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En studie av CBRN-funktionen i BG08 och BG11 

 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka skillnader som finns i analysen av CBRN-
skyddsförmågan i BG08 och BG11. För att kunna genomföra undersökningen har det varit nödvändigt 
att beskriva hur EU Battle Group konceptet har tillkommit samt vad konceptet innebär. Följande 
frågeställningar har legat till grund för studien: Vilka förändringar har gjorts i analysen av CBRN-
funktionen i BG08 och BG11? Om det finns några förändringar, hur förklarar man och förstår dessa 
förändringar? Utifrån de rådande politiska ingångsvärdena för de två styrkorna har viss diskrepans, dock 
liten, identifierats. Den största skillnaden ligger i vilken nation som skall bidra med förmågan. Den här 
skillnaden påverkar dock inte nämnvärt de framtagna CBRN-skyddskoncepten. Däremot har det under 
undersökningens gång framkommit att det hos en del befattningshavare inom Försvarsmakten funnits en 
önskan om att vidareutveckla CBRN-skyddskonceptet på ett antal punkter till BG11. 
 
Då arbetet med BG08 tog form fanns det stöd i HKV att tillgå på strategisk/operativ nivå, vilket 
saknades under arbetet med BG11. Utifrån den genomförda undersökningen i denna studie framstår detta 
stöd som relevant för att kunna utveckla det här konceptet på ett adekvat sätt.  
Författaren har under arbetes gång konstaterat att det torde bli en förändring i den reella förmågan som 
levererades av Finland till BG08 mot den reella förmåga Norge kommer att besitta i BG11. Det här har 
inte diskuterats under framtagandet av de två koncepten utan argumentationen har endast baserats på de 
politiska ingångsvärdena samt hotbilden för EU Battle Group.  
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A study of CBRN-branch in BG08 and BG11 

 
The purpose of this paper has been to examine the differences in the analysis of CBRN protection 
capability of the BG08 and BG11. A secondary purpose to carry out this analysis was to describe the EU 
Battle Group concept, its development and meaning. The following issues formed the basis for the paper: 
What changes have been made in the analysis of CBRN branch in BG08 and BG11? If there are any 
changes, how do we explain and understand these changes? Given the current political input values for 
the two forces only minor discrepancies could be identified. The main difference is due to the nation 
responsible for CBRN capacity. This difference, however, does not seriously affect the developed CBRN 
protection-concepts. However, during the investigation it has emerged that some executives within the 
Armed Forces desire to develop some points of the CBRN protection-concept in reference to the BG11. 
 
When BG08 formed itself there was available support in HKV in strategic/operational level, which was 
missing in the workflow to BG11. Based on the findings of this paper this support seems relevant to 
develop the concept adequately.  
 
In the course of working on the paper the author has discovered a most likely change in the real 
capability delivered by Finland to the BG08, and the real ability that Norway will possess in BG11. The 
development process of the two concepts has not included an analysis of the ultimate ability. Instead is 
has been based on the input values and political threat for the EU Battle Group.  
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1. Inledning 
 
I detta kapitel kommer jag att presentera bakgrunden till ämnet, syftet med uppsatsen 
och vilken metod som har används i undersökningen.  
 
1.1 Bakgrund  
Europeiska Unionen (EU) har sedan tidigare beslutat att sätta upp en internationell 
styrka, EU Battle Group (EU BG), för att kunna värna om EU:s säkerhet och intressen. 
Styrkorna har funnits i full kapacitet sedan 2007 och bemannas av olika 
medlemsländer.1 Sverige ansvarade för den internationella styrkan 2008 och i januari 
2011 är det återigen Sveriges tur. Hoten som styrkan kan tänkas möta är av mycket 
skiftande karaktär och sträcker sig från allt mellan naturkatastrofer till väpnade 
konflikter. I detta spektrum av hot har jag valt att titta närmare på CBRN funktionen. 
 
Anledning till att jag valt CBRN-funktionen är att den skiljer sig på många plan från 
konventionella vapen. Först och främst kännetecknas CBRN-hotets natur av att det 
finns både fysiologiska och psykologiska aspekter. Den psykologiska effekten kan vara 
mycket svår att bedöma och kan uppkomma även om det inte finns något uttalat hot. 
Det här kan leda till att ”det blir en höna av en fjäder”, om det upplevda hotet hos 
personal blir så stark att den inverkar på ordinarie tjänst.2  
 
Till den psykologiska aspekten hör att det kan vara svårt att veta om man blivit utsatt 
för en CBRN-händelse eftersom det kan dröja innan symptom uppkommer. Det kan 
också vara så att någon inte upptäcker att han/hon vistas i en CBRN-miljö: strålning är 
exempelvis något du inte kan känna av eftersom det är både färg- och doftlöst och 
består av mycket små partiklar. 
 
Till skillnad från konventionella vapen har CBRN-vapen en utsträckning i tid och rymd. 
Då en kula avfyras från ett konventionellt vapen har verkan uppkommit då kulan träffar 
sitt mål. Det är annorlunda med CBRN-vapen, eftersom ämnet kan fortsätta att generera 
påverkan under lång tid framöver och över stora ytor. Exempelvis kan en biologisk 
smitta generera i en epidemi.3 Balansgången mellan verkan och skydd för användaren 
kan vara problematisk. En tankbil som blir påskjuten och läcker ut ett giftigt ämne på en 
bestämd yta mot ett bestämt mål kan ge önskad verkan. Skulle denna tankbil istället 
explodera utanför campen i Mazar-e-Sharif i Afghanistan och därigenom påverka hela 
den svenska styrkan, skulle detta kunna få oerhörda konsekvenser. Den politiska viljan 
att Sverige skall verka i Afghanistan skulle kunna förändras. Skillnaden mellan 
framgång och nationellt trauma är hårfin och ligger i CBRN-sfärens natur.  
 
CBRN-hotet har funnits långt tillbaka i tiden. Redan på 400 talet f. Kr. har man noterat 
fall av kemisk krigföring. Genom att tända eld på trä som mättats med tjära och svavel 
erhölls svaveldioxid, som fick driva in över den belägrade staden Platea under det  
 
                                                
1 EU-upplysningen Sveriges riksdag, http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Utrikes-och-
sakerhetspolitik/Militar-och-civil-krishantering/Snabbinsatsstyrkor/, 2010-04-13 Kl 09.17 
2 FOI, 2010, http://www.faktasamlingcbrn.foi.se/, 2010-04-13 Kl 11.03 
3 FOI, 1995, ”FOA orienterar om Biologiska vapen”, Västerås: Västra Aros, s.4-7 
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Peloponneiska kriget.4 Vad gäller biologisk krigföring har denna också en historia som 
sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan i tidig grekisk, romersk och persisk litteratur 
ges exempel på detta.5 Att sprida sjukdomar och farsoter för att försvaga sina fiender är 
alltså inte något nytt. Idag kanske EU Battle Group inte får möta exakt samma 
scenarier, men skillnaderna behöver inte vara alltför stora.   
 
Begreppet CBRN innefattar många olika områden, och vissa av delarna som ingår i 
begreppet finns runt om oss över tiden. Att genomföra en insats i eller i närheten av ett 
industriområde eller dricka otjänligt vatten är exempel på risker som vi måste kunna 
hantera. Att vi hamnar i någon av dessa två situationer är högst sannolikt i de 
insatsområden som EU Battle Group skall kunna verka i. 
 
För att kunna hantera riskerna och kunna ta hand om dess effekter krävs en väl 
fungerande och utarbetad CBRN-funktion. Hur har Försvarsmakten valt att 
dimensionera CBRN-funktionen mot dessa hot och risker? I Sveriges första EU Battle 
Group (BG08) valdes en typ av CBRN-organisation utifrån gällande ORBAT6. Utifrån 
det arbete som gjordes med BG08 drog Sverige lärdomar utifrån de erfarenheter som 
skaffades. Det här är avgörande för min undersökning då jag kommer att undersöka hur 
väl man har tagit hand om dessa erfarenheter. Det har konstaterats att organisationen i 
BG08 skall förändras till BG11 vilket framgår i följande text som presenteras i en 
skrivelse upprättad av HKV: 
 

Efter de internationella bidragar-/bemanningskonferenserna och efter 
analys av genomförda arbetsgrupper och spel har förändringar skett av 
organisationen av NBG, varför det nu är aktuellt att fastställa en ny 
version av ORBAT. Den svenska personalramen är oförändrad 
gentemot tidigare versioner av ORBAT.7 

 
I vilka avseende har de här förändringarna berört CBRN-funktionen? Hur har 
arbetsprocessen framskridit gällande de här förändringarna? 
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka skillnader som finns i analysen av CBRN-
förmågan i BG08 och BG11. Uppsatsen syftar även till att ge förståelse för varför de två 
koncepten ser ut som de gör. Ett delsyfte för att kunna svara på frågeställningen är att 
beskriva hur konceptet EU Battle Group har tillkommit och vad det innebär. 
 

                                                
4 FOI, 2002, ”FOI orienterar om Kemiska vapen – hot, verkan och skydd” Sundsvall: Edita Västra Aros, 
s.4 
5 FOI, 1996, ”FOA orienterar om Biologiska vapen”, Västerås: Västra Aros,s.4 
6 Order of Battle. Bild som schematisk beskriver organisationen. 
7 Försvarsmakten, 2009, Beslut avseende Nordic Battle Group 2011 svenskledda styrkebidrag, 
Stockholm, Högkvarteret 
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1.3 Problematisering, problemformulering och frågeställningar 
 
Internationalisering har blivit betydelsefullt för Försvarsmakten under de senare åren.8 
Gamla uppgifter att lösa på hemmaarenan kombineras med nya okända arenor. 
Anledningen till den här förändringen består av många olika faktorer. En faktor är att 
säkerhet har blivit mycket större begrepp och successivt har utvecklingen lett till en 
större insikt om förebyggande insatser.9 Ett led i en gemensam utrikes- och 
säkerhetspolitik har varit den Europeiska Unionen som växte fram under 1900-talet. I 
detta samarbete har sedan EU: s snabbinsatsstyrkor tagit form. Svenska 
Försvarsmaktens bidrag till de här styrkorna har varit att vara en så kallad Framework 
Nation (FWN) för BG08, och nu även för BG11. De här uppgifterna kräver olika 
förmågor, kopplade till de uppgifter styrkan skall lösa. Uppgifterna grundar sig i de så 
kallade Petersbergsuppgifterna och består av humanitära insatser, räddningsinsatser, 
fredsbevarande insatser samt militär krishantering inklusive fredsframtvingande 
uppgifter. Trots att förmågan att kunna föra väpnad strid är en av Försvarsmaktens 
huvuduppgifter, krävs det en omställning att genomföra uppgiften på den internationella 
arenan.10 CBRN kan inrymmas som en tänkbar företeelse inom de här uppgifterna och 
även inom denna funktion krävs en omställning för att genomföra uppgifterna 
internationellt. 
  
För några år sedan bedömdes användarna av CBRN-vapen bestå av stater, men på 
senare tid har internationell terrorism visat en ökad användning av urskillningslöst våld, 
ambitioner att anskaffa massförstörelsevapen samt växande organisatorisk och 
ekonomisk styrka. Detta är oroande. Terrorister använder generellt de medel som lättast 
exploaterar samhällets sårbarhet.11 Historiskt sett har detta varit sprängämnen, men 
terroristers uttalade intresse för CBRN-vapen är något som är relevant för EU Battle 
Group. Risken att påträffa CBRN-vapen är inget som kan negligeras. Trots detta har 
CBRN-funktionen i Sverige en tendens att nedprioriteras, eftersom det är ett komplext 
område där det finns förhållandevis få personer med kompetens. 
 
Med det förhållandevis nya konceptet EU Battle Group och dess svårdefinierade 
uppgifter kan det vara intressant att ta reda på hur argumentationen har varit då CBRN-
funktionen analyserats och tagits fram. Detta kommer att realiseras genom att närmare 
granska följande frågor: 
 

 Vilka eventuella förändringar har gjorts i analysen av CBRN-funktionen i BG 
08 och BG11?  

 Om det finns några förändringar, hur förklarar man och förstår de här 
förändringarna?  

 

                                                
8 Regeringen, 2008, Regeringes proposition 2008/09:140: Ett användbart försvar, Stockholm, 
Försvarsdepartementet, passim 
9 Planmo, Markus, 2007, ”NBG: EUs snabbinsatsstyrkor och Nordic Battle Group”, Stockholm: Folk 
och Försvar s.3  
10 Regeringen, 2004, Regeringens proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar, Stockholm, 
Försvarsdepartementet s.33-42 
11 FOI, http://www.faktasamlingcbrn.foi.se, 2010-04-14 Kl. 13.21 
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1.4 Avgränsning 
 
I denna uppsats kommer inte hela EU Battle Groups CBRN-förmåga att undersökas. 
CBRN-funktionen består av två olika inriktningar. Den ena inriktningen är 
bereddkompetensen som bland annat innebär att alla soldater och officerare i styrkan 
skall kunna hantera sin skyddsutrustning, kunna rapportera CBRN-händelser enligt ett 
visst format och så vidare. De här förmågorna styrs främst av två stycken NATO 
dokument: STANAG 2150 och AJP 3.8. Den andra inriktningen är spetskompetensen, 
som bygger vidare på STANAG 2150 och AJP 3.8. Spetskompetens innebär att viss 
personal har djupare kunskap inom CBRN och på ett djupare plan kan lösa olika 
CBRN-scenarier som uppkommer. Med de tidsramar som råder för denna uppsats finns 
inte möjlighet att undersöka bereddkompetensen. Denna uppsats begränsas således till 
att behandla spetskompetensen. Uppsatsen kommer dessutom endast att belysa den del 
av processen som har varit mellan HKV och Totalförsvarets Skyddscentrum. 
 

 
Bild 1: Bilden visar hur CBRN-förmågan är uppdelad. Uppsatsens undersökning kommer att avhandla 
den inringade delen. 
 
Utifrån de två EU Battle Groups som kommer att undersökas är det bara BG08 som har 
varit operativt. Eftersom BG11 inte ännu har arbetat som en styrka, kommer viss 
information och fakta som jag tagit del av med sannolika skäl att ändras något. 
Uppsatsen kommer därför inte vara heltäckande i alla aspekter.  
 
För att till fullo kunna tillgodogöra sig denna uppsats bör läsaren vara insatt i 
Försvarsmakten, dock kommer CBRN-begreppet överskådligt att förklaras eftersom det 
är förhållandevis få som har en god insikt i vad begreppet innebär. Även EU Battle 
Group-konceptet kommer att förklaras överskådligt.  
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1.5 Tidigare forskning 
 
Inom uppsatsens ämne har jag i mina undersökningar inte kunnat finna någon tidigare 
forskning med direkt anknytning till EU Battle Group och dess analys av CBRN-
funktionen. Däremot finns det ett antal uppsatser som berör EU Battle Group-konceptet 
med olika inriktningar. Ann-Carol Wallgren som läste ChP 03-05 på Försvarshögskolan 
har skrivit en uppsats som undersöker huruvida UAV är användbart som en 
sensorplattform för BG08.12 Rikard Meyer (ChP 03-05) har skrivit om beslutsprocessen 
för EU Battle Group. Han har även undersökt huruvida det här beslutet är ett trendbrott 
för hur styrningen av Försvarsmakten och arbetsformerna mellan 
Försvarsdepartementet och Försvarsmakten kommer att se ut i framtiden.13 
 
 
1.6 Materialbeskrivning 
 
1.6.1 Allmänt 
 
De första tankarna om EU Battle Group föddes 2003 i EU och Sverige blev involverat 
redan årsskiftet 2003/2004. Detta innebär att processen med att ta fram styrkans 
utformning har gått fort och det finns därför inte speciellt mycket litteratur att tillgå som 
handlar om EU Battle Group. I den litteratur som finns läggs främst fokus på att 
förklara konceptet överskådligt, och författaren har inte kunnat finna någon litteratur 
där erfarenheter från BG08 har diskuterats. Inom den process som detta arbete 
avhandlar, det vill säga argumentationen och framtagningen av CBRN-funktionen, har 
förhållandevis få personer varit inblandade, vilket gör att det är svårt att få en bredd då 
inhämtningen av information till uppsatsen har genomförts.  
 
Till den inledande beskrivande delen av denna uppsats har material hämtats från 
svenska källor och då främst från dokument som är utgivna av Försvarsmakten (HKV 
och Totalförsvarets Skyddscentrum) samt Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). För 
information som berör EU har litteratur utgiven från Folk och Försvar, EU-
upplysningen och Försvarsmakten använts.  
 
Den empiriska delen i arbetet baseras på de skrivelser som avhandlar Totalförsvaret 
Skyddscentrums resultat av framtagandet av CBRN-funktionen. De här skrivelserna 
baseras i sin tur på ett antal andra skrivelser, vilka presenteras i kapitel 4. För att få 
djupare förståelse i själva arbetsgången kompletteras de här dokumenten med 
information som framkom under en intervju med ÖvLt Rune Karkea. 
 
1.6.2 Källkritik 
 
De skrivelserna som avhandlar EU Battle Group har sina utgångspunkter i politiska 
riktlinjer och är upprättade av antingen Försvarsmakten, EU-upplysningen (riksdagen), 
eller Folk och Försvar. Information som är utgiven av riksdagen ser författaren som 
pålitligast eftersom riksdagen har varit med och fattat beslut i frågor som rör EU Battle  
                                                
12 Wallgren, Ann-Carol, 2005,”UAV som en sensorplattform för den svenskledda Nordic Battle Group 
(NBG)” Stockholm, Försvarshögskolan 
13 Meyer, Rikard, 2005, Beslut om EU Battle Group – Ett trendbrott?” Stockholm, Försvarshögskolan 
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Group. Riksdagen bör därför vara den instans som bäst kan redogöra för konceptet, 
eftersom det då inte har funnits utrymme för vidare tolkning (jämfört med om en 
sekundärkälla hade används). Försvarsmakten är en myndighet som styrs av riksdag och 
regering. Uppdraget om deltagandet i EU Battle Group har Försvarsmakten fått av 
riksdagen och regeringen och det har sedan brutits ned till förbanden. I arbetet med 
denna uppsats har det varit viktigt för författaren att använda sig av källor som speglar 
de instanser som har behandlat EU Battle Group och CBRN-förmågan i den samma: det 
vill säga regeringen och riksdagen, HKV och slutligen Totalförsvarets Skyddscentrum. 
 
 ÖvLt Rune Karkea (intervjuperson, se ovan) har jobbat med framtagandet av de båda 
CBRN-skyddskoncepten. Han är därmed en person som har mycket god insikt i hur 
arbetet har framskridit. Att bara intervjua en person skulle kunna ses som ett diskutabelt 
sätt att uppnå objektiva resultat. I realiteten var det emellertid endast två personer som 
gjorde den största arbetsinsatsen vid framtagandet av de två koncepten: ÖvLt Rune 
Karkea och Mj Olof Norrman. Det har under undersökningens gång inte varit möjligt 
att intervjua Mj Olof Norrman. 
 
Jag har använt mig av dokument som upprättas mellan 2007-2010. Dokumenten är 
alltså samtidiga med undersökningen, som har innefattat tidsintervallet mellan 2007 och 
2010.  
 
1.7 Disposition 
 
Uppsatsen är indelad i fem kapitel. I det första kapitlet presenteras ämnet för uppsatsen 
och bakgrunden till varför författaren finner det intressant och relevant. I detta kapitel 
presenteras problemformuleringen och syftet med denna uppsats. Här beskrivs även 
vilka metoder som används för att samla in det empiriska materialet till 
undersökningen.  
 
I nästkommande kapitel, kapitel två, presenteras de utgångspunkter som finns för 
uppsatsen. Inledningsvis förklaras de två teorier som har använts i undersökningen: två 
olika sätt att resonera utifrån då man skall skapa väpnade styrkor. I detta kapitel 
förklaras på ett grundläggande plan begreppet CBRN liksom konceptet EU Battle 
Group. 
 
I kapitel tre följer en presentation av det empiriska material som ligger till grund för 
undersökningen i uppsatsen, det vill säga de grundstolpar som argumentationen för 
CBRN-förmågan bygger på samt den CBRN-organisation som Totalförsvarets 
Skyddscentrum presenterar till BG08 respektive BG11. 
 
Utifrån det empiriska materialet följer sedan resultatet av studien i det fjärde kapitlet. 
Först presenteras en analys av empirin och därefter sker en diskussion av det 
presenterade resultatet.  
 
Den avslutande delen av uppsatsen, kapitel fem, ger en summering av undersökningen 
som har gjorts. Efter sammanfattningen följer de slutsatser som författaren dragit samt 
förslag på ny forskning.  
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1.8 Metod 
 
I detta kapitel redovisas vilken metod som har används i uppsatsen och hur insamlingen 
av faktaunderlag gått till. Det redovisas även hur detta faktaunderlag sedan har 
bearbetats.  
 
För att kunna beskriva hur EU Battle Group-konceptet ser ut har allmänna studier av 
offentliga dokument och handlingar gjorts. Med det underlaget har sedan avgörande 
beslut och händelser kunnat identifieras. På den politiska nivån har dokument från EU-
upplysningen samt propositioner använts. För de delar som gäller Försvarsmakten har 
skrivelser upprättade av HKV och Totalförsvaret Skyddscentrum nyttjats.  
 
Två av de mest centrala dokumenten för undersökningen är Operativa ramvillkor14 
samt CONOPS15. Då EU Battle Group inte utgörs av en fast organisation, finns det 
heller inga nedbrutna kravställningar. För att kunna bryta ned detta på förbandsmoduler 
och förbandsklossar, har Försvarsmakten tagit fram ett dokument som hanterar 
kravställning och relationerna för/mellan de i EU Battle Group ingående 
förbandsmodulerna. Styrkorna sätts samman utifrån FMWs vilja och resurser.16 Inför 
BG08 var namnet för detta dokument Operativa ramvillkor, till BG11 heter det 
CONOPS. De två dokumenten är likartade och nedan följer en bild av hur de är 
uppbyggda. Dokumenten har haft en central betydelse för mitt arbete eftersom det är i 
ANNEX U som CBRN-funktionen presenteras. Framtagandet av detta ANNEX har 
gjorts av Totalförsvarets Skyddscentrum, och det är denna framtagningsprocess som 
mitt arbete avhandlar.  
 
 

 
Bild 2: Beskriver uppbygganden av dokumenten CONOPS och Operativa ramvillkor. 

                                                
14 Försvarsmakten, 2005, ”OP RAMVILLKOR – Ver 1.5”, Stockholm, Högkvarteret 
15 Försvarsmakten, 2008, ”CONOPS NBG11” Stockholm, Högkvarteret 
16 Planmo, Markus, 2007,” NBG: EUs snabbinsatsstyrkor och Nordic Battle Group”, Stockholm: Folk 
och Försvar s.16 
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För att tydligare förstå själva arbetsgången och argumentationen har dokumentens 
information kompletterats med en intervju. Den person som har blivit intervjuad är 
ÖvLt Rune Karkea. ÖvLt Rune Karkea har varit delaktig i framtagandet av CBRN-
skyddsförmåga både till BG08 samt BG11.   
 
I undersökningen utgår författaren från två olika teorier som presenteras i ”The Risk 
Society at War”, en bok skriven av Mikkel Vedby Rasmussen. Rasmussen beskriver två 
olika tillvägagångssätt att arbeta efter, då en väpnad styrka skall sättas samman. Den 
ena metoden utgår från en hotbaserad plattform, och den andra från en förmågestyrd 
plattform. Bokens två teorier lämpar sig bra för min undersökning eftersom de dels är 
kopplade till mina jämförande kategorier och dels på ett tydligt och modernt sätt 
beskriver två tillvägagångssätt för att ta fram väpnade styrkor. 
 
Genom att titta på vilka dokument som varit styrande i arbetsprocessen och 
argumentationen kommer författaren att kunna se vilken av de två teorierna som varit 
mest betydelsefull. Genom att låta intervjupersonen, ÖvLt Rune Karkea, redogöra för 
hur arbetet har gått till vid framtagandet av CBRN-skyddsförmågan kommer författaren 
även utifrån detta få en indikation på vilken teori som varit mest central. En stark 
indikator på att det har varit den hotgenerade teorin som har använts är om det i 
hotbildsbeskrivningarna finns en uttalad specifik motståndare med vapensystem som 
EU Battle Group har för avsikt att kunna hantera. Det förstärks ytterligare om det även 
går att utläsa antalet av den eventuellt beskrivna vapentypen samt kaliber. Handlar 
dokumentet däremot om ett antal förmågor som EU Battle Group vill kunna hantera är 
detta en indikator på att det har varit den förmågebaserade teorin som varit central. 
 
Utifrån den beskrivna arbetsprocessen kommer uppsatsen att inledas med en 
beskrivande del, deskription, som har sin utgångspunkt i litteraturstudier. Därefter 
presenteras kartläggningen och jämförelse av de olika styrkorna, det vill säga en 
komparation.17 
 
Vid jämförelsen av styrkorna har följande jämförande kategorier använts: 
 

 Grundläggande politiska riktlinjer 
 Hotbildsanalys 
 Analys av CBRN-skyddsförmågan 

 

                                                
17 Ejvegård, Rolf, 2002, ”Vetenskaplig Metod” Lund, Studentlitteratur, s.41 
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2. Grundvärden 
 
2.1 Teorier 
 
Som tidigare nämnts, i den inledande delen av uppsatsen, har det i en skrivelse från 
HKV presenterats att BG08: s ORBAT måste ändras till BG11. Då arbetet görs med att 
ta fram den nya organisationen, måste det finnas någon form av arbetsprocess. 
Författaren har i Mikkel Vedby Rasmussens bok ”The Risk Society at War” funnit två 
olika utgångspunkter för hur detta arbete kan gå till. Mikkel Vedby Rasmussen är 
docent på Köpenhamns universitet och har varit chef för det danska institutet för 
militära studier. Teorierna inleds med en bakgrund till teoriernas uppkomst, därefter 
följer själva beskrivningen. 
 
2.1.1 Hotgenererad utgångspunkt 
 
Utvecklingen av olika hot pågår ständigt. Vi möter hoten på det sätt som vi anser vara 
genomförbart och gärna också på det bästa sättet. Den kända militärteoretikern 
Clausewitz förordade att kraftsamla i en avgörande riktning för att kunna få övertaget. 
Genom att använda stora delar av sin styrka kan man på så sätt övervinna det oväntade. 
Anledningen till att detta var en framgångsfaktor var att man med lite tur kunde 
kraftsamla i rätt riktning och därmed få ett övertag i striderna.18 Nackdelen ligger i 
svårigheten att förutspå var motståndaren befann sig och att det inte fanns många 
grundstenar att bygga operationskonsten på. Napoleon var exempelvis tvungen att 
handla utifrån hans förutbestämda stridsplaner samt sin egen och sina direkt 
underställda chefers förmåga att improvisera. Att kraftsamla kan fortfarande vara 
framgångsrikt, men det är och andra sidan mycket resurskrävande.19 
 
Clausewitz myntade begreppet ”krigets dimma”.20 Denna dimma uppstår då du inte vet 
var dina motståndare befinner sig, hur många de är, vilka vapentyper de använder eller 
inte minst när du kommer att möta dem. Genom utveckling av teknologiska hjälpmedel 
har denna "dimma" kunnat hanteras på ett mer fördelaktigt sätt. På Napoleons tid kunde 
man se stridsfältet som en linje med två olika parter som stred mot varandra. Med hjälp 
av modern teknologi behövs inte lika många soldater och officerare vid fronten. Man 
kan verka på olika fronter, bland annat på grund av att många moderna typer av 
vapensystem har uppkommit. Detta gör att stridsfältet som en linje omformats till en 
box, där striderna pågår tredimensionellt. Vilken teknologi kan då vara av intresse för 
att skingra dimman som Clausewitz pratar om? Genom att granska den motståndare 
man möter och vilken typ av utrustning de använder, utvecklas sedan de egna 
verktygen. Det som är relevant för framtagningen av resurserna är alltså hoten som 
föreligger. Utifrån dessa hot bygger man upp och skräddarsyr sin egen funktion.  
 
I den amerikanska armén har man utifrån detta synsätt försökt uppnå så kallat ”full-
spectrum dominance” och uttalat följande i ett dokument som heter ”Joint Vision  

                                                
18 Clausewitz, Carl, 1991 Om kriget, Finland, Borgå, kap 11-12 
19 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för gemensamma operationer s.78-79 
20 Clausewitz, Carl, 1991 Om kriget, Finland, Borgå, kap 7 
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2010”: ”Syftet med USA:s militära operationer bör vara att spela i krig utan ögonbindel 
samtidigt som fienden skall ha förbundna ögon.”21  
 
Detta har möjliggjort för den amerikanska armén att manövrera och uppehålla 
motståndaren på tider och platser de själva valt och på hela stridsutrymmet. Dock 
kräver det att man har en uppfattning om vilken motståndare man möter för att kunna ta 
fram den teknologiska utrustningen därefter.  
 
Den hotgenerade teorin har som namnet antyder sin utgångspunkt i de hot som råder 
mot den styrka som skall sättas samman. Genom att titta på en given motståndare och 
dess vapensystem och materiel formas därefter den egna styrkan. I detta 
tillvägagångssätt är teknologiska faktorer av betydelse, då mer avancerad teknologi än 
motståndaren utgör verktyget för att besegra denna. 
 
Då hotbilden och framtagandet av CBRN-funktionen kommer att analyseras, kommer 
en given motståndare att utgöra en indikator på att den hotgenerande utgångspunkten 
har använts. Är det dessutom kopplat till specifika vapensystem, kaliber och annan 
konkret materielinformation kommer tesen att stärkas ytterligare. 
 
 
2.1.2 Förmågebaserad utgångspunkt 
 
Den 9 november 2001 utkämpades en ny typ av krig. Kriget utkämpades i Mazar-e-
Sharif, Afghanistan. Stridigheterna innefattade amerikansk flygplansbombning mot 
talibanska specialstyrkor, samtidigt som andra amerikanska soldater stred från 
hästryggen. Detta har påståtts vara den första kavalleriattacken på 2000-talet och att det 
visar på en transformation av strid.22 Det framgår genom detta exempel att utvecklingen 
av stridsförmåga inte endast handlar om teknologi. Det största hotet behöver inte vara 
det mest teknologiskt avancerade hjälpmedlet som motståndaren har. Det finns alltså ett 
nytt sätt att tänka och ett nytt sätt att strida. Genom att kavalleri användes samtidigt som 
precisionsstyrd ammunition ledde detta till att det fanns flera olika risker samtidigt av 
mycket olika karaktär. Utveckling av militär stridskonst är således inte längre en fråga 
om endast teknologi baserat på en specifik motståndare. Alla vapensystem kan 
användas i ny kontext. 
 
Att kunna bedöma vad som ska ske i framtiden är mycket svårt. I boken ”The Risk 
Society at War” resoneras det kring det engelska begreppet fiction och att detta är vad 
framtiden handlar om. Man måste helt enkelt utifrån de fakta som finns ”dikta” ihop ett 
förslag på hur det kan komma att se ut framgent. Då den kemiska vapenattacken i 
Tokyos tunnelbana inträffade 1995, fick världen sig en ögonöppnare. Vad skulle vi göra 
om det var vi som blev utsatta? Tom Clancy är en amerikansk författare som skrivit 
noveller om teknologisk utrustning innan den kom till användning, vilket alla kanske 
inte trott att den skulle göra. I en av sina noveller skriver han om nukleära och kemiska 
attacker mot USA. Det visade sig att han hade rätt: den här typen av attacker kunde  

                                                
21 Vedby Rasmussen, Mikkel,  2006, “The Risk Society at War”, Cambridge University Press, s.54, Fritt 
översatt av författaren. 
22 Vedby Rasmussen, Mikkel,  2006, The Risk Society at War, Cambridge University Press, s.63-64 
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inträffa. I Rasmussens bok23 framhävs att fiction är ett sätt att fylla ut tomrummet då 
information saknas. Du måste kunna handla utifrån att framtidens prognoser är verkliga. 
Forskare kallar det inte för fiction utan förmågebaserad planering. Denna utgångspunkt 
fokuserar på hur en fientlig aktör kan strida snarare än vem denna fientliga aktör är eller 
var den vill engagera sig i striden.24 Vi kan alltså inte längre utgå från en fientlig aktör 
utan måste skifta fokus. Politik får en tyngre roll samt att det snarare är i Microsoft än i 
ett hemligt statligt laboratorium som ny informationsteknik utvecklas.25 
 
Ett exempel på att den amerikanska Försvarsmakten har tillämpat den förmågebaserade 
utgångspunkten är då Pentagon ställde in en framtagningsprocess av ett nytt 
artillerisystem  även om artilleri var en viktig förmåga i Irak 2004. Artillerisystemet 
stoppades, eftersom man inte ansåg att den här typen av vapensystem passade in i ”pop-
up war”. I det amerikanska dokumentet ”Joint Vision 2010” påpekas att den tekniska 
strategin är västlig. Då kan man fråga sig varför amerikanarna 2004 valde att agera 
utifrån den förmågebaserade utgångspunkten? Den konstanta utvecklingen av 
teknologier och strategier gör att vi idag deltar i ett krig som vi kanske inte insett vilken 
vändning det har tagit. Vi kan utkämpa morgondagens krig utan att veta om det.26 
Mikkel Vedby Rasmussen menar på att den förmågebaserade utgångspunkten blir allt 
mer aktuell och relevant. Det här baseras bland annat på ett citat från sociologen 
Anthony Giddens som lyder: ”Ett risksamhälle är ett samhälle där vi alltmer lever på en 
hög teknisk gräns som absolut ingen helt förstår och som genererar en mångfald av ett 
antal olika, möjliga framtidsscenarios”. 27 
 
Diskuteras det i hotbilden för BG08 och BG11 kring förmågor som skall kunna 
hanteras, snarare än att bemöta ett viss teknologiskt system som en motståndare 
innehar, kommer detta vara en indikator på att det är den förmågebaserade 
utgångspunkten som används. Ligger fokus på hur EU Battle Group skall optimera sin 
egen utrustning och använda denna i olika kontexter kommer även detta utgöra 
argument för att denna förmågebaserade utgångspunkt har används.  
 
Sammanfattningsvis kommer jag att utgå från den här två teorierna, då CBRN-
förmågan relateras till EU Battle Group konceptet. Har man utgått från en vilken 
teknologisk förmåga man vill besitta kopplat mot en typ av aktör eller har man utgått 
från vilka förmågor CBRN-funktionen skall besitta? 
 

                                                
23 Vedby Rasmussen, Mikkel,  2006, The Risk Society at War, Cambridge University Press 
24 Ibid s.67 
25 Ibid s.69 
26 Ibid s.65 
27 Anthony Giddens “Risk Society: The Context of British Politic” i Rasmussen, 2006, The Risk Society 
at War, Cambridge University Press, s.66 Fritt översatt av författaren. 
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2.2 Begreppet CBRN 
 
Begreppen CBRN och NBC är synonyma med varandra. Skillnaden ligger i att CBRN 
är en modernare benämning, som implementerades i Sverige år 2005. Anledningen till 
att Sverige gjorde detta är helt enkelt för att anpassa sig till den internationella arenan. I 
denna uppsats kommer benämningen CBRN att användas konsekvent, undantag är då 
citat från äldre dokument presenteras där benämningen NBC har använts.  
 
CBRN är ett begrepp som innefattar många olika delar. Nedan finns en definition enligt 
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap:28  
 
C-händelser: Händelser där verkan av toxiska kemikalier utgör en fara oavsett om de 
härrör från: 
 

 En olycka av transport, lagring eller tillverkning av kemikalier 
 Avsiktlig spridning genom terrorism eller annan kriminalitet 
 Insats av C-stridsmedel 

 
 
B-händelser: Händelser där sjukdomsalstrande mikroorganismer utgör fara oavsett om 
de härrör från: 
 

 En olycka som förorsakar spridning av sjukdomsalstrande ämnen 
 En naturlig spridning av sjukdomsalstrande ämnen 
 Avsiktlig spridning genom terrorism eller annan kriminalitet 
 Insats av B-stridsmedel 

 
 
R- och N-händelser: Händelser där joniserad strålning utgör en fara oavsett om 
strålningen härrör från: 

 En olycka vid kärnteknisk anläggning, andra olyckor med radioaktiva ämnen 
eller joniserad strålning 

 Avsiktlig spridning genom terroristhandling eller annan kriminalitet 
 Insats av N-stridsmedel 

 
2.2.1 TIM 

Försvarsmakten och NATO använder förkortningen TIM (Toxic Industrial Materials) 
som benämning för civila CBRN-händelser och -hot. De kan exempelvis utgöras av 
läckor från transport av kemiska ämnen eller en strålkälla på allmän plats. Det finns 
även möjligheten att terrorister och kriminella aktörer, i stället för att utveckla och 
använda renodlade CBRN-stridsmedel, i större utsträckning nyttjar sådant som är 
lättillgängligt i samhället (exempelvis giftiga industrikemikalier eller pesticider, dvs. 
TIM). Skillnaden mellan CBRN-stridsmedel och TIM-händelser är syftet. Det kan 
inbegripa samma ämnen, generera samma typ av skada men det är avsikten som avgör 
om det skall klassas som CBRN-attack eller en TIM-händelse. ROTA (Release Other  

                                                
28 Krisberedskapsmyndigheten, 2004, ”NBC-strategi”, Stockholm, Elanders Gotab AB s.23-24 
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than Attack) är en äldre benämning av TIM.29 ROTA-begreppet kommer att förekomma 
i uppsatsen då citat av äldre dokument presenteras. 

 
2.3 EU Battle Group-konceptet 
 
EU har definierat en stridsgrupp som ”The minimum military effective, credible, 
rapidly deployable, coherent force package capable of acting alone, or for the initial 
phase of larger operations”.30 En stridsgrupp är således det minsta förband som klarar 
av att snabbt sättas in utomlands för att kunna lösa uppgifter på egen hand på ett 
effektivt sätt. Kärnan i styrkan består främst av en lätt mekaniserad infanteribataljon, 
som i sin tur består av tre skyttekompanier och ett stabskompani. Det finns inga strikta 
regler för hur uppbyggnaden av en stridsgrupp skall gå till, men det skall i huvudsak 
utgöras av markförband. För varje stridsgrupp finns det ett land som har 
sammanhållande ansvar, så kallad Framework Nation. Detta land brukar stå för 
huvuddelen av infanteribataljonen, eftersom det anses alltför svårt att samöva stridande 
enheter från olika länder. Stridsgrupperna är multinationella, eftersom det i ledningen, 
och en del stödresurser, ingår enheter från flera olika länder. Genom att styrkorna är 
multinationella vill man säkerställa att de är trovärdiga och enhetliga, vilket är viktigt 
för EU.31  
 
Det som ligger till grund för EU Battle Group-uppgifter är de ursprungliga, samt de 
utökade Petersbergsuppgifterna. Utifrån dessa uppgifter har BG tagit fram olika 
scenarier där behoven skiftar mycket, vilket leder till att en stridsgrupp behöver 
skräddarsys inför respektive scenario. Det finns fyra aktiviteter som BG11 skall kunna 
hantera: 
 

 Konfliktförebyggande  
 Separation av parter med våld 
 Evakueringsoperationer 
 Stöd till humanitära insatser.32 
 
  

Inom ramen för dessa insatser finns det en snabbinsatsförmåga av varierande 
sammansättning och storlek. EU Battle Group kan i vissa insatser vara denna förmåga i 
sin helhet eller till del. De uppgifter som löses av snabbinsatsstyrkan är av varierad art 
och detta ställer krav på styrkans sammansättning och förmåga att vara interoperabel 
med andra deltagande nationers förband. Styrkan sammansätts modulärt och flexibelt 
inför varje insats. Nedan finns en bild som beskriver EU Battle Group med dess 
stödfunktioner, det vill säga ”Battle Group package”:33 

 

                                                
29 FOI, 2010, http://www.faktasamlingcbrn.foi.se/, 2010-06-07 Kl 11.21 
30 Planmo, Markus, 2007,” NBG: EUs snabbinsatsstyrkor och Nordic Battle Group”, Stockholm: Folk 
och Försvar s.15 
31 Ibid s.15 
32Planmo, Markus, 2007,” NBG: EUs snabbinsatsstyrkor och Nordic Battle Group”, Stockholm: Folk 
och Försvar s.25 
33 Försvarsmakten, 2006, ”UTOM i Core Battalion – ver 1.0 0 60515”, Stockholm, Försvarsmakten, s.5 
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Bild 3: EU Battle Group package 
 
 
  

3 Empiriskt material 
 
I detta avsnitt presenteras det material som avhandlar de jämförande kategorierna. Det 
här materialet består av skrivelser upprättade av HKV samt Totalförsvarets 
Skyddscentrum. Till detta material presenteras även den informationen som framkom 
under intervjun med ÖvLt Rune Karkea. 
 
3.1 BG08 
 
3.1.1 Politiska riktlinjer 
 

I dokumentet Operativa Ramvillkor presenteras grundläggande värden för styrkan: 
 

Snabbinsatsstyrkan är en resurs avsedd för insatser vid EU-ledda 
krishanteringsoperationer (Crisis Management Operation – CMO) inom 
hela konfliktskalan. Detta innebär att snabbinsatsstyrkan skall ha förmåga 
att kunna lösa uppgifter med varierande ambitionsnivå inom de olika 
insatstyperna. Snabbinsatsstyrkan skall ha förmåga att verka i 
operationsområdet under 30 dagar och efter förstärkning med 
logistikresurser kunna verka upp till 120 dagar. 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete 2010-06-14 
OP 07-10 
Kd Sara Schiller 

 18 

 
Snabbinsatsstyrkan skall i stort sett kunna sättas in globalt men som ett 
planeringsantagande för insats nyttjas 6 000 km från Bryssel och under 
varierande terrängförhållanden samt i urbaniserad miljö med förstörd 
och/eller lågt utvecklad infrastruktur och under alla årstider, väder och 
ljusförhållanden. Undantaget klimatzon C4 (Extreme Cold) enl STANAG 
2895. 
Snabbinsatsstyrkan skall kunna lösa sina huvuduppgifter i miljöer med 
tänkbara hot i form av terrorism, elektronisk krigföring samt ”chemical, 
biological and radiological hazards”.  Det senare omfattar miljöer av typ 
”läckande fabrik” och omfattar ej insatser i NBC-miljö.34  

 

Utifrån beskrivningen ovan kan de givna ramarna för styrkan utläsas. Ansvaret för 
CBRN-funktionen avseende spetskompelsen var tilldelat Finland. En generell storlek på 
EU: s snabbinsatsstyrkor har i grunden satts till cirka 1 500 soldater, exklusive angivna 
operativa/strategiska stödresurser. Siffran 1500 skall alltså ses som ett riktvärde och det 
är FMW som säkerställer de olika befattningarna. Personalstorleken i CBRN-
funktionen styrdes av det land som bidrar med funktionen. I BG08: s fall var det således 
Finland som valde hur många personer de behövde för att lösa uppgiften de blivit 
tilldelad.  

I uppgiften som ställdes till Totalförsvarets Skyddscentrum fanns förutom ovanstående 
ingångvärden inte några givna ramar. Den största utmaningen fanns i kravet om ett lätt 
koncept, det vill säga att inte sammansättningen skulle bestå av tunga fordon som ett 
led i transportkravet (flygtransport).35 Arbetsgruppen som skulle ta fram CBRN-
skyddskonceptet kände till att det var Finland som skulle bidra med CBRN-förmågan. 
Det skulle ses som en orientering, då detta inte skulle medföra att arbetsgruppen skulle 
skräddarsy någon lösning utifrån deras materiel och resurser.36 
 
 
3.1.2 Hotbilden 
FM FUP NBC-skydd ver 1.0.är det dokument som ligger till grund för framtagandet av 
hotbilden till BG08. Dokumentet är framtaget av Militära Underrättelse och 
Säkerhetstjänsten och dess fullständiga namn är Försvarsmaktens 
Funktionsutvecklingsplan NBC-skydd. Utifrån det här dokumentet tog Totalförsvarets 
Skyddscentrum fram den hotbild som styrkan kan tänkas möta. Resultatet av det arbetet 
som gjordes är följande: 

 
Sammanfattning av hotbilden ur ett NBC-perspektiv: 
 Förbandens skyddsförmåga är en kritisk sårbarhet och att angripa 

NBG med NBC-relaterade vapen bör betraktas som en avgörande 
punkt. 

                                                
34 Försvarsmakten, 2005, ”OP RAMVILLKOR – Ver 1.5”, Stockholm, Högkvarteret, s.4 
35 Karkea, Rune, HKV, Intervju, 2010-05-05  
36 Karkea, Rune, HKV, Intervju, 2010-05-05 
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 Oavsiktliga utsläpp av NBC-relaterade ämnen (ROTA37), 
miljöförstöring och naturligt förekommande sjukdomar bedöms vara 
det mest sannolika hotet. 

 Hotbilden är betydligt bredare och mångfacetterad än tidigare. 
 Svårare att förutsäga objekt, tid och plats för en attack, och behovet 

av underrättelseinformation och samverkan med andra aktörer blir 
allt viktigare. 

 Attacker med enklare typer av NBC-vapen och avsiktliga utsläpp av 
exempelvis industrikemikalier bedöms vara det allvarligaste och 
skall betraktas som ett möjligt hot. Sannolikheten för detta beror på 
insatsområde och konfliktens parter. 

 Hotet präglas av överraskningsmoment och ett större mått av 
osäkerhet, samt ofta med snabba tidsförlopp. 

 NBC-hotet kan vara överhängande under lång tid. 
 Sannolikheten för ett storskaligt användande av NBC-vapen bedöms 

som liten.38 
 
Till detta kan tilläggas att i Operativa ramvillkor framhävs vikten av att BG08 skall 
kunna verka i miljöer med tänkbara hot i form av terrorism, elektronisk krigföring samt 
kemiska, biologiska och radiologiska hot. Det senare innefattar såväl begränsat hot från 
terrorister, likväl som så kallat TIM-hot.39 
 
 
 
3.1.3 CBRN-skyddsförmåga 
 
Utifrån de politiska ramarna och den bedömda hotbilden från Försvarsmaktens 
Funktions- och Utvecklingsplan togs slutligen förslaget på CBRN-skyddsförmågan 
fram. Det var detta förslag som sedan blev gällande, då HKV inte hade några 
invändningar.40  
 
Nedan presenteras de dokument som ligger till grund för konceptet:  
 
 EU Battlegroups Concept (EU dok) 
 Detailed Standards & Criteria for EU Battlegroups (EU dok) 
 Operativa ramvillkor för en svenskledd snabbinsatsstyrka (Nordic Battle 

Group) ver 1.3 
 Partnerskapsmål, t.ex. STANAG 2150 NATO Standards of Proficiency for 

NBC Defence  
 UTEOM NBG ver 0.2 
 FM FUP NBC-skydd ver 1.0 

                                                
37 Release Other Than Attack. Äldre benämning av TIM 
38 Försvarsmakten, 2005, ”Förslag till NBG NBC-skyddskoncept” Umeå, Totalförsvarets Skyddscentrum, 
s.5 
39 Försvarsmakten, 2005,”OP RAMVILLKOR – Ver 1.5”, Stockholm, Högkvarteret, s.5 
40Karkea, Rune, HKV, Intervju, 2010-05-05 
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 Doktrin för gemensamma operationer, 2005 års utgåva. 41 
 
Av de ovan uppradade dokumenten var Operativa ramvillkor samt FM FUP NBC-
skydd ver 1.0 av störst betydelse.42 Operativa ramvillkor blev klart i sin helhet, då alla 
förmågor hade analyserats och tagits fram. Resultatet av CBRN-skyddsförmågan 
(ANNEX U) fördes in i detta dokument till den slutgiltiga versionen. 
 
Sedan dokumenten hade analyserats ställdes följande krav på CBRN-skyddskonceptet: 
 
 

1.  
a) säkerställa individens behov av skydd. 
b) dimensioneras mot att kunna lösa uppgifter under NBC-hot. 
c) inför mission anpassas till förbandets uppgifter och bedömd 

hotbild. 
d) under pågående mission kunna anpassas till variationer i såväl 

uppgifter som hotbild. 
e) bygga på en effektiv ledning av NBC-skyddsåtgärderna, såväl 

i förebyggande syfte som under hela missionen. 
2. Samtliga förband skall kunna hantera oförutsedda händelser över 

ytan och tiden. 
3. Vara anpassad för såväl ROTA som terrorism med NBC-vapen, 

dock i begränsad omfattning.  
4. NBC-skyddet skall bygga på NATO STANAG:s, undantaget är 

där de antingen strider mot svensk lagstiftning eller om det finns 
starka motiv till avsteg. 

5. NBC-skyddet skall kunna vara operativt i samtliga miljöer, 
förutom extrem kyla (klimatzon C4 enl STANAG 2895). 

6. Med hänsyn taget till begränsade personalramar för BG, skall 
lösningar som minimerar personalbehovet eftersträvas. 43 

 
 
Arbetet med att ta fram CBRN-skyddsförmågan tilldelades utvecklingsavdelningen på 
Totalförsvarets Skyddscentrum i Umeå. Det lades ner mycket tid på arbetet. Samarbetet 
med uppdragsgivaren, HKV, fungerade väl enligt ÖvLt Rune Karkea. För Finlands del 
krävdes en del ändringar i deras organisation, då de inte till fullo hade möjlighet att 
ställa upp med det lätta koncept som togs fram. Med en del omjusteringar på den finska 
sidan samt att Sverige fick bidra med en lätt CBRN-grupp kunde man nu börja arbeta 
utifrån den framtagna CBRN-skyddsförmågan. Det var alltså inte tänkt att Sverige från 
början skulle bidra med personal till CBRN-funktionen (förutom stabsbefattningar) men 
efter diverse överläggningar ändrades beslutet.44 
 
 

                                                
41 Försvarsmakten, 2005, ”Förslag till NBG NBC-skyddskoncept” Umeå, Totalförsvarets Skyddscentrum, 
s.3 
42 Karkea, Rune, HKV, Intervju, 2010-05-05 
43 Försvarsmakten, 2005, ”Förslag till NBG NBC-skyddskoncept” Umeå, Totalförsvarets Skyddscentrum, 
s.6 
44 Karkea, Rune, HKV, Intervju, 2010-05-05 
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Bild 4: Enligt ORBAT  för BG08 kan det  utläsas att Finlands bidrag uppgick till  en personalstyrka till 
31 stycken, och Sveriges till 9stycken. 

 
3.2 BG11 
 
3.2.1 Politiska ingångsvärden 
 
I CONOPS Bilaga 1 presenteras följande politiska ingångsvärden: 

 
Sverige, som en nation inom EU-koncept för snabbinsatsstyrkor, bildade 
NBG 08 med en beredskapsperiod på sex månader första halvåret 2008.  
 
Sverige har åter igen erbjudit sig att bidra till EU: s koncept för 
snabbinsatsstyrkor med NBG 11 som FMW med en beredskapsperiod av 
sex månader som börjar 1 januari, 2011. Den här snabbinsatsstyrkan NBG 
11, kommer att utvecklas i nära samarbete med truppbidragande staterna 
Estland, Finland, Irland och Norge som kommer att ge förband/enheter i 
NBG. NBG 11 kommer att knytas till en av de fem (5) på förhand 
aviserade operativa högkvarteret (OHQs) inom EU (Storbritannien 
(GBR), Tyskland (GER), Frankrike (FRA), Grekland (GRE) och Italien 
(ITA)….Stridsgrupper bygger på principen om multifunktionalitet, vilket 
innebär att interoperabilitet är en nyckelfråga. EU Battle Group skall 
främst, men inte enbart, användas som svar på en begäran från Förenta 
nationerna (FN) (under ett FN-mandat) att genomföra ett snabbt 
ingripande. EU Battle Group skall vara redo att bidra till förverkligandet 
av uppgifter inom ramen för övergripande målet för 2010, som omfattar 
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de så kallade utvidgade Petersbergsuppdragen och den europeiska 
säkerhetsstrategin(ESS).45  
 

BG11 kommer att vara förberedd, men inte begränsad till, att genomföra operationer upp 
till 6000 km från Bryssel i olika terrängförhållanden såväl som i stadsmiljö med förstörd 
eller begränsad infrastruktur. Undantag från ovan är klimatzonerna C3 och C4 (Sträng 
och Extrem Kyla, STANAG 2895). Strategisk flygtransport (AN124 och/eller C17) såväl 
som taktisk flygtransport (C130 och/eller C17) skall kunna genomföras.46 
 
De ramar som Totalförsvarets Skyddscentrum fick då förslag till CBRN-skyddsförmågan 
för BG11 skulle tas fram var att konceptet skulle vara lätt (kravet om flygtransport). 47 
Norge är den nation som kommer att bidra med CBRN-förmågan gällande 
spetskompetensen. Norge har dock påtalat att de ej kommer att delta i övningar inom 
ramen för BG11 utan att de endast kommer att ingå i förbandet då det blir aktuellt med en 
skarp insats.48 
 
 
3.2.2 Hotbild 
 
Utifrån FM FUP49 tog Totalförsvarets Skyddscentrum fram den hotbild som styrkan kan 
tänkas möta. Resultatet blev enligt följande: 
 

 Förbandens skyddsförmåga är en kritisk sårbarhet och att angripa 
våra förband med CBRN-relaterade vapen bör betraktas som en 
avgörande punkt. 

 Oavsiktliga utsläpp av CBRN-ämnen, miljöförstöring och naturligt 
förekommande sjukdomar bedöms vara det mest sannolika hotet. 

 Attacker med CBRN-ämnen i enklare typer av vapen eller avsiktliga 
utsläpp av exempelvis industrikemikalier bedöms vara det 
allvarligaste hotet. Även vådabekämpning av anläggning eller 
objekt innehållande TIM (Toxic Industrial Materials) utgör allvarliga 
hot. 

 Svårare att förutsäga tid, plats och objekt för en attack, och behovet 
av underrättelseinformation och samverkan med andra aktörer blir 
allt viktigare. 

 Hotet präglas av överraskningsmoment och ett större mått av 
osäkerhet, samt ofta med snabba tidsförlopp. 

 CBRN-hotet kan vara överhängande under lång tid. 
 Sannolikheten för ett storskaligt användande av CBRN-vapen 

bedöms som liten.50 
 

                                                
45 Försvarsmakten, 2008, ”CONOPS NBG11” Stockholm, Högkvarteret, Bilaga 1 s. 3 
46 Försvarsmakten, 2008, ”CONOPS NBG11” Stockholm, Högkvarteret, Bilaga 2 s. 5 
47 Karkea, Rune, HKV, Intervju, 2010-05-05 
48 Karkea, Rune, HKV, Intervju, 2010-05-05 
49 Försvarsmaktens Funktion- och Utvecklingsplan 
50 Försvarsmakten, 2009, ”Förslag till CBRN-skyddskoncept för NBG 11” Umeå, Totalförsvarets 
Skyddscentrum, Bilaga 1, s.4 
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Utifrån Totalförsvarets hotbild avseende CBRN-händelser beskrevs den i CONOPS 
enligt nedan: 
 

Den nya hotbilden är såväl komplex som diffus. Den hotmiljö inom vilken 
våra insatsförband skall kunna verka omfattar främst olika typer av 
asymmetriska hot och terroristhandlingar. Därutöver kan förband komma att 
nyttjas vid svåra påfrestningar som till exempel miljökatastrofer. I samband 
med vårt internationella engagemang kan terroristhotet accentueras, även 
mot mål på svenskt territorium. Till detta kan läggas risken för spridning av 
massförstörelsevapen och konsekvenser av miljökatastrofer. Hoten mot 
NBG 11 kan även komma från kriminella och motsträviga 
gängbildningar/grupperingar. I dessa kan det t.ex. ingå självmordsbombare 
och prickskyttar. Dessa grupper bedöms kunna genomföra terrorhandlingar 
inkluderat nyttjande av B och C stridsmedel. Sjukdomar som sprids på 
grund av den försämrade miljön i t.ex. flyktingläger är ytterligare en hotbild 
mot NBG 11. Det föreligger inget kärnvapenhot däremot finns möjligheten 
att B- och C-stridsmedel kan komma att nyttjas. Utöver detta finns risker i 
form av kemiskt avfall, land- och sjöminor. 51 

 
 
3.2.3 CBRN-skyddsförmåga 
 
Då arbetet med CBRN-skyddsförmågan till BG11 genomfördes var följande dokument 
styrande: 
 
 FMUP 2009, HKV 2008-02-22, 23 320:63128 
 HKV 2008-08-27 01800.74992  Bilaga Anmodesvar LI NBG08 
 Operativa ramvillkor NBG 2008, HKV 2006-06-29, H/C 01 800:81074 
 PTOEM BATALJONEN I NBG UTG 2, HKV 2007-02-23, 01 630:62989 
 EU Battlegroup Concept -13618/06, Brussels 5 October 2006 
 FINABEL studies 37 + 25 ”EUROPEAN UNION BATTLEGROUP 

MANUAL” 2007 
 EU  Concept for Detection, Identification and Monitoring (DIM) of Chemical, 

Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) and Toxic Industrial Materials 
(TIM) in EU-LED Military Operations, CON/CAP 12783/08, Brussels 8 
Sepember 2008 

 AJP 3.8 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR NBC, STANAG 2451, NATO/PfP 
July 2003 

 AJP 3.8.1 CBRN DEFENCE ON OPERATIONS, VOL 1 RD 1 NATO/PfP 
 EVALUATION OF NBC DEFENCE CAPABILITY, STANAG 2353 ED 5, 6 

march 2000.52 
 

                                                
51 Försvarsmakten, 2008, ”CONOPS NBG11” Stockholm, Högkvarteret, Bilaga 2 s. 3 
52 Försvarsmakten, 2009, ”Förslag till CBRN-skyddskoncept för NBG 11” Umeå, Totalförsvarets 
Skyddscentrum, Bilaga 1, s.2 
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Bland de här dokumenten var FMUP 2009 och Operativa ramvillkor av störst 
betydelse. Utifrån operativa sammanhang, uppgifter samt hotbild ställs följande krav 
på ett CBRN-skyddskonceptet: 

 
1. CBRN-skyddet skall: 

a) vara en integrerad del av Force Protection-konceptet. 
b) säkerställa individens, enskild soldats, behov av skydd. 
c) dimensioneras mot att kunna lösa uppgifter under CBRN-hot. 
d) inför mission anpassas till förbandets uppgifter och bedömd 

hotbild. 
e) under pågående mission kunna anpassas till variationer i såväl 

uppgifter som hotbild. 
f) bygga på en effektiv ledning av CBRN-skyddsåtgärderna, såväl i 

förebyggande syfte som under hela missionen. 
2. Samtliga förband skall kunna hantera oförutsedda CBRN-händelser 

över ytan och tiden. 
3. Vara anpassad för såväl oavsiktliga utsläpp av CBRN-relaterade 

ämnen som terrorism med CBRN-vapen i begränsad omfattning.  
4. CBRN-skyddet skall bygga på NATO STANAG:s, undantaget är där 

de antingen strider mot svensk lagstiftning eller om det finns starka 
motiv till avsteg. 

5. CBRN-skyddet skall kunna vara operativt i samtliga miljöer, förutom 
sträng eller extremt sträng kyla (klimatzon C3 och C4 enl STANAG 
2895). 53 

 
 
Till skillnad från arbetsprocessen med CBRN-skyddsförmågan för BG08 fungerade det 
inte lika väl till BG11 enligt ÖvLt Rune Karkea.54  

                                                
53 Försvarsmakten, 2009, ”Förslag till CBRN-skyddskoncept för NBG 11” Umeå, Totalförsvarets 
Skyddscentrum, Bilaga 1, s.5 
54 Karkea, Rune, HKV, Intervju, 2010-05-05 
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Bild 5: Ur den i skrivande stund gällande ORBAT för BG11, kan utläsas att Norge avser lösa CBRN-
skyddsförmågan med en personalstyrka på 12st. 

 

4 Resultat  
 
4.1 Analys av empirin 
 
Analysen av empirin presenteras utifrån de jämförande kategorierna. 
 
4.1.1 Grundläggande politiska riktlinjer 
De båda koncepten utgår från en lätt plattfrom som ett led i de transportkrav som 
föreligger för EU Battle Group. Båda styrkorna skall kunna lösa uppgifter inom hela 
konfliktskalan, med förmåga att verka i operationsområdet under 30 dagar. Efter 
förstärkning med logistikresurser skall insatstiden kunna förlängas till 120 dagar. För 
båda styrkorna gäller den givna gränsen för insatser, det vill säga 6000km från Bryssel i 
olika terrängförhållanden. 
På ett fåtal punkter finns viss diskrepans mellan de två styrkorna och en av skillnaderna 
är de undantag som gjorts från operationsområdet. BG08 skall kunna verka i alla 
klimatzoner utom en (C4) medan BG11 skall verka i alla utom två (C3 och C4). Det har 
dock inte fått någon inverkan på resultatet, utan fokus har legat på varma klimat enligt 
ÖvLt Rune Karkea. Ytterligare en skillnad som är påtaglig och kan medföra olika 
resultat är vilket land som har utsetts att bidra med CBRN-förmågan. Finland var 
ansvarig i BG08, till BG11 är det Norge. Den utsedda nationen väljer själv 
personalstyrkan för att lösa uppgiften. Länderna skiljer sig även åt med avseende på 
vilket CBRN-materiel nationerna kan bidra med.  
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4.2.1 Hotbild 
 
Då hotbildsanalysen har gjorts av de två styrkorna har det i båda fallen varit 
Försvarsmaktens Utvecklingsplan som utgjort en plattform för arbetet. Den skillnad 
som kan konstateras är att dokumentet till BG11 är en modernare variant än till BG08. 
Det här är dock inget som är synbart i resultatet. I hotbilden för styrkorna är det TIM-
hotet som har accentuerats, likväl som ett storskaligt användande av CBRN-vapen 
bedöms som liten i de båda fallen. Vidare framhävs även att de områden som EU Battle 
Group skall kunna verka i främst omfattar olika typer av asymmetriska hot och 
terroristhandlingar. Det är således inte någon specifik motståndare som presenteras, 
utan ett antal scenarier som styrkan skall kunna hantera. Det här resonemanget 
överrensstämmer med den förmågebaserade teorin. I intervjun med ÖvLt Rune Karkea 
förklarade även han att de resonerat i olika förmågor som de två styrkorna skall besitta. 
 
 
4.3.1 Analys av CBRN-skyddsförmågan 
 
Utifrån hotbildsanalysen och dokumenten Operativa ramvillkor/CONOPS har 
arbetsgruppen tagit fram CBRN-skyddsförmågan. Arbetsprocessen för att ta fram 
CBRN-skyddsförmåga till de båda styrkorna har varit likartade. Det kan utifrån det 
empiriska materialet konstateras att den största skillnaden ligger i nerlagd arbetsinsats. 
Arbetsprocessen till BG08 var tidskrävande och genomfördes på ett fundamentalt vis 
till skillnad från BG11. Arbetsgången i BG11 gav inte utrymme för att utveckla de 
identifierade utvecklingspunkterna som uppmärksammades efter arbetet med BG08.    
 
Som ett led i den arbetsinsats avseende CBRN-skyddsförmågan till BG08 blev 
resultatet väldig bra och fick bra gehör enligt ÖvLt Rune Karkea. Då konceptet 
framlades till Högkvarteret var det inga ändringar som gjordes.55 
 
Till BG08 krävde det mycket arbete eftersom en del funktioner behövde prioriteras bort 
till förmån för andra. Saneringsförmågan har exempelvis fått en minskad roll jämfört 
vad den har vanligtvis i CBRN-förband. Argumentationen för CBRN-skyddskonceptet 
har kretsat kring att funktionen skall kunna konstatera om ett område är farligt att vistas 
i snarare än att omedelbart kunna avvärja faran. 
 
Trots att arbetet togs emot väl av HKV och att konceptet var välgenomtänkt, 
uppdagades som nämnts ovan en del förbättringspunkter. Dels var det punkter som 
ÖvLt Rune Karkea själv hade reflekterat över och dels identifierades en del 
förbättringspunkter då evalueringen gjordes då BG08 var operativt. En av delarna som 
borde utvecklas var att tydligt beskriva hur CBRN-skyddskonceptet bör realiseras, där 
fokus bör ligga på den röda tråden mellan de olika nivåerna som finns inom CBRN-
funktionen. En annan brist med CBRN-skyddsförmågan som konstaterades var att det 
saknas vissa stödjande funktioner. Exempelvis behövs en logistiklösning som klarar av 
att hantera CBRN-funktionens krav.  
 
 
                                                
55 Karkea, Rune, HKV, Intervju, 2010-05-05 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete 2010-06-14 
OP 07-10 
Kd Sara Schiller 

 27 

 
Anledningen till att de uppdagade förbättringspunkterna inte kunde omarbetas tros bero 
på två olika faktorer. Den ena faktorn är att samarbetet mellan Totalförsvarets 
Skyddscentrum och HKV inte fungerade lika väl med arbetet till BG11. Som en följd 
av det bristande samarbetet kunde inte en grundlig arbetsprocess ta form, där man tidigt 
kunde få fram en grundplattform att arbeta vidare med. Då BG08 konceptet var under 
utveckling fanns det tre stycken befattningar i HKV där man arbetade med CBRN-
frågor. Befattningarna bemannades av Dan Magnusson, Bernt Åke Nensén samt 
Christer Widgren, och de tjänstgjorde på operativ och strategisk nivå.56 Genom att 
stödet fanns på denna nivå kunde de på ett genomslagskraftigt sätt stötta arbetet med 
utvecklingen av BG08. Då arbetet med BG11 genomfördes var de här befattningarna 
borttagna, vilket gjorde att det nu inte längre fanns någon att diskutera frågorna med i 
HKV på denna nivå. Nu fanns stödet istället på Arméns Taktiska Stab, det vill säga en 
lägre nivå. På den taktiska nivån fanns inte möjlighet att stöda på ett sätt som var lika 
framgångsrikt. Den andra anledningen till varför konceptet inte utvecklades mer tros 
vara hur Totalförsvarets Skyddscentrum internt hanterade den tilldelade uppgiften. 
Uppgiften bollades runt mellan olika avdelningar och personer och det tog lång tid 
innan någon ansvarig utsågs.57 Samarbetet mellan Totalförsvarets Skyddscentrum och 
HKV fungerade således inte lika väl denna gång som förut. Resultatet av CBRN-
skyddskonceptet blev snarare en uppfräschning av BG08 än ett ånyo genomarbetet, 
utvecklat koncept.  
 
Enligt den genomförda undersökningen kan det alltså konstateras att skillnaderna 
mellan de två koncepten inte är särskilt stora. Det förelåg dock ett behov av 
vidareutveckling, vilket inte kunde realiseras på grund av ovannämnda hämmande 
faktorer. 
 
Gällande de tidigare presenterade teorierna kan det utifrån det empiriska materialet 
konstateras den förmågebaserade teorin har varit dominerande i de båda fallen. Styrkans 
CBRN-skyddsförmåga har dimensionerats utifrån de politiska inriktningarna samt den 
hotbild som presenterats i FM UP. Denna hotbildsbeskrivning är inte kopplad mot 
specifika motståndare utan man pratar om olika scenarier man skall kunna hantera. 
Begreppet scenarier finns även att läsa då uppgifterna för EU Battle Group beskrivs. 
Det tyder på att resonemanget för styrkan kretsar kring förmågor snarare än utvalda 
motståndare. Hade det senare varit fallet torde uppgifterna beskrivits något smalare och 
mer konkreta. I hotbilden för de båda styrkorna diskuteras dock en del om terrorister, 
vilket skulle kunna ses som en mer definierad motståndare. Terrorister nyttjar i regel 
irreguljär krigföring, där de konventionella lagarna inte gäller. Det ställer andra krav på 
våra förband att även kunna hantera dessa hot. Utifrån ovanstående resonemang kan det 
konstateras att den förmågebaserade teorin har varit dominerande men att det även finns 
inslag av den hotgenererade teorin. 
 
Till BG08 tilldelades Finland ansvaret för CBRN-funktionen. De valde att lösa 
uppgiften med 31 stycken soldater och officerare. Eftersom de inte till fullo kunde leva 
upp till CBRN-skyddskonceptet som togs fram, beslutades att Sverige skulle stötta med 
en grupp på nio soldater och officerare. Till BG11 har denna personalstyrka reducerats.  
 

                                                
56 Karkea, Rune, HKV, Intervju, 2010-06-01 
57 Karkea, Rune, HKV, Intervju, 2010-05-05 
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Norge har valt att lösa i princip samma uppgifter med 12 stycken soldater och 
officerare.  
 
 
4.2 Diskussion av resultaten 
 
 
I arbetet med de båda styrkorna har författaren kunnat konstatera att den 
förmågebaserade teorin har varit dominerande. Att resonemanget och argumentationen i 
arbetsprocessen mellan de två styrkorna är så pass lika, bör vara ett resultat av att 
konceptet i BG11 endast blev en uppfräschning av BG08. Det fanns således inte något 
utrymme för att använda sig av andra metoder och teorier. Att det är den 
förmågebaserade teorin som varit av störst vikt kan ha sin förklaring i att det kan vara 
mycket svårt att peka ut en specifik CBRN-aktör.  
 
CBRN-begreppet innefattar även oavsiktliga händelser såsom kemikalieläckor eller 
oavsiktlig spridning av sjukdomsalstrande ämnen. I sådana händelser, vem kan utpekas 
som den skyldiga? Att peka ut en motståndare utifrån det här resonemanget förefaller 
inte helt realistiskt. Istället ter det sig mer naturligt att resonera utifrån vilka förmågor 
EU Battle Group skall besitta. De aktiviteter som EU Battle Groups skall kunna lösa 
bygger dels på olika typer av våld mellan parter (konfliktförebyggande och separation 
av parter med våld) men även på händelser som kan uppkomma utan att det finns en 
mänsklig faktor bakom (evakuering och stöd till humanitära insatser). Det här visar 
även på att den hotgenereade teorin inte skulle vara särskilt tillämplig på samtliga 
aktiviteter. Det beskrivs dock i de båda koncepten att förbandets uppgifter anpassas 
inför mission till bedömd hotbild. Kan den hotbaserade teorin att komma till 
användning då? Teorierna beskriver två sätt att utgå ifrån då en väpnad styrka sätts 
samman. Det kan tyckas att EU Battle Group redan är sammansatt, då beredskapen för 
styrkorna påbörjas. Dock framhävs vikten av det modulära systemet där valda delar av 
styrkan plockas ut till styrkans tilldelade uppgift (mission). Det här visar på att det 
kommer att genomföras ytterligare en analys inför varje mission. Det här arbetet 
framhävs avseende CBRN-funktionen, där det tydligt förklaras att uppgifterna skall 
skräddarsys inför den bedömda hotbilden. Alltså, i argumentationen och framtagandet 
av CBRN-skyddskoncepten har den förmågebaserade utgångspunkten varit gällande. 
Däremot framstår det som den hotbaserade teorin kommer att vara användbar då 
styrkan blivit tilldelade ett givet uppdrag. 
 
Trots att de politiska ingångsvärdena och ramarna för de två styrkorna skiljer sig åt, är 
detta inte något som tar sig uttryck i de två CBRN-skyddskoncepten. Rent formellt 
finns det således ingen tydlig skillnad mellan dem. Däremot skiljer det sig i vilken 
nation som de facto skall/skulle lösa uppgiften. Det här torde på något sätt visa sig i den 
reella förmågan. 
Författaren har identifierat tre olika faktorer som borde ha en inverkan på den reella 
förmågan. Den första faktorn utgår från vilka grundläggande metoder som den 
ansvariga nationen använder. Det vill säga hur löser nationen de ställda uppgifterna? 
Den andra faktorn är vilken materiel nationerna har. Har de två nationerna likvärdig 
utrustning för att kunna fastställa agens? Har de likvärdig framkomlighet på sina 
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fordon? Den tredje och sista faktorn är personalstyrkan. Finland (med hjälp av Sverige) 
löste uppgiften med 3,3 gånger större personalstyrka jämfört med vad Norge avser att  
 
göra. Alla de här tre faktorerna torde påverka slutresultatet. På papperet skall de leva 
upp till samma krav, men eftersom de har utbildats på olika sätt, inte har identisk 
CBRN-materiel samt olika stor personalstyrka borde det uppstå en klyfta mellan den 
reella förmågan som nationerna de facto levererar kopplat mot den formella förmågan. 
Nedan visas en bild som schematisk beskriver resonemanget: 
 
 

Bild 6: Formell förmåga kontra reell förmåga. 
 
 
Ytterligare en reflektion kopplat till reell och formell förmåga är Norges uttalade vilja 
att inte delta i övningar inom ramen för BG11. Det här torde förutom ovannämnda 
resonemang utgöra en märkbar skillnad med tanke på hur CBRN-förbandsenheter 
arbetar. CBRN-förbandsenheter arbetar genom att förbandet aktivt stödjer andra 
förband i sitt arbete och därmed inte arbetar helt självständigt.  Detta blir särskilt tydligt 
för ett BG som eventuellt kommer till ett nytt missionsområde med sina specifika 
förutsättningar. För att uppnå denna förmåga är det av största vikt att CBRN-förbandet 
integreras i den förberedande tränings- och övningsverksamheten och inte helt agerar i 
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sitt eget spår. Detta verkar nu tyvärr bli fallet för BG11 då det norska bidraget enbart 
kommer att anmälas klart och planeras för närvarande inte att delta vid BG11 
övningsverksamhet under hösten 2010. 
 
Hur kan det komma sig att det skiljer sig så pass mycket mellan de grundläggande 
förutsättningarna mellan de två nationerna? Endera skulle det kunna bero på att stater 
deltar i internationella styrkor såsom EU Battle Group med andra intentioner än att lösa 
verkliga problem. Ett syfte kan istället vara att få inflytande i internationella 
organisationer. Är så fallet flyttas fokus från den ställda uppgiften varvid det inte läggs 
något större arbete med att få fram optimala verktyg för att lösa den givna uppgiften. 
Det även vara så att det förmågegenererade perspektivet används generellt inom EU 
Battle Group, inte bara i CBRN-funktionen. Ett led i det här är att det blir svårare att 
utvärdera brister i den reella förmågan. Hade istället det hotgenererade perspektivet 
använts hade hotbilden därmed beskrivits av en mer konkret karaktär. Utifrån en 
konkret beskrivning torde det bli mer tydligt att 12 personer kommer leverera en annan 
typ av resultat än 31+9st.  
 
 

5 Avslutning 
 
5.1 Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka skillnader som finns i analysen av 
CBRN-skyddsförmågan i BG08 och BG11. Ett delsyfte för att kunna genomföra 
undersökningen har varit att beskriva hur EU Battle Group konceptet har tillkommit 
samt vad det innebär. Utifrån uppsatsens syfte har följande frågeställningar legat till 
grund för arbetet: Vilka förändringar har gjorts i analysen av CBRN-funktionen i BG08 
och BG11? Om det finns några förändringar hur förklarar man och förstår de här 
förändringarna? Utifrån de rådande politiska ingångsvärdena för de två styrkorna har en 
viss, dock liten, diskrepans identifierats. Den största skillnaden är vilken nation som 
skall bidra med förmågan. Den skillnaden är dock inget som är synbart i de framtagna 
CBRN-skyddskoncepten. Däremot har det framkommit under undersökningens gång att 
det utifrån en del befattningshavare på Totalförsvarets Skyddscentrum funnits en 
önskan om att utveckla konceptet på ett antal punkter till BG11. Dels på grund av den 
evalueringen som gjordes av BG08 och dels de som har arbetat med de båda CBRN-
skyddskoncepten. 
 
5.2 Slutsatser 
 
Utifrån HKV-skrivelse att ORBAT BG08 måste ändras till BG11 har det i denna 
undersökning visat på att det de facto inte föreligger några markanta skillnader mellan 
BG08 och BG11. Då arbetet med BG08 tog form fanns det stöd i HKV att tillgå på den 
operativa och strategiska nivån till skillnad från arbetet med BG11. På BG11 fanns nu 
befattningshavare med CBRN kompetens på taktisk nivå vilket inte kunde genera ett 
lika adekvat stöd. Utifrån den genomförda undersökningen förefaller det vara viktigt att 
stödet finns att tillgå på rätt nivå i HKV. 
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Argumentationen kring de två koncepten har kretsat kring den formella förmågan. 
Författaren har utifrån undersökningen konstaterat att den förmåga som levereras till  
 
BG08 och BG11 sker på olika grunder. Det här torde leda till en märkbar skillnad i den 
reella förmågan. Den här skillnaden beror främst på tre faktorer: metod, personal och 
materiel. På alla de här tre punkterna skiljer det sig mellan de två nationerna. De 
använder sig av olika metoder, de har olika stor personalstyrka (Finland 31+9, Norge 
12st) samt att det är avgörande vilken materiel de använder sig av. Två hypoteser som 
förklarar denna skillnad har presenterats i uppsatsen. Endera har de stater som ingår i 
styrkan inget egenintresse av att lösa uppgifter inom ramen för EU Battle Group. Syftet 
skulle istället vara att få inflytande i internationella organisationer, varvid det inte läggs 
någon större arbetskraft vid den förmåga som nationen skall besitta. Den andra 
hypotesen utgår från att EU Battle Group använder det förmågebaserade perspektivet. 
Det här leder till att hoten inte konkretiseras vilket medför att det då blir otydligt vilka 
resurser som kommer att krävas för att lösa uppgifter.  
 
  
5.3 Förslag på ny forskning 
 
I undersökningen som genomförts för denna uppsats har författaren främst identifierat 
två ämnesområden. Det första tar sig utryck i den vetenskapliga arbetsmetoden där jag 
ser en utvecklingspotential för den här typen av undersökningar. Denna undersökning 
kan ses som ett embryo med utvecklingspotential. Det skulle vara användbart att finna 
ett välutvecklat verktyg för den här typen av undersökningar, eftersom man även 
framgent kommer att behöva genomföra liknande arbetsprocesser till kommande EU 
Battle Groups (förutsatt att Sveriges politiska åtagande kvarstår). 
 
Den andra funderingen som dykt upp under arbetets gång är skillnaden mellan den 
reella förmågan och den formella förmågan. Det hade varit intressant att kunna hitta en 
metod för att jämföra den formella kompetensen med den reella. Genom att kunna mäta 
skillnaden dem emellan torde en framtagningsprocess av en förmåga underlättas. Jag 
tror att det inte bara är CBRN-funktionen som kan dra nytta av det, utan att det även 
finns andra förmågor med liknande problem som skulle ha intresse av att använda sig 
av denna typ av analysmetod. 
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