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Informationsfusion – Minimera informationsmängd från ändrade 
omständigheter för att underlätta beslutsfattande 

 
Christian Lennerholt 

 
 

Sammanfattning 
Många verksamheter lider av s.k. information overload. Informationsmängden ses 
som en fiende istället för en resurs. För att skapa kunskap måste verksamheten lära sig 
att identifiera och hantera information på bästa sätt. Informationen används ofta för att 
underlätta beslutsfattande. Att fatta ett beslut med tvetydig och irrelevant information 
leder ofta till ett felaktigt beslut. Att identifiera och utveckla ett hjälpmedel för att 
minimera informationsmängd vid ändrade omständigheter för att underlätta 
beslutsfattande är inte en problemfri process. 
 
I detta arbete kommer en strategi att skapas för att hantera problemet. Viktiga faktorer 
för att skapa en relevant strategi identifieras. Först utförs en litteraturstudie som utgör 
en bas för viktiga faktorer. Därefter utförs en intervjustudie som kompletterar 
litteraturstudiens faktorer. Tillsammans sammanställs faktorerna som anses mest 
relevanta för att delta i strategin. Strategin ska bidra med att verksamheter lättare kan 
minimera informationsmängden vid ändrade omständigheter för att underlätta 
beslutsfattande.  
 
Arbetets resultat ger kunskap om hur verksamheten hanterar information och 
omständigheter samt fattar ett korrekt beslut.  
 
Nyckelord: Informationsmängd, Informationshantering, Omständigheter, 
Beslutsfattande och Strategi.               
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1 Inledning 
Runt omkring oss finns mängder av information. Verksamheter använder information för att 
kunna fatta viktiga beslut. Selektivt väljs information ut för att passa det problemområde som 
beslutet ska förbättra. Detta är inte en problemfri process då informationsmängden är enormt 
stor. Naisbitt (1982) menar på att verksamheter drunknar av information, men svälter av 
kunskap.  
 
Att fatta viktiga beslut innebär att ett beslutsunderlag med hög kvalitet måste finnas (Askelin, 
2001). Valet av information måste vara relevant för verksamheten och dess problemområde. 
Informationen kan komma från olika källor med olika karaktär. För att skapa ett 
beslutsunderlag krävs att informationen sammanställs. Storleken avgör hur lång tid 
sammanställningen tar. Beslut måste fattas i tid så att verksamheten kan agera mot problemet 
snabbt. Att samla in och sammanställa information från olika källor kallas för 
informationsfusion (Wald, 1998). 
 
Försvarsmakten är en verksamhet som använder informationsfusion vid övervakning av olika 
områden. Information hämtas från olika utplacerade sensorer och skickas sedan till en 
centralenhet som sammanställer informationen till kunskap. Försvarsmakten använder 
informationsfusion och sensorer för att t.ex. övervaka eget område från fiendeintrång. 
Sensorerna identifierar rörliga objekt som befinner sig inom området. Informationen måste 
sammanställas så att Försvarsmakten kan agera mot fiendens hot. Övervakningen sker 
dagligen. Informationen som är relevant i deras verksamhet ändras därför efter dygnsrytm, 
men även efter väderförhållanden. Sensorernas egenskap att ta in information är anpassad för 
olika situationer. Mörkerkikare som ger bilder under natten är t.ex. inte användbara på dagen. 
Informationsmängden är ett stort problem i Försvarsmaktens verksamhet då processen att 
sammanställa informationen är komplex. Strategier måste skapas för att anpassa 
informationsmängd samtidigt som informationsfokus ändras (Zhang, Ji & Looney, 2002).  
 
Syftet med detta arbete är att besvara följande fråga: 

 
Hur kan informationsmängden från ändrade omständigheter minimeras för att 
underlätta beslutsfattande? 

 
Arbetet riktar sig till verksamheter som är överbelastade med information samtidigt som 
kunskap saknas. Resultatet ska skapa en strategi som besvarar ovanstående fråga på ett rättvist 
sätt.   
 
Frågan kan delas in i områdena hantera information, beslutsfattande och hantera 
omständigheter. För att besvara den utförs en litteratur och intervjustudie genom att identifiera 
viktiga faktorer inom de tre områdena. Litteraturstudien identifierar faktorer som visar hur 
verksamheten ”bör” utföras för att besvara frågan. Intervjustudien kompletterar med faktorer 
som visar i någon mening ett verkligt perspektiv på hur frågan ska besvaras. Tillsammans 
sammanställs studiernas faktorer för att skapa en strategi för att besvara frågan ur ett mer 
rättvist perspektiv. 
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2 Bakgrund  
Verksamheter tar in information och använder den som beslutsunderlag. Informationen kan 
komma från olika källor och ha olika karaktär. Insamlingen sker efter verksamhetens behov 
och ska underlätta beslutsfattande. Informationen ska vara av rätt kvalité, kvantitet, relevans 
och i rätt tid, annars passar den inte verksamheten (Boddy, Bonnstra & Kennedy, 2002). 

  Runt omkring oss finns mängder av information av något slag. Verksamheter måste selektivt 
välja ut det som passar deras område. Att spara en enormt stor mängd information skulle vara 
tekniskt möjligt, men skulle samtidigt medföra olika problem. Eftersom beslut fattas efter ett 
informationsunderlag så måste all sparad information sammanställas. Tiden att utföra detta 
skulle vara lång. Viktiga beslut som fattas på kort tid måste prioritera att sammanställningen 
finns i rätt tid, annars försenas beslutet.  
 
Att hantera information är inte en problemfri process. Informationen måste väljas så att den 
passar verksamheten. Vanligtvis sparas den i något centralt datasystem. Mängden information 
växer med tiden och försvårar hanteringen av att sammanställa den. Mängden påverkar den 
tid det tar att sammanställa. Vid beslutsfattande krävs att informationen finns i rätt tid, annars 
behöver den inte vara relevant (Boddy, Bonnstra & Kennedy, 2002). Informationen ska ge en 
förenklad syn över verksamhetens problem och därmed underlätta beslutsfattandet.     
 
Citat ur Naisbitt (1982, s. 26) beskriver ett vanligt problem i området: 
 

“We are drowning in information but starved for knowledge. This level of 
information is clearly impossible to be handled by present means. Uncontrolled 
and unorganized information is no longer a resource in an information society, 
instead it becomes the enemy.” 

 
Citatet menar att verksamheten drunknar i information, men svälter av kunskap. Nivån av 
information är omöjlig att hantera. Okontrollerad och oorganiserad information är inte längre 
någon resurs, istället blir det en fiende.  
   
För att en verksamhet ska kunna utvecklas och erhålla större kunskap måste den lära sig att 
identifiera relevant information. Det leder till att informationsmängden blir mindre och mer 
hanterbar. Informationen ska vara en resurs, inte en fiende.  
 
I bakgrunden beskrivs informationsfusion och beslutsprocessen. I avsnitt 2.1 beskrivs och 
definieras information och informationsfusion. I avsnitt 2.2 beskrivs beslutsprocessen som 
visar hur verksamheter fattar ett beslut samt beskriver hur informationsfusion hänger ihop 
med att fatta beslut. Slutligen i avsnitt 2.3 identifieras och beskrivs tre generella problem 
inom informationsfusion och beslutsprocessen. 
 

2.1 Informationsfusion 
I detta avsnitt beskrivs och definieras information och informationsfusion. Information är ett 
generellt ord som kan förknippas med data. I avsnitt 2.1.1 beskrivs och definieras information. 
I avsnitt 2.1.2 beskrivs och definieras informationsfusion. 
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2.1.1 Information 

Vi befinner oss i en tid av information. Ordet information används ofta utan att vi ens tänker 
på det. Det verkar som alla förstår exakt vad information är. Tyvärr är förståelsen av ordet 
information långt från simpelt. Nedan beskrivs och definieras data och information. 
 
Enligt Nationalencyklopedin (2004) definieras information som en generell beteckning för ett 
meningsfullt innehåll som överförs vid kommunikation i olika former. Information är en 
tolkad data. Information har en mening i någon kontext för dess mottagare. När information 
lagras i en dator kallas det för data. När datan processas och skapar en output, kan den ses 
som information (Nationalencyklopedin, 2004). 
 
Enligt Boddy, Boonstra och Kennedy (2002) är data en lagrad beskrivning av något ting. 
Denna data kan användas för att skapa en information. Information är en tolkad data utifrån 
ett subjektivt perspektiv. Beskrivningen av något ting kan därför betyda data för en person 
medan en annan ser det som information. Ex röd kan vara en sparad data i form av tre 
bokstäver, r, ö och d. Tolkas datan kan röd innebära färgen röd. Beroende av mottagaren kan 
bokstäverna uppfattas som en mening med viss innebörd (Boddy, Boonstra & Kennedy, 
2002).  
 
I detta arbete används definitionen av information som en tolkad data. Informationen är en 
beskrivning av något ting som har en viss innebörd för en mottagare. Datan är tolkad utifrån 
ett subjektivt perspektiv och anses som information. 
 

2.1.2 Vad är informationsfusion? 

Informationsfusion handlar om att kombinera information som kommer från olika källor. 
Kombinationen ska ge en förenklad förståelse och kunskap som annars inte är uppenbar hos 
källan. För en verksamhet gäller det att identifiera relevant information för att sedan bearbeta 
den genom att kombinera och slå samman till en ny unik information. Denna ska ge kunskap 
som inte var möjlig att fastslå innan bearbetningen. 
 
Militären och övervakning är ett bra exempel på ett informationsfusionssystem. 
Försvarsmakten (FM) använder sig av sensorer för att övervaka ett område. Sensorernas 
uppgift är att mäta ett objekts karaktär och skicka informationen till ett fusionscenter. Där 
sammanställs all information för att säkerhetsställa vilket objekt som identifierats i området 
(Niu, Varshney, Moore & Klamer, 2004; Boutoille, Reboul & Benjelloun, 2004). För att 
säkerhetsställa ett objekts placering används två sensorer. Den ena sensorn mäter ett objekts 
avstånd, (bild 1a). Den andra mäter objektets riktning, (bild 1b). Någon av dessa sensorer kan 
inte ensam identifiera objektets placering. Kombinationen av sensorerna skapar en ny unik 
information som kan säkerhetsställa objektets placering, (bild 1c). 
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                      Bild 1a: Avstånd              Bild 1b: Riktning           Bild 1c: Placering 
 
Om fler informationskällor läggs till kan andra egenskaper hos objektet identifieras, t.ex. 
bilder som visar om det är en buss eller bil som identifierats. Dock måste hänsyn tas till 
problem som informationsmängd. Om huvudsyftet endast är att lokalisera ett objekts 
placering behöver inte mer information tas in. 
 
Informationsfusion hjälper till att ta fram den information som behövs för att lösa 
verksamhetens problem. Informationsmängden hålls nere så långt som möjligt utan att 
påverka kvalitén på den information som behövs för problemets syfte. I detta fall behövs 
endast information som avstånd och riktning för att lokalisera ett objekts placering. 
Redundant information från andra sensorer tillför inte något värde, utan ökar 
informationsmängden och försvårar sammanställningen. I avsnitt 2.3 beskrivs problemet mer i 
detalj. 
 
Wald (1998, s.651) beskriver en definition av informationsfusion: 
 

”The following definition is proposed: Data fusion is a formal framework in 
which are expressed the means and tools for the alliance of data originating from 
different sources. It aims at obtaining information of greater quality; the exact 
definition of 'greater quality' will depend upon the application.” 
 

Definitionen säger att datafusion är ett ramverk där data samlas in och sammanställs från 
olika källor. Målet är att skapa en information av högre kvalité som inte fanns innan 
sammanslagningen.  
 
I Walds definition nämns att information ska uppnå högre kvalité. Detta ska ej tolkas specifikt 
utan att informationen ska bli mer specifik och tilltalande för verksamheten. Högre kvalité 
kan också tolkas att informationen får bättre omfång av området som är intressant för 
verksamheten. Ordet kvalité kan bytas ut mot ordet effektivitet. Högre effektivitet kan vara 
intressant då verksamheter är intresserade att förbättra sin ekonomiska kontroll i form av 
resurser (Wald, 1998). 
 
Ett informationsfusionssystem erhålls då signaler tas in från en eller flera olika källor och 
integrerar dem till en information (Saziadek, 2002). I många fall samlas informationen in via 
någon form av sensor eller annat mätverk som kan mäta en karaktär hos ett objekt. 
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Informationsfusion används ofta i kontrollsystem. Exempel på system är guidande, 
navigerande och övervakande system.  
 

2.2 Beslutsprocessen 
Beslutsprocessen handlar om att samla in information för att fatta ett beslut. I avsnitt 2.2.1 
beskrivs beslutsprocessen och dess delar mer i detalj. I avsnitt 2.2.2 beskrivs vad 
beslutsprocessens informationsomständigheter innebär. 
 

2.2.1 Beskrivning av beslutsprocessen 

Enligt Askelin (2001) beskrivs informationsfusion och beslutsprocessen utifrån olika steg. 
Bild 2 visar hur en beslutscykel går till.  
 

 
 

Bild 2: Beslutsprocessen (efter Askelin, 2001, s.27). 
 
 
Modellen visar hur information hanteras i fyra olika steg. Detta är en generell modell som 
används vid beslutsfattande. 
 
I första fasen som heter upptäcka gäller det att observera och ta in information (Askelin, 
2001). Det ska vara rätt information som är relevant för verksamheten, annars är det lätt att 
informationsmängden blir för stor. Stor informationsmängd ger en stor bas för att kunna sätta 
ihop ett beslutsunderlag. Dock blir det svårare att bearbeta informationen då irrelevant 
information finns med. I bedömningsfasen sammanställs den insamlade informationen 
(Askelin, 2001).  Informationen ska ge en förenklad syn över verksamhetens problem. 
Informationen används sedan som beslutsunderlag. Problemet inom detta område är processen 
att bearbeta all information. Informationsmängden påverkar processen att sammanställa allt i 
tid. Algoritmer används för att välja ut relevant information som kan användas som underlag 
vid beslutsfattande (Bolloju, Khalifa & Turban, 2002). I beslutsfasen fattas beslut efter den 
sammanställda informationen (Askelin, 2001). Beslut som kan underlätta, lösa problem, föra 
verksamheten framåt. Problem i denna fas uppstår då beslutsunderlaget inte finns i rätt tid. 
Det leder till sena beslut som i sin tur leder till att verksamheten inte hinner agera i tid. I sista 
fasen agerar verksamheten för att lösa verksamhetens problem och skapa förbättringar 
(Askelin, 2001). 
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Ovan beskrivs informationsmängden som problem. Ju större informationsmängd, desto större 
bas för att skapa ett beslutsunderlag. Samtidigt blir det svårare att sammanställa all 
information. Risken finns att ickerelevant information tas med och beslutsfattaren drunknar av 
den stora informationsmängden. I denna fas är det möjligt att informationsfusion kan hjälpa 
till och förbättra informationshanteringen. Viktiga delar från informationsmängden väljs ut 
och sammanställs till ett beslutsunderlag som är relevant för verksamheten (Askelin, 2001). I 
bild 3 visas beslutsmodellen med en femte punkt, fusion. Detta innebär att informationsfusion 
snabbar upp alla faser i modellen. Rätt information samlas in vilket medför att beslutsfattaren 
kan fatta korrekta beslut (Askelin, 2001). 
 

 
 

Bild 3: Beslutsprocessen och informationsfusion (efter Askelin, 2001, s.27). 
 
Informationsfusion och beslutsprocessen underlättar beslutsfattande då informationen som 
används är av så säker, relevant och hög kvalitet som möjligt. Informationen ska ge en 
förenklad syn över problemet så att beslut lättare kan fattas (Askelin, 2001). 
 

2.2.2 Informationsomständigheter 

Att hantera information vid beslutsprocessen är ofta komplext. Zhang, Ji & Looney (2002) 
och Li & Ji (2003) har identifierat tre generella utmaningar som verksamheten måste utmana: 
 

• Informationen som används är av olika karaktär och osäkerhet. 
• Beslut måste fattas snabbt för att hinna agera i tid. 
• Situationen över verksamheten och dess information ändras över tid. 

 
Zhang, Li m.fl. beskriver dessa utmaningar i en militär verksamhet. Domänen använder 
informationsfusion och beslutsprocessen för att övervaka ett område med hjälp av sensorer. 
Sensorer är en enhet som samlar in information av en viss karaktär, t.ex. bilder, värme, ljud 
och vibrationer. En djupare beskrivning av sensorer finns i problemkapitlet (3.3.1). 
Huvudsyftet med verksamheten är att övervaka området från fiendeintrång. 
 
I ett militärt övervakat område är situationen dynamisk och utvecklas över tid. Sensorerna 
som observerar området måste anpassa sig för att reflektera förändringar. Sensorerna väljer 
aktivt ut den information som är mest relevant för den aktuella tiden på dygnet och för 
väderförhållanden. Dvs. sensorernas fokus ändras efter tid på dygnet och efter 
väderförhållanden (Zhang, Ji & Looney, 2002). Informationsfokus ändras efter situationens 



2 Bakgrund 

7  

 

omständigheter. I ett militärt övervakat område är omständigheterna tid på dygnet och 
väderförhållande. 
 
Informationen som samlas in från olika källor är ofta osäker pga störning och skymda objekt 
(Zhang, Ji & Looney, 2002; Li & Ji, 2003). Därför är det stor vikt i att 
informationsfusionssystemet effektivt kan kombinera och analysera information som är mer 
eller mindre osäker. Beslut måste kunna fattas snabbt för att agera mot fiendens hot (Zhang, Ji 
& Looney, 2002).  
 
Tid på dygnet påverkar situationen över det övervakade området och därmed ändras 
informationsfokus på sensorerna. Eftersom beslut fattas efter en given situation måste 
sensorerna ta in rätt information som är relevant efter situationen. Helhetssyftet är detsamma 
trots att informationsfokus ändras med tiden. FMs helhetssyfte är t.ex. att övervaka ett område 
är att identifiera fiendens hot. Informationsfokus ändras efter tid på dygnet och 
väderförhållande. Olika sensorer måste användas för att anpassa sig efter förändringen. Under 
natten fokuseras informationen t.ex. med hjälp av mörkerkikare som gör det möjligt att se i 
mörker. Under dagen är dessa sensorer mindre aktuella och fokus ändras mot andra sensorer 
som är mer relevanta under dagtid. Regn eller dimma påverkar också förändring av 
informationsfokus (Zhang, Ji & Looney, 2002).  
 
Verksamhetens situationsförändring kallas fortsättningsvis för ändrade omständigheter. 
 

2.3 Informationsfusion och beslutsprocessen – Nytta och problem 
Att använda informationsfusion tillsammans med beslutsprocessen innebär inte alltid fördelar. 
I detta avsnitt beskrivs både nyttor och problem. 
 
Verksamheter som i någon form fattar beslut, använder information som beslutsunderlag. 
Informationen kan komma från många olika källor med olika karaktär. För att underlätta 
beslutsfattandet måste informationen sammanställas. En stor mängd information av olika 
karaktär försvårar sammanställningen. Om verksamheten tar hänsyn till informationsfusion 
och beslutsprocessen ska informationsmängden vara relevant och beslutsfattandet ske under 
kort tid. Relevant information förenklar besluten och leder till att verksamheten kan agera 
snabbt mot problemet (Askelin, 2001). 
 
Att förenkla beslutfattande är inte en problemfri process. Nedan används ett scenario för att 
identifiera och beskriva de generella problem som finns inom området informationsfusion och 
beslutsprocessen. Problemen har även berörts under avsnittet med beslutsprocessen. 
 
Tänk på hur information hanteras för att sammanställa en väderprognos. Syftet med en 
väderprognos är att ta fram en kunskap som säger hur vädret kommer att bli i framtiden. 
Insamlingen av information kommer från olika delar och kräver bearbetning för att få en 
helhetsbild av vädret. Olika karaktär av vädret mäts kontinuerligt, ex temperatur, vind och 
luftfuktighet. Här gäller det att informationen sammanställs i rätt tid. Erhålls den inte i rätt 
tid så är den inte relevant längre. En väderprognos som gällde förra veckan är inte aktuell 
idag.   
  
Problemen i detta scenario är generella problem som kan identifieras i många områden. I alla 
verksamheter finns i någon form mängder av information. Verksamheter samlar in 
information som är relevant och bearbetar den till en kunskap som används för 
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beslutsfattande. Enligt Naisbitt (1982) samt Edmunds och Morris (2000) beskrivs ett 
problemområde om informationsmängden. Verksamheter drunknar av all information 
samtidigt som kunskap saknas. Information overload är inte någon resurs utan en fiende 
(Naisbitt, 1982). Detta problem kommer alltid att finnas i verksamheter. Målet är dock att 
kunna hantera problemet.  
  Ett annat generellt problem är tiden. För att informationen ska vara användbar måste 
sammanställningen erhållas i rätt tid (Boddy, Bonnstra & Kennedy, 2002). Verksamheter som 
är beroende av information i rätt tid kan få allvarliga konsekvenser när det inte uppnås. En 
väderprognos som gällde för tre veckor sedan är inte aktuell att framföra idag. 
  Problem som informationsmängd och tid påverkar andra problem som processen att 
bearbeta informationen. Att spara en stor mängd information och sammanställa den under en 
viss tid sätter krav på hur snabbt bearbetningen får ta. Att kunna bearbeta en stor mängd data 
under kort tid ställer stora krav på hur bearbetningen går till. Matematiska algoritmer finns för 
att filtrera och sammanställa information (Sun & Deng, 2004), (Sasiadek, 2002), (Smets & 
Ristic, 2004). 
 
Sammanfattningsvis kan tre generella problem identifieras: 
 

• Enligt Naisbitt (1982), Edmunds och Morris (2000) beskrivs informationsmängden 
som ett problem.  

• Processen att hantera bearbetning av all information (Sun & Deng, 2004), (Sasiadek, 
2002), (Smets & Ristic, 2004). 

• Boddy, Boonstra och Kennedy (2002) beskriver vikten i att ha rätt information i rätt 
tid. 

 
De tre problemområdena informationsmängd, process och tid relaterar mer eller mindre till 
varandra. Mindre informationsmängd innebär att filtreringsprocessen blir mindre komplex. 
Detta leder till att bearbetningen går snabbare och verksamheten får relevant information i rätt 
tid. I avsnitt 2.3.1 – 2.3.3 beskrivs problemen ytterligare. 
 

2.3.1 Informationsmängd 

Ett stort problem inom många verksamheter är att det finns för mycket information (Naisbitt, 
1982; Edmunds & Morris, 2000). Verksamheter sätter upp strategier som gör att alla arbetar 
mot samma mål. Ett sätt att minska informationsmängden är att veta hur verksamheten ska 
hantera informationen. Att ta in för mycket information leder inte alltid till mer kunskap 
(Naibitt, 1982; Edmunds & Morris, 2000). Följande scenario beskriver en verksamhet som är 
duktig på att hantera information. 
 
En stridspilot inom flygvapnet är bra på att hantera information i olika situationer. I en 
cockpit finns instrument som mäter en massa information. Under en flygning tar piloten in 
information som är relevant för stunden. Innan start är information som väder, vind och 
bensinmängd intressant, inget annat är relevant. När piloten väl är uppe i luften ändras 
informationsfokus. Nu är information som höjd, fart och lokalisering viktigare. Selektivt 
väljer piloten ut information som är relevant i unika situationer och händelser. Skulle ett 
fiendeplan närma sig så fokuserar piloten på radarn som visar fiendens lokalisering. Viktiga 
beslut fattas under kort tid så att piloten kan agera snabbt mot fiendens hot. 
  Informationsmängden påverkar den tid som behövs för att fatta ett beslut. Snabbare beslut 
leder till snabbare handling mot problem.  
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Verksamheter som har mängder med information måste fokusera på vilken information som 
är viktig för stunden. Enligt Naisbitt (1982) är det inte lätt att ta till sig information, istället 
blir informationen en fiende. Då måste någon hjälpmedel finnas för att underlätta 
verksamheten och dess information. 
 

2.3.2 Process 

Att lagra en enormt stor mängd information är idag tekniskt möjligt. Dagens stora 
lagringskapacitet skulle göra det möjligt att lagra all information. Problemet är att bearbeta 
den. I en beslutsfattande process kombineras olika typer av information och kunskap. Detta 
ska ge en förbättrad förståelse av problemet och generera en ny kunskap. Därför är 
beslutsfattande och information beroende av varandra (Bolloju, Khalifa & Turban, 2002).  
 
Problemet att bearbeta en stor mängd information är att välja ut rätt information som är 
relevant för problemet. Sun och Denz (2004) beskriver hur information filtreras för att passa 
verksamhetens problem. Information tas in från olika källor och skickas till en central enhet 
som filtrerar den. Källorna mäter information utifrån samma område. Filtreringen väljer sedan 
ut den information som kan vara relevant för att lösa verksamhetens problem (Sun & Denz, 
2004). Selektionen av information sker automatiskt och med hjälp av matematiska formler. 
Fördelen med att ta in all information är att verksamheten får minimal informationsförlust. All 
viktig och relevant information används för att lösa verksamhetens problem. Detta kan dock 
leda till att centralenheten och dess filter får för mycket information och 
bearbetningsprocessen tar väldigt lång tid (Sun & Denz, 2004).  
 

2.3.3 Tid 

Tidigare har problemen informationsmängd och process beskrivits. Enligt Boddy, Boonstra 
och Kennedy (2002) beskrivs vad som kännetecknar en information av hög kvalitet. Den 
erhålls då rätt kvantitet, kvalité, relevans och tid uppnås. Informationen ska vara av rätt 
mängd och av hög kvalitet som är relevant för verksamheten samt finnas tillgänglig i rätt tid. 
Gammal information som gällde förra veckan kan vara värdelös idag. Väderprognosen är en 
verksamhet som ställer stora krav på att få rätt information i rätt tid. Insamlingen av 
information från olika delar kräver en bearbetning för att veta hur vädret kommer att se ut. 
Syftet är att ta fram en kunskap som säger hur vädret kommer att bli i framtiden. Erhålls inte 
den bearbetade informationen i tid så är hela deras verksamhet värdelös. Prognoser om 
framtiden kräver rätt information i rätt tid (Boddy, Boonstra & Kennedy, 2002). 
 
 
De tre problemområdena påverkar varandra och rapporten kommer att avgränsa sig till 
informationsmängden som problem. Det problemet ska hanteras djupare för att beskriva hur 
problemet kan minimeras. Problemen process och tid kommer att lämnas här, dock ska 
läsaren komma ihåg att de påverkar helheten som problem.  
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3 Problemområde 
Att ta hänsyn till informationsfusion och beslutscykeln leder inte alltid till fördelar. 
Verksamheter som tar in information och använder den vid beslutsfattande måste ta hänsyn 
till problem som kan uppstå i form av informationsmängd, process och tid. Tidigare i 
bakgrunden beskrevs problemen tillsammans med informationsfusion och beslutsprocess. 
Arbetet kommer att fokusera på hur informationsmängden kan minskas utan att påverka 
kvalitén på information och beslutsfattande. Rätt information måste identifieras för att kunna 
fatta beslut i rätt tid.  
 
I avsnitt 3.1 preciseras problemet som arbetet ska fokusera på. I avsnitt 3.2 avgränsas 
problemet mot en verksamhet. I avsnitt 3.3 beskrivs FMs verksamhet om sensorer och 
övervakning. 
 

3.1 Problemspecificering 
I litteraturen beskrivs vikten av att ha rätt information vid rätt tillfälle. För att kunna ha ett 
helhetssyfte samtidigt som informationsfokus ändras så krävs det strategier för att kunna 
bedöma vilken information som är relevant vid de olika omständigheterna (Zhang, Ji & 
Looney, 2002).  

 
Arbetets fokus riktar sig på att besvara följande fråga: 

 
Hur kan informationsmängden från ändrade omständigheter minimeras för att 
underlätta beslutsfattande? 

 
Huvudfrågan kan delas in i tre olika områden: Hantera information, beslutsfattande och 
hantera omständigheter. För att kunna finna svar på huvudfrågan måste kunskap finnas inom 
dessa områden. 
 
För att förstå i klarhet vad frågan ska leda till måste förståelse finnas på följande frågor inom 
områdena: 
 

Hantera information: 

• Vilken information är relevant för verksamheten? 
 

Beslutsfattande: 

• Vad krävs för att fatta ett korrekt beslut? 
 

Hantera omständigheter: 

• Hur påverkar förändring av informationsfokus behovet av information? 
 

Att finna svar på dessa frågor bidrar till att en djupare kunskap erhålls inom områdena hantera 
information, beslutsfattande och hantera omständigheter. Denna kunskap används för att 
besvara huvudfrågan. 
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3.2 Avgränsning 
Huvudfrågan i problemspecificeringen är generell och kan appliceras på många verksamheter. 
För att finna svar på den ska en fallstudie utföras tillsammans med Försvarsmakten (FM). 
Verksamheten är central när det gäller att samla in information och fatta snabba beslut.  
Informationsfusion används för att passivt övervaka ett område. Sensorer används för att 
samla in information. Skulle fienden förekomma inom området ska sensorerna kunna 
identifiera fiendens karaktär. Beroende på vilket hot fienden utgör måste FM fatta ett beslut 
för vilka medel som krävs för att agera mot hotet.  
Vid övervakning med hjälp av sensorer ändrar sig situationen efter tid på dygnet och väder 
förhållande. FM är unik när det gäller informationsfusion och beslutsprocessen. 
Informationsmängden måste vara minimerad vid alla omständigheter så att korrekta beslut 
fattas under kort tid. Annars kan fiendeintrång utgöra stor skada mot verksamheten.  
 
För att förstå i klarhet vad huvudfrågan i problemspecificeringen ska leda till måste förståelse 
skapas i delfrågorna. För att frågorna ska passa FMs verksamhet formuleras de om till 
följande:  
 

• Vilka objekt är intressant att kunna identifiera i ett övervakat område? 
• Vilken information krävs för att identifiera objekten? 
• Hur påverkar omständigheterna i form av tid på dygnet och väderförhållandet 

identifiering av objekt? 
 
Området som studien ska utföras mot har redan ett antal olika sensorer utplacerade. 
Algoritmer för att placera ut sensorer på bästa sätt är ett helt annat område som studien inte 
kommer att titta närmare på. Istället används området med dess utplacerade sensorer för att ta 
fram information som är relevant i olika situationer. Studien fokuserar endast på FMs område 
i Sverige. Relevanta situationer av dygnsrytm och väderförhållande för landet kommer att 
användas i studien.  
 

3.3 Domänbeskrivning 
FM använder informationsfusion för att passivt övervaka områden med hjälp av sensorer som 
informationskälla. Många olika sensorer skapar ett nätverk som övervakar ett område. 
Sensorerna kan mäta ett objekts karaktär som används för att identifiera fienden.  De skickar 
sin information till ett fusionscenter då en fiende har identifierats. När fienden beträder 
området måste FM få in information om detta. Sensorernas information sammanställs och FM 
kan identifiera objektet inom området. Beslut måste fattas för att kunna stå emot detta hot. 
Informationen från sensorerna måste bearbetas och sammanställas så att beslut kan fattas i tid.  
 
Verksamheten ligger inom problemområdet och beslutscykeln som beskrivs tidigare i 
bakgrunden. Informationsmängden får inte vara för stor så det tar för lång tid att bearbeta den. 
Informationen måste komma i rätt tid, annars kan verksamheten få förödande konsekvenser. 
Felaktiga beslut på bristande grunder kan leda till att fienden har övertaget. Eftersom 
informationsfusion är ett relativt nytt begrepp fann FM arbetets problemspecificering som 
unik och ett resultat skulle kunna användas för att effektivisera deras övervakning med hjälp 
av sensorer. 
 
FM övervakar viktiga områden med hjälp av informationsfusion och sensorer. Områden som 
kan vara intressanta för fienden måste ständigt övervakas. Nätverk av sensorer placeras ut i 
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området. De tar in olika information och skickar den till ett fusionscenter. Sensorerna mäter 
vibrationer, bilder och ljud hos ett objekt. Seismiska sensorer mäter vibrationer i marken och 
grävs ner för att fungera. Bildalstrande sensorer tar bilder av objektet. Akustiska samlar in 
ljud. En sensor kan endast mäta en egenskap (Xiong & Svensson, 2001). Därför måste olika 
typer av sensorer användas för att säkerhetsställa ett objekts karaktär. Vid övervakning av ett 
område används ett nätverk av många olika sensorer. FM använder sig av sådana nätverk för 
att identifiera objekt som befinner sig i området. Om en sensor upptäcker ett objekt ska 
informationen användas för att kunna identifiera objektet och följa dess förflyttning. 
Möjligheten att använda olika sensorer medför att det är möjligt att urskilja en stridsvagn mot 
en bil osv. FM måste då fatta ett beslut om hur de ska agera mot fiendens hot (Niu, Varshney, 
Moore & Klamer, 2004; Lyengar & Jones, 2001; Xiong & Svensson, 2001; Jönsson, Neider, 
Schubert & Svensson, 1998).  
 

3.3.1 Sensorbeskrivning 

Sundqvist (2001) beskriver seismiska, bildalstrande och akustiska sensorer. FM använder 
dessa sensorer vid övervakning. Nedan beskrivs exempel på olika sensorer (Sundqvist, 2001): 
 

Radar 

En radar sänder ut signaler som reflekteras av objekt. Genom att mäta tiden från det att 
signalen skickades ut tills dess att den kommer in kan ett objekts avstånd säkerhetsställas. 
Detektering i olika lobbvinklar kan identifiera riktningen hos objektet. Radarn har begränsad 
förmåga att ta in information. Därför är det vanligt att använda två sensorer för att identifiera 
ett objekts placering. Bild 4 visar hur två sensorer mäter upp ett objekts placering. 
Informationen som hämtas in från en sensor är av viss osäkerhet. Kombineras informationen 
från båda sensorerna kan slutsats dras att objektet befinner sig i området där sensorerna skär 
varandra. Slutsatsen blir alltså betydligt säkrare. 
 

 
Bild 4: Kombination av två sensorer 

 

IR-Kamera 

Alla föremål utstrålar energi. Med hjälp av en IR-kamera kan objekt urskiljas genom att 
jämföra temperaturen hos objektet och dess omgivning. Om ett objekt är t.ex. varmare eller 
kallare än omgivningen kan slutsats dras om att något objekt befinner sig i området. 
Temperaturenergin skickar ut en strålning som kan mätas efter dess våglängdsband. Varmare 
objekt har en kortare våglängd än ett kallt. Kameran kan vara punktmålsavkännande eller 
bildalstrande. Mätningen kan ske på en given punkt eller hela omfånget.  
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Bildförstärkare – mörkerkikare 

En form av sensor är mörkerkikaren. Den kan appliceras på en kamera för att ta in 
information på natten. Mörkerkikaren ger en ljusförstärkning som endast behöver stjärnljus 
för att fungera optimalt. Tekniken medför att det är svårare för fienden att ta skydd av 
mörkret.  
 

Mikrofon 

Sensorer i form av mikrofoner används för att samla in ljud. Ljud är en form av tryckvariation 
i luften. Sensorn består av ett membran samt en förstärkarenhet. Membranet sätts i rörelse då 
tryckvariationer i luften uppstår. Rörelsen skickas till förstärkarenheten som skapar en 
ljudsignal i form av frekvenser. Mikrofonen mäter även ljudstyrkan. 
 

Vibrationssensor 

Sensorn grävs ner och mäter vibrationer i marken. Vibrationerna är tryckvariationer i marken. 
Med hjälp av sensorn kan vibrationerna identifiera en vikt i rörelse. En människa ger ifrån sig 
t.ex. lägre vibrationer än en stridsvagn.  
 

3.4 Motivering till studien 
Alla verksamheter tar in mer eller mindre information för att använda vid beslutsfattande. Det 
är inte helt ovanligt att det inte finns någon strategi eller tänkande om informationsmängd 
som problem i verksamheten. Fördelen med att ta hänsyn till detta är att beslutsunderlag blir 
mer kvalitativa och leder till att beslut fattas snabbare. Snabbare beslut leder till att 
verksamheten kan agera snabbare mot problemet. Om beslutscykeln kan utföras snabbare utan 
kvalitetsförlust så kan verksamheten bli effektivare.  
  Problematiken kring informationsmängd var avgörande för att fallstudien genomfördes. 
Verksamheter med mycket information och lite kunskap ska genom resultatet få inspiration 
om hur information ska hanteras.     
 

3.5 Förväntat resultat 
Målet med arbetet är att skapa en strategi för att hantera informationsmängd under ändrade 
omständigheter. Strategin ska ge ett generellt tänkande som beslutsfattande verksamheter kan 
ta åt sig. I första hand kommer FM att gälla då studien utförs på deras verksamhet. Däremot 
kan resultatet generaliseras. Faktorernas innebörd ska ändå vara gemensam med alla 
verksamheter som är överbelastade med information samtidigt som kunskap saknas. 
 
För att finna svar på huvudfrågan i problemspecificeringen måste kunskap finnas inom 
områdena hantera information, beslutsfattande och hantera omständigheter. Området hantera 
information ska finna resultat på hur en informationsmängd hanteras på bästa sätt. Kunskap 
ska erhållas om hur verksamheten undviker information overload. Området beslutsfattande 
ska finna kunskap på hur verksamheten fattar korrekta beslut med relevanta resurser. Resultat 
inom området hantera omständigheter ska ge kunskap om hur verksamheten identifierar och 
hanterar relevanta omständigheter. 
  Att finna resultat inom de tre områdena ska ge ett resultat som kan användas för att skapa en 
strategi som besvarar huvudfrågan i problemspecificeringen. Strategin ska ses som ett 
ramverk innehållande olika faktorer som beskriver hur verksamheten på bästa sätt hanterar 
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information, omständigheter och fattar ett korrekt beslut. Därmed ska strategin användas för 
att lösa problemspecificeringens fråga.  
 
Baserat på ovanstående argument ska strategin innehålla hur verksamheten identifierar: 
 

Hantera information: 

• Huvudsyftet med verksamheten. 
• Relevant information. 

 

Beslutsfattande: 

• Hur verksamheten fattar korrekta beslut med relevanta resurser. 
 

Hantera omständigheter: 

• Omständigheter som påverkar verksamheten. 
• Hur information hanteras för att uppnå huvudsyftet under ändrade omständigheter. 
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4 Metod 
Som vi har sett i bakgrunden använder FM informationsfusion och sensorer för att övervaka 
områden. Eftersom FMs verksamhet är i stort behov av att kunna ha en snabb beslutscykel 
måste informationsmängden hållas så låg som möjligt. Med hjälp av informationsfusion och 
sensorer övervakas områden under förändring i dygnsrytm och väderförhållande. Förändring 
av områdets omständigheter kräver att sensorerna anpassar sig och ändrar fokus. Helhetssyftet 
är att övervaka ett område från fienden och dess hot. För att kunna hålla helhetssyftet under 
alla tänkbara situationer i området krävs att strategier sätts upp för vad som är relevant när. Ex 
Vilken information är relevant när det är mörkt och dimmigt ute? 
 
I detta kapitel beskrivs den metod och de tekniker som används i arbetet. Syftet är att samla in 
och utvärdera information som är relevant för att besvara huvudfrågan i 
problemspecificeringen.  
Arbetet kommer att utgöras av en fallstudie tillsammans med FM. Litteraturstudie och 
intervjuer kommer användas som tekniker. Respondenter med arbetsuppgifter i form av 
beslutsfattande kommer att intervjuas för att identifiera relevant information som kan besvara 
huvudfrågan. Respondenterna ska komma från samma regemente då kunskapen är unik. 
 
Fallstudie valdes som metod då arbetet har ett avgränsat problem som under begränsad tid kan 
studeras djupare på egen hand. Litteraturstudie används för att finna en lösning på hur 
verksamheten bör hantera informationsmängd från ändrade omständigheter vid 
beslutsfattande. För att finna en lösning på hur verksamheter upplevs i verkligheten används 
intervjuer som teknik. Intervjuer valdes för att respondenten kan under fria former diskutera 
problemets område. Friheten är inte lika stor vid en enkätundersökning. 
 

4.1 Fallstudie 
Fallstudie är en metod som är lämpad för forskare som arbetar på egen hand (Bell, 2000). Det 
ger möjlighet att studera ett avgränsat problem på djupet under en begränsad tid. Denna metod 
anses lämplig då arbetet identifierat ett generellt problem som har avgränsats till en unik 
problemspecificering och ett unikt område. 
 
Tillsammans med FM ska en fallstudie utföras för att finna svar på vilka strategier som är 
relevanta för att kunna övervaka ett givet område från fiende och dess hot. FM tillhandahåller 
ett område som har ett antal olika utplacerade sensorer. Tillsammans med FM ska strategier 
sättas upp för att ta in information på bästa sätt utifrån det redan utplacerade sensorerna. Ta 
reda på vilken information som är relevant i olika tänkbara situationer.  
 

4.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie är en effektiv metod för att samla in information. I fallstudien kommer 
litteratur användas för att ta fram en grund för att kunna besvara frågan i 
problemspecificeringen. Frågans tre områden (hantera information, beslutsfattande och 
hantera omständigheter) används för att identifiera viktiga faktorer. Punkterna nedan används 
för att identifiera faktorer inom de tre områdena:  
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Hantera information: 

• Identifierar relevant information 
• Hanterar informationsmängd och redundans 
• Använder information för att fatta beslut 

 

Beslutsfattande: 

• Fattar korrekta beslut med relevanta resurser 
• Använder information för att fatta beslut 

 

Hantera omständigheter: 

• Identifierar olika omständigheter 
• Hanterar olika omständigheter 

 
 
Eftersom litteraturen oftast beskriver i ”hur det bör vara” perspektiv så säger det inte något 
om hur verksamheten egentligen har det i verkligheten. För att kunna besvara frågan i 
problemspecificeringen krävs att intervjuer används för att beskriva hur de upplever sin 
verksamhet. Litteraturstudien ska användas för att ta reda på ett i någon mening idealt 
perspektiv för hur verksamheten bör göra för att minimera informationsmängd från ändrade 
omständigheter. Intervjuer kommer användas som komplement för att identifiera faktorer ur 
ett möjligen mer verkligt perspektiv. Tillsammans ska studierna ge ett vidare perspektiv och 
kanske mer rättvis syn på hur frågan i problemspecificeringen ska besvaras. 
 

4.3 Intervju 
I fallstudien kommer intervjuer användas som teknik för att samla in information. Intervju 
valdes för dess styrka när det gäller flexibilitet i form av kroppsspråk, mimik och känslor som 
annars inte uppfattas i en enkät (Bell, 2000; Krag, 1993). 
 
Tillsammans med FM intervjuas respondenter med beslutsfattande arbetsuppgifter. 
Intervjuaren kommer använda kvalitativa intervjuer som medför att enkla och raka frågor ger 
komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2005). Problemet med intervju är att det tar lång tid 
att studera och slå samman informationen. Det handlar även om ett subjektivt uppfattande 
som kan ge en skev bild av problemet (Bell, 2000; Krag, 1993). Tekniken ansågs mest 
användbar för att få kunskap erfarenheter, åsikter och attityder utifrån FMs verksamhet (Bell, 
2000; Krag, 1993). 
 

4.3.1 Kvalitativa intervjuer 

I denna studie utförs kvalitativa intervjuer. Fördelen med denna teknik är att enkla och raka 
frågor ger komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2005). Studien är tänkt att samla in 
information som kan besvara frågan i problemspecificeringen.  
 
Intervjuerna som utförs i studien kommer använda semistandardiserade frågor och 
ostrukturerade svarsalternativ. Det innebär att alla respondenter kommer att få viss variation i 
frågorna. Beroende på respondentens svar kan följdfrågor ställas för att erhålla mer 
information inom området. Svarsalternativen kommer alltså vara i fri form, dvs. 
ostrukturerade.  
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Intervjun kommer att börja med en standardiserad fråga som ska leda in alla respondenter på 
samma område. Därefter används ostandardiserade frågor. Respondenten ska få utrymme att 
svara så fritt som möjligt på frågorna. Strukturen med semistandardiserade frågor och 
ostrukturerade svarsalternativ leder till att intervjufrågorna följer en grund som är utformad i 
förväg. Beroende på respondentens svar ställs mer ostrukturerade följdfrågor. Detta ska leda 
till att intervjuaren förstår respondentens sätt att tänka inom dess verksamhet. Vid intervjuerna 
kommer anteckningar att göras. Enligt Krag (1993) kan bandinspelning störa intervjuaren och 
respondenten. Bandinspelning kan göra så att intervjuaren inte är tillräckligt uppmärksam 
under intervjun. Det kan lätt hända att avlyssningen upptäcker motsägelser som borde ha 
följts upp vid intervjutillfället. Respondenten kan känna sig nervös av att spelas in på band.  
Det ger en känsla av att friheten inte är lika stor längre (Krag, 1993). En positiv aspekt av att 
använda bandspelare är att alla viktiga detaljer uppfattas och kan spelas upp igen.   
 
Fallstudien valde endast att följa intervjun med anteckningar för att tvinga intervjuaren att 
följa med i samtalet med respondenten. Krag (1993) menar att informationen ska in genom 
örat och ut via fingrarna för att skapa förståelse i hjärnan (Krag, 1993). 
 

4.3.2 Urval av respondenter 

Intervjun kommer att utföras med respondenter som arbetar i någon form av beslutsfattande. I 
första hand kommer respondenter från FM i Skövde att kontaktas. Erhålls inte tillräckligt med 
respondenter kontaktas regementen i närheten av Skövde. Fem respondenter måste finnas för 
att genomföra intervjuerna och skapa ett trovärdigt resultat. Mindre än fem medför att 
materialet blir för lite och resultat påverkas negativt. Mer än fem respondenter leder till att 
intervjumaterialet blir för stort och kan ej bearbetas inom arbetets tidsram. I första hand 
kontaktas tänkbara respondenter via telefon. Vid visat intresse, bokas möte för intervju. Innan 
mötet skickas ett e-post för att informera varför respondenten valts ut och vilket syfte studien 
och dess intervju har. 
 

4.3.3 Frågeområden 

Trost (2005) menar att vid kvalitativa intervjuer bör inga frågor formuleras i förväg. Målet är 
att låta respondenten styra ordningsföljden i samtalet. Detta leder till att intervjuaren ställer 
ostandardiserade frågor som passar in allt eftersom (Trost, 2005).  
 
Vid intervju tillsammans med FM används en lista över frågeområdet istället för ett 
frågeformulär.  Den är kort men tar upp stora delar inom området. Strukturen i intervjun blir 
att följa listans område med alla respondenter. Trots att inga frågor bör ställas i förväg så 
ställs först en standardiserad fråga som leder in respondenten till listans första område. 
Därefter styr respondenten samtalets ordningsföljd och frågorna förblir ostandardiserade. Om 
resten av frågorna också varit standardiserade så hade resultatet påverkats negativt då 
respondentens frihet inte är lika stor. Allteftersom leds respondenten genom listans alla 
delområden. Intervjuaren ska vara väl inläst på ämnesområdet och veta ett klart syfte med att 
intervjua respondenten. Områdena är som vid litteraturstudien hantera information, 
beslutsfattande och hantera omständigheter. Områdena har ett antal olika punkter som 
intervjuaren måste finna svar på innan nästa område kan undersökas. Under intervjun bockas 
punkterna av när tillräcklig information har erhållits. Nedan visas och beskrivs intervjuns 
områden och dess punkter.  
 
Lista över studiens frågeområde: 
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• Arbetsroll och beslutsfattande 
 

Hantera information: 

• Vilken information som krävs för att uppleva syftet med beslutsfattande 
 

Beslutsfattande: 

• Erfarenheter av beslutsfattande 
• Syfte med beslutsfattande inom verksamheten 

 

Hantera omständigheter: 

• Identifiera omständigheter 
 
 
Beskrivning av frågeområdena: 
 

Arbetsroll och arbetsuppgifter: 

Detta område hänger inte direkt ihop med något av områdena hantera information, 
beslutsfattande eller hantera information. Istället leds respondenten in i intervjun genom att 
berätta om sig själv. Syftet är att identifiera respondentens arbetsroll och arbetsuppgifter. Det 
ska även ge trygghet hos respondenten då området är centralt inom verksamheten. 
Respondenten kan kortfattat beskriva dess roll inom beslutsfattande. Nedan visas de punkter 
som intervjuaren måste finna information om.  
 

• Arbetstitel 
• Arbetsuppgift 
• Erfarenhet 

 
Hantera information: 
Vilken information som krävs för att uppleva syftet med beslutsfattande: 

Syftet är att ta reda på hur verksamheten identifierar och samlar in relevant information. Hur 
verksamheten uppnår rätt informationsfokus.  
 

• Vad relevant information är 
• Hur relevant information identifieras 
• Hur information samlas in 
• Hantera redundant information 
• Hantera storlek på informationsmängd 

 
Beslutsfattande: 
Erfarenheter av beslutsfattande: 

I detta område vill intervjuaren ta reda på i vilken utsträckning respondenten fattar beslut. 
Begreppet att fatta beslut är generellt då beslut kan fattas på strategisk, taktisk och operativ 
nivå. Området ska identifiera positiva och negativa erfarenheter samt ta reda på varför något 
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beslut gick bra eller dåligt. Det ska ge ett tänkande som kan användas för att skapa 
förbättring. 
 

• Vilka beslut som fattas 
• Hur beslutet fattas 
• Vikten av ett bra beslutsunderlag 
• När korrekta och felaktiga beslut fattas 
• Varför korrekta och felaktiga beslut fattas 

 
Syfte med beslutsfattande inom verksamheten: 

Här gäller det att identifiera helhetssyftet och varför beslut fattas inom verksamheten. Även 
identifiera vad beslutet ska leda till.   
 

• Syftet med verksamheten 
• Varför beslut fattas 
• Vilka hot som finns 
• Vad som är bra och dåligt idag 
• Hur det kan bli bättre 

 
Hantera omständigheter: 
Identifiera omständigheter: 

Området används för att ta reda på vilka omständigheter som påverkar informationsfokus, 
identifiera vilka omständigheter som är relevanta för verksamheten samt vilka omständigheter 
som är mer frekventa än andra: 
 

• Vilka omständigheter som är kända idag 
• Vilka omständigheter som är svåra/lätta att hantera 
• Omständigheter som inte hanteras 
• Hur informationsfokus ändras efter omständigheter 
• Hur informationsfokus påverkar insamling av information 

 

4.4 Sammanställa svar 
Sammanställning av litteraturstudien ska identifiera viktiga faktorer som visar hur 
verksamheten bör eftersträva för att hantera informationsmängd från ändrade omständigheter 
vid beslutsfattande. Som komplement används intervjuer som tar reda på hur verksamheten 
upplevs i verkligheten. När respondenterna har intervjuats kommer materialet att 
sammanställas och analyseras. Intervjun identifierar viktiga faktorer som verksamheten 
upplever i verkligheten. Utifrån litteraturstudiens och intervjuernas faktorer skapas en strategi 
för att minimera informationsmängden från ändrade omständigheter vid beslutsfattande. 
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5 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs hur metoden och teknikerna i kapitel 4 tillämpats. I avsnitt 5.1 beskrivs 
hur problemet angreps. Litteraturstudiens tillvägagångssätt beskriv i avsnitt 5.2. I avsnitt 5.3 
beskrivs intervjuns tillvägagångssätt tillsammans med FM. Avslutningsvis förklaras 
sammanställningen av litteraturstudien och intervjuerna. 
 

5.1 Angripa problemet 
För att kunna besvara frågan i problemspecificeringen angrips problemet genom att utföra en 
litteraturstudie och intervjuer. Målet med varje teknik är att identifiera viktiga faktorer som 
kan besvara frågan. Utifrån litteraturstudien identifieras faktorer i en någon mening idealt 
perspektiv medan intervjuerna identifierar faktorer ur ett möjligen mer verkligt perspektiv. 
Litteraturstudien tar fram riktlinjer på hur verksamheten ”bör” angripa frågan medan 
intervjuerna identifierar faktorer som verksamheten verkligen upplever. Gemensamma 
faktorer från teknikerna används för att sätta upp en strategi för att minimera 
informationsmängd från ändrade omständigheter vid beslutsfattande. 
 

5.2 Litteraturstudie 

I detta avsnitt beskrivs hur litteraturstudien gick till. Litteraturen som använts kommer från 
böcker och artiklar. Syftet är att identifiera de viktigaste faktorerna för att besvara frågan i 
problemspecificeringen. Därför har insamlandet av litteraturen medfört en stor mängd 
information. De artiklar och journaler som använts kommer från bibliotekets och Elseviers 
artikeldatabas.  
 

5.2.1 Insamling av material 

För att finna relevant litteratur angreps problemet genom att dela upp problemspecificeringens 
fråga i olika områdena som visas i avsnitt 4.2 
 
Inom dessa områden används litteraturen för att ta reda på hur information bör hanteras, dvs. 
på vilket sätt verksamheten identifierar relevant information och hanterar 
informationsmängden. Litteraturen används även för att reda på vilka faktorer som är viktiga 
för att fatta beslut vid olika omständigheter.  De böcker, artiklar och journaler som använts 
identifierar riktlinjer och fallgropar som verksamheten måste ta hänsyn till. De viktiga med 
materialinsamling var att samla in information och skapa en förståelse inom områdena 
information, beslutsfattande och omständigheter. 
 

5.2.2 Sammanställning av litteraturinformation 

När litteratur från de tre områdena hantera information, beslutsfattande och hantera 
omständigheter har studerats gjordes en sammanställning. Utifrån de olika områdena 
identifierades viktiga faktorer. Faktorerna kan ses som riktlinjer för att hantera information, 
fatta beslut och hantera omständigheter på ett korrekt sätt. I avsnitt 6.1.2 - 6.1.4 visas 
sammanställning av litteraturstudiens faktorer. 
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5.3 Kvalitativa Intervjuer 
Nedan beskrivs hur intervjuerna i arbetet gick till. Tanken från början var att utföra studien i 
FMs lokaler, dvs. att utföra intervjuerna med respondenter inom samma arbetsplats. Tyvärr 
gick inte detta att utföra. Det visade sig vara svårt att få kontakt med alla respondenter inom 
samma område. I avsnitt 5.3.1 beskrivs hur fem respondenter valdes ut ifrån en verksamhet. I 
avsnitt 5.3.2 beskriv tillvägagångssättet med intervjuerna. 

 
5.3.1 Urval av verksamhet 

Syftet med fallstudien är att ta fram en strategi för att hantera information i olika tänkbara 
situationer vid övervakning av ett område. Anledning till att arbetet utför en fallstudie 
tillsammans med FM är dess unika kunskaper inom området. För att ta vara på FMs kunskap 
skulle intervjuerna enligt metodkapitlet ske på samma arbetsplats, dvs. på samma regemente. 
Tyvärr var det inte möjligt att kontakta alla respondenter inom samma regemente. Deras 
arbetssituation och stress tillät inte någon intervjuträff. Pga. detta missöde kontaktades ett 
annat regemente som övervakar ett område med hjälp av sensorer. Det viktiga var att 
verksamheterna har samma huvudsyfte. Under diskussionskapitlet (9.1) diskuteras om 
kontakten med annan verksamhet påverkar resultatet. 
 

5.3.2 Tillvägagångssätt för att kontakta verksamheten 

Målet med intervjun var att fem respondenter intervjuades från samma regemente. Istället 
kontaktades fem respondenter från två olika regementen. Kontakten med FM utfördes på två 
sätt. Ett tillvägagångssätt var att kontakta FM via telefon. Detta utfördes för att kort beskriva 
syftet med intervjun och avgöra om den utvalda personen kunde deltaga. Två av 
respondenterna kunde tänka sig att boka in en intervju, men endast via telefon då varken tid 
eller tillstånd fanns att beträda deras verksamhet. När respondenterna beviljat möte skickades 
ett e-post som informerade varför respondenterna valts ut och vilket syfte studien och dess 
intervju har. Vid möte var respondenterna förbered på vad intervjun skulle handla om, vilket 
gjorde respondenterna mindre nervösa. Intervjun pågick i ca 45min. 
 
Målet med intervjun var att fem respondenter deltog. Vid detta tillfälle fanns två intresserade 
från samma regemente. För att erhålla tre respondenter till kontaktas ett annat regemente som 
också övervakar områden med hjälp av sensorer. Eftersom de första två intresserade 
respondenterna endast kunde intervjuas via telefon, valdes att alla intervjuer utfördes via 
telefon. Detta för att inte få en skev bild av resultatet då mimik, kroppsspråk och känslor 
påverkar resultatet (Bell, 2000; Krag, 1993). 
 
För att kontakta det andra regementet användes ett annat tillvägagångssätt. Denna gång 
kontaktades tre respondenter via telefon. Tyvärr fanns inte möjlighet att boka in någon 
intervju. Istället fick intervjun utföras direkt vid första samtalet. Nackdelen med detta var att 
respondenten inte fick något e-post som skulle ge personen ett syfte med intervjun samt 
förbereda ämnesområdet. Istället beskrevs det innan intervjun började. Förberedelsen pågick i 
ca 15 min och därefter var respondenten mindre nervös när dess arbetsuppgifter befatta sig 
inom området. Intervjun pågick även här i ca 45 min. Under diskussionskapitlet diskuteras om 
resultatet kan ha påverkats då respondenterna inte var lika förbereda.  
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5.3.3 Sammanställa intervjuerna 

När alla respondenter intervjuats sammanställdes svaren för att underlätta framtagning av 
viktiga faktorer. Respondenterna har utifrån sina perspektiv identifierat olika faktorer som är 
viktiga för att deras verksamhet ska kunna utföra korrekta beslut. Respondenterna fick 
beskriva simpla och komplexa faktorer om hur de hanterar informationsmängden vid ändrade 
omständigheter och hur korrekta beslut fattas. I avsnitt 6.2.1 – 6.2.6 visas en sammanställning 
av intervjuns viktiga faktorer. 

 

5.4 Sammanställa studiernas resultat 
När litteraturstudien och intervjuerna var utförda har olika faktorer identifierats. 
Litteraturstudien har tagit fram faktorer som visar i en någon mening ideal perspektiv om hur 
verksamheten ”bör” besvara problemspecificeringens fråga. Intervjuns faktorer visar i ett 
möjligen mer verkligt perspektiv. Arbetet har sedan analyserat och sammanställt studiernas 
faktorer. Detta för att skapa ett vidare perspektiv och kanske mer rättvis syn på att besvara 
frågan i problemspecificeringen. 
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6 Materialpresentation 
I arbetet har en litteraturstudie och intervjuer utförts. I detta kapitel presenteras teknikernas 
olika resultat. 
 

6.1 Faktorer framtagna från litteraturstudien 
Litteraturen som använts är generella inom områdena hantera information, beslutsfattande och 
hantera omständigheter. Litteraturen har använts för att identifiera faktorer för att besvara 
frågan i problemspecificeringen. Nedan beskrivs de olika faktorernas innebörd. Faktorerna 
har valts ut genom att ha ett generellt perspektiv av hur problemspecificeringens fråga kan 
besvaras. De behöver inte vara hämtade utifrån en källa utan kan vara sammanställd från 
flera. 
 

6.1.1 Hantera information 

I detta avsnitt visas de faktorer som verksamheten bör ta hänsyn till för att hantera 
information. Litteraturen kommer främst från böcker om beslutsfattande och 
informationskvalité. Artiklar används för att hitta lösning på information overload. Faktorerna 
är följande: 
 

• Informationssyfte: Verksamheten måste ha ett klart syfte med varför informationen 
används. Förståelse att information är en tolkad data som ska underlätta 
beslutsfattande. Att fatta ett korrekt beslut underlättas mha relevant information. 
(Awad & Ghaziri, 2004; Browne, 1993). 

 
• Transformera data till information: Förståelse måste finnas att information är en 

aggregation av data. Data är tolkad utifrån en subjektiv syn, dvs. information tolkas 
olika av olika individer. Verksamheten måste ta hänsyn till att information kan vara en 
feltolkad data. (Awad & Ghaziri, 2004; Tozer, 1994). 

 
• Information Overload: Informationen får inte bli så stor att verksamheten inte kan 

hantera den, dvs. hanteringen tar för mycket tid som medför att individerna känner 
stress. Detta kan påverka beslutsfattandet negativt. Verksamheten måste ha förståelse 
om hur mycket information som kan hanteras innan information overload uppnås. 
(Edmunds & Morris, 2000). 

 
• Hantera informationsmängd: För att inte uppnå information overload måste 

verksamheten förstå hur information väljs ut. För att underlätta hanteringen bör 
information samlas till en enhet där alla kan hämta den. Detta leder till att redundant 
information minimeras. Verksamheten måste ha förståelse att den insamlade 
informationen kan vara redundant då data kan vara tolkad på flera subjektiva synsätt. 
Att ha all information samlad på ett ställe underlättar valet av information för att skapa 
ett beslutsunderlag. Individen som väljer ut information skapar en egen tolkning ifall 
den är relevant och icke redundant för beslutsunderlaget. (Edmunds & Morris, 2000; 
Tozer, 1994; Watson & Buede, 1987). 

 
• Identifiera relevant information: När verksamheten skapar ett beslutsunderlag måste 

relevant information användas. Verksamheten måste ha förståelse för att välja relevant 
information så att inte information overload uppnås. Information som underlättar 
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skapandet av beslutsunderlag ska användas. Information som är redundant eller snarlik 
till redan använd information ökar inte kvalitén på beslutsunderlaget. För att skapa ett 
bra beslutsunderlag måste verksamheten veta hur mycket information som kan 
användas, dvs. inte uppnå information overload samt veta hur snabbt beslutsunderlaget 
måste finnas till hands. En bra tumregel är om information kan användas för att 
underlätta beslutsfattande anses den som relevant. Tvetydig information bör undvikas 
då informationsmängden ökar (Adair, 1985; Watson & Buede, 1987; Rudy & Ruggles, 
1997; Awad & Ghaziri, 2004). 

  

6.1.2 Beslutsfattande 

I detta avsnitt visas de faktorer som verksamheten bör ta hänsyn till för att fatta korrekta 
beslut. Källorna är främst böcker om beslutsfattande och information management. 
Faktorerna är följande: 
 

• Identifiera problem: Verksamheten måste kartlägga vilket problem som beslutet ska 
lösa. I många fall utförs ett beslut för att lösa många problem, t.ex. omorganisering. 
Verksamheten måste ha klarhet om vilka problem som försvinner och vilka problem 
som kan förekomma efter beslutets resultat. Förändring leder inte alltid till förbättring. 
Detta måste tänkas på innan beslut fattas (Browne, 1993). 

 
• Finna alternativ: Detta är en synonym till att samla in information. Informationen 

skapar olika beslutsunderlag. Syftet är att verksamheten har en valmöjlighet för att 
lösa ett problem (Brown, 1993). 

 
• Utvärdera alternativ: Verksamheten måste utvärdera de olika alternativens faktorer 

som kostnad, tid att implementera, lång eller kortsiktig nytta. Syftet är att identifierar 
alternativens positiva och negativa faktorer (Brown, 1993). 

 
• Välja alternativ: Verksamheten måste utvärdera vilket alternativ som tillfredsställer 

problemet. Måste finnas ett klart syfte med vilka faktorer som är relevanta innan 
beslut fattas, t.ex. hålla nere kostnader, kort tid att implementera (Brown, 1993).   

 
• Syftet med beslutet: Verksamheten måste ha klarhet om vad beslutet ska leda till. 

Vilka följder som måste tas hänsyn till. Ifall beslutet uppfyller de krav som 
verksamheten vill uppnå innan beslutet. Verksamheten tar hänsyn till ev. kostnader, 
omorganisering och förbättring (Brown, 1993; Keeny & Raiffa, 1999). 

 
• Resurser för att agera: Klarhet om vilka resurser som behövs för att agera mot 

beslutets syfte. Verksamheten ska veta vilka resurser som finnas tillgängliga när 
verksamheten agerar (Brown, 1993; Keeny & Raiffa, 1999). 

 

6.1.3 Hantera omständigheter 

I detta avsnitt visas de faktorer som verksamheten bör ta hänsyn till för att hantera olika 
omständigheter. Litteraturen kommer främst från böcker om beslutsfattande, 
informationsosäkerhet. 
 

• Mål: Verksamheten måste ha ett klart helhetssyfte. Det är lättare att hantera 
omständigheter om alla arbetar mot samma mål. För att uppnå målet är det lättare att 
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förutse vilka resurser som krävs för att hantera omständigheterna (Keeny & Raiffa, 
1999; Tozer, 1994). 

 
• Syfte och attribut: Identifiera omständigheternas syfte och attribut, dvs. vad som 

karaktäriserar omständigheten. Vid övervakning är t.ex. dimma en omständighet. Dess 
syfte är att försämra visuella egenskaper. Attributen beskriver vad dimma består av 
och varför den uppstår. En kartläggning av dessa egenskaper underlättar hanteringen 
av omständigheten. Verksamheten kan ta hänsyn till omständigheten och ändra 
informationsfokus för att optimera informationsmängden (Keeny & Raiffa, 1999). 

 
• Identifiera relevanta omständigheter: Verksamheten ska identifiera vilka 

omständigheter som påverkar normalt. Dvs. omständigheter som förekommer mer 
frekvent än andra. Ex omständigheter som snö är inte relevant under sommaren. Att 
identifiera dessa medför att informationsmängden kan hållas lägre. Information 
overload är lätt att uppnå då verksamheten använder omständigheter som sällan 
förekommer (Keeny & Raiffa, 1999; Zhang., Ji. & Looney, 2002). 

  

6.2 Resultat från intervjuerna 
I detta kapitel beskrivs hur respondenterna svarat på intervjuns områden. Respondent A och B 
är respondenterna som kontaktades först vid samma regemente. Respondent C, D och E tillhör 
samma regemente, dock inte samma som A och B. 
 

6.2.1 Arbetsroll och arbetsuppgifter 

Intervjuns första område som beskriver arbetsroll och arbetsuppgifter gav följande resultat hos 
de fem respondenterna. 
 
Respondent A har arbetat i fem år med övervakning med hjälp av sensorer. Arbetsuppgifterna 
sträcker sig från att inneha kunskap om sensorernas funktionalitet och förstå den insamlade 
informationen. Största delen av arbetet är att kunna förstå vilka objekt en sensor kan 
identifiera. 
 
Respondent B har till uppgift att placera sensorer i områdena. Förändring av strukturen 
påverkar hur objekt identifieras. Målet med arbetet är att minimera gömda områden och 
förbättra övervakningen. Respondentens erfarenhet inom området är tre år. 
 
Respondent C arbetar med beslutsfattande och har till uppgift att tolka ett beslutsunderlag. 
Erfarenhet inom området beslutsfattande uppges till ca sju år. När sensorerna identifierar ett 
objekt används informationen som ett beslutsunderlag. Uppgiften är att fatta ett korrekt beslut 
som leder till att hot minimeras. 
 
Respondent D arbetar med liknande arbetsuppgifter som respondent A. Arbetet handlar om att 
övervaka ett område. Arbetsuppgiften är att avläsa sensorernas insamlade information. Vid 
identifiering används sensorernas information för att kartlägga objektets karaktär. Dvs. 
använda olika sensorer för att identifiera fler egenskaper hos objektet. Erfarenheten är någon 
längre än respondent A då den uppges till sex år. 
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Respondent E har arbetet med att fatta beslut i nio år. Liknande uppgifter som respondent C 
då de tolkar ett beslutsunderlag. Syftet är att beslutet ska minimera hot och leda till förbättring 
i någon form, t.ex. säkerhetsställa att hotet inte kan uppstå igen. 
 

6.2.2 Erfarenheter av beslutsfattande 

I detta avsnitt beskrivs i vilken utsträckning respondenterna fattar beslut. Respondenternas 
arbetsuppgifter påverkar om beslut fattas på strategisk, taktisk eller operativ nivå. 
 
Respondent A fattar beslut på en operativ nivå. Beslutsfattande sker genom att avläsa och 
tolka sensorernas insamlade information. För att skapa ett relevant beslutsunderlag måste 
sensorerna avläsas korrekt. Tvetydig information är vanligt vid beslutsfattande och medför att 
felaktiga beslut förekommer.  Beslut fattas genom att avläsa olika sensorer och förstå 
kombinationen av information. För att fatta ett korrekt beslut krävs att information inte är 
tvetydig. Sensorernas information ska vara lätt att tolka. Korrekta och felaktiga beslut beror 
helt på vilken information som sensorerna tar in. Respondenten menar att tvetydig och 
irrelevant information ger upphov till felaktiga beslut. Varför fattas felaktiga beslut? När ett 
objekt har identifierats måste verksamheten agera mot hotet snabbt. Att tolka tvetydig och 
ickerelevant information snabbt medför att felaktiga beslut fattas. 
 
Respondent B placerar ut sensorerna för att underlätta beslutsfattande på strategisk, taktisk 
och operativ nivå. Respondentens uppgift att fatta beslut grundar sig på att förbättra befintlig 
struktur på sensorernas placering. När beslut fattas på taktisk nivå som medför att ett hot 
säkerhetsställs får respondenten information från beslutsfattaren om vad som kan förbättras. 
Beslutsfattaren ger information om hur verksamheten kan placera sensorer för att optimera 
övervakningen. Respondenten har svårt att veta när ett korrekt eller felaktigt beslut fattas. Ny 
struktur på sensorernas övervakningsresultat identifieras inte förrän ett objekt befinner sig 
nära sensorn. Verksamheten ser inte ifall nya gömda områden kan ha skapats vid sensorernas 
omstrukturering. Spekulationer om gömda områden finns då ett objekt identifieras längre in i 
området. 
 
Respondent C fattar beslut på en mer operativ och taktisk nivå. När ett objekt har identifierats 
och säkerhetsställts fattas beslut för att agera mot hotet direkt. Beslutet måste fattas snabbt så 
att inte hotet utgör skada mot verksamheten. Krav på beslutsunderlagets relevans är stor för 
att fatta ett korrekt beslut. Är beslutsunderlaget tvetydigt kan felaktiga beslut fattas som leder 
till att felaktiga resurser används för att säkerhetsställa hotet. 
 
Respondent D fattar beslut på en operativ nivå. Respondenter avläser sensorernas information 
och säkerhetsställer objektets karaktär. Beslutet fattas genom att kombinera sensorer tills 
objektets karaktär är säkerhetsställd. För att fatta sådana beslut krävs att informationen är 
tillförlitlig och relevant. Redundant information från olika sensorer är svår att tolka och beror 
ofta på att felaktiga beslut fattas, dvs. att felaktiga objekt identifieras och säkerhetsställs. 
Grunden till redundant information är att sensorernas placering inte är optimal eller att för 
många sensorer används samtidigt. När informationen är ickeredundant fattas ofta korrekta 
beslut.  
 
Respondent E fattar beslut bara på strategisk nivå, dvs. hur verksamheten ska motstå fiendens 
hot. För att fatta ett korrekt beslut måste verksamheten veta vilka sensorer som krävs för att 
identifiera ett objekts karaktär. Besluten fattas för att optimera övervakning av ett område. 
Respondenten säger att det är svårt att veta när ett korrekt eller felaktigt beslut har fattats, 
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eftersom spekulationer och beräkningar avgör vad som är mest optimal vid övervakning. För 
att avgöra om besluten är korrekta eller inte krävs att beslutet genomförs och utvärderas. 
Därefter kan positiva och negativa aspekter identifieras. 
 

6.2.3 Syfte med beslutsfattande inom verksamheten  

I detta kapitel beskrivs hur respondenterna svarade på intervjun angående syfte med 
beslutsfattande. 
 
Respondent A blev lite oklar om vad området innebar. Syfte och syfte? Det hade han inte 
funderat på egentligen. Men efter några sekunders tänkande förstod han att syftet med 
verksamheten är att övervaka ett område från fiendens hot. Syftet med hans arbetsuppgift är 
att skapa ett relevant beslutsunderlag så att beslut som fattas kan leva upp till huvudsyftet. 
Respondenten hade klart för sig vilka hot som kunde finnas för verksamheten. Vanligtvis 
identifieras människor och fordon av olika slag. Svårigheten är att urskilja olika fordon, t.ex. 
jeep mot en stridsvagn. Det som respondenten ansåg som bra är att verksamheten har 
erfarenhet av vilka objekt som brukar identifieras. Nackdelen är att tekniken ständigt går 
framåt och det medför en mer komplex identifiering, t.ex. material i fordon är svåra att avläsa 
på natten. En annan nackdel är att redundant information är vanlig. Det medför en tvetydig 
syn på vilket objekt som finns i området. Att förbättra verksamheten vore att optimera vad 
som sensorerna ska samla in vid rätt tillfälle. I dagsläget används samma sensorer dag som 
natt, trots att sensorernas funktionalitet inte fungerar optimalt vid mörker. Det som kan bli 
bättre är att optimera hur sensorerna ska samla in information vid olika omständigheter. 
 
Respondent B menade att syftet med verksamheten är att övervaka ett område från fienden. 
Beslut fattas för att agera mot ett hot inom området. Respondentens förstod vilka hot som 
finns då arbetsuppgifterna handlar om att förbättra sensorernas struktur. Olika hot kan 
medföra att sensorerna måste omplaceras. Det som ansågs bra är att verksamheten vet vilka 
hot som normalt identifieras inom ett område. Det sämre är att hänga med i förändring av 
fiendens förbättringar, dvs. nya objekt som inte identifierats tidigare. Verksamheten måste ta 
till sig kunskap om hur tekniken påverkar olika objekts karaktär. 
 
Respondent C hade en klar förståelse om vilket syfte verksamheten har. Besluten som han 
fattar leder till att agera mot hot och skapa förbättring när det gäller övervakning. När 
respondenten började prata om vilka hot som fanns beskrevs hot på en väldigt strategisk nivå. 
Dvs. hur omvärlden påverkar verksamhetens situation. Eftersom intervjun vill ta fram 
information om vilka hot som finns vid övervakning leds respondenten in på ämnet. 
Respondenten svarade klart på att hot är olika objekt som kan göra intrång inom området.  
  Det som ansågs som bra med beslutsfattande är att verksamheten vet hur de ska agera mot 
hotet. Svårigheten är att lita fullt på de beslutsunderlag som finns. En förbättring är att skapa 
ett mer korrekt beslutsunderlag som inte är tvetydigt. 
 
Respondent D hade aldrig funderat på något syfte alls. Vid lite eftertanke förstod han att syftet 
är att övervaka ett område. Vikten med att skapa ett beslutsunderlag ansågs hög då beslut 
fattas för att agera mot ett hot. Svårigheten är att tolka sensorernas information då den är 
enormt stor. Redundant information ansågs som ett problem för att säkerhetsställa ett objekts 
karaktär snabbt. För att förbättra verksamheten kunde informationsmängden ha varit mindre. 
Respondenten menar att någon struktur måste finnas för vilka sensorer som är mer eller 
mindre viktiga vid olika omständigheter. 
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Respondent E fattar beslut dagligen och förstår därför syftet med verksamheten. Det var dock 
svårare att identifiera hot då respondenten inte hade kunskap om dagens teknik, dvs. vilka 
objekt som kan identifieras. Dagens fordon är inte tillverkade av samma material som de var 
förr. Det som ansågs bra i verksamheten är att beslutsunderlag ofta fanns i rätt tid, dvs. så att 
verksamheten kan agera mot hot snabbt. Nackdelen med detta är att beslutsunderlaget kan 
vara tvetydigt och svår att förstå. Ibland fattades felaktiga beslut pga. ett dåligt 
beslutsunderlag.  
 

6.2.4 Information som krävs för att fatta beslut 

I detta kapitel beskriv hur respondenterna svarade inom området information och 
beslutsfattande. 
 
Respondent A ansåg att det är svårt att identifiera relevant information. Sensorernas 
information tolkas subjektivt och är olika för olika individer. För att identifiera ett objekt 
använder respondenten sina riktlinjer och erfarenhet. När en människa identifieras inom 
området säger respondentens erfarenhet att IR kameran effektivt tar in relevant information. 
Svårigheten är att kombinera olika sensorer för att veta exakt att det är en människa som 
identifierats. Det brukar vara en kombination av människor och fordon som identifieras. För 
att säkerhetsställa alla objekt blir informationsmängden väldigt stor och svår att hantera. Att 
kunna identifiera relevant information vore en förbättring för verksamheten. Idag identifieras 
information genom erfarenhet av vilka objekt som hittills har identifierats inom ett område. 
Redundant information går inte att undvika då många liknande sensorer känner av samma 
objekt. Respondenten hanterar redundant information genom att använda sin erfarenhet. När 
en sensor identifierar ett objekt bortses liknande sensorer i närheten som annars brukar ge 
samma information om objektet. Informationsmängden blir stor men anses relevant för att 
säkerhetsställa ett objekt. Verksamheten måste lära sig att hantera den på bästa sätt.  
 
Respondent B har förståelse när det gäller relevant information. Arbetsuppgifterna att placera 
sensorerna på bästa sätt kräver att respondenten förstår vad relevant information är. 
Sensorernas placering måste sitta i närheten av varandra. Avståndet mellan dem bestäms av 
en matematisk algoritm. Tyvärr är den inte optimal i verkligheten då förändringar i marknivå 
finns. Sensorerna måste sitta nära varandra för att minimera gömda områden. Dock inte sitta 
för nära då redundant information blir större. Respondenten tror inte att det går att eliminera 
redundant information utan verksamheten måste lära sig att hantera den på bästa sätt. 
Informationsmängden skulle behöva minimeras då verksamheten är i behov av en mindre 
informationsmängd.  
 
Respondent C anser att verksamheten kan hantera information bättre. Relevant information 
kan identifieras genom att ha kunskap om vilka objekt som kan identifieras inom området. 
Idag används erfarenhet av vilka objekt som hittills identifierats inom ett område. 
Informationen som samlas in kommer från olika sensorer. För att säkerhetsställa ett objekts 
karaktär används en stor mängd information som skulle kunna vara mindre. Redundant 
information är en stor faktor som påverkar mängden. Det är svårt att hantera 
informationsmängden och dess redundans. Det syns ibland tydligt i de beslutsunderlag som 
finns. Tvetydighet tyder oftast på en svårtolkad redundant informationsmängd.  
 
Respondent D tycker det är svårt att veta vad relevant information är då tekniken ständigt 
utvecklas. Idag identifieras relevant information genom att använda erfarenhet om vilka 
objekt som identifierats tidigare. Verksamheten vet vilka sensorer som kan användas för att 
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säkerhetsställa en människa inom området. Det borde finnas någon struktur på vilka sensorer 
som ska användas för att identifiera en människa vid en viss omständighet. Mörker försvårar 
att identifiera objekt. Då är informationsmängden stor med hög redundans.  
 
Respondent E menar att beslutsunderlagen kan bli bättre då den ofta är tvetydig. Redundans 
leder till stor informationsmängd som försvårar skapandet av beslutsunderlag. Informationen 
som samlas in måste förbättras. Det måste finnas någon struktur på hur informations ska 
samlas in vid olika situationer. Idag används alla sensorer dag som natt. Detta medför att 
informationsmängden blir stor trots att kvalitén inte blir högre. Tvetydiga beslutsunderlag 
leder ofta till felaktiga beslut. Respondenten anser att verksamheten har svårigheter att hantera 
informationsmängden.  
 

6.2.5 Identifiera omständigheter 

I detta avsnitt beskrivs hur respondenterna identifierar omständigheter som finns vid 
övervakning. 
 
Respondent A menar att kända omständigheter idag är natt, dag, regn och dimma. Övriga 
omständigheter förekommer mindre frekvent och anses inte relevanta för verksamheten. 
Omständigheter som åska anses som svår att hantera då olika sensorer ger felaktiga utslag. 
Åska påverkar både ljud och ljus. Informationsfokus ändras vid olika omständigheter. Dock är 
det individens erfarenhet som säger vilka sensorer som används vid en omständighet. 
 
Respondent B hävdar att verksamheten vet vilka omständigheter som hanteras. Dag, natt, regn 
och dimma förekommer mest. Individens erfarenhet säger vilken information som ska samlas 
in vid dessa omständigheter. Svårare omständigheter är vinter och snö. Marksensorer ger 
mindre utslag samt IR kameror har svårare att identifiera värme. Dock förekommer inte 
omständigheten ofta då södra delen av landet inte har extrem kyla och snödjup. 
 
Respondent C menar att verksamheten hanterar olika omständigheter bra. Vanligt 
förekommande omständigheter som dag, natt och regn hanteras på samma sätt genom att 
individens erfarenhet bestämmer relevant information från sensorerna. Mindre förekommande 
omständigheter hanteras genom att kombinera sensorer, vilket annars inte är vanligt. 
Individens erfarenhet bestämmer vilka sensorer som kan tänkas användas. Nackdelen är att 
beslutsunderlag ofta blir tvetydiga eller felaktiga. Respondenten kunde inte komma på någon 
omständighet som inte har hanterats. 
 
Respondent D tycker att vanliga omständigheter hanteras enkelt genom att individerna vet 
vilka sensorer som ska användas. Mindre förekommande omständigheter som ex. hagelregn 
och storm är svåra att hantera då sensorernas information förändras. Vind påverkar 
rörelsesensorer och medför att det är svårt att identifiera ett objekt. Vid sådana situationer är 
det individens erfarenhet som säger vilka sensorer och vilken information som behövs för att 
säkerhetsställa objektets karaktär. 
 
Respondent E anser att det borde finnas någon struktur på vilka sensorer som ska användas 
vid en viss omständighet. Tvetydighet beror ofta på att individen tolkat sensorernas 
information felaktigt. Idag hanteras ofta förekommande omständigheter som dag, natt, regn 
och vind på ett enkelt sätt då verksamheten lärt sig vilken information som behövs för att 
säkerhetsställa ett objekt. Vid mindre förekommande omständigheter visas tvetydigt 



6 Materialpresentation 

30  

 

beslutsunderlag då verksamheten inte vet vilka sensorer som ska användas. Omständigheter 
som ex. åska och snö är svåra att hantera då sensorernas funktionalitet påverkas negativt. 
 

6.2.6 Sammanfattning – Liknelser och avvikelser 

I detta avsnitt beskrivs de liknelser och avvikelser som respondenterna hade inom områdena 
hantera information, beslutsfattande och hantera omständigheter. 
 

Informationsmängd 
Intervjustudien visar att respondenterna samtycker att informationsmängden är ett vanligt 
problem. Aktiva sensorer som ständigt samlar in information medför en stor redundant 
informationsmängd. Individens erfarenhet för att välja ut relevant information kan leda till 
tvetydiga beslutsunderlag.  
 

Strategisk, taktisk och operativ nivå 
Respondenterna fattar beslut på olika nivåer. Intervjustudien visar att oavsett om beslut fattas 
på strategisk, taktisk eller operativ nivå måste beslutsunderlaget vara icketvetydigt. 
Informationen som används för att skapa ett beslutsunderlag måste vara relevant, hanterbar 
och ickeredundant. 
 

Omständigheter 
Verksamheten hanterar omständigheter genom att individerna använder sin erfarenhet för att 
identifiera relevant information. Samtliga respondenter medger att ingen struktur finns för att 
hantera olika omständigheter. Att använda sensorer som inte tillför relevant information ökar 
endast informationsmängden och försvårar hanterbarheten.  
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7 Analys  
I detta kapitel analyseras resultatet från litteraturstudien och intervjuerna som beskrivs i 
avsnitt 6.1 och 6.2. I avsnitt 7.1 – 7.3 fastställs faktorer som är viktiga inom dess område.  
Analysen kommer att ta fram betydelsefulla faktorer inom områdena information, 
omständigheter och beslutsfattande.  
 

7.1 Hantera information 
Tabell 1 visar faktorer som identifierats i litteratur och intervjustudiens område hantera 
information. 
 
                     Tabell 1: Hantera information 
 

Faktorer: Litteraturstudie Intervjustudie 
Informationssyfte X X 
Transformera data till 
information 

X  

Information overload X X 
Hantera informationsmängd X X 
Identifiera relevant 
information 

X X 

Hot för verksamheten  X 
Informationsfusion  X 

 
Enligt tabell 1 är vissa faktorer gemensamma, dvs. intervjustudiens faktorer överensstämmer 
med litteraturstudiens faktorer. I avsnitt 6.1.1 erhålls information om hur litteraturstudien 
beskriver faktorerna inom området hantera information. 
 
Intervjustudiens resultat när det gäller hantering av information visar tydligt att verksamheten 
inte har någon struktur på hur relevant information identifieras. Att alla individer har olika 
tolkningar på vilka sensorer som ska användas när ger som resultat en stor 
informationsmängd. Intervjun visar att informations overload är svårt att hantera då 
beslutsunderlag ofta är tvetydiga. Detta resonemang identifierar följande faktorer: 
 

• Informationssyfte: Verksamheten måste ha en struktur på vilken information som är 
relevant vid olika situationer. Enligt Awad och Ghaziri (2004) måste verksamheten ha 
en struktur på vilken information som är relevant annars kan den övergå till 
informations overload. Verksamheten måste ha kunskap om vilka information som 
krävs för att identifiera de hot som finns för verksamheten. Förståelse om kunskapen 
minskar tvetydighet (Awad & Ghaziri, 2004). 

 
Både litteraturstudien och intervjustudien identifierade informationssyfte som viktig faktor. 
Det är viktigt att verksamheten har en klar struktur på vilken information som är relevant vid 
olika situationer. 
 

• Transformera data till information: Denna faktor identifierades endast vid 
litteraturstudien. I avsnitt 6.1.1 erhålls mer information om denna faktor. 
Respondenterna vid intervjustudien ansåg att denna faktor inte var något bekymmer att 
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hantera. Sensorerna samlar in information som sedan enkelt tolkas. Det är 
kombinationen av olika sensorer som försvåras. Dock är det ingen transformering. 

 
• Information overload: Verksamheten måste ha kunskap om hur stor 

informationsmängd som kan hanteras innan information overload uppnås. 
Verksamheten identifierar vart gränsen går mellan att ha en hanterbar 
informationsmängd och en icke hanterbar. En hanterbar informationsmängd medför att 
stress hos individerna minskar. 

 
Information overload identifierade både litteratur och intervjustudien som viktig faktor. 
Litteraturen trycker på att verksamheten måste beakta att inte informationsmängden övergår 
till information overload. Informationen måste vara hanterbar. 

 
• Hantera informationsmängd: Verksamheten måste förstå hur information från 

sensorerna ska användas. Verksamheten måste ha en struktur på vilken information 
som är relevant vid en viss omständighet, annars blir informationsmängd svårare att 
hantera. 

 
Vid denna faktor trycker litteraturstudien på att verksamheten måste förstå hur information 
välj ut. Väljs ickerelevant information ökar informationsmängden utan högre kvalité. En stor 
informationsmängd tenderar lättare till information overload. 
 

• Hot för verksamheten: För att kunna hålla nere informationsmängden måste 
verksamheten ha klarhet om vilka hot som finns, dvs. ha kunskap om vilka objekt som 
kan identifieras inom ett område. Kunskaperna leder till att verksamheten lättare kan 
identifiera relevant information som i sin tur leder till en mindre informationsmängd 
(Edmunds & Morris, 2000; Awad & Ghaziri, 2004). 

 
Hot som faktor identifierades endast vid intervjustudien. Litteraturen tar inte upp något om 
hur eventuella hot kan avgöra valet av information. FM ansåg att denna faktor är viktig för att 
hålla nere informationsmängden. 
 

• Informationsfusion: Verksamheten måste ha klarhet om vilka sensorer som är 
relevanta vid olika omständigheter. Idag är alla sensorer aktiva trots att vissa inte ger 
relevant information vid en viss omständighet. IR-kameran ger inte någon relevant 
information under dagtid. Kunskap måste finnas för att kombinera rätt sensorer för att 
identifiera ett objekt under en viss omständighet. Enligt Askelin (2001) är det viktigt 
att förstå beslutscykeln och dess fusionssteg. Kombinationen av sensorer avgör hur 
stor informationsmängden blir (Askelin, 2001). 

 
Informationsfusion som faktor identifierades endast av intervjustudien. Informationsfusion 
kan användas för att hålla nere informationsmängden. Sensorernas syfte måste anpassas till 
omständigheterna. 
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7.2 Beslutsfattande 
Tabell 2 visar faktorer som identifierats i litteratur och intervjustudiens område 
beslutsfattande. 
 
                     Tabell 2: Beslutsfattande 
 

Faktorer: Litteraturstudie Intervjustudie 
Identifiera problem X X 
Finna alternativ X  
Utvärdera alternativ X X 
Välja alternativ X  
Tidsförlopp  X 
Syftet med beslutet X X 
Resurser för att agera X X 

 
Enligt tabell 2 är vissa faktorer gemensamma, dvs. intervjustudiens faktorer överensstämmer 
med litteraturstudiens faktorer. I avsnitt 6.1.2 erhålls information om hur litteraturstudien 
beskriver faktorerna inom området beslutsfattande. 
 
I detta område visar intervjuresultatet att verksamheten har problem att tolka ett 
beslutsunderlag. Orsaken till detta beskrevs i föregående avsnitt. Ickerelevant och redundant 
information skapar en osäkerhet vid skapande av beslutsunderlag. Följande faktorer har 
identifierats för att underlätta beslutsfattande: 
 

• Identifiera problem: Verksamheten måste veta vilka hot som ska säkerhetsställas. 
Beslutsunderlaget ska visa vilka objekt som befinner sig i området. Att skapa ett 
mindre tvetydigt beslutsunderlag utförs genom att optimera sensorernas 
informationsinsamling. Som beskrivs i tidigare avsnitt måste relevant information 
användas. Edmunds och Morris (2000) menar att ickerelevant och redundant 
information leder till informations overload. 

 
Precis som litteraturstudien ansågs denna faktor viktig hos FM. Litteraturen trycker tydligt på 
att verksamheten måste kartlägga vilket problem som beslutet ska lösa. Respondenterna anser 
också att beslutets förändring inte alltid leder till förbättring. Detta måste tas hänsyn till innan 
beslut fattas.   
 

• Finna alternativ: Denna faktor identifierades endast hos litteraturstudien. I avsnitt 
6.1.2 erhålls information om hur litteraturen beskriver faktorn.  

 
Denna faktor ansågs inte relevant hos respondenterna då FM inte har alternativa 
beslutsunderlag. Verksamheten måste fatta beslut snabbt och det innebär att val av 
beslutsunderlag inte kan finns. Sensorernas information används endast för att sammanställa 
ett beslutsunderlag. 
 

• Utvärdera alternativ: Verksamheten har endast ett alternativ. Dock är det viktigt att 
utvärdera den. Identifiera lång och kortsiktig nytta. Verksamheten måste veta vilka 
förbättringar som kan utföras efter ett fattat beslut. Sensorernas placering kan ständigt 
optimeras. 
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Utvärdera alternativ som faktor är gemensam för både litteratur och intervjustudien. I avsnitt 
6.1.2 erhålls litteraturstudiens resonemang kring faktorn. FM ansåg att det är viktigt att 
utvärdera beslutets nytta och förändring. 

 
• Välja alternativ: Litteraturstudien menar att verksamheten måste välja bland olika 

alternativ. Det bästa alternativet bör leda till ett korrekt fattat beslut. I avsnitt 6.1.2 
erhålls mer information om vad litteraturstudien anser om faktorn. 

 
Denna faktor ansågs inte relevant i intervjustudien. FM har inte möjlighet att välja bland olika 
beslutsunderlag. Pga. tidsbrist skapas endast ett beslutsunderlag. Skapas fler hinner inte 
verksamheten agera mot hotet. 
 

• Tidsförlopp: Delar av intervjun tyder på att beslut fattas snabbt för att kunna agera 
mot hotet i tid. Tvetydig och redundant information försvårar skapande av 
beslutsunderlag. Under tidspress skapas ofta felaktiga beslutsunderlag som medför 
ickerelevant information för beslutsfattaren. Verksamheten bör sätta upp riktlinjer för 
hur lång tid framtagning av beslutsunderlag får ta vid olika hot och omständigheter. 
Enligt Awad och Ghaziri (2004) måste verksamheten ha förståelse för deras egna 
kunskap. Att sätta upp riktlinjer leder till att tvetydighet minskar.  När sensorerna t.ex. 
identifiera en människa under natten utgör människan inte något större hot. Mer tid 
kan läggas på att med största säkerhet identifiera en människa och inte ett djur. Skulle 
objektet utgöra ett stort hot mot verksamheten måste beslutsunderlag skapas snabbare. 
Beslutet måste ske snabbt då t.ex. stridsvagnar kan utgöra stor skada under kort tid. 
Verksamheten måste identifiera vilka tidsförlopp som kan användas för att skapa 
beslutsunderlag vid olika hot under olika omständigheter.  

 
Tidsförlopp som faktor ansågs endast som viktig i intervjustudien. Litteraturstudien tryckte 
inte lika hårt på att beslut måste fattas under tidspress. Istället var vikten att beslut fattas 
korrekt. FM anser att korrekta beslut måste fattas under viss tidspress. Annars hinner inte 
verksamheten agera. 
 

• Syfte med beslutet: Som litteraturstudien tyder på så måste verksamheten veta 
beslutets följder. Dvs. vilka resurser som behövs för att agera mot hotet. Enligt Brown 
(1993) måste verksamheten ha förståelse om deras egna domän. Kunskap om 
informationshantering och beslutsfattande på olika nivåer anses viktiga. 
Intervjustudien tyder på att verksamheten måste ha ett klart syfte på strategisk, taktisk 
och operativ nivå. Det är främst på operativ nivå som en förbättring kan underlätta 
skapande av beslutsunderlag. Individer som arbetar med att välja sensorernas 
information måste ha i klarhet om vilket syfte information leder till. Dvs. hur viktigt 
det är att verkligen säkerhetsställa ett objekt inom området. 

 
Litteratur och intervjustudien hävdar gemensamt att verksamheten måste ha klarhet om syftet 
med beslutsfattandet. Relevant information måste användas för att skapa ett beslutsunderlag. 
Underlaget används sedan för att identifiera förändring och nytta. Verksamheten måste veta 
om beslutet kan leva upp till beslutets syfte. 
 

• Resurser för att agera: Verksamheten anser att det är viktigt att veta vilka resurser 
som krävs för att agera mot ett hot. Identifieras ett fordon måste rätt resurser användas 
för att säkerhetsställa hotet. Minimala resurser för att agera mot ett stort hot kan 
medföra stor kaos. 
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Litteraturstudien hävdar att denna faktor är viktig. Respondenternas svar visar att denna faktor 
inte ska underskattas. En struktur på vilka resurser som ska användas vid vissa hot minimerar 
kaos. 
 

7.3 Hantera omständigheter 
Tabell 3 visar faktorer som identifierats i litteratur och intervjustudiens område hantera 
omständigheter. 
 
                     Tabell 3: Hantera omständigheter 
 

Faktorer: Litteraturstudie Intervjustudie 
Mål X  
Syfte och attribut X  
Identifiera relevanta 
omständigheter 

X X 

Relevanta sensorer vid olika 
omständigheter 

 X 

Hantera ovanliga 
omständigheter 

 X 

 
Enligt tabell 3 är vissa faktorer gemensamma, dvs. intervjustudiens faktorer överensstämmer 
med litteraturstudiens faktorer. I avsnitt 6.1.3 erhålls information om hur litteraturstudien 
beskriver faktorerna inom området hantera omständigheter. 
 
Intervjuns resultat visar att verksamheten inte har någon struktur på hur omständigheter 
hanteras. Individernas erfarenhet avgör hur information ska samlas in vid olika 
omständigheter. Följande faktorer har identifierats inom området hantera omständigheter: 
 

• Mål: Denna faktor identifierades enbart i litteraturstudien. Verksamheten måste ha ett 
klart helhetssyfte. I avsnitt 6.1.3 erhålls mer information om vad litteraturstudien anser 
om faktorn. 

 
Denna faktor identifierades inte i intervjustudien. Respondenterna menar att frekvent 
förekommande omständigheter hanteras redan på ett bra sätt. Att sätt upp en struktur på 
vad som karaktäriserar omständigheter som ex. dimma medför ingen nytta. Istället 
förvirrar det individernas informationssökning. Idag hanteras vanliga omständigheter på 
ett bra sätt. 
 
• Syfte och attribut: Litteraturstudien tryckte på att denna faktor ansågs viktig för att 

skapa förståelse om omständighetens syfte och attribut, dvs. vad som karaktäriserar en 
omständighet. I avsnitt 6.1.3 erhålls mer information om vad litteraturstudien anser om 
faktorn. 

 
FM menar att relevanta omständigheter inte kräver någon identifiering av syfte och 
attribut. Dag, natt, regn och dimmas syfte och attribut är redan självklara, t.ex. regn som 
består av vatten och försvårar informationsinsamling. IR kameror läser inte av objekt lika 
lätt då vatten kyler ner.  
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• Identifiera relevanta omständigheter: Verksamheten måste identifiera vilka 

omständigheter som är vanliga och förekommer frekvent. Verksamheten skapar en 
struktur som underlättar för individerna att samla in rätt information vid en viss 
omständighet. Att komma ifrån individens subjektiva tolkning av relevant information 
vid olika omständigheter minskar informationsmängden. Verksamheten måste 
rangordna vilka omständigheter som förekommer mer frekvent än andra, t.ex. dag, 
natt, regn, dimma osv. En sådan struktur skapar förberedelse inför kommande hot. 
Objekt som identifieras vid en viss omständighet ger erfarenhet om vilka information 
som anses relevant för att säkerhetsställa objektets karaktär. Enligt Li och Ji (2003); 
Zhang, Ji och Looney (2002) är det viktigt att ha förståelse för vilka omständigheter 
som är relevanta för verksamheten. Vid övervakning mha sensorer är 
informationsfokus viktigt för att samla in rätt information. Litteraturen visar att 
hantering av informationsfokus under olika omständigheter är en komplex process (Li 
& Ji, 2003; Zhang, Ji & Looney, 2002). 

 
Identifiera relevanta omständigheter som faktor anser både litteratur och intervjustudien som 
viktig. Verksamheten måste förstå vilka omständigheter som förekommer mer frekvent än 
andra. Litteraturstudien trycker tydligt på att information overload uppnås lätt då 
ickerelevanta omständigheter hanteras. 
 

• Relevant information vid olika omständigheter: För att hålla nere 
informationsmängden måste relevanta sensorer användas vid rätt omständighet. Denna 
faktor togs endast fram i litteraturstudien. Respondenterna menar att det är viktigt för 
verksamheten att har någon struktur på vilka sensorer som ska användas vid en viss 
omständighet. Antalet aktiva sensorer ökar informationsmängden. Enligt Li och Ji 
(2003); Zhang, Ji och Looney (2002) måste verksamheten välja ut vilka sensorer som 
är relevanta vid olika omständigheter. Informationsfokus ändras efter förändrade 
omständigheter. Att ständigt använda alla sensorer under alla omständigheter medför 
att informationsmängden är ständigt lika stor. Enligt Zhang, Ji och Looney (2003) är 
militära verksamheter i behov av en minimerad informationsmängd för att fatta snabba 
beslut. Att undvika onödig information från sensorerna är viktigt för att hålla 
informationsmängden. Intervjuerna tyder på att verksamheten inte har någon struktur 
på vilka sensorer som är relevanta vid en omständighet. Individens erfarenhet och 
kunskap avgör vilka sensorer som de avläser vid en viss omständighet. Dock är 
informationsmängden lika stor och medför att tvetydighet påverkar individens beslut 
att skapa ett beslutsunderlag.  

 
Denna faktor identifierades bara i intervjustudien. Respondenterna ansåg att faktorn är viktig 
för att kunna hantera information vid olika omständigheter. 
 

• Hantera ovanliga omständigheter: Denna faktor identifierades i intervjustudien. 
Litteraturen tar inte upp någon om hur verksamheten ska hantera ovanliga 
omständigheter. Istället trycker den på att verksamheten ska hantera frekvent 
förekommande omständigheter. Respondenterna anser att ovanliga omständigheter 
måste hanteras på något sätt. Vid övervakning sker ständigt förändring av 
omständigheter. Vid ex. åska ska övervakningen fungera som vanligt. Omständigheter 
som förekommer mindre frekvent än andra kan hanteras genom att använda erfarenhet 
om vilka sensorer som anses relevanta. Ovanliga omständigheter anses förekomma ca 
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2ggr/år i form av naturkatastrof eller kaos som inte går att planera i större 
utsträckning. 

 
Faktorn identifierades inte i litteraturstudien. Respondenterna ansåg att faktorn är viktig då 
ovanliga omständigheter kan förekomma ibland och utgöra stor skada. 
 

7.4 Sammanfattning 
I detta avsnitt summeras de faktorer som anses relevanta för att skapa en strategi för att 
besvara problemspecificeringens fråga. Resultatets faktorer har utifrån ett generellt perspektiv 
valts ut eller avfärdats. Trots ett generellt perspektiv har de summerade faktorerna ansetts som 
relevanta för FMs verksamhet. De faktorer som inte får delta i strategin anses inte vara 
relevant vare sig för FM eller generella verksamheter. Istället är de onödiga och tillför inte 
strategin något som underlättar att besvarar problemspecificeringens fråga. 
 

7.4.1 Hantera information 

Faktorerna inom området hantera information har i första hand identifierats i både litteratur 
och intervjustudien. Faktorer som hot för verksamheten och informationsfusion ansågs viktiga 
då respondenterna tyckte att faktorerna kunde underlätta deras verksamhet. Övriga faktorer 
som inte finns med i tabell 4 ansågs inte viktiga för att skapa en strategi för att besvara 
problemspecificeringens fråga. 
                     
                      Tabell 4: Hantera information 
 

Faktorer: Litteraturstudie Intervjustudie 
Informationssyfte X X 
Information overload X X 
Hantera informationsmängd X X 
Identifiera relevant 
information 

X X 

Hot för verksamheten  X 
Informationsfusion  X 

 

7.4.2 Beslutsfattande 

I tabell 5 visas de faktorer som ansågs viktigast inom området beslutsfattande. De faktorer 
som litteratur och intervjustudien identifierat måste delta för att skapa strategin för att besvara 
problemspecificeringens fråga. Faktorn tidsförlopp tryckte respondenterna på eftersom beslut 
måste fattas inom en tidsram och ansågs därför viktig för att delta i strategin.  

 
                Tabell 5: Beslutsfattande 
 

Faktorer: Litteraturstudie Intervjustudie 
Identifiera problem X X 
Utvärdera alternativ X X 
Tidsförlopp  X 
Syftet med beslutet X X 
Resurser för att agera X X 
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7.4.3 Hantera omständigheter 

I tabell 6 visas de faktorer som ansågs viktigast inom området hantera omständigheter. Endast 
en faktor ansågs relevant utifrån litteraturstudien. För övrigt kompletterade intervjustudien 
med de andra faktorerna. Studiernas faktorer som inte får delta här ansågs inte relevanta då 
respondenterna inte såg dem som problem eller hjälpmedel. 
 
                     Tabell 6: Hantera omständigheter 
 

Faktorer: Litteraturstudie Intervjustudie 
Identifiera relevanta 
omständigheter 

X X 

Relevant information vid 
olika omständigheter 

 X 

Hantera ovanliga 
omständigheter 

 X 
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8 Slutsats 
I detta kapitel presenteras en strategi för att besvara frågan i problemspecificeringen. Strategin 
grundar sig på litteratur och intervjustudiens analyserade resultat. Arbetets fråga i 
problemspecificeringen lyder: 
 
Hur kan informationsmängden från ändrade omständigheter minimeras för att underlätta 
beslutsfattande? 
 
Enligt arbetets förväntade resultat ska en strategi skapas för att besvara ovanstående fråga. 
Det analyserade resultatet som beskrivs i föregående kapitel visar tydligt på att strategin ska 
innehålla ett ramverk av faktorer inom områdena hantera information, beslutsfattande och 
hantera omständigheter. Nedan visas de faktorer som anses viktigast inom dess område. 
 

Hantera information: 

• Informationssyfte 
• Information overload 
• Hantera informationsmängd 
• Identifiera relevant information 
• Hot för verksamheten 
• Informationsfusion  

 
I arbetets problemspecificering nämns tre delfrågor inom områdena hantera information, 
beslutsfattande och hantera omständigheter. Faktorerna som visas i området hantera 
information ger svar på följande delfråga i problemspecificeringen: 
 
Vilken information är relevant för verksamheten? 
 
Att hantera information kräver att verksamheten har ett klart informationssyfte. Relevant 
information som används måste vara hanterbar och inte uppnå information overload. För att 
identifiera relevant information krävs att verksamheten har kunskap om vilka hot som finns 
samt hur informationsfusion kan användas för att snabbt identifiera och agera mot hotet. 
 

Beslutsfattande: 

• Identifiera problem 
• Utvärdera alternativ 
• Tidsförlopp 
• Syftet med beslutet 
• Resurser för att agera 

 
Problemspecificeringens delfråga inom området beslutsfattande lyder: 
 
Vad krävs för att fatta ett korrekt beslut? 
 
De faktorer som identifierats inom området beslutsfattande ger svar på frågan. För att 
verksamheten ska kunna fatta ett korrekt beslut måste de identifiera problemet. 
Beslutsunderlaget som ska lösa problemet måste utvärderas. Om beslutet kan tänkas leva upp 
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till dess syfte krävs att verksamheten identifierar vilka resurser som krävs för att agera mot 
problemet. Att fatta ett korrekt beslut måste ske inom en identifierad tidsram.  
 

Hantera omständigheter: 

• Identifiera relevanta omständigheter 
• Relevant information vid olika omständigheter 
• Hantera ovanliga omständigheter 

 
Inom detta område lyder problemspecificeringens delfråga: 
 
Hur påverkar förändring av informationsfokus behovet av information? 
 
För att besvara frågan används faktorerna som identifierats inom området hantera 
omständigheter. För att verksamheten ska ha kunskap om hur behovet av information ändras 
av förändring krävs att omständigheterna identifieras. När omständigheterna identifierats 
måste kunskap finnas för vilka sensorer som ska användas för att samla in rätt information vid 
olika omständigheter. Verksamheten måste ha en teori för hur ovanliga omständigheter ska 
hanteras. En strategi som förhindrar att verksamheten uppnår kaos.  
 
Strategin visar ett ramverk av faktorer inom områdena hantera information, beslutsfattande 
och hantera omständigheter. Arbetets analyserade resultat ger en kunskap som beskriver hur 
verksamheter bästa sätt hanterar information, omständigheter och fattar ett korrekt beslut. 
Därmed kan strategin användas för att lösa problemspecificeringens fråga. Avslutningsvis har 
det förväntade resultatet i kapitel 3.5 uppfyllts. 
 
I första hand har strategin tagits fram till FM då studien utförts på deras verksamhet. Däremot 
kan strategin generaliseras då faktorernas syfte kan appliceras på alla verksamheter som är 
överbelastade med information samtidigt som kunskap saknas. Faktorer som handlar om t.ex. 
information och sensorer kan lika gärna generaliseras och appliceras som information och 
väderstationer. Faktorernas innebörd är ändå gemensam. Informationsfusion och 
beslutsprocessen utförs lika hos alla verksamheter även om fokus av information, 
omständigheter och beslutsfattande är olika. 
 
Verksamheter som är överbelastade med information samtidigt som kunskap saknas kan 
använda strategin genom att appliceras faktorerna på verksamheten. Därmed erhålla kunskap 
om hur verksamheten på bästa sätt kan hantera information, omständigheter och fatta ett 
korrekt beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 Diskussion 

41  

 

9 Diskussion 
Syftet med arbetet var att finna en strategi för att minimera informationsmängd från ändrade 
omständigheter för att underlätta beslutsfattande. I detta kapitel granskas arbetets utförande 
och framtaget resultat. I avsnitt 9.2.1 diskuteras resultatets positiva och negativa aspekter. 
Vidare diskuteras resultatets trovärdighet följt av resultatets användbarhet hos 
Försvarsmakten. Avslutningsvis erhålls förslag på fortsatt arbete. 
 

9.1 Reflektioner utifrån arbetets utförande 
Det första som utfördes i arbetet var att finna en bra problemformulering. Det är ett viktigt 
steg då det följer hela arbetets process. Eftersom informationsfusion är relativt nytt ansågs 
detta område som relevant för att skapa ett examensarbete. Efter att ha läst litteratur och 
diskuterat med insatta personer visade sig tre stora problemområden informationsmängd, 
process och tid. Eftersom informationsmängden är en viktig faktor för många verksamheter 
valdes området för att skapa en problemspecificering. En positiv aspekt är att området är 
väldigt stort och stor kunskap finns i både litteratur och verksamheter. Därför ansågs området 
som en bra grund för att skapa ett examensarbete. 
 
Eftersom FM är unik när det gäller informationsfusion kontaktades de för att identifiera en 
unik problemspecificering. Det positiva är att de är väldigt insatta inom området. 
Övervakning med hjälp av sensorer är ofta central i litteraturens område och underlättade 
samarbetet med FM. Vid djupare studier inom informationsfusion och övervakning mha 
sensorer skapades huvudfrågan i problemspecificeringen. Eftersom FM och Högskolan i 
Skövde godkände problemspecificeringen ansågs området som positivt och underlättade en 
avgränsning av problemet. Eftersom problemområdet är relativt stort kunde en avgränsning 
utföras mot de områden som inte tillhör problemspecificeringen. En negativ aspekt är att viss 
litteratur sträcker sig över gränserna och kräver en selektion av materialet. Svårigheten är att 
inte ta del av författarens subjektiva syn inom området som är avgränsat mot 
problemspecificeringen. 
 
För att besvara problemspecificeringens fråga utförde en litteratur och intervjustudie. 
Litteraturstudien skapade i någon mening hur verksamheten ”bör” göra för att besvara frågan. 
Detta är en positiv aspekt då litteraturen ger en generell syn på hur frågan kan besvaras. Det 
gav en god kunskapsbas som kunde användas vid intervjustudien. Negativt med 
litteraturstudien var att viss litteratur var för generell och var tvungen att kombineras för att 
identifiera en specifik faktor. Den enda fördel med att kombinera litteratur var att författarens 
subjektiva syn minimerades.   
 
Fördelen med intervjustudien var att faktorerna som identifierades är i någon mening mer 
verkligbaserad kunskap för att besvara frågan. Intervjustudien tog fram faktorer som användes 
som komplement till litteraturstudiens faktorer. Komplementet ansågs vara positiv då det 
speglade verkligheten på ett bra sätt. Tillsammans användes faktorerna för att skapa en 
strategi som verksamheten kan använda för att minimera informationsmängden vid ändrade 
omständigheter för att underlätta beslutsfattande.  
 
Litteraturstudien var ett bra sätt att finna kunskap om hur verksamheten bör göra för att 
hantera information, fatta korrekta beslut och hantera olika omständigheter. Litteraturen fanns 
lättillgänglig i biblioteket och Elseviers artikeldatabas vilket ansågs som trovärdig. 
Litteraturen var rik inom områdena hantera information och beslutsfattande. Mindre relevant 
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litteratur fanns inom området hantera omständigheter. Dock ansågs den som tillräcklig för att 
finna bra kunskap. Litteraturstudien gav en bra kunskap som kunde användas för att 
identifiera och utföra intervjustudiens områden. 
 
Intervjustudien utfördes tillsammans med FM. Från början planerades att fem respondenter 
skulle intervjuas på deras arbetsplats inom samma regemente. Pga. respondenternas hårt 
belastade arbetsuppgifter fanns inte utrymme för intervju. Istället utfördes två intervjuer med 
respondenter från samma regemente via telefon. Problemet med att utföra intervjuer via 
telefon är att kroppsspråk och mimik inte uppfattas. Eftersom alla fem intervjuer utfördes via 
telefon ansågs inte förlorat kroppsspråk och mimik att påverka resultatet negativt. Alla 
respondenter fick samma möjlighet och intervjuer via telefon fungerade utmärkt. Det kändes 
att de inte var nervösa som annars är vanligt. De sista tre respondenterna tillhörde tillsammans 
ett annat regemente. Dock inte samma som de två första respondenterna. Eftersom båda 
regementena utförde övervakning med hjälp av sensorer ansågs kunskapen lika relevant hos 
alla respondenterna. Resultatet bör inte ha påverkats negativt för att respondenterna tillhörde 
två olika regementen. Istället kan resultatet ha påverkats positivt då regementena kan ha olika 
syn på övervakning med hjälp av sensorer.  
 

9.2 Reflektioner utifrån framtaget resultat 
I detta kapitel diskuteras arbetets resultat. Att besvara arbetets fråga i problemspecificeringen 
var en komplex process. I avsnittet diskuteras huruvida resultatet uppnår arbetets förväntade 
resultat.  
 

9.2.1 Positiva och negativa aspekter  

Fallstudiens litteraturstudie kompletterat med intervjustudien skapade ett bra resultat för att 
besvara problemspecificeringens fråga. Att få ett resultat som visar hur verksamheten ”bör” 
besvara frågan och i någon mening verkligbaserat perspektiv gav en mer rättvis syn. 
Nackdelen med att utföra en litteratur och intervjustudie var att tidsåtgången för intervjuerna 
var större än beräknad. Att analysera materialet som bestod av anteckningar var tung och 
svårtolkad. En underlättnad hade varit att spela in intervjuerna. Mängden av 
anteckningsmaterial hade blivit mindre och mer hanterbar. Det positiva med att anteckna 
intervjuerna var att koncentrationsnivån var hög för att uppfatta allt som respondenterna 
uttalade sig om. Hög koncentrationsnivå medförde att djup kunskap inom området skapades 
relativt fort.  
 
Strategin som skapades anses positiv utifrån FMs verksamhet. De höll med om att strategin 
kan användas för att besvara problemspecificeringens fråga. De faktorer som togs med för att 
skapa strategin ansågs relevanta och inte överflödiga. Studiernas faktorer som inte deltog i 
strategin ansågs inte lika relevanta som de övriga. Dessa faktorer skulle inte tillföra något för 
att skapa en mer kvalitativ strategi. Istället skulle tvetydighet uppstå. 
 

9.2.2 Trovärdighet  

I litteraturstudien användes litteratur från böcker, artiklar och journaler som är väl förankrade 
inom områden hantera information, beslutsfattande och hantera omständigheter. Materialet 
anses trovärdigt då dess referenser är analyserad och kontrollerad. Litteraturstudiens 
framtagna faktorer är ofta kombinerad utifrån olika författare. Därmed minskar risken för en 
subjektiv syn. Faktorerna som identifierats användes för att skapa ett ”hur det bör vara” 
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perspektiv för att besvara frågan i problemspecificeringen. För att erhålla kunskap utifrån ett 
möjligen mer verkligt perspektiv användas intervjustudien. Faktorerna som identifierats i 
intervjustudien används som ett komplement till litteraturstudiens faktorer. Tillsammans 
skapas en kunskap för att besvara frågan i problemspecificeringen. 
 
I intervjustudien deltog fem respondenter. För att hinna samla in och analysera material 
ansågs fem respondenter som tillräcklig. Mer respondenter hade medfört att materialet inte 
kunnat analyseras inom arbetets tidsram. Självklart hade många respondenter påverkat 
resultatets trovärdighet positivt.  Mindre respondenter hade påverkat resultatets perspektiv av 
verkligheten negativt då intervjuresultatet blivit för liten. Därför ansågs resultatet från fem 
respondenter som trovärdigt. 
 
Faktorerna som identifierats vid litteratur och intervjustudien är mer eller mindre 
gemensamma. Eftersom litteraturens referenser är analyserade och kontrollerade ansågs att de 
framtagna gemensamma faktorerna från litteratur och intervjustudien som lika trovärdiga.  
 

9.3 Förslag på fortsatt arbete 
I detta arbete fokuseras genomförandet på att skapa en strategi som kan minimera 
informationsmängd vid ändrade omständigheter för att underlätta beslutsfattande. Arbetet 
använder sig av FMs övervakningsområde som består av ett antal redan utplacerade sensorer. 
Förslag på fortsatt arbete kan vara följande: 
 

• Ett stort förbättringsområde är att finna en lösning för att optimera valet av sensorer 
och dess placering. Att skapa en algoritm för att placera sensorerna på bästa sett 
medför att informationsmängden kan minskas. Att kombinera rätt typ och antal 
sensorer kan optimera identifiering av objekt samtidigt som informationsmängden är 
låg och hanterar. 

 
• Ett annat område som kan minimera informationsmängden är att optimera 

beslutsprocessen. Arbetet kan utföras genom att sätta sig in i vilka delar i 
beslutsprocessen som är kritiska för att inneha relevant information. Att finna kunskap 
inom detta område medför att strategier kan sättas upp så att verksamheten kan fatta 
korrekta beslut under kortare tid än vanligt.  

 
• Undersöka huruvida verksamheten prioriterar viktiga faktorer för att kunna minimera 

informationsmängden vid ändrade omständigheter för att underlätta beslutsfattande. 
Att under beslutsprocessen kunna koppla vilka faktorer som är mer kritiska än andra 
för att uppnå kvalité vid beslutsfattande. 

 
• Ett arbete som identifierar olika faktorer som påverkar att verksamheten inte kan ha en 

hanterbar informationsmängd vid ändrade omständigheter som underlättar 
beslutsfattande. Att utifrån ett verkligbaserat perspektiv ta reda på vilka faktorer som 
verksamheten anser som besvärlig. En sammanfattning som visar hur verksamheten 
kan undvika att falla ner i problemgropar. 

 
 

 
 
 



Referenser 

44 

Referenser 
Adair, J (1985). Effective Decison-making: a guide to thinking for management success. 
Great Britain: Cox & Wyman Ltd. 

Askelin, J (2001). Utan fusion stannas beslutscirkeln. FOI – Tidningen Framsyn, 2, 24-27. 

Awad, E. & Ghaziri, H (2004). Knowledge Management. New Jersey: Pearson Education. 

Bell, J (2000) Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Boddy, D., Boonstra, A. & Kennedy, G. (2002) Managing Information Systems. Gosport: 
Ashford colour press. 

Bolloju, N., Khalifa, M. & Turban, E (2002). Integrating knowledge management into 
enterprise environments for the next generation decision support. Journal of Decision Support 
Systems, 33(2), 163-176. 

Boutoille, S., Reboul, S. & Benjelloun, M (2004). Fusion of detections in a multi-carrier GPS 
receiver. Proceedings  of the Seventh Interantional Conference on Information Fusion, 1, 85-
90. 

Browne, M (1993). Organizational Decision Making and Information. New Jersey: Ablex 
Publishing Corporation. 

Dasarathy, B (2003). Information fusion, data mining and knowledge discovery. Journal of 
Information Fusion, 4, 1.  

Edmunds, A. & Morris, A (2000). The problem of information overload in business 
organisations: a review of the literature. Journal of Information Management, 20, 17-28. 

Jönsson, L., Neider, G., Schubert, J. & Svensson, P (1998). Informationsfusion i den taktiska 
underrättelseprocessen. Linköping: Försvarets Forskningsanstalt. 

Keeny, R. & Raiffa, H (1999). Decisions with Multiple Objectives. Cambridge: University 
Press. 

Krag, J (1993) Intervju – Konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur. 

Li, X. & Ji, Q (2003). Active affective state detection and user assistance. Reno: University of 
Nevada. 

Lyengar, S. & Jones, B (2001). Information fusion techniques for pattern analysis in large 
sensor data network: an overview. Journal of Franklin Institute, 338, 571-582. 

Naisbitt, J. (1982) Megatrends. New York: Warner Books. 

Nationalencyklopedin (2004). Höganäs: Bra böcker. 

Niu, R., Varshney, P., Moore, M. & Klamer, D (2004). Decision Fusion in a wireless sensor 
network with a large number of sensors. Proceedings of the Seventh Internaional Conference 
on Information Fusion, 1, 21-27. 

Rudy, L. & Ruggles, III (1997). Knowledge Management Tools. Newton: Butterworth-
Heinemann. 

Sasiadek, J (2002). Sensor fusion. Journal of Annual Reviews in Control, 26, 203-228. 

Schubert, J (2000). Managing inconsistent intelligence. Stockholm: Defence Research 
Establishment. 



Referenser 

45 

Smets, P. & Ristic, B (2004). Kalman Filter and Joint Tracking and Classification in the TBM 
framework. Proceedings of the Seventh Internaional Conference on Information Fusion, 1, 
46-53. 

Sun, S & Deng, Z (2004). Multi-sensor optimal information fusion Kalman filter. Journal of 
Automatica, 40, 1017-1023. 

Sundqvist, F (2001). Traditionella underrättelsefrågor vid val av sensorkombinationer. 
Stockholm: Försvarshögskolan. 

Tozer, G (1994). Information Quality Management. Cambridge: Blackwell Publishers. 

Trost, J (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Wald, A (1998). European proposal for terms of reference in data fusion. Archives of 
photogrammetry and remote sensing, 22(7), 651-654. 

Watson, S. & Buede, D (1987). Decision Synthesis – The principles and practice of decision 
analysis. Gateshead: Anthenaeum Press Ltd 

Xiong, N. & Svensson, P (2001). Multi-sensor management for information fusion: issues 
and approaches. Journal of Information Fusion, 3(2), 163-186. 

Zhang, Y., Ji, Q. & Looney, C (2002). Active information fusion for decision making under 
uncertainty. Proceedings of the Fifth International Conference on Information Fusion, 1, 
643-650. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


