktor som begränsas av både 

MHMA, men även av lösningsförslaget. Att analytikerna inte kan stödja en specifik hypotes, 

utan endast de enskilda komponenterna, skapar ett direkt hinder för denna faktor. I 

lösningsförslaget kvarstår detta hinder och stödjs av möjligheten att kunna värdera evidens 

olika högt. Att även kunna exkludera fler tillstånd än två underlättar bearbetningen av 

analysen, då analytikern slipper att ta hänsyn till omöjliga hypoteser. 

Att ha fördomar genom vår förståelse är en risk som är svår att påverka då beteendet ofta är 

omedvetet. Ett system kan därför bara hindra denna faktor till viss del utan att öka risken för 

andra faktorer eller ta över det analytiska arbetet från användaren. I MHMA och 

lösningsförslaget motverkas faktorn med hjälp av kommentarsfunktioner och ID. Även om 

användaren skulle ha fördomar som påverkar analysen så skapas en spårbarhet av detta i 

kommentarer och markeras med ID, på så sätt kan användarens resonemang följas och en 

negativt påverkad analys kan upptäckas lättare. 
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Den grundläggande prototypen av MHMA innehöll ingen funktionalitet för samarbete, därför 

kunde analytikerna endast påverkas av grupptänkande om analytikerna satt vid verktyget 

tillsammans. Liknande risk finns för förslaget om samarbete via ID. Analytikerna kan 

påverkas i de situationer som de arbetar tillsammans, eller genom att de ser vad andra 

analytiker har valt i systemet, men risken borde vara mindre än om samarbetet sker i realtid 

via en online-lösning.   

5.2	  Lösningsförslaget	  och	  restrictiveness	  och	  guidance	  

I MHMA har restrictiveness legat på varierande nivåer. Arbetsprocessen i verktyget har varit 

flexibelt med stor frihet medan exkluderingsfunktionen begränsade användaren med kravet att 

koppla evidens till varje exkludering. Denna restrictiveness ledde till att användarna, och 

utvecklarna började kringgå begränsningarna i systemet med ad hoc-lösningar.  

I lösningsförslaget har delarna med en lägre nivå av restrictiveness bevarats då användarna 

uppfattade detta som positivt. Exempel på detta är möjligheten att stanna i samma fönster. I 

exkluderingsfunktionen sänks nivån av restrictiveness för att göra funktionen mer effektiv 

men också för att undvika de ad hoc-lösningar som används. Dessutom höjs nivån av 

guidance med den instruerande texten och de visuella effekterna i systemets funktioner. 

Runt delförslaget med utbytbara rutor skiljer sig åsikterna runt hur mycket frihet användaren 

borde ha med att få bestämma innehåll. I lösningsförslaget är innehållet i de utbytbara rutorna 

beroende av den funktion som är aktiv och användaren kan endast minimera och maximera 

storleken på rutorna. Under utvärderingen uttrycktes däremot åsikter om att användarna vill få 

bestämma innehållet själva. Detta skulle sänka nivån av restrictiveness men kan skapa en 

frustration om användare tvingas göra för många val innan de kan påbörja sitt arbete. Att inte 

låta användarna bestämma innehållet kan å andra sidan skapa känslan av att systemet 

begränsar användarens valmöjligheter. En kompromiss hade kunnat vara att användare fick 

möjlighet att välja innehåll som ett valfritt alternativ, med lämplig guidance. Även detta är ett 

område som kommer att kräva framtida forskning för att säkerställa om detta är en lämplig 

åtgärd. 

5.3	  Multimetodiskt	  verktyg	  	  

Lösningsförslaget i det har arbetet är fokuserat på att utveckla MHMA efter analytikers 

arbetsrutiner. Intervjuerna visar på att samtliga respondenter varierar mellan olika analytiska 

metoder. Däremot är inte MHMA anpassat för flera sorters analytiska metoder, utan fokuserar 
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på hypotesgenerering och -värdering. Ett verktyg som eventuellt hade kunnat ge bättre stöd 

till fler uppdrag hade behövt innehålla fler metoder. Behovet av ett sådant verktyg nämndes 

under intervjuerna. 

Verktyget hade kunnat fokusera mer på metodstruktur och gett analytiker ramarna för vart 

information skulle matas in. För att välja de metoder som skulle finnas i verktyget hade 

rapporten av Gustavi et. Al [19] samt resultaten från denna studie kunnat vara hjälpsamma. 

Om användarna dessutom kunnat välja generella ramar i form av t.ex. fyrfältare hade det även 

kunnat nå de informella metoder som används av analytiker. Behovet och utformningen av 

verktyget skulle behöva undersökas vidare för att ge mer säkerhet runt förslaget.  

5.4	  Återanvändning	  av	  information	  

Intervjuerna har gett en komplicerad kravbild angående informationslagring. En del av 

respondenterna vill kunna lagra information med hjälp av databaser och ontologier medan 

andra inte ser något behov för detta. Det som har uttryckts tydligt är dock att kunskap som 

förvärvats av analytiker inte återanvänds eller förmedlas vidare. Ett alternativ för att öka 

återanvändningen av information skulle kunna vara Knowledge Management system(KMS) 

[1]. I ett KMS skulle information matas in som sedan återanvänds av andra analytiker. Ett 

KMS skulle behöva utformas med användarfokus då det är en dyr lösning om den inte nyttjas. 

Under utvärderingen av lösningsförslaget nämnde en respondent att denne startat ett projekt 

med målet att bygga ett sådant system. Tankarna bakom projektet hade initierats av de frågor 

som ställts under intervjuerna rörande informationsåtervinning. Förhoppningsvis kan detta 

projekt leda till ökad återanvändning och bättre samarbete mellan avdelningarna på FOI.  
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6.	  Slutsats	  

Målet i det här arbetet var att presentera ett vidareutvecklingsförslag för MHMA som bättre 

kunde stödja sina slutanvändare, Försvarsmaktens analytiker. Förslaget är utformat för att 

MHMA bättre ska passa in i slutanvändarnas arbetsrutiner, snarare än att de ska anpassa sina 

rutiner för att kunna använda verktyget. Med hjälp av intervjuer och användartester har 

lösningsförslaget kunnat baseras på närliggande användares tankar och åsikter, vilket ökar 

dess chanser för att stämma överens med arbetsrutiner och metodik [14].  

Från resultaten i studien utvanns 6 delförslag på hur verktyget skulle kunna anpassas för att 

uppfylla de önskemål som respondenterna uttryckt men även fylla behov som inte uttryckts 

explicit. Förslagen hade utöver ett användarfokus även en strävan av att vara enkla i sin 

utformning och ha en hög nivå av visuell feedback. Detta fick under utvärderingen mycket 

positiv respons, då respondenterna uppfattat sina nuvarande tekniska verktyg som 

komplicerade och svåra att använda. Vidareutvecklingsförslagen tog även mycket inspiration 

från Försvarsmaktens Underrättelsereglemente [11] då detta var den närmaste källan till hur 

de tilltänkta slutanvändarna arbetar.  

Något som framkommit under arbetet är att analytiker vid FOI, men även FM, i nuläget har 

mindre avancerade verktyg2 än vad man skulle kunna föreställa sig. Att utveckla verktyg med 

hög teknisk funktionalitet är därför lägre prioriterat då grundläggande arbetsuppgifter ännu 

inte har datoriserat stöd. Dessutom har respondenterna och litteraturstudien beskrivit en 

arbetsmiljö med en konstant tidsbrist, framförallt för analytiker i fält. Därför behöver verktyg 

som utvecklas för denna yrkesgrupp vara enkla och tidseffektiva i sin utformning. Förslaget 

för MHMA fyller dessa krav då det sänkts verktygets restrictiveness och ökat dess guidance. 

FOI är nöjda med utformningen av förslagen och har inkluderat dessa i projektets 

utvecklingsplan.  

Försvarsmaktens analytiker har inte varit möjliga att nå, vilket har resulterat i att 

lösningsförslaget baserats på de arbetsrutiner som finns på FOI. Även utvärderingarna 

genomfördes med analytiker och utvecklare från FOI, vilket skapar en osäkerhet runt hur väl 

anpassade lösningsförslagen verkligen är för Försvarsmakten. För att kompensera för detta 

har Försvarsmaktens reglementen och policys legat som kompletterande grund i förslagen. 

                                                
2 Baserat på tillgänglig information, med en medvetenhet om att sekretess kan råda kring de 
mer avancerade verktygen. 
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Utöver reglementen och policys är det begränsat med information om hur analytiker vid den 

svenska Försvarsmakten arbetar. Detta gäller även för andra försvarsmakter internationellt, 

det finns ytterst lite litteratur om tillvägagångssätt och än mindre kartläggning av analytikers 

arbetsrutiner. På grund av detta är det svårt att bedöma om slutsatserna i denna studie är 

tillämpbara på beslutsstödsystem för analytiskt arbete i försvarsmakter generellt. Det finns en 

trolighet i att det finns likheter i arbetssättet mellan FOI, den svenska Försvarsmakten och 

internationella försvarsmakter på grund av att de har liknande uppdrag, mål och 

organisationsstrukturer, vilket stödjer möjligheten för tillämpbarhet. Däremot är det svårt att 

verifiera utan vidare kartläggningar och empiriska studier, något som skulle kunna vara ett 

framtida forskningsområde. 
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