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Våra första internationella insatser – ett tecken på beslutsvilja? 
Sammandrag 
Målsättningen med uppsatsen har varit att åskådliggöra beslutsprocesserna på främst strategisk och
militärstrategisk nivå inför det svenska beslutet att delta i de militära FN-missionerna i Suez 1956, 
Kongo 1960 och på Cypern 1964.  Men också att studera deployeringen vid den inledande insatsen. 
Uppsatsen har därmed syftat till att finna svar på varför det gick relativt fort att fatta beslut om insats 
samt deployera förbanden – svar som kanske kan lära oss något inför framtida liknande beslut – till 
exempel med EU Battle Group. Graham Allison’s teorier om Organizational Process och 
Governmental Politics har utgjort den vetenskapliga ramen för att hjälpa till att förklara 
beslutsprocesserna. Metoden för att uppnå detta har varit att genomföra tre fallstudier över nämnda 
insatser med en kvalitativ granskning av olika av källor.  
 
Uppsatsen pekar på att det har funnits en stark politisk vilja att genomföra insatserna. I ett fall har 
regeringen förvisso varit mycket tveksam. Rent generellt har besluten fattats snabbt och effektivt 
innan riksdagen gav sitt medgivande. Man kan därmed se regeringens ageranden som en syntes av 
beslutsamma ledande politiker med ett tillhörande väl utvecklat regeringskansli med mycket god 
förmåga att koordinera sin vilja gentemot riksdagen och oppositionen i utrikesnämnden samt mot de 
militära myndigheterna. I samtliga fall har delar av den militära ledningen var tveksam till insats 
med hänvisning till befälsbrist och att beredskapen skulle bli lidande. Krigsmakten har dock alltid 
varit lojal och snabbt verkställt besluten.  
 
När det gäller deployeringen så pekar uppsatsen på att Sverige och FN varit beroende av främst USA 
när det gäller strategiska flygtransporter. Allisons teorier har bidragit till ökad förståelse för 
beslutsprocesserna 
 
Nyckelord: 
Militärhistoria, statsvetenskap, politiska beslutsprocesser, fredsfrämjande operationer, FN-
missioner, UNEF, ONUC, UNFICYP, Graham Allison  
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Abstract 
The aim of this study is to reveal the decision-making process at strategic and 
military strategic level that led to the Swedish military UN engagement in 
Suez 1956, Congo 1960 and Cyprus 1964. Moreover, the aim is to study the 
deployment phase. The purpose is therefore to find answers, which can 
explain why these decisions and deployments were made quite rapidly and 
why there were differences between and within the two levels. The history 
may help us to make fasts decisions in the near future – for example, when the 
Swedish / Nordic EU Battle Group will be used. Graham Allison’s theories 
about Organizational Process and Governmental Politics constitute the 
scientific frame. These theories help us to understand the processes and the 
differences. The method to achieve this has been to make three case studies 
where the primary and secondary sources from archives, diaries and books 
etcetera have been examined. 
 
The thesis shows that there has been a strong political will in two of the cases. 
In the last case however, the government has been doubtful whether to take 
part in the mission or not.  But generally, the decisions have been made 
rapidly and effectively before the consent of Parliament. One could therefore 
see the government’s actions as a synthesis of resolute leading politicians with 
a well developed cabinet, which had good ability in coordinating their will 
against Parliament and the opposition in the advisory council on foreign 
affairs, as well as against the military authorities. In every case there has 
however been some reluctance from leading military generals. The lack of 
enthusiasm was due to their objective during the Cold War: to keep as many 
officers and non-commissioned officers as possible in Sweden at high military 
preparedness on purpose. However, the military authorities have shown great 
loyalty to the political level – they have therefore quickly executed the 
political decisions.  
 
Furthermore, the thesis shows that both UN and Sweden have been dependent 
on the United States’ Air Force when it comes to strategic airlifts. This 
dependence has also been shown earlier. The Swedish Supreme Commander 
asked for better airlift capacity for the benefit of the UN as late as in the 
sixties. Graham Allison’s theories have helped to understand both the process 
and the differences that have been identified. However, the theories cannot 
explain all the perspectives and varieties of the decision-making process. For 
example, the role and impact of Dag Hammarskjöld 1956 and 1960 and the 
pressure of ”the super powers” in 1964. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Försvarsmaktens viktigaste uppgift idag är att ställa förband till förfogande för 
internationella insatser. Försvarsberedningens senaste rapport från juni 2004 
poängterade också att Försvarsmakten måste öka sin förmåga både kvantitativt 
och kvalitativt. Man säger i samma rapport att Förvarsmakten också måste 
organiseras i syfte att den, till skillnad från invasionsförsvarets dagar och kalla 
kriget, numera skall användas. Överbefälhavaren (ÖB) gick i april 2005 ut 
med uppfattningen att alla svenska värnpliktiga borde ha obligatorisk 
skyldighet att ställa upp i internationella insatser. Emellertid har vi sett att bl.a. 
organisering och deployering av de internationella insatserna har varit 
behäftade med en del problem – inte minst när det gäller tidsaspekten och 
själva igångsättandet. När det till exempel gäller den första Kosovobataljonen 
så tog det allt för lång tid från det att regeringen avsåg medverka intill dess att 
förbandet var operativa och var på plats. I det fallet lämnade regeringen en 
proposition till riksdagen den 6 maj 1999. Dock fattade inte regeringen sitt 
beslut förrän den 26 augusti samma år, i samband med riksdagens utlåtande. 
Bataljonen var sedan på plats först i månadsskiftet oktober-november 1999 – 
alltså fem till sex månader senare.  
 
Med anledning därav avser jag att göra en retrospektiv studie över hur vår 
internationella förmåga har varit tidigare. Kanske finns det lärdomar att dra 
från 1950- och 1960-talet? Lärdomar som kanske har glömts bort eller 
förkastats i vår snabbt omdanande Försvarsmakt.  
 
Redan 1948 – endast tre år efter FN:s  bildande – kom Sverige att bidra med 
svensk civil och militär personal i observatörsmissionen UNTSO i Mellersta 
Östern. Därefter kom vi att bidra med truppkontingenter i Gaza 1956, Kongo 
1960 och Cypern 1964. Utöver detta sändes ett stort antal militära 
observatörer ut i oroshärdar världen över. Dessutom deltog svenska flygvapnet 
med flygenheter i Libanon 1958 och i Kongo under 1960-talet. 
 
Intresset för att studera detta väcktes redan för drygt 20 år sedan, då jag deltog 
som ung 20-åring i Cypern-missionen UNFICYP 1983- 84 under den 
karismatiske dåvarande överstelöjtnanten Bo Pellnäs. 1994 skrev jag också en 
C-uppsats i statsvetenskap där jag efter egna erfarenheter gjorde en fallstudie 
av UNPROFOR och analyserade FN:s förmåga och förutsättningar. Denna 
uppsats rönte visst intresse nationellt sett, då Dagens Nyheters dåvarande 
utrikeschefsredaktör – Olof Santesson, belyste mitt alster och dess slutsatser 
på DN:s ledarsida den 4 april 1995. Vidare så deltog jag som militär 
observatör i UNTSO 1997. Således har jag hunnit läsa en hel del om våra 
svenska internationella insatser men också skaffat mig egna erfarenheter. För 
övrigt kan jag inte neka till att jag är road av historia. Denna uppsats skall 
därmed ses som en syntes av mitt intresse för försvarspolitik och historia. 
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1.2 Syfte & problemformulering  
Målsättningen med denna uppsats är att studera det initiala beslutsfattandet 
och dess tidsförhållanden inför ett svenskt militärt engagemang inom FN:s 
ram under kalla kriget. Men också att studera hur dessa initiala beslut omsattes 
på förbandsnivå med tanke på hur man genomförde själva deployeringen för 
att komma på plats i insatsområdet.  
 
Syftet är således att dels åskådliggöra hur dåtidens strategiska och 
militärstrategiska beslutsprocesser såg ut och dels peka på vilka eventuella 
skillnader i uppfattningar som fanns mellan de båda nivåerna. Emellertid 
syftar uppsatsen även till att bringa ljus över hur deployeringen och tilltrans-
porterna genomfördes. Det övergripande syftet är därmed att finna svar på 
varför det ofta gick relativt fort att fatta beslut om insats samt deployera 
förbanden – svar som kanske kan lära oss något inför framtida liknande beslut. 
 
Frågeställningar: 
  
• Hur, på vilket sätt och hur lång tid tog det för riksdag och regering att fatta 

besluta om deltagande med svenska FN-förband? 
 
• Vilken ståndpunkt hade Krigsmakten, hur organiserade man sitt besluts-

fattande och vilka var tidsförhållandena? 
 
• På vilket sätt genomförde förbanden deployeringen vad gäller strategiska 

transporter och hur lång tid tog det? 
 
• Kan Allisons två teorier Organizational Process och Governmental Politics 

förklara beslutsfattandet och de eventuella skillnader som fanns mellan å ena 
sidan riksdagens och regeringens och å andra sidan krigsmaktens upp-
fattningar och beslutsavsikter? 

 

1.3 Avgränsning 
Jag avser att avgränsa denna studie till åren 1956 till 1964. Motivet till detta är 
att jag medvetet vill studera de skeenden och beslut som fattades innan vi 
började bli en aktör inom EG och EU. Detta innebär således att jag medvetet 
väljer bort att analysera det svenska engagemanget på Balkan, vilket av många 
anses utgöra ett trendbrott i vår svenska säkerhetspolitik.1 Men denna studie 
skall också vara retrospektiv. Dessutom skulle en mer omfattande studie kräva 
en betydligt större arbetsinsats än vad som är möjligt att genomföra under 10 
veckor på C-nivå.  
 
Undersökningen kommer endast att omfatta genomförda internationella 
insatser med väpnad styrka. Således väljs observatörs- och polismissioner bort 

                                                 
1 Medverkan i UNPROFOR grundades enligt många bedömare på grundval av kriterier som 
för oss svenskar var nya. Bl.a. har det sagts att detta var ett bevis på att regeringen Bildt ville 
visa sig värdig den ansökan till EG / EU som regeringen Carlsson lämnande in 1990 och att 
man 1992-93 vill vissa att Sverige var en aktör bland andra på den för oss nya arenan Europa. 
Trendbrottet skulle i så fall vara att vi tidigare såg lojaliteten mot FN som primär jämfört med 
att vi från början av 1990-talet såg oss allt mer som en del av Europa.   
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som igångsatts under perioden. Dessutom studeras bara den inledande besluts-
processen vilken ledde till beslut om insats. I övrigt så avgränsas studien till 
relationen och interaktionen mellan såväl riksdag och regering som 
regeringskansliet och: 
 

- Krigsmakten – främst på central militärstrategisk nivå 
- Det svenska insatta internationella förbandet 
- I förekommande fall FN i New York  

1.4 Tidigare forskning  
Med stöd av Försvarsdepartementet och Försvarsmakten har hittills fyra 
böcker getts ut vilka behandlar UNEF I, ONUC,  UNFICYP och UNEF II. 
Dessa böcker är rikt illustrerade med ett som jag bedömer mycket seriöst 
upplägg. Böckerna är metodmässigt likformigt utformade och bygger på 
mycket omfattande studier av vetenskapliga uppsatser, intervjuer, arkivstudier 
vid Krigsarkivet och UD m.fl. arkiv samt på dagböcker och ett omfattande 
studium av tryckta och andra otryckta källor. Förre arméchefen Nils Sköld är 
författare till böckerna om UNEF I och ONUC. Militärhistorikern och 
översten Bertil Stjernfeldt har författat boken om UNEF II medan 
generallöjtnanten Gustaf Welin författat boken om UNFICYP. Emellertid så 
fokuserar dessa böcker främst på att täcka de samlade svenska insatserna över 
hela dess tid vid respektive mission. Böckerna ligger därmed endast till del i 
linje med detta arbete. Dess kanske största styrka ligger i de rika hänvisningar 
som finns till olika primär- och sekundärkällor. 
 
Sofia Ekfeldt Nyman har inom ramen för forskningsprogrammet ”Sverige 
under kalla kriget” författat en uppsats om Motiven bakom Sveriges 
deltagande i FN:s fredsbevarande styrkor i Kongo 1960-1964.  Hon har 
främst studerat huruvida det fanns någon diskrepans mellan officiella och ev. 
inofficiella motiv. Hennes slutsats är att så inte var fallet och att Sveriges 
engagemang i Kongo grundades på en liten oberoende stats vilja att föra en 
aktiv utrikespolitik inom ramen för FN. Föreliggande uppsats fokuserar inte på 
beslutsmotiven varför den bör ses som en naturlig fortsättning på Nymans 
arbete.  
 
Dåvarande majoren Håkan Birger författade 1996 en enskild utredning vid 
MHS där han analyserande de inledande svenska FN-insatserna i Kongo 1960, 
Mellersta Östern 1973 och Bosnien 1993.2 Emellertid fokuserade Birger på 
frågor rörande beredskap varvid han föreslog att våra militära förberedelser 
borde öka till förmån för snabbare insatstider. Birger studerade inte de 
politiska beslutsprocesserna eller interaktionen mellan strategisk och 
militärstrategisk nivå. I övrigt så kom han i korthet fram till att NATO svarade 
för de inledande transporterna i samtliga av hans fall. Sammanfattningsvis kan 
den förevarande uppsatsen ses som fortsatt forskning inom ämnesområdet. 
    

                                                 
2 Birger, Håkan. ”Erfarenheter av insatstider med svenska FN-förband” 1996. 
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1.5 Metod 
Studien utgår från ett kvalitativt angreppssätt – främst genom litteratur- och 
arkivstudier av dokument, dagböcker, böcker och andra källor som behandlar 
beslut och förhållande rörande våra internationella insatser. I något eller några 
fall genomförs intervjuer med vissa för uppsatsen centrala personer. Jag kom-
mer vidare att göra tre fallstudier där jag avser studera det svenska engage-
manget gällande; Gaza och UNEF I 1956, Kongo och ONUC 1960 samt 
Cypern och UNFICYP 1964.  
 
Avsikten är att studera de inledande beslutsprocesserna inför varje mission 
utifrån tre aspekter: 

- hur den politiska och strategiska nivån fattade beslut och agerade;  
- hur Krigsmakten, främst den militärstrategiska nivån, och dess berörda 

delar fattade beslut och agerade; 
- hur deployeringen genomfördes, främst med hänsyn till hur man 

genomförde transporterna till insatsområdet. 

De teorier och modeller som uppsatsen vilar på redovisas inledningsvis i ett 
eget kapitel för att sedan återkomma i analysfasen. Avsikten är att knyta ihop 
det empiriska materialet med de teoretiska utgångspunkterna med syftet att 
försöka fördjupa förståelsen avseende beslutsfattandet och dess processer.   

1.6 Material och källkritik 
Materialet till uppsatsen består av både primär- och sekundärkällor. I det 
längsta har primärkällor nyttjats och då i form av riksdagstryck (propositioner, 
och utskottsbetänkanden), regeringens skrivelser till ÖB och Krigsmakten– 
och så kallade kungliga brev, telegram mellan UD och FN-ambassadören, 
promemorior författade vid UD; försvarsstaben; arméstaben med flera. Där-
med har Stockholms universitetsbibliotek och UD:s arkiv samt krigsarkivet 
varit ovärderliga för arbetet. De böcker om UNEF, ONUC och UNFICYP som 
tidigare nämnts har varit till mycket stor hjälp. Dels som källor och dels som 
källhänvisningar. I flera fall, då primärkällor saknats, har därför dessa  
nyttjats. Emellertid finns en viss fara med det – böckerna är skrivna på 1990-
talet och flera decennier efteråt. Förvisso baseras böckerna till stor del på de 
primärkällor som här har nyttjats, men också på intervjuer. Därmed är inte 
närhetskriteriet till fullo uppfyllt. Dessutom är de skrivna av officerare vilket 
gör att det kan finnas viss risk för försköning – det kan därmed vara något 
tendentiöst. Men i många fall, då så varit möjligt, har böckernas källor 
kontrollerats mot primärkällorna, vilka befunnits överensstämma. Dagboks-
anteckningarna från Ehrensvärd och Undén har varit till mycket stor hjälp. 
Men även där finns lite problem med närhetskriteriet då båda dessa gavs ut på 
1990-talet. Vi vet därmed lite om hur dagboksanteckningarna fördes av Undén 
och Ehrensvärd. I övrigt har FOA-forskaren Sune Perssons arbete om 
Cypernbataljonen varit till stor hjälp. Han kunde dessutom konstatera att det 
då (1991) inte fanns några kända memoarer som hade belyst 
Cypernbataljonens tillkomst. Sammanfattningsvis anser jag ändock att 
källorna tillsammans utgör ett gott empiriskt underlag som nyttjats med 
vetskap om dess brister.            
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1.7 Centrala begrepp, definitioner och förkortningar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Jag har utgått från en av de fyra definitioner NATO använder sig av; ”The relocation of  
forces to desired areas of operation”. Källa: NATO Standardization Agency (NSA) AAP-6 
(2004)  

Ast Arméstaben 

Ast/FN Arméstabens FN-avdelning – upprättad hösten 1956 

Deployering Förflyttningen av styrkor till det avsedda operationsområdet3  

Fst Försvarsstaben 

KrA Krigsarkivet 

Kungligt brev (Kbr) I 1809-års författningen hade som bekant regenten en annan 
roll, vilket bl.a. innebar att kungen var ordförande i 
regeringskonseljen m.m. De skrivelser och propositioner till 
riksdagen, allmänna författningar, fullmakter på ämbeten och 
tjänster samt kungliga beslut och befallningar i övrigt, kallades 
därmed för kungligt brev – även då det författades vid ett 
departement. Enligt 1974 års regeringsform är det regeringen 
som utfärdar de officiella ämbetsskrivelser som det tidigare 
ålåg kungen att utfärda. 

KP-bil 

 

Bepansrat svensktillverkat hjulfordon (Volvo & Scania) byggt 
på lastbilschassi. Beväpnad med en kulspruta samt utrymme 
för skyttesoldater baktill. Användes bl.a. i Kongo och på 
Cypern.  

Regeringskansliet Alla departement tillsammans, inklusive statsministerns kansli.  

ONUC Operation des Nations Unies au Congo 1960- 1964. (Sverige 

deltog hela perioden) 

UD Utrikesdepartementet – del av regeringskansliet. FN-

ambassadören är en del av UD:s utrikesförvaltning.  

UDA UD:s arkiv 

UNEF United Nations Emergency Force, Gaza, 1956- 67. (Sverige 

deltog hela perioden) 

UNFICYP United Nations Forces In Cyprus, 1964 - -  (Sverige deltog  

1964- 87) 

UNEF United Nations Emergency Force, Gaza, 1956- 67. (Sverige 

deltog hela perioden) 

USAF United States Air Force 
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2. Teori4  
Politiska och militära beslut påverkas i stor grad av både organisatoriska och 
politiska beslutsprocesser och dess implikationer.  Statsvetaren Graham 
Allison skrev 1971 det numera klassiska verket ”The Essence of Decision”.5 
Där förklarade han Kubakrisen utifrån olika perspektiv och modeller. I boken, 
som kom ut i en helt ny utgåva 1999, beskriver Allison tre modeller och 
analysverktyg. Den första modellen utgår från en rationell aktörsmodell där 
staten ses som en mer eller mindre enhetlig beslutsenhet – The Rational Actor. 
Således det som har kallats för ett statsaktörsperspektiv. Denna modell har 
stort inflytande från Hans Morgenthau´s rationella statsmannaskap och Tomas 
Schelling´s spelteorier. Allisons andra modell belyser Kubakrisen ur ett 
organisatoriskt beteendeperspektiv – Organizational Process. Ett perspektiv 
som sätter fokus på att en regering i sitt beslutsfattande är beroende av och i 
viss mån är i händerna på olika subgrupperingar och deras uppfattningar och 
beslut. Således med betydelsen att olika institutioner i statsförvaltningen och 
regeringen kan ha olika agendor och målsättningar. Den tredje modellen i 
Allisons analys fokuserar på ett mer individuellt beslutsfattande på 
regeringsnivå och i den centrala statsförvaltningen – Governmental Politics. 
Med andra ord hur interaktionen mellan de olika beslutsenheterna är och vilka 
eftergifter samt beslut man fattar.  
 
Jag har efter stor möda därmed funnit att de två senare modellerna från Allison 
kan vara lämpliga som teoretisk ansats i uppsatsen. Dels har Allison 
bevisligen kommit att påverka statsvetarsamhället6, dels har han varit aktuell 
här på Försvarshögskolans chefsprogram enär volymen varit kursbok inom 
ramen för nationell beslutsfattning. 
 
Meningen är att modellerna och teorierna skall kunna verka som 
analysverktyg i det avslutande kapitlet och dels hjälpa till att förklara besluts-
processerna vid såväl riksdag och regering som vid de militära myndigheterna. 
Dels också förklara eventuella skillnader i beslutsavsikter och ageranden 
mellan regeringen och de militära myndigheterna. Men också att hjälpa till att 
förklara varför det eventuellt fanns meningsmotsättningar inom Regeringen 
och Krigsmakten när besluten tog form.   
 
Allison tar sin utgångspunkt i den amerikanska administrationen när han i sina 
analyser resonerar om de tre modellerna. Med anledning därav kan man rikta 
viss kritik mot teoriernas giltighet då USA:s statskick och organisatoriska 

                                                 
4 Teorikapitlet baseras på Allison, G.  The Essence of Decision. 1999.  Det finns emellertid en 
mängd uppsatser och essäer vilka delvis har använt samma teorier som i föreliggande arbete. 
Vissa av dessa uppsatser och essäer har varit viktiga som inspirationskällor i mitt studium av 
Allisons teorier. T.ex; Karlsson, H. Bureaucratic Politics and Weapons Acquisition. 2002 och 
Ljunblom, M & Todeklev, N. Halliburton, en viktig aktör i beslutsprocessen inför kriget i 
Irak? 2004. 
5 I boken A New Handbook of Political Science nämner man att Allison initierade en ny typ av 
forskning i och med The Essence of Decision. Man menar där att analyser av utrikespolitiskt 
beslutsfattande fick nya perspektiv. 
6 Ibid.  Kapitel 1 ”Political science: The Disciplin” av Robert E Godin och Hans-Dieter 
Klingemann. Där listar författarna upp ett antal klassiska och betydelsefulla statsvetenskapliga 
böcker där Allisons The Essence of Decision anses vara en sådan.   
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uppbyggnad skiljer sig markant från den svenska. Kanske främst genom att 
USA är en republik med en stark presidentmakt. Dock har jag för avsikt att 
försöka anpassa analysen så att teorierna blir tillämpliga på svenska 
förhållanden. 

 

2.1 Regeringsmaktens beslutsfattande – Organizational Process 
Allison’s andra modell beskriver hur olika organisationers processer rent 
allmänt kan begränsa och påskynda en given beslutsprocess. 7Till att börja 
med genom att organisationer ofta bedriver sin verksamhet efter någon form 
av ”Standard Operating Procedures – SOP” eller en given dag- och arbets-
ordning. Denna samling styrdokument är ofta en konsekvens av etablerade 
doktriner, tidigare operativa erfarenheter och andra för organisationen 
historiska samt kulturella betingelser.8 Därmed skapas speciella 
förutsättningar för respektive organisations beslutsprocess och beslutsavsikt. 
Vidare så skiljer sig organisationer åt när det gäller syfte ändamål och 
funktion. Därmed är det naturligt att olika organisationer finner olika lösningar 
och beslutsavsikter.9 Något en regering måste kunna hantera. En annan viktig 
aspekt handlar om organisationens egen inre struktur. Stora organisationer kan 
ofta vara så komplexa att maktfördelningen i realiteten blir otydlig – något 
som kan leda till att organisationen i sig blir otydlig varvid man levererar icke 
koordinerade beslutsavsikter.    
 
Det centrala i Allisons teori om Organizational Process utgår därmed från 
följande koncept eller teman:10       
 
• Av vilka organisationer, eller vilka organisatoriska komponenter, består 

regeringen av? 
 
• Vilka egenskaper och förmågor samt förbehåll står den aktuella 

organisationen för när det gäller att producera information om det 
aktuella förhållandet? 

 
• Vilka egenskaper och förmågor samt förbehåll står den aktuella 

organisationen för när det gäller förslag på lösning? 
 
• Vilka egenskaper och förmågor samt förbehåll står den aktuella 

organisationen för när det gäller att implementera aktuell lösning? 
 

2.2 Regeringsmaktens beslutsfattande – Governmental Politics 
Det centrala med denna teori går ut på att staten vare sig är en enhetlig aktör 
eller att den endast skulle bestå av ett antal organisationer. I denna teori är 
individerna i fokus i något man skulle kunna kalla ett politiskt spel. 
Beslutsprocessen är inte helt öppen utan sker delvis dolt med inslag av både 

                                                 
7 Allison, G. The Essence of Decision. 1999, s. 145 
8 Ibid., s. 169 f 
9 Ibid., s. 144 
10 Ibid., s. 390 
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köpslående och interna överläggningar samt samtal. Allison menar vidare att 
de inblandade aktörerna har olika syften vilket avspeglar deras individuella 
och organisatoriska preferenser. Olika aktörer uppfattar också de nationella 
målen på sitt vis. Det centrala i Allisons teori om Governmental Politics utgår 
från följande teman:11 
 

• Vilka är deltagarna, vilka intressen företräds och hur påverkar de statens 
beslut? Allison identifierar fyra olika grupperingar; Chiefs, t.ex: presid-
enten, försvars-, finans- och utrikesminister, ÖB, chefen för Central 
Intelligence Agency m.fl.; Staffers: respektive Chiefs stab; Indians: 
politiska och icke politiska tjänstemän i departementen; Ad Hoc Players: 
andra viktiga aktörer som t.ex. diplomater, journalister och riksdags-
ledamöter m.fl.12 

 

• Vad är det som formar deltagarnas uppfattningar och ställningstaganden? 
Här är personernas bakgrund och lojaliteter intressanta. Har till exempel 
det politiska parti jag företräder en tydlig uppfattning eller värdering i 
det aktuella fallet? Finns förpliktelser mot väljare eller det företag jag 
företräder samt mot andra organisationer? Man måste därmed räkna med 
att dessa lojaliteter och förpliktelser kan innebära att individernas 
agerande och beslut är en konsekvens av omgivningens förväntningar. 
Dessutom är de deltagande individernas personlighet och erfarenhet 
intressanta i detta perspektiv, samt hur individerna påverkar varandra i 
den sammansättning som råder vid beslutstillfället.13 Avslutningsvis kan 
man sammanfatta detta tema med aforismen: ”where you stand depends 
on where you sit”.14 

 

• Det tredje temat handlar om hur man skall förklara individernas infly-
tande och makt på resultatet? Här är ens formella makt och ansvar samt 
position viktig. En annan viktig aspekt är huruvida individen har kontroll 
på information, resurser samt förmågan att kunna övertala andra.15 

 

• Allison tar till sist upp ett begrepp han kallar ”action channel”. Med 
detta menas att de inblandade individernas ståndpunkter, inflytande och 
intressen sammanflätas i speciella, formella och icke formella kontexter 
eller processer. Detta kan mynna ut i olika rekommendationer eller 
värderingar. Allison pekar här till exempel på; militära värderingar 
gjorda av olika staber, rekommendationer från utrikes- och försvars 
departement med mera. Således är vissa action channels formellt styrda 
– till exempel av författningen.16 

                                                 
11 Ibid., s. 390 
12 Ibid., s. 296 
13 Ibid., s. 298 f 
14 Ibid., s. 307  
15 Ibid., s. 300 
16 Ibid., s. 300 ff 
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3. Fallstudier 

3.1 Gaza och UNEF I 

3.1.1 Bakgrund17 
Anledningen till kriget i Mellersta Östern 1956 är flera. Israel hade 1948 blivit 
en självständig och suverän stat. Därpå följde ett krig mellan Israel och 
arabstaterna Libanon, Syrien, Jordanien, Irak och Egypten. Arabstaternas 
motgångar i kriget ledde bl.a. till en del omvälvningar i flera arabländer. I 
Egypten resulterade detta i en militärkupp där kungen störtades och en ny 
ledare - överste Gamal Abdul Nasser – trädde fram.  De yngre officerarna – 
dit Nasser får anses höra – var välutbildade med starka band till brittiska 
traditioner. Hans militärregim förde en försiktig västorienterade politik med 
inslag av neutralitetstänkande. Nasser tecknade också ett avtal med 
Storbritannien 1954 om evakuering av Suezkanalzonen.  
 
I februari 1955 angrep Israel Egypten vid två tillfällen. Gränsstrider och 
ömsesidiga räder mellan de båda staterna blev allt vanligare under resten av 
året med 47 och 216 dödade israeler respektive egypter som följd. Detta kom 
delvis att ominrikta den Egyptisk politiken gentemot Israel och där Egypten 
försökte stärka sin militära kapacitet med vapenköp i väst.  
 
FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld18 lyckades dock kyla ner 
gränskonflikten något med en resolution i juni -56 om eld upphör och strävan 
efter lag och ordning. Tyvärr meddelade USA i juli –56 att man inte skulle 
bevilja ett stort lån för byggande av Assuandammen – detta trots tidigare löfte. 
Därvid kom Egyptens relationer med omvärlden att tillspetsas då Nasser fann 
en annan finansiell lösning – han meddelande omvärlden att han avsåg 
nationalisera det anglo-franska Suezkanalbolaget i syfte att finansiera 
Assuandammen, men att aktieägarna också skulle kompenseras.    
 
I detta skede kände sig britterna med Anthony Eden i spetsen besvärade över 
utvecklingen. Man kände att deras intressen var hotade av Nasser. Även 
fransmännen anslöt sig till britternas hållning och i augusti –56 började de 
båda länderna att planera ett anfall mot Egypten. Israel såg här en möjlighet 
att avvärja ett hot i söder varför man anslöt sig till de båda stormakterna.  
 
Planen gick ut på att Israel skulle blixtmobilisera och anfalla samt ta 
Sinaihalvön, vilket gjordes den 27-30 oktober. Därefter ställde Frankrike och 
Storbritannien ett ultimatum där man planenligt krävde att Israel och Egypten 
skulle dra tillbaka sina styrkor. Egypterna accepterade inte ultimatumet varför 

                                                 
17 Detta kapitel baseras till huvuddel på: Sköld, N. I Fredens tjänst. 1990, kapitel 2-3 & 
Scharp, D. W. Soldat i FN. En minnesbok. 1981 
18 Svensken Dag Hammarskjöld (1908-1961) blev vald till FN:s generalsekreterare 1953. Han 
hade då en betydande ämbetskarriär bakom sig. Han hade bl.a. varit statssekreterare under 
knappt tio år i finansdepartementet. Från 1946 var han verksam vid UD och blev dess 
kabinettssekreterare 1949-51. 1951- 53 var han konsultativt statsråd. Hans första stora 
framgång i FN kom när han 1955 lyckades få loss amerikansk flygare från Kina sedan 
Koreakriget. Källa: Nationalencyklopedin.  
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både britter och fransmän anföll Suezområdet redan den 30 oktober på 
kvällen. Den 5 november landsteg de och tog Port Said.  
 
Såväl USA som Sovjet reagerade starkt på anfallet varvid man agerade inom 
FN. Den 7 november gick samtliga parter med på en vapenvila. 
Generalförsamlingen gav generalsekreteraren  till uppgift att lägga fram en 
plan om en FN-styrka. Hammarskjöld presenterade redan nästa dag – den 5 
november – en plan och ett underlag för en ny resolution. Generalförsam-
lingen antog denna med bred marginal varvid uppgiften att organisera och 
leda styrkan kom att gå till chefen för UNTSO.    
   
I och med beslutet i FN den 4 november påbörjade Hammarskjöld planeringen 
för en FN-styrka. Ett led i denna planering var att han kontaktade Sverige. 
Sverige svarade som bekant ja varvid organisering och utbildning av styrkan 
därefter gick relativt snabbt. Den 19 november ryckte huvudtruppen in för 
utbildning för att den 24 november avresa till Mellanöstern. Styrkan bestod av 
en reducerad infanteribataljon om 340 man – fördelade på två 
skyttekompanier och ett stabskompani (inklusive underhållsfunktion) jämte 
bataljonsstab om 15 man. 

3.1.2 Regering och riksdags inledande beslutsprocess  
Frågan till Sverige om vi kunde ställa upp ett militärt förband ställdes till UD 
sent den 4 alternativt tidigt den 5 november.  Beslutet att delta i UNEF 
förefaller vid en första anblick vara fattat på mycket kort varsel och på ett 
snävt beslutsunderlag. Kungl. Maj:t svarade nämligen FN och Hammarskjöld 
efter en extra konselj19 redan den 5 november: 
 
  ”att den svenska regeringen i princip är beredd att medverka till upprättandet av 

en svensk militär kontingent, avsedd att ingå i de berörda internationella 
styrkorna. I svaret framhålles att regeringen förutsätter att styrkornas uppdrag är 
begränsat till det i resolutionerna den 4 och 5 november 1956 angivna syftet och 
icke innefattar en vakthållning inom området under obestämd tid eller i avvaktan 
på att de politiska frågor som berör området, erhåller sin lösning. Regeringen 
utgår vidare från att svensk trupp icke skall stationeras på utländskt territorium  
utan vederbörande stats samtycke , och räknar med att kostnaderna till väsentlig 
del skall bäras av FN enligt särskild överenskommelse som bör träffas härom 
med FN.”20   

   
Med all rimlighet torde man inom regeringen därmed ha berett beslutet innan 
konseljen. Vem och vad som stod för beredningen är mig inte känt.  
 
Den 5 november beslöt även regeringen att skulle man att avlägga en 
proposition till riksdagen om att Sverige skulle organisera en svensk militär 
kontingent att ställa till FN:s förfogande i Främre Orienten. Regeringens 
proposition författades och förelades således riksdagen samma dag som FN:s 

                                                 
19 Konselj var en vedertagen men inofficiell benämning på de sammanträden med kungen och 
statsrådet vari regeringsärendena enligt 1809 års regeringsform formellt avgjordes. Källa: 
Nationalencyklopedin. 
20 Kungl. Maj:t proposition  Nr 198, 1956,  s. 2 f 
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förfrågan ställdes till den svenska regeringen.  Kungl. Maj:t  föreslog 
riksdagen att : 
 
”a) bemyndiga Kungl. Maj:t  att enligt förut angivna riktlinjer organisera  en svensk 
militär kontingent, avsedd att ingå i en F.N.-styrka med uppgift att trygga och 
övervaka fientligheternas upphörande i Främre Orienten; 
b) till kostnader för organiserandet av en svensk F.N.-styrka å tilläggsstat I till 
riksstaten för budgetåret 1956/57 under fjärde huvudtiteln anvisa ett 
reservationsanslag av 10 miljoner; samt 
c) bemyndiga  Kungl. Maj:t att, i enlighet med vad förut anförts, anlita anslaget till 
oförutsedda utgifter för täckande av kostnader för den svenska F.N.-styrkans 
verksamhet.” 21 
 
I propositionen beskrivs även läget i stort i Främre Orienten och vad Sverige 
haft för hållning i FN angående den aktuella frågan. Det bör kanske påpekas 
att det i ingressen till den proposition som förelades riksdagen, så tryckte 
regeringen på att: 
 

”i enlighet med sina förpliktelser som medlem i F.N. icke böra undandraga sig att 
medverka till upprättandet av en internationell vaktstyrka. I överensstämmelse 
med denna uppfattning har kungl. Maj:t förut denna dag beslutat svara general-
sekreteraren, att den svenska regeringen i princip är beredd att medverka” 22….   

 
Proposition 198 behandlades av riksdagen i ett utlåtande av statsutskottet. 
Utskottet hade inte mycket att erinra utan tillstyrkte propositionen, men 
tryckte på:  
 

 ”I likhet med departementschefen förutsätter utskottet, att särskild 
överenskommelse skall träffas angående bestridandet av kostnaderna för den 
svenska styrkan.”23 

 
Statsutskottet hemställde därmed att riksdagen skulle bemyndiga Kungl. Maj:t   
att: 

- organisera och sända ut FN-styrkan 
- anvisa ett reservationsanslag på 10 miljoner kr 
- anlita anslaget till oförutsedda utgifter 

 
Utskottets utlåtande kom den 12 november varefter riksdagen den 14 
november biföll detsamma.24 I riksdagsprotokollet från den 14 november 
finner man att statsrådet och försvarsministern Torsten Nilsson yttrade sig i 
andra kammaren. Han tryckte bl.a. på:  
 

”FN kan icke begära att styrkan förlägges eller opererar inom något lands 
territorium utan samtycke av detta lands regering. Det är alltså icke fråga om en 
tvångsaktion gentemot någon medlemsstat.  …… Vad angår vårt eget land har 
överbefälhavaren  erhållit i uppdrag att låta organisera en svensk FN-styrka. I 
anslutning till riktlinjerna i generalsekreterarens rapport har styrkan bestämts till 

                                                 
21 Ibid., s. 4 
22 Ibid., s. 2-3 
23 Statsutskottets utlåtande Nr 179, 1956, s. 3 
24 Riksdagsprotokoll Nr 29, 1956, s. 38 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  Sida 15 (52)  
ChP 03-05             2005-05-18 
Mj Johan Hansson    
 

en reducerad bataljon. Överbefälhavaren har sedermera fastställt en av chefen för 
armén uppgjord plan för organisationen av styrkan. 
   Angeläget är att truppen kan komma på plats så snart som möjligt. Vid 
organiserandet av den svenska styrkan försöker man också efterkomma denna 
önskan. Såvitt nu kan bedömas kan den vara färdig för avtransport redan nästa 
vecka. En mindre förtrupp kan dock avresa denna vecka.  
   Att truppen icke kan vara färdigorganiserad på kortare tid beror på flera 
omständigheter. Här i Sverige har vi som bekant inga stående styrkor, som 
omedelbart kan sättas in. Den svenska styrkan skall rekryteras på frivillig väg.  
Utväljandet av lämpligt folk tar sin tid.”25  

  
Försvarsminister Nilsson var ensam om sitt anförande i kammaren. Utskottets 
hemställan om riksdagens bifall bifölls därmed.   
 
Samma dag som propositionen författades så träffades också försvarsminister 
Torsten Nilsson och ÖB Nils Swedlund i ett sammanträde kl. 11.00 där de 
diskuterade det hela. 26 Förvarsdepartementet författade även ett s.k. kungligt 
brev (Kbr) daterat 5/11. Detta Kbr upprättades med hjälp av officerare från 
arméstaben, vilka sedan skulle verkställa ordern. Det ställdes således till 
Krigsmakten men ankom inte officiellt förrän 12/11. Där framgår att uppgiften 
att organisera FN-styrkan ställdes till dåvarande ÖB – generalen Nils 
Swedlund. Av det Kungliga brevet framgår vidare att:27 
 

” På därom gjord hemställan finner Kungl. Maj:t gott föreskriva, att en svensk 
militär kontingent bestående av en reducerad bataljon enligt särskild 
organisationsplan, skall organiseras och, under förutsättning av riksdagens 
medgivande, utsändas till Främre Orienten för att för ovan angivet ändamål 
ställas till förfogande för Chef för det av F.N. enligt generalförsamlingens beslut 
denna dag upprättade kommandot för den internationella F.N.-styrkan. 

 
Kungl. Maj:t uppdrager åt ÖB att med beaktande av nedanstående föreskrifter 
och enligt de närmare direktiv som cheferna för utrikes- och 
försvarsdepartementen äga utfärda låta organisera kontingenten. 
 
ÖB äger att i den omfattning han prövar lämpligt till lägre militär chef delegera 
beslutanderätten i frågor som röra kontingenternas organiserande och 
verksamhet. För kontingenten skall upprättas särskild organisationsplan.”  

 
Det 10-sidiga kungliga  brevet kom vidare att på sidorna 2-10 mer i detalj 
reglera bestämmelser för kontingenten.  Bl.a. framgår att personalen skall vara 
frivilligt rekryterad och att det skall tecknas anställningsavtal om sex 
månaders tjänstgöring samt att en bataljonschefen skall utses och ”som i 
förvaltningshänseende skall äga regementschefs befogenhet.” Som avslutning 
på det kungliga brevet så ”bemyndigar Kung. Maj:t försvarets centrala 
förvaltningsmyndigheter att tillhandahålla kontingenten erforderlig 
sjukvårdsmateriel, tygmateriel ammunition, beklädnad….”28 

                                                 
25 Ibid., s. 39 
26 Sköld, a.a., s. 40. Skölds källa är för övrigt Carl-Erik Almgren – dåvarande chef för 
Försvarsstabens arméavdelning. 
27 KrA, ”Kbr angående organiseringen av en FN-styrka”  till ÖB á 10 sidor. Upprättat vid 
Kungl. Försvarsdepartementet den 5/11 1956 
28 Ibid., s. 10 
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3.1.3 Krigsmakten i den inledande beslutsprocessen 
ÖB delegerade uppgiften att organisera Sveriges första FN-styrka till chefen 
för armén - generallöjtnant Carl August Ehrensvärd.  I boken  I fredens tjänst 
så menar Nils Sköld29 att Ehrensvärd inte var positiv till att organisera och 
skicka en iväg ett svenskt föband. Han var orolig angående FN:s förmåga att 
leda en sådan styrka samtidigt som han var rädd att förbandet skulle bli 
inblandat i besvärliga politiska situationer.  Vidare menar Sköld att chefen för 
armén ansåg att uppgiften skulle komma att kräva för många aktiva befäl i 
anspråk samtidigt som utbildning och krigsberedskap skulle bli lidande i 
Sverige.30  
 
Ehrensvärd skriver själv i sin dagbok från 6 november 1956 att: 
 

” Både jag och ÖB voro ytterligt tvivlande på värdet av enstaka kompanier under 
det att de blå försvarsgrenscheferna tycktes tycka att det var på något sätt ”stiligt” 
att vi voro med. ”31 

 
Sköld ger vidare en bild av att de militära staberna och cheferna som lojala 
och vana att driva igenom och verkställa de beslut politikerna fattat. Bl.a. 
skriver han: 
 

 ” Det bör framhållas att de militära staberna var lojala och vana ’att gilla läget’ 
så snart de politiska besluten var fattade. Då gällde det att göra sitt bästa”.32 

 
De bör framhållas att läget i omvärlden var ganska spänt hösten 1956. 
Förutom krisen i Suez så hade Sovjet invaderat Ungern vilket fått till följd att 
beredskapen även i Sverige delvis var höjd. Dessutom hade Sovjet gått in med 
armédivisioner i Polen och Öst-Tyskland. I Sverige var även statsbudgeten 
hårt ansträngd, varför militärledningen brottades med försvarsministern ett 
antal budgettekniska frågor.33  
 
Arbetet med att organisera FN-styrkan fortskred således vid arméstaben. 
Generalstabskaptenen Nils Sköld utarbetade den 6/11 ett utkast till 
organisation för bataljonen. Då hade han och de militära staberna genom 
telegram från FN-ambassadören Jarring, fått ytterligare information från FN i 
New York över deras senaste tankar om styrkan och dess tillblivelse. 
 
Den 9/11 förankrade chefen för armén organisationsförslaget hos 
försvarsministern. Kapten Sköld deltog i föredragningen. Sköld lämnade även 
över ett organisationsförslag till statssekreteraren vid Försvarsdepartementet 
för en kommande gemensam beredning och förankring vid övriga departement 
i regeringskansliet.  Samma dag – den 9/11, skickade arméstaben ut en 
                                                 
29 Nils Sköld var vid denna tid detaljchef vid arméstabens organisationsavdelning. Det var han 
och hans avdelning som fick till uppgift att utarbeta ett mer konkret förslag till hur FN-
bataljonen skulle sättas upp. Nils Sköld var son till förre försvarsministern Per Edvin Sköld. 
Nils Sköld kom sedermera att tjänstgöra som kompanichef vid UNEF. Han blev 
generallöjtnant och chef för armén 1976 –84. 
30 Sköld, a.a., s. 41 
31 Ehrensvärd, C-A. ”Dagboksanteckningar 1938-1957”. 1991, s. 375 
32 Sköld, a.a., s. 41 
33 Ehrensvärd, a.a., s. 375 
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arméorder till samtliga arméförband angående organiseringen av en svensk 
FN-styrka. 
 
I denna order utsågs P 3 (sedermera P 10) att vara organiserande, utrustande 
och utbildande myndighet för kontingenten. Där angavs även organisation, 
bestämmelser för personal och förmåner, hur ansökan skulle gå till (ansökan 
insänd senast 12/11), m.m. m.m. I nämnda order orienterade arméstaben om 
att det hade upprättats en FN-detalj vid arméstaben från den 8/11. Blanketter 
för anställningsavtal bifogades. Ordern undertecknades av chefen för 
arméstaben med P u a  CA.34  
 
Den 10/11 skickade arméstabens utrustningsdetalj ut en order till 
materielförvaltningarna angående styrkans materiel (int, tyg, sjv, 
gradbeteckningar och utländsk materiel). Den 13/11 sändes en order till 
Militärbefälhavaren för IV milot (med kopia till C P 3, C FN-bat,  C Ast / Utr) 
angående den förtrupp man avsåg sända iväg den 17 alt 18/11. Innebörden av 
ordern var att förtruppen skulle utrustas och utbildas m.m. i snabb takt och 
ställas i sex timmars beredskap från 12.00 den 17/11.35  

3.1.4 Deployering och tilltransport 
FN-högkvarteret i New York reglerade i huvudsak alla transporter mellan 
Sverige och Mellan Östern. Såväl personal som materiel flygtransporterades 
till insatsområdet.36 En förtrupp på 29 man flög den 18 november i ett United 
States Air Force (USAF) Globemasterplan till Neapel för att den 21 november 
fortsätta i ett Swissairplan till Abu Suweir i Egypten där man anlände samma 
dag.37 
 
Huvudstyrkan om ca 300 man lämnade Sverige och Bromma i ett antal av 
USAF Globemasterplan den 24 november. Bataljonen samlades i Neapel där 
man mer eller mindre oplanerat blev stående i ca en vecka. I krigsdagboken 
för bataljon I. G kan man också skönja bataljonschefens frustration över denna 
väntan i Neapel:  
 

”26/11 Upprepade påstötningar från batC till UNEF ledde inte till något beslut 
om avtp för bat personal.  
27/11 Fortfarande intet besked om avtp. UNHQ i New York meddelar 
ordningsföljd för avtp frn Neapel – svenskar och finnar sist å listan. Telegram till 
Fst med begäran om flygtp av 6 jeepar.”  38 

 
Truppen flög den 3 december i sex kanadensiska C-119 till Abu Suweir. När 
det gäller materielen så hade den svenska bataljonen ett försthandsbehov av 
utrustning inklusive 10 dagars livsmedel till en sammanlagd vikt av 30 ton. Då 
den totala flygtransportkapaciteten inte räckte till för att frakta både materiel 
och trupp samtidigt tog det ytterligare 5 dagar att få materielen samlad till Abu 

                                                 
34 KrA, ”Svensk FN-styrka” 3 bilagor varav 1 hemlig. nr 43:22. Upprättad vid Ast/FN avd O 
den 9/11 1956 
35 Ibid., ”Förtrupp ur svenska FN-bataljonen” Upprättad vid Ast/FN den 13/11 1956 
36 Sköld, a.a., s. 55  
37 Scharp, a.a., s. 17 ff 
38 KrA, FN-arkiv, FN-avd 1 Gaza, D1, 1956-57, Krigsdagbok bataljon nr 1  
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Suweir. Då saknades ändå de fyra fordon som hade flugits från Sverige till 
Neapel. Dessa gick på båt därifrån, ankomsten är dock okänd. Kanada kom för 
övrigt att bli den nation som ensam satte upp FN:s flygtransportenhet inom 
ramen för UNEF.39 
 
Kontingenterna från Brasilien, Kanada, Indonesien och Jugoslavien kom med 
fartyg och hade egna fordon med sig, vilket underlättade den fortsatta 
deployeringen när man väl var i operationsområdet.  Truppen från Norge, 
Danmark och Sverige m.fl. hade i princip inga fordon alls med sig. Detta 
löstes genom att FN fick köpa erforderliga fordon av britterna på plats. 1. 
kompaniet fick direkt uppgift att gruppera i Port Said under danskt befäl. Den 
förflyttningen löstes med tågtransport. Efter ytterligare några dagar, den 10 
december, förflyttades resten av den svenska bataljonen i Abu Suweir med tåg 
till grupperingsområde Port Said – en sträcka på cirka 70 km. 40   

3.1.5 Sammanfattning och händelseförlopp  
• FN: den 4-5/11; frågade Sverige om vi kunde ställa upp med trupp 

 
• Regeringen: den 5/11; svarade FN att man i princip var beredd delta. 

Författade efter ett möte i utrikesnämnden en proposition i ärendet  
  
• Försvarsdepartementet & arméstaben: den 5/11; påbörjade tillsammans 

författande av ett kungligt brev – order – från regeringen till Krigsmakten 
angående organiseringen av FN-styrkan 

 
• Arméstaben: den 9/11; chefen för armén och handläggaren Sköld föredrog 

Krigsmaktens förslag till organiseringen för försvarsministern. En 
arméorder skickades ut vilken reglerade hur rekrytering, utbildning och 
organisering skulle gå till. P 3 utsågs som ansvarig utbildande myndighet. 

 
• Arméstabens utrustningsdetalj: den 10/11; en arméorder skickades till 

materielförvaltningarna angående styrkans materieltillförsel. 
 
• Riksdagen: den 12/11 & 14/11; statsutskottet lämnade ett betänkande. Den 

14/11 voterade och biföll riksdagen regeringens proposition utan större 
debatt.  

 
• Försvarsdepartementet & arméstaben: den 12/11; regeringens detaljerade 

bestämmelser i det kungliga brevet stämplades in vid arméstaben. 
Skrivelsen ar känd sedan tidigare.  

 
• Arméstaben: den 13/11; en arméorder skickades ut angående förtruppens 

deployering. 
 
• FN NY & FN-bataljonen: den 19/11; förtruppen om 29 man lämnade 

Sverige och Bromma i ett flygplan tillhörande USAF. 

                                                 
39 Egge, B. (Red). Peace-keeping experience and evaluation. 1964, s. 194  &  Sköld, a.a., s. 68 
40 Sköld, a.a., s. 55 ff  
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• FN NY & FN-bataljonen: den 21/11; förtruppen anlände Abu Suweir i 

Egypten 
 
• FN NY & FN-bataljonen: den 24/11; huvudstyrkan lämnade Sverige och 

Bromma med USAF flygplan. Stannade i den italienska militärför-
läggningen i Neapel under 7-8 dagar – beredd på transport till Egypten. 

 
• FN NY & FN-bataljonen: den 3/12; huvudstyrkan lämnade Neapel i sex 

kanadensiska C-119 flygplan och anlände samma dag till Abu Suweir. 
 
• FN NY & FN-bataljonen: den 5-6/12; ett kompani ur den svenska 

bataljonen blev operativa i Port Said efter omgruppering med tåg. 
 
• UNEF & FN-bataljonen: den 8/12; bataljonens förstahandsbehov av 

materiel och utrustning anlände från Neapel till Abu Suweir. 
 
• UNEF & FN-bataljonen: den 10/12; efter omgrupperingar i Egypten med 

tåg var bataljonen som helhet operativ i Port Said  
 

3.2 Kongo och ONUC 

3.2.1 Bakgrund41 
Upphovet till att FN kom att engagera sig i Kongo på 1960-talet beror till del 
på kolonialmakten Belgien och dess ageranden i samband med Kongos själv-
ständighetssträvanden.  Belgiska Kongo blev således självständigt när makten 
överlämnandes till premiärminister Patrice Lumumba och president Kasavubu 
den 30 juni 1960.  
 
Ganska omgående uppstod inre stridigheter. När den gruvrika och ekonomiskt 
betydande Katangaprovinsen – under ledning av utbrytaren Moise Tshombe – 
den 12 juli bröt sig ur den nya staten, så kom premiärminister Lumumba att 
den 13 juli vädja till FN om hjälp. Någon dag tidigare hade även renodlade 
belgiska fallskärmsjägarförband satts in i Katanga med förevändningen att 
man ville skydda den vita befolkningen. Dock uppfattade både president 
Kasavubu och premiärminister Lumumba att de belgiska förbanden skyddade 
Katangas utbrytning. En viktig poäng i sammanhanget är att Katanga - till ytan  
en dryg femtedel av Kongo och lika stort som hela Sverige ungefär  - svarade 
för drygt hälften av Kongos inkomster. 
 
Kongo hade veckan innan de akuta problemen i Katanga begärt inträde som 
medlem i FN. Den dåvarande generalsekreteraren Dag Hammarskjöld och 
säkerhetsrådet hade också rekommenderat ett sådant inval.42 Därmed befann 
sig FN i en situation som i princip kunde likställas med att ett medlemsland 
sökte världsorganisationen stöd. Hammarskjöld tog med sig frågan till 

                                                 
41 Detta kapitel baseras på: Scharp, a.a.  &  Sköld, N. Med FN i Kongo. 1994  
42 I resolution 142 från 5 juli, så föreslog säkerhetsrådet att generalförsamlingen skulle anta 
Kongo som fullvärdig medlem. Internet 2004-12-02 http://ods-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/157/31/IMG/NR015731.pdf?OpenElement  
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säkerhetsrådets sammanträde för att där ta upp och diskutera läget i Kongo. 
Säkerhetsrådet och generalsekreteraren hade att hantera ett läge som å 
Belgiens sida förklarades av att man gjort en humanitär insats för att skydda 
sina medborgares liv. Den officiella kongolesiska uppfattningen var däremot 
att de belgiska styrkornas deployering i Katanga var en ren aggression.  I 
övrigt så uppfattade FN att läget i Kongo kunde få allvarliga konsekvenser på 
det internationella planet, inte minst då Sovjet den 13 juli anklagade Belgien 
för direkt militär intervention i Kongo med stöd av USA, Frankrike, 
Västtyskland och Storbritannien.43 
 
Redan natten mellan den 13-14 juli fattade säkerhetsrådet i resolution 143 
beslut om att kräva ett bortdragande av de belgiska styrkorna. Dessutom gavs 
generalsekreteraren fullmakt att tillsammans med den kongolesiska regeringen 
skapa förutsättningar för militärt stöd till Kongo. Hammarskjöld uppmanades i 
resolutionen att också rapportera särskilt till säkerhetsrådet. 
 
Med stöd av resolution 143 gick Dag Hammarskjöld vidare och beslutade att 
omedelbart organisera en FN-styrka vars två huvuduppgifter skulle vara att  
verka för lag och ordning till dess att de kongolesiska nationella styrkorna 
kunde återskapa lugn och lösa sina uppgifter samt att bädda för ett snabb och 
säker redeployering av de belgiska styrkrona. Den svenska generalmajoren 
Carl von Horn utsågs till militär chef (Force Commander) medan en annan 
svensk – docent Sture Linnér – utsågs till övergripande civil FN-chef i 
Kongo.44 Det första dygnet efter att resolution 143 antagits rekryterades ~500 
FN-soldater från Tunisien, Ghana, Guinea och Mali. Styrkans namn döptes till 
franska ONUC – Opéartion des Nations Unies au Congo  -  då Kongo var ett 
fransktalande land. Efter ytterligare ett antal dygn hade man rekryterat 4000  
man och sju bataljoner med ytterligare stöd från Etiopien och Marocko. 
 
Till saken hör att Hammarskjöld såg en kortvarig mission framför sig. Dock 
skulle ett omfattande hjälpprogram med betydande civila inslag stötta hela 
operationen. Den svenska regeringen tillfrågades av Hammarskjöld den 16 
och 17 juli. Regeringen var som vi kommer att se snabbt inne på att 
tillmötesgå FN och medverka till en deployering av svensk trupp i Kongo. 
Den svenska FN-bataljonen i Gaza avreste till Kongo redan den 19 juli. 

3.2.2 Regering och riksdags inledande beslutsprocess 
Generalsekreteraren Dag Hammarskjöld vände sig den 16 juli till Sverige med 
en förfrågan om att ställa mindre flygplan och personal till förfogande för 
insats i Kongo. Östen Undén45 skriver i sin dagbok: 
 

”Talade vid Erlander som var på Harpsund. Vi var ense att svara ja.”46  
 

                                                 
43 Scharp, a.a., s. 95 
44 Horn, Carl von. Fredens soldater.1966, s. 147- 53  von Horn var chef för 
observatörsmissionen UNTSO i  Mellersta Östern. Han ”lånades” tillfälligtvis ut från UNTSO 
och dess högkvarter i Jerusalem.  
45 Östen Undén var både akademiker (professor i civilrätt) och socialdemokratiskt statsråd i 
flera omgångar under perioden 1917 – 1962. Han var utrikesminister mellan 1945 och 1962. 
46 Undén, Ö. ”Anteckningar 1952-1966”. 2002, s. 616 
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Dagen därpå fick Undén ett nytt telegram från Hammarskjöld som även 
önskade en bataljon infanterister till Kongo. Detta telegram följdes av ett 
telefonsamtal där Hammarskjöld lät framföra att det var angeläget med ett 
snabbt svar. Mot bakgrund av rapporterna om allt sämre förhållande mellan 
den europeiska befolkningen i Kongo och de kongolesiska förbanden samt 
FN-trupperna, kände sig Hammarskjöld tvungen att få fram vit och helst 
europeisk trupp. Då han dessutom insåg att det var bråttom sneglade han på 
UNEF i Mellersta Östern - där fanns insatta FN-förband. För övrigt ville 
Hammarskjöld helst ha trupp från ett neutralt land för att blidka såväl belgare 
som kongoleser och stormakterna. Valet föll därmed på Sverige.47  
 
Söndagen den 17 juli 1960 blev enligt Undén en livlig dag. Han skriver: 
 

” 17/7  Nytt telegram från Hammarskjöld som nu ville ha också en bataljon 
infanterister, förslagsvis från Gaza-kontingenten, för en månad. – Livligt under 
söndagen. Bestämde i samförstånd med Erlander att ha en beredning måndag den 
1148 kl. 12 och utrikesnämnd på eftermiddagen samma dag.  – Kungen var i 
England o prins Bertil konvalescent i sin villa på rivieran. Prins Vilhelm regent 
men sysselsatt med fiske i Jämtland. En del resonemang om nödvändigheten att 
be honom resa ner. Jag tyckte vi kunde ha konstituerat en t.f. regering men Kling 
o af Geijerstam ansåg detta inte konstitutionellt. Så talade Erlander i tel. med 
prinsen ett par gånger.”49       

 
Intressant är att UD redan den 16 juli skickade ett positivt svar angående 
flygstyrkan till Sveriges ständiga representation vid FN. Detta svar grundade 
sig på en PM som var upprättad vid försvarsstaben av tjänsteförrättande 
försvarsstabschef. I svaret till den svenske delegaten finner man: 
 

” Ni instrueras framföra följande svar på generalsekreterarens förfrågan.  
Primo. Följande svenska personal och materiel kan ställas till förfogande för 
ifrågavarande ändamål. 
alfa. Flygförare för 8-14 lätta flygplan ( Utbildade på Piper Super Cub eller 
SAAB 91 och North American Harvard). 
Helikopterförare 5-6 ( Utbildade på Alouette eller Bell ……. ). 
gamma. Flygplanmekaniker……………. 
Secundo. Nedtransport av personal torde kunna ske genom svenska flygvapnets 
försorg. F………..    
Tertio. Med hänsyn till uttagning av personal och materiel hemställes besked 
snarast beträffande FN:s detaljerade  önskemål för att vidare åtgärder skall kunna 
vidtagas” 50 

 
Redan den 18 juli, efter statsrådsberedning och utrikesnämnd – fattade därför 
regeringen ett jakande beslut. Undén skriver i dagboken att det inte förekom 
några betänkligheter vare sig i statsrådsberedningen eller i utrikesnämnden 
och att man betonade att deltagandet var frivilligt.51 Beslutet innebar att den 
                                                 
47 UDA, ”PM Strängt förtrolig” – tre (3) sidor. Överlämnades till bl.a. stats- och 
försvarsministern. Författad av politiska avdelningens tjf avdelningschef, Per Lind den 17/7 
1960 
48 Enligt Karl Molin skall den 11 sannolikt vara den 18 
49 Undén, a.a., s. 616 
50 UDA, Telegram n:o 91 till Swedeleg i New York från UD den 16/7 1960. 
51 Undén, a.a., s. 616 f 
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svenska Gaza-bataljonens soldater skulle tillfrågas på frivillig basis för att 
sedan överföras till Kongo. Man angav en tjänstgöringstid om en månad i 
Kongo. I ett kungligt brev författat vid försvarsdepartementet den 19 juli 
reglerades ÖB:s och Krigsmaktens befogenheter m.m. samt rekrytering osv: 
 

” Kungl. Maj:t medgiver, att den svenska militära kontingent och 
sambandsavdelning, som står till förfogande för chefen för kommandot för The 
United Nations Emergency Force för tjänstgöring i Främre Orienten, må under en 
tid av omkring en månad och under nedan angivna förutsättningar disponeras  för 
uppgifter i Kongo…….I anslutning härtill föreskriver Kungl. Maj:t, att i 
kontingenten eller avdelningen ingående personal må tagas i anspråk för här 
ifrågavarande tjänstgöring endast efter eget medgivande. Kungl. Maj:t 
bemyndigar överbefälhavaren att vidtaga åtgärder...Vidare medgiver Kungl. 
Maj:t, att ur krigsmakten må till Förenta Nationernas förfogande för avsedda 
ändamål ställas dels högst tjugo lätta flygplan, dels ock efter vederbörande eget 
åtagande erforderlig personal för högst tjugo flygplan och helikoptrar. ”52  
 

Utöver infanteribataljonen hade man således även fattat beslut om att bidra 
med svensk personal och materiel för organiserandet av en flygtransport-
styrka inom ONUC.  Man trodde att det skulle röra sig om ett 20-tal lätta 
flygplan och helikoptrar med personal.  

3.2.3 Krigsmakten i den inledande beslutsprocessen 
Försvarsledningen i Sverige var inte till fullo involverad i beslutsprocessen 
inför insatsen med den svenska Gaza-bataljonen. Insatsen gällde ju inlednings-
vis en månad. Detta innebar att det var UNEF och staben i Jerusalem som gav 
order om att förbereda en förflyttning till Kongo. Denna order gavs den 17 juli 
av chefen för UNEF .53 Den svenska generalmajoren Carl von Horn, som hade 
varit chef för UNTSO, utsågs den 15 juli till FN:s överbefälhavare i Kongo.54 
 
Krigsmakten hade i dialog med regeringskansliet ånyo påtalat att det skulle få 
negativa konsekvenser för den svenska beredskapen m.m. om man nödgades 
rekrytera ytterligare en bataljon. I en PM från UD:s politiska avdelning skriver 
man: 

” 4. Från ÖB:s sida har i yttranden om fortsatt svenskt deltagande i FN-styrkan 
framhållits, att ifrågavarande åtagande medför ogynnsamma konsekvenser för 
såväl beredskap som främst utbildning, särskilt i vad avser armén. 
5. Försvarsstaben har vid samråd idag framhållit, att nyssnämnda synpunkter 
med ökad styrka skulle göra sig gällande i fall av utökning av ytterligare en 
bataljon. 
6. Alternativ med uppsättande av en ny bataljon i Sverige för insats i Kongo är 
redan av tidsskäl uteslutet. Från FN har förklarats, att ……..”55  

 
När det gäller armébataljonen hade inte Krigsmakten mycket i övrigt att 
tillägga. Man accepterade och medverkade således till att den svenska UNEF-
bataljonen skulle komma att förflyttas till Kongo under FN:s ledning. 
                                                 
52 UDA, Kbr., ”Till Överbefälhavaren ang. den svenska F.N.-kontingentens tjänstgöring i 
Republiken Kongo m.m.” Upprättade vid Kungl. Försvarsdepartementet den 19/7 1960 
53 Sköld, a.a., 1994, s. 46 
54 von Horn, a.a., s. 151 
55 UDA, ”PM”   – en (1) sida. Överlämnad till regeringen och författad av politiska 
avdelningens tjf avdelningschef  vid UD, Per Lind, den 17/7 1960 
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Angående den flygstyrka som sattes upp så vidtog våra militära myndigheter 
en hel del åtgärder. Redan under lördagen den 16 juli upprättade försvars-
staben som tidigare nämnts, en PM angående flygare och flygplan till Kongo: 
 

” En preliminär undersökning av försvarets resurser att tillmötesgå FN:s 
framställning av flygplan- och helikopterförare, mekaniker och lätta flygplan 
har givit följande resultat. Flygförare för 8-14 lätta flygplan….. Helikopter-
förare, 5-6 ….. Flygplanmekaniker….Helikoptermekaniker….Flygplan…. Den 
tidpunkt då personal och materiel kan vara beredd att lämna Sverige är 10-14 
dagar efter regeringsbeslut i frågan. Gränssättande är tiden för vaccineringar 
vilken icke kan understiga 10 dagar. Nedtransport av personal och materiel 
torde kunna ske genom flygvapnets försorg.  …..Medverkan enligt nu angivna 
grunder kan ej ske utan konsekvenser för både beredskap och utbildning inom 
alla tre försvarsgrenarna.”56 
 

En flygvapenofficer tillfrågades också redan den 16 juli huruvida han kunde 
tänka sig att bli chef för en tilltänkt svensk flygstyrka. Han tackade ja och 
avbröt sin pågående semester och infann sig på försvarsstaben måndagen den 
18 juli. Under den föregående helgen hade försvarsstaben och flygstaben – 
alltså innan den officiella förfrågan kommit – gjort en uppskattning av vad 
Sverige skulle kunna ställa upp med. Man kom fram till att det rörde sig om 
ett 15-tal lättare flygplan och ett femtontal flygförare samt lika många 
flygtekniker, några helikopterförare och tekniker. Man trodde eller förutsatte 
att styrkan skulle komma att användas för övervakning och sambandsflyg 
samt enklare transporter, i likhet med FN:s och Sveriges deltagande i Libanon 
1958.57 
 
Överste Wennerström, tjf chef för försvarsstabens kommandoexpedition, 
föredrog också den 16 juli - den av försvarsstaben upprättade PM angående 
flygverksamheten - för försvarsministern. Wennerström uppfattade 
försvarsministerns uttalande ”att man skulle göra allt som kunde göras för att 
tillmötesgå generalsekreterarens framställning” som ett bemyndigande att den 
av försvarsstaben föreslagna personalen och materielen kunde erbjudas FN för 
ändamålet.58 
Under de närmaste dagarna anmälde sig ca 300 frivilliga till styrkan. Av dessa 
togs ca 40. man ut. Förutom att styrkan fick en flygvapenmajor till chef 
rekryterades även en senior officer och överste att ingå ONUC:s ledning och 
flygstab – ett svenskt framgångsrikt krav på att få med sig en förbindelse-
officer. Redan torsdagen den 21 juli lämnade förstyrkan om 13 man Bromma. 
Den 25 juli lämnade huvudstyrkan Sverige.59 

3.2.4 Deployering och tilltransport 
I bataljonens krigsdagbok finner man att bataljonschefen blev kallad till 
chefen för UNEF kl. 06.00 den 17 juli. Han kom då att tillfrågas huruvida den 
                                                 
56 UDA, ”PM” – en (1) sida. Överlämnad till regeringen och undertecknad av tjf 
försvarsstabschefen vid Fst, Bengt Rosenius, den 17/7 1960 
57 Hellström, L. Fredsflygarna - FN-flyget i Kongo 1960-1964. 2003, s. 30 
58 UDA, ”PM” – en (1) sida.  Överlämnad till regeringen och författad vid UD, undertecknad 
av Curt Lidgard, den 16/7 1960 
59 Hellström, a.a., s. 30 
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svenska bataljonen var villig att förflyttas till belgiska Kongo på en månads 
tjänst. Redan klockan 18 samma dag uppskattade bataljonsledningen genom 
förfrågan via den normala befälskedjan att ~95 procent var villiga. Två dagar 
senare, den 19,  anger man klockan 13.00: ”Regeringens ja anlände.” 60  
 
Den svenska infanteribataljonen återsamlades i Gaza under perioden 17-19 
juli. Av bataljonens 656 man kvarlämnades cirka 35 för skydd och bevakning 
av kvarlämnad viktigare svensk materiel, då man trodde att man skulle vara 
tillbaka en månad senare.61 Bataljonen förflyttades med tåg från Gaza till 
Kairo den 19 juli. Den 20 juli flögs sedan styrkan vidare från Kairo med hjälp 
av 19 transportflygplan ur US Military Transport Service från Tripolibasen. 
Tidigt på morgonen torsdag 21 juli anlände första flighten slutdestinationen 
Léopoldville. Bataljonen var till huvuddel återsamlad där under den dagen. 
Förflyttning kom att få namnet Swedmove 1.62   
 
Flygstyrkans deployering skilde sig markant åt. Till att börja med verkar 
uppgifterna har varit mer diffusa. Dessutom var det den svenska staten som 
hyrde in flygtransporten den 21 juli från Norge, vilka också skulle delta i FN:s 
flygstyrka. Den C-119 norrmännen opererade med, tog svenskarna och den 
norska styrkan till först Bryssel. Därefter Marseilles, Casablanca, Dakar, 
Accra m. fl. ställen. Man nådde Kongo och Leopoldville den 26 juli. Väl där 
fanns vare sig någon egentlig organisation för flygverksamheten eller någon 
som ville känna ansvar för svenskar och norrmän. Efter någon dag 
medverkande man själv till att få ordning på både verksamhet och gruppering 
m.m. Bl.a. fick svenskarna av US Army Air Force kvittera 10 DC-3, 6 
medelstora transportflygplan och åtta helikoptrar. Den 27 juli anlände 
resterande svenskar i en chartrad schweizisk DC 4 , två dagar efter avfärden 
från Sverige. Något senare fanns inom ONUC en flygtransportverksamhet 
som bestod av två huvudbaser vilka innehöll tre tunga transportdivisioner, en 
lätt transportdivision och en helikopterdivision m.m. Efterhand växte 
flygverksamheten varvid man opererade från sju baser – även innehållande tre 
divisioner  stridsflyg.63 Totalt tjänstgjorde knappt 1000 svenskar inom ramen 
för FN:s flygförband i Kongo under perioden 1960- 64. 

3.2.5 Sammanfattning och händelseförlopp 
• FN: den 16 och 17/7; frågade Sverige inledningsvis om vi kunde ställa upp 

med mindre flygplan, piloter och teknisk personal. Den 17 ställdes frågan 
huruvida Sverige var villig att även skicka Gaza-bataljonen till Kongo. 

 
• Försvarsstaben: den 16 juli64; undersökte vilka eventuella flygresurser som 

skulle kunna ställas till förfogande. Författade en PM som överste 
Wennerström samma dag föredrog för försvarsministern. Rekryterade en 
chef till den eventuella styrkan. ÖB påtalade för regeringen att det vore 

                                                 
60 KrA, ”Krigsdagbok FN-bataljon VIII 1960, juli-november” 
61 Ibid.  & Sköld, a.a., 1994, s. 46 
62 Scharp, a.a., s. 104. Scharps källa, vilken också finns i tryckt form i boken, är en notis i 
Dagens Nyheter den 21 juli 1960 
63 Hellström, a.a., kapitel 3 
64 Den 16 juli var 1960 en lördag 
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ogynnsamt för främst armén med att rekrytera en bataljon till utöver Gaza-
bataljonen. 
 

• Regeringen & UD: den 16/7; svarade FN att man i princip var beredd delta 
med den efterfrågade flygstyrkan.  

  
• UNEF & FN-bataljonen i Gaza: 17/7; påbörjade planering och vidtog 

åtgärder för eventuell omgruppering till Kongo. 
 
• Regeringen: den 17/7; förberedde sig för att på måndag den 18 juli 

genomföra utrikesnämnd och beredning med regeringen. Hemställde att 
regenten skulle resa till Stockholm. 

 
• Regeringen: den 18/7; utrikesnämnd och regeringsberedning genomfördes. 

Regeringen bestämde sig för att svara ja även vad gäller Gaza-bataljonens 
förflyttning till Kongo. 

 
• Försvars- & flygstaben: den 18/7; rekrytering och detaljplanering startade 

för flygstyrkan. 
 
• Försvarsdepartementet: den 19/7; regeringens detaljerade bestämmelser 

och order (skrivelse & kungligt brev) till Krigsmakten och ÖB angående 
organiseringen av FN-styrkorna till Kongo. 

 
• UNEF & FN-bataljonen i Gaza: 19/7; påbörjade omgruppering och 

tilltransport till Kongo med 656 man. 
 
• UNEF/ONUC & FN-bataljonen i Gaza: 21/7; huvuddelen av Gaza-

bataljonen var på plats i Kongo och Leopoldville. 
 
• Krigsmakten & FN- flygstyrkan: den 21/7; förtrupp om 13 personer flög 

från Sverige till Kongo. 
 
• Krigsmakten & FN- flygstyrkan: den 25/7;  huvudstyrkan om ca 30 

personer flög från Sverige till Kongo. 
 
• Krigsmakten & FN- flygstyrkan: den 26/7; förtruppen anlände Kongo. 
 
• Krigsmakten & FN- flygstyrkan: den 27/7; huvudstyrkan anlände Kongo. 
 
• Senare under år 1960 – under perioden augusti – oktober, blev det däremot 

ett helt annat läge. FN ville då ha en bataljon i både Gaza och i Kongo. 
Därmed kom regeringen att skriva en proposition i ärendet varför också 
riksdagen också kom att höras. Det innebar vidare att ÖB fick ett 
utredningsuppdrag där han för regeringen skulle redovisa hur Krigsmakten 
skulle kunna hålla en beredskapsstyrka om 1450 man för tjänstgöring 
inom FN. Av utrymmesskäl lämnar jag i övrigt hela denna beslutsprocess 
utanför denna uppsats.    
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3.3 Cypern och UNFICYP 

3.3.1 Bakgrund65 
I mitten på 50-talet började en mängd våldsdåd sprida sig på Cypern. Dåden 
iscensattes av den grekcypriotiska högerextremistiska terrororganisationen 
EOKA, de cypriotiska kämparnas organisation. Organisationen leddes av den 
cypernfödde greköversten Grivas vilken hade ett tvivelaktigt förflutet som 
grekisk officer i det tyskockuperade Grekland under andra världskriget. 
EOKA strävade efter att genomdriva en anslutning av Cypern till Grekland 
(enosis) med terror. Inledningsvis riktades terrordåden mot britter och dess 
anläggningar, men efterhand även mot turk- ock grekcyprioter. Man försökte 
på alla sätt att misskreditera britterna och illojala grekcyprioter som inte 
stödde EOKA. Den grekcypriotiske ärkebiskopen Makarios, som officiellt tog 
avstånd från EOKA, gav dem dock sitt tysta stöd. 1956 hade britterna 
engagerat turkarna på sin sida och utvisat Makarios III - EOKA hade man 
dock inte lyckats krossa. 
 
Ärkebiskopen på Cypern hade under den turkiska och brittiska tiden en unik 
ställning. Han var dels andlig ledare för den självständiga cypriotiska kyrkan, 
dels enligt traditionen ethnark (folkledare) för den kristna befolkningen. 
Därför hade det stor betydelse när ärkebiskopen gav EOKA sitt tysta stöd. 
Turkcyprioterna kom så också att organisera sig - i organisationen Volkan, 
sedermera TMT. Huvuddelen av terrorn bedrevs trots allt av EOKA, som allt 
mer attackerade egna grekcyprioter.  
 
Först 1957 började FN intressera sig för Cypernproblematiken. Året därpå 
började också NATO engagera sig och förespråka ett självständigt Cypern. De 
avgörande förhandlingarna genomfördes 1959 mellan Storbritannien, Turkiet 
och Grekland. Konstigt nog deltog inte Cypern i överläggningarna utan kom 
först med i slutfasen. Förhandlingarna resulterade i att Cypern blev en 
självständig suverän republik. De båda folkgrupperna skulle leva sida vid sida 
och tillsätta offentliga tjänster i förhållande till sin folkmängd. För Cyperns 
framtida politiska oberoende ställde sig Storbritannien, Grekland och Turkiet 
som garanter. Britterna säkerställde också i förhandlingarna att baserna 
Dhekelia och Akrotitri skulle förbli brittiskt territorium. Turkcyprioterna tilläts 
ha 650 militärer på ön och grekcyprioterna 950. Genom kompromissen gjorde 
Grekland den största eftergiften genom att avstå från enosis, medan Turkiet 
som inte kunde genomdriva en delning av Cypern, fick militärt fotfäste på ön. 
Även om Storbritannien fick ge upp sin kronkoloni kunde man fortsätta att 
utnyttja den strategiskt viktiga ön genom sina suveräna basområden. 
 
I slutet av 1963 utbröt omfattande strider mellan folkgruppernas miliser med 
anledning av en konstitutionell kris. Makarios – som återvänt 1959 och valts 
till president – hade då hotat med att driva igenom författningsändringar på 
egen hand. Det så kallade julkriget 1963 blev omfattande och tragiskt. Turkiet 
bad Grekland och Storbritannien att tillsammans med dem intervenera militärt 
för att få slut på blodbadet. Men varken greker eller britter ställde upp på 

                                                 
65 Detta kapitel baseras på: Bjarme, L. ”Cypern – statskupp och invasion”. 1975; Niemeyer, G. 
Cypern -  dramatisk ö. 1982; Persson, S. ”Svensk militär på Cypern”. 1991 
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någon sådan omfattande operation. Grekerna var redan mer eller mindre 
inblandade i grekcyprioternas strider och britterna, som visserligen redan hade 
en del trupp på ön, ansåg sig inte vilja blanda sig i för mycket. Suezkonflikten 
1956 hade gett dem en läxa menade man.  
 
Efter en styrkedemonstration av turkiskt stridsflyg över Nicosia i anslutning 
till nyåret 1963-64, lyckades man komma överens om ett eldupphör, varvid 
brittiska trupper skulle försöka hålla de stridande isär. Men britterna var få och 
deras framgång blev begränsad. Trots att engelsmännen fanns på ön och trots 
uppmaningar från Turkiet om att göra en gemensam kraftansträngning så 
lyckades man inte återställa ordningen och garantera att författningen 
följdes.66  
 
Efter komplicerade internationella förhandlingar under februari 1964 och med 
hot om turkisk ensidig intervention lyckades Makarios, Turkiet och Grekland 
komma överens om att en internationell fredsbevarande FN-styrka skulle 
komma till Cypern.  Den 4 mars antog så säkerhetsrådet resolution 186 om 
upprättandet av en fredsbevarande styrka; United Nations Forces in Cyprus – 
UNFICYP. Den 13 mars anlände de första kanadensiska styrkorna, men full 
operativ ansågs inte UNFICYP vara förrän 27 mars.  

3.3.2 Regering och riksdags inledande beslutsprocess 
Den underhandsförfrågan som FN:s generalsekreterare U Thant gjorde i 
början av februari 196467, besvarades först inofficiellt av FN-ambassadör 
Sverker Åström den 7 februari. I svaret, som andades stor skepticism, framhöll 
han att bl.a. mandatets utformning, garantimakternas och stormakternas 
inställning m.m. samt det faktum att Sverige f.n. inte hade någon tillgänglig 
trupp var förhållanden som skulle komma att avgöra regeringens beslut i 
frågan.  I Sverige var man också mycket skeptisk, av främst två skäl. För det 
första ansåg UD att operationen skulle kunna komma att betraktas som en ren 
NATO-operation, då  FN avsåg rekrytera flera NATO-länder som trupp-
bidragare. För det andra och som en konsekvens av NATO-bidraget, så ansåg 
man att Sveriges trovärdighet som neutral nation i så fall skulle äventyras.68 
 
Den 13 februari kom ytterligare internationella påtryckningar på Sverige. Det 
konsultativa statsrådet Palme i UD blev denna dag uppringd två gånger av den 
kanadensiska utrikesministern, en gång vardera av den brittiske, den 
amerikanska samt den finske ambassadören i Stockholm. I USA, Kanada och i 
Storbritannien var man orolig för på händelseutvecklingen på Cypern. Man 
ville uppmuntra Sverige att trots allt delta, den amerikanska ambassadören 
menade:  
 

”Man väl förstod de svenska svårigheterna att gå längre men varje ytterligare 
svensk åtgärd nu skulle kunna få stor betydelse för det kanadensiska beslutet att 
sända trupp…. Palme underströk att man från svensk sida fortfarande på Finland. 

                                                 
66 Skjelsbaek, K. (Red). The Cyprus conflict and the Role of United Nations. 1988, s. 62   
67 Jag har inte kunnat fastställa exakt datum eller hittat något dokument för denna 
underhandsförfrågan. Dock vet vi att FN-ambassadör Åström skickade ett telegram till UD 
den 3/2 där han visste att både FN och Makarios gärna skulle vilja se ett svenskt bidrag. 
68 Welin, G. & Ekelund, C. FN på Cypern. 1999, s. 31 
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I samma ögonblick en finsk positiv deklaration utfärdades, kunde Sverige börja 
vidtaga praktiska åtgärder. – Skulle det emellertid vara väsentlig betydelse om en 
kommuniké utfärdades att rekrytering kunde igångsättas omedelbart? Givetvis 
skulle detta inte innebära en förändring av den grundläggande ståndpunkten – 
annat neutral deltagande. ….  Palme betonade kraftigt att längre kunde inte 
Sverige gå. Vår neutralitet uteslöt längre gående åtgärder.69 

 
Dessutom lät Åström meddela situationens allvar och brådskande natur samt 
att även ett litet steg i positiv riktning kunde få stor betydelse, särskilt för 
kanaadensarnas inställning till ett deltagande.70 Även svenska ambassader i 
USA, London och Köpenhamn lät meddela att man i respektive land såg ett 
svenskt bidragande som mycket centralt. Såväl Finlands som Kanadas 
deltagande påstods hänga på huruvida Sverige skulle delta eller ej.  Från UD 
utgick dock samma dag, den 13/2,  ett telegram beträffande en eventuell 
Cypernsstyrka: 

” Uppgiften tillhör självfallet inte dem man ber att få kastade på sig , sade en 
svensk en svensk diplomat i FN idag. Att Sverige är negativt inställd till att ställa 
upp trupper i en fredsstyrka på Cypern har framförallt två anledningar…. Att 
Sverige skulle blanda sig in med militär personal i en ren Atlantpaktmanöver kan 
betraktas som helt uteslutet…..Att både UD och FN-delegationen så kraftigt tar 
avstånd från tanken på en svensk fredsstyrka på Cypern beror självfallet på att vi 
vill bevara vår neutralitet.”71 

 
Trots att Sverige signalerat en negativ inställning, ställde U Thant en 
preliminär förfrågan den 24/2 huruvida vi skulle vara villiga att delta i en FN-
ledd fredsstyrka på Cypern om säkerhetsrådet skulle fatta ett sådant beslut. 
Utrikesnämndens uppfattning i frågan påstås ha varit negativ.72 FN-
ambassadör Åström föreslog därför att svaret skulle bli varken ja eller nej. 
Han hade då meddelat UD att det borde finnas en bred enighet i säkerhetsrådet 
inför ett eventuellt beslut samt att ett krav på en balanserad sammansättning av 
förband borde finnas.73 UD instruerade den svenska FN-delegationen att 
utifrån Åströms ståndpunkter och utrikesnämndens skeptiska hållning ge ett 
avvisande svar till generalsekreteraren. U Thant bad dock Sverige omgående 
att inte lämna något offentligt svar överhuvudtaget för att på så vis inte ge 
allmän publicitet åt det svenska svaret. Så skedde också varför påtryck-
ningarna om svenskt deltagande från såväl FN, USA som Sovjet74 fortsatte.75 
 

                                                 
69 UDA, ”PM Strängt förtrolig” Överlämnad till regeringen och författad vid UD, 
undertecknad av Olle Tunberg, den 13/2 1964  
70 Ibid. 
71 Ibid. Telegram från Stockholm till ett antal ambassader den 7/2 1964 
72 Huruvida det hölls möte i utrikesnämnden den 24 eller 25 februari har jag inte kunnat 
fastställa. Dock uppger Persson, a.a., s. 30, att utrikesnämnden delade regeringens negativa 
inställning. 
73 UDA, Telegram från svenska FN-delegationen i New York den 25/2, nr 13 och 15 
74 Ibid. I ett telegram från FN-delegationen i New York den  4/3 till UD i Sthlm skriver 
Åström: ”Det kan vara av intresse notera att ryske undersekreteraren i FN Suslov vid samtal 
idag uttryckte livlig förhoppning att  Sverige skulle medverka i FN-styrkan. ’annars skulle 
denna riskera bli alltför ensidig. Er medverkan skulle göra generalsekreterarens uppgift 
mycket lättare.’ ”.  
75 Persson, a.a., s. 29 f 
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U Thant framställde därför en ny begäran om svensk trupp, helst en bataljon, 
den 2 mars. Denna mer formella förfrågan grundade sig på att det nu fanns ett 
förslag till resolution i bakgrunden.76 I en tidigare hemligstämplad PM77 från 
UD den 6 mars skrev chefen för UD:s politiska avdelning: 
 
”Läget den 2 mars. Regeringens förhoppning var att vår snabba negativa reaktion på 

generalsekreterare U Thants sondering om vår eventuella villighet att deltaga i en 
FN-styrka på Cypern skulle ha medfört, att vi icke fått förfrågan i saken riktad till 
oss. Så har emellertid nu skett. … Åström upprepade vid samtalet med 
generalsekreteraren de preliminära invändningar som vi redan givit uttryck för. U 
Thant genmälde emellertid att han önskade att kraftigt vädja till den svenska 
regeringen att ompröva sin inställning. … … 

 
Argument för och emot före resolutionens antagande. De betänkligheter  som 

regeringen från början har haft och även givit uttryck för till U Thant kvarstår. 
Sålunda medför våra redan betydande militära FN-engagemang svårigheter för 
oss att nu inlåta oss på ytterligare en betydande militär FN-operation. Särskilt på 
befälssidan skulle det vara förenat med olägenheter att rekrytera ytterligare en 
bataljon. Våra betänkligheter av politisk art är sig alltjämt gällande. … …    

 
Läget efter resolutionens antagande. De av de små makterna i säkerhetsrådet 

framlagda resolutionsförslaget antogs den 4 mars enhälligt av rådet. … … Över 
huvud taget får det ryska inlägget betraktas som påfallande positivt i jämförelse 
med vad man möjligen hade kunnat vänta från det hållet. … … Det torde vara 
obestridligt att den nu uppnådda graden av enighet om att utsända en fredsstyrka 
till Cypern är ett nytt politiskt faktum av stor vikt när det gäller för oss att ta 
ställning till frågan om svenskt deltagande i styrkan. … … Som läget nu har 
blivit ter det sig däremot nästan ofrånkomligt för oss att söka motsvara de 
förväntningar som världen över ställs på Sverige med hänsyn till vår traditionellt 
positiva inställning till FN och vårt stöd av dess fredsbevarande verksamhet. … 
… Jag har fattat vad som sades vid utrikesnämndens senaste sammanträde på det 
sättet, att inställningen inom nämnden till uppdraget egentligen var mindre 
negativ än den inställning som vi från regeringens sida givit uttryck åt.  … .. Om 
efter nämndens hörande det skulle bli regeringens beslut…………bör beslutet 
formellt sett kunna avfattas sålunda: ’Svenska regeringen förklarar sig principiellt 
beredd att försöka rekrytera en truppstyrka om en bataljons storlek……. Som 
första förutsättning för svenskt deltagande bör anges att Sverige icke blir det enda 
neutrala land som bidrar med trupp.’ ” 

 
I övrigt så ställde man i samma PM upp ett antal andra villkor, bl.a. att den 
svenska styrkan odisputabelt borde stå under FN:s ledning. Samma dag – den 
6 mars - genomfördes även ett sammanträde i utrikesnämnden med de nyss 
citerade PM:en som grund. Regeringen kom efter sammanträdet att fatta sitt 
principbeslut om deltagande. Den dagen skickades också ett pressmeddelande 
ut från regeringen och UD om att ”regeringen i princip är beredd att på 
frivillighetens grund söka organisera en svensk truppstyrka på en bataljons 
storlek att för en tid av tre månader ingå i den planerade FN-styrkan på 
Cypern.”78 

                                                 
76 Welin, a.a., s. 32 
77 UDA, ”PM Strängt förtrolig ’Fredsstyrka på Cypern’ ”  Upprättad vid UD av Wachtmeister 
vid politiska avdelningen den 6/3 1964 
78 UD, ”Utrikesfrågor 1964” Pressmeddelande den 6 mars. s. 72 f 
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Under perioden 6-13/3 pågick förhandlingar mellan Sverige och FN angående 
de villkor Sverige hade ställt. Emellertid kom regeringen att författa en 
proposition i ärendet den 13 mars. Däri föreslog regeringen riksdagen: 

” ..synes Sverige icke heller i detta sammanhang böra vägra sin medverkan. I 
enlighet med denna uppfattning har Kungl. Maj:t efter hörande av utrikes-
nämnden svarat generalsekreteraren, att den svenska regeringen är beredd att på 
frivillighetens grund söka organisera en svensk truppstyrka av en bataljons 
storlek……Minimitiden för rekrytering, organisation, utrustning, samträning 
m.m. beräknas uppgå till fyra veckor.”79    

 
Samma dag som proposition 113 överlämnades till riksdagen upprättades ett 
kungligt brev och skrivelse vid försvarsdepartementet. Denna riktade sig till 
överbefälhavaren. Man skrev:  

”Kungl. Maj:t gott uppdraga åt överbefälhavaren att skyndsamt vidtaga åtgärder 
för att förbereda organiseringen av en svensk militär F.N.-kontingent, omfattande 
omkring 700 man frivillig personal, avsedd att, därest Kungl. Maj:t så framledes 
beslutar, ställas till Förenta Nationernas förfogande….  ”80 

 
Den 13 mars utgick en nytt pressmeddelande från UD om att regeringen nu 
uppfattade läget så att de krav man uppsatt skulle komma att uppfyllas. 
Därmed meddelades att:  

”regeringen beslutat omedelbart igångsätta rekrytering av den tilltänkta FN-
bataljonen på Cypern” 

 
Riksdagens utlåtande angående proposition 113 kom i statsutskottets 
betänkande nr 38 den 2 april 1964. Utskottet tillstyrkte i allt väsentligt Kungl. 
Maj:t proposition. Dock menade utskottet att de kostnader som skulle komma 
att uppstå borde fördelas jämlikt av alla FN:s medlemsstater.    
 
När det svenska organiserandet kom igång under andra halvan av mars 1964, 
jobbade regeringen, och främst UD, med att vara en länk mellan våra militära 
myndigheter och svenska FN-delegationen samt FN:s högkvarter. I UD:s arkiv 
finns åtskilliga dokument och telegram rörande personal, transporter, materiel 
och finansiering. 

3.3.3 Krigsmakten i den inledande beslutsprocessen 
Redan den 26 februari författade försvarsstabschefen Car-Eric Almgren en PM 
angående eventuellt svenskt militärt bistånd till en FN-operation på Cypern. I 
sex punkter angavs mer eller mindre negativa aspekter på ett svenskt militärt 
bistånd. Man ifrågasatte:81 

                                                 
79 Regeringens proposition Nr 113 år 1964 
80 UDA, ”till ÖVERBEFÄLHAVAREN angående förberedelser för organiserande av en 
svensk militär F.N.-kontingent för tjänstgöring i Republiken Cypern. Upprättad vid Kungl. 
Försvarsdepartementet den 13/3 1964 
81 UDA, ”PM angående eventuellt svenskt militärt bistånd till FN-operation på Cypern” 
Upprättad av Chefen Försvarsstaben den 26/2. På det exemplar som finns i UD:s arkiv 
framgår det även man samma dag telegraferade innehållet till ambassadör Åström i New 
York. Försvarstabschefen Almgren var för tillfället generalmajor i armén. Han blev sedan chef 
för armén under perioden 1967- 76. 
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• huruvida de politiska förutsättningarna fanns för att nå syftet 
• att vi utöver bataljonerna i Kongo och i Gaza, med hänsyn till det 

kritiska befälsläget i Sverige, skulle ha möjlighet att avvara ytterliga 
cirka 50 stambefäl 

• uppdragets svårighetsgrad och dess förhållanden kopplat till för låg 
utbildningsståndpunkt bland manskap och befäl 

• huruvida det skulle vara möjligt att tjänstgöra vid sidan av 
stormaktstrupp 

• de stora risker som skulle kunna uppstå då befolkningen bedömdes 
avogt inställda mot britterna 

• huruvida det skulle vara möjligt att rekrytera ytterligare en bataljon – 
skulle det finnas några intresserade? 

 
Efter den formella förfrågan till Sverige den 2 mars författades ånyo en PM 
vid försvarsstaben. Denna är daterad 4 mars med kmd Arvas och övl 
Ljungqvist som referenter. Ljungqvist tjänstgjorde då som C Ast/FN82 varför 
denna PM får anses vara arméstabens uppfattning likväl. I nämnda PM 
redogjorde man för det aktuella läget och att det just då tjänstgjorde 947 
militära svenska befattningshavare inom ramen för FN, varav 115 var aktiva 
befäl. Man påpekade att de planerade beredskapsstyrkorna om 1600 Sverige 
avsåg sätta upp ännu inte fanns. I emellertid pekade man i promemorian på tre 
olika insatsalternativ: 

• Överföring av nuvarande FN-enheter i Kongo eller Gaza till Cypern 
• Omdisponering av planerade FN-bataljoner 
• Nyorganisering av särskild Cypernstyrka 

 
Under rubriken handlingsalternativ förordas det tredje alternativet med 
tillägget att: ”För krigsmaktens ordinarie verksamhet innebär emellertid ett 
sådant beslut de största nackdelarna. Befälsbristen i hemlandet ökas. Detta 
kommer bl. a. att medföra ökat arbetstidsuttag av kvarvarande personal med 
ekonomiska konsekvenser som följd”.  
 
Den 6 mars förfinades det militära kraven. I en tresidig PM från Ast/FN och 
övl Ljungqvist tecknades 13 punkter som kan betraktas som villkor och eller 
frågor till FN:83 

• bataljonen om 700 man ansågs få operera inom ett eget regionalt 
ansvarsområde direkt under FN:s utsedda Force Commander 

• kvalificerad svensk stabspersonal skulle rekryteras till Force 
Commanders stab, t.ex. stabschef eller Chief Operations samt även 
inom logistikfunktionen 

• Sverige skulle från och med 1/7 1964 endast kunna ha två bataljoner 
till FN:s förfogande. Man betonade uppdragets tidsbegränsade karaktär 
om tre månader 

• Sverige skulle förbehålla sig rätten att medföra 10 KP-bilar 

                                                 
82 Ljungqvist befattning framgår i Persson, a.a., och genom olika allmänna skrivelser utgivna 
av Ast/FN i mars 1964 enligt dokument i krigsarkivet  
83 UDA, ”PM rörande militära förutsättningar och önskemål avseende ev FN-styrka till 
Cypern” Upprättad vid arméstabens FN-avdelning den 6/3 1964 
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• Önskemål om ytterligare ett drygt tjugotal fordon (lastbilar m.m.) 
restes för att kunna nyttjas direkt efter ankomst 

• Ett antal frågor om eventuell nertransport och vem som skulle 
arrangera och bekosta detta restes likaledes. 

 
I UD:s arkiv finner man också att de krav som Ast/FN ställde i och med 
promemorian den 6 mars omgående telegraferades till FN-ambassadör Åström 
för överläggningar med FN-högkvarteret.84  
 
I och med den svenska regeringens beslut den 13 mars att genast igångsätta 
rekrytering, upprättade Ast/FN den 13 mars en arméorder om hur rekrytering 
och utbildning för den nya FN-kontingenten avsåg organiseras. I denna order 
utsågs att I 4 att vara organiserande, utrustande och utbildande myndighet för 
kontingenten. Där angavs även organisation, bestämmelser för personal och 
förmåner, hur ansökan skulle gå till (ansökan insänd senast 20/3), m.m. 85 Den 
av arméstaben utsedda bataljonschefen, Jonas Waern, skriver att han omkring 
den 10 mars blev uppringd från chefen för FN-avdelningen i arméstaben, som 
meddelade att regeringen önskade se honom som chef för en eventuell FN-
bataljon på Cypern. Waern som tackade ja, kom därefter – den 18 mars, att 
flyga över till New York för överläggningar med FN-ledningen angående 
utrustningsfrågor m.m.86 Vid I 4 utbildades, organiserades och utrustades först 
förtruppen under perioden 23-30 mars och sedermera huvudstyrkan under 
perioden 31 mars – 9 april.87  

3.3.4 Deployering och tilltransport 
UNFICYP anses ha fått en betydligt friktionsfriare start än UNEF och ONUC. 
En viktig anledning påstås vara att det förflöt tre veckor mellan beslutet av 
resolutionen den 4 mars intill dess att styrkan ansågs operativ den 27 mars. 
Därmed hann de truppbidragande länderna på ett bättre sätt förbereda, 
rekognoscera och planera tilltransporten.88  
 
Under Waerns besök i New York visade det sig att FN-ledningen ville 
diskutera det svenska kravet på att medföra 10 KP-bilar. Waern som själv 
hade varit bataljonschef två omgångar i Kongo, uppskattade starkt dessa 
fordon som han ansåg var ovärderliga när det gällde att skydda FN-personal 
under förflyttningar vid beskjutning. FN-ledningen ansåg att fordonen inte 
skulle gå att framföra på de små kringliga cypriotiska vägarna. 
Bataljonschefen Waern stod på sig och var inte villig att släppa kravet, vilket 
han för övrigt uppfattade som svepskäl till förmån för brittiska krav. Waern 
motiverade även varför Sverige avsåg medföra 12 cm grk istället för 8 cm89    
 

                                                 
84 UDA, Telegram 171 från UD till Swedeleg i New York den 6/3 1964 
85 KrA, ”Arméorder 1433-108 ”Personal till eventuell svensk FN-kontingent i Republiken 
Cypern” Upprättad vid arméstabens FN-avdelning den 13/3 1964 
86 Waern, J. Cypern. 1995, s.19 ff 
87 Welin, a.a., s. 38 
88 Stegena, J. A. The United Nations Force in Cyprus. 1968, s. 92 
89 Waern, a.a., s. 24 f. Waern har en utförlig redogörelse för detta möte där även en brittisk 
officer från War Office i London deltog.   
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Alla dokument tyder på att FN-sekretariatet skötte kontakterna med USAF och 
att transportkapaciteten var begränsad. I ett svar den 23 mars till UD och 
arméstaben från den svenska FN-delegationen och ambassadör Åström 
framgår att:  

” i oevrigt inser man inom [FN] sekretariatet att vi har behov av att med foertrupp 
b medsaenda 2 st radiobilar foer kontakt mellan nicosia och avsett 
operationsomraade.. foer dagen bedoemer man dock att utrymmet foer int, tyg 
och sjvutr med flygplan blir ytterst begraensat aeven om stoersta fpltyp (c-124) 
anvaendes. .. sekretariatet oenskaer att vi ytterligare foersoeker reducera 
lastvikterna foer huvudstyrkans flygtransport till minsta moejliga och oeverfoer 
saa mycket som moejligt med baattransport…. Kan verkstadsslaepen plus en stor 
del av uppraeknade  items icke oeverfoeras till baattransport? Vi kan foersakra 
detta skulle i hoeg grad uppskattas av saa vael sekretariatet som amris”90   

 
Den svenska förtruppen om 12 man med bataljonschefen Waern i spetsen 
avreste och anlände Cypern den 26 mars. De medförde endast buren 
utrustning och flögs från Stockholm genom USAF försorg till Nicosia på 
Cypern. Den 4 april flögs på ett liknande sätt resten av förtruppen om 30 man 
med ca 15 ton utrustning, inklusive två radioterrängbilar.91 
 
I Waerns första Cypernrapport skriver han för övrigt att beslutet att dela in 
förtruppen i två omgångar – en operativ och en förläggningsmässig – visade 
sig mycket effektiv, då man lyckades rekognosera inom fyra intresseområden 
samtidigt; taktiskt, stabsmässigt, underhållsmässigt samt förläggningsområ-
den. När huvudstyrkan anlände ansåg man därmed att man hunnit göra goda 
förberedelser. 92     
 
Huvuddelen av bataljonens personal flygtransporterades genom USAF försorg 
till Nicosia på Cypern från Stockholm under perioden 10-13 april. I övrigt 
uppger USAF Europé själva att de transporterade 3 351 soldater och 405 ton 
utrustning m.m. i ett antal C-130 Hercules och C-124 Globemaster för FN:s 
räkning vid deployeringen på Cypern.93  
 
Britterna hjälpte svenskarna med busstransporter och förläggning i ett genom-
gångsläger utanför Limassol. Under två dagar orienterades respektive 
flygomgång om det aktuella svenska läget samtidigt som man tilläggs-
utrustades och försågs med brittiska fordon, innan slutlig deployering till 
respektive kompaniområde tog vid. Huvuddelen av den tunga materielen med 
19 ton ammunition, 10 ton livsmedel och 20 ton intendentur- och tygmateriel 
samt ett knappt 30-tal fordon transporterades med M/S Popi från Göteborg den 
4 april. Hon anlände Famagusta på Cypern den 19 april. 94 
 
Bataljonschefen Waern skriver i Cypernrapport nr 1 att hela bataljonen var 
utgångsgrupperad i respektive kompani-, pluton-, och gruppområden vid 18-
                                                 
90 UDA, Telegram från swedeleg till cabinet Stockholm 23 mars 1964 
91 KrA, FN-bataljonens ”Cypernrapport 1 15/5 1964”; Wellin, a.a., s. 38  
92 Ibid. 
93 United States Air Force Europe, Humanitarian Operations 1945-1997, Internet 2005-04-02  
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1997/humanops.htm 
94 Stycket baseras på: KrA, Cypernrapport 1; Waern, a.a.; Welin, a.a.; UDA, Telegram N:o 
233 från UD till svenska FN-representationen i New York den 23/3 
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tiden den 14 april. Han skriver vidare: ”Om man tar hänsyn till att huvuddelen 
av personalen för 14 dagar sedan var civila i Sverige är prestationen värd allt 
erkännande”. 

3.3.5 Sammanfattning och händelseförlopp 
• FN och den svenska ständiga FN-representationen till FN: den 3/2; sände 

signaler till regeringen om att man skulle vilja ha svensk trupp till Cypern. 
 

• Regeringen och UD samt den svenska ständiga FN-representationen till 
FN: den 7/2; ett inofficiellt svenskt nej till svar till FN då man var starkt 
skeptisk. 

 
• FN och generalsekreteraren: den 24/2; en preliminär förfrågan ställdes till 

Sverige huruvida vi skulle vara villiga att delta i en FN-ledd fredsstyrka på 
Cypern om säkerhetsrådet skulle fatta ett sådant beslut. 

 
• Regeringen och utrikesnämnden samt den svenska ständiga FN-

representationen till FN: den 25/2; avsåg att lämna ett officiellt svenskt nej 
på den preliminära förfrågan. Övertalades av FN:s generalsekreterare att 
inte avge något officiellt svar i huvudtaget.  

 
• Försvarsstabschefen: den 26/2; delgav regeringen en PM där man i sex 

punkter angav mer eller mindre negativa aspekter på ett svenskt militärt 
bistånd till FN på Cypern. 

 
• FN:s generalsekreterare: den 2/3; en förfrågan ställdes ånyo. Denna av mer 

formell karaktär, huruvida vi skulle vara villiga att delta i en FN-ledd 
fredsstyrka på Cypern om säkerhetsrådet skulle besluta om resolutionen. 

 
• FN:s säkerhetsråd: den 4/3; fattade beslut om resolution 186 för att skapa 

en FN-styrka för deployering på Cypern.  
 
• Försvarsstaben95: den 4/3; delgav regeringen en PM där man pekade på 

olika alternativ för hur man skulle kunna organisera en Cypernstyrka. 
 
• Arméstabens FN-avdelning: den 6/3; delgav regeringen en PM där man 

främst mot FN listade ett antal militära krav och villkor inför ett eventuellt 
deltagande.   

 
• Utrikesdepartementet och regeringen samt utrikesnämnden: den 6/3; UD 

författade en viktig hemligstämplad PM med motiv för och emot ett 
Cyperndeltagande. Denna PM föredrogs utrikesnämndens möte samma 
dag. Pressmeddelande utgick från UD om att Sverige instruerat FN-
ambassadören Åström att till generalsekreteraren framföra att Sveriges 
regering i princip var beredd att delta, dock under vissa villkor.    

 

                                                 
95 Försvarsstabens skrivelse var nedtecknad av två officerare varav den ena, övlt Ljungqvist 
tillhörde arméstaben där han var chef för dess FN-avdelning  
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• Arméstabens FN-avdelning: den 6/3; delgav regeringen en PM där man 

främst mot FN listade ett antal militära krav och villkor inför ett eventuellt 
deltagande.  

 
• Regeringen & försvarsdepartementet: den 13/3; författade en proposition i 

ärendet samt ett kungligt brev med order vilken överlämnades till ÖB. UD 
gick ut med ett pressmeddelande om att regeringen beslutat igångsätta 
rekrytering omedelbart. 

 
• Arméstabens FN-avdelning: den 13/3; en arméorder skickades ut vilken 

reglerade hur rekrytering, utbildning och organisering skulle gå till. I 4 
utsågs som ansvarig utbildande myndighet. 

 
• FN och arméstabens FN-avdelning: den 18/3; den utsedda bataljonschefen 

Waern flög till FN i New York för överläggningar. 
 
• I 4 & FN-bataljonen: den 23-30/3; förtruppen utbildades och 

organiserades. 
 
• FN NY & FN-bataljonen: den 26/3; förtrupp A avreste och anlände 

Cypern. 
 
• I 4 & FN-bataljonen: den 31/3-9/4; huvudstyrkan utbildades och 

organiserades. 
 
• Riksdagen: den 2/4; statsutskottet bejakade i sitt betänkande proposition 

113. 
 
• FN NY & FN-bataljonen: den 4/4; förtrupp B avreste och anlände Cypern.  
 
• FN NY & FN-bataljonen: den 10-13/4; huvudstyrkan avreste mot Cypern 
 
• UNFICYP & FN-bataljonen; den 14/4: var utgångsgrupperade och 

operativa 
 
• UNFICYP & FN-bataljonen; den 19/4: den tunga materielen anlände 

Cypern i båt från Sverige.  
 
• Den 7 april ställde U Thant ytterligare en förfrågan till Sverige om att 

utöka den svenska styrkan från 700 till 1000 man. Syftet var att 
tillsammans med andra länder öka det icke brittiska truppbidraget till 
minst 50 procent.  Efter ett sammanträde i utrikesnämnden den 10 april 
beslöt regeringen samma dag att säga ja till generalsekreterarens begäran. 
Därmed tillfördes under april-maj 103 man från Gaza och 150 man från 
Kongo.96 Av utrymmesskäl lämnar jag i övrigt hela denna beslutsprocess 
utanför denna uppsats.   

 

                                                 
96 Welin, a.a., s. 36 f 
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4. Analys och diskussion 
I detta kapitel möts empiri och teori. I delkapitel 4.1 och 4.2  belyses regering 
och riksdag respektive Krigsmakten ur båda modellernas perspektiv – först 
Organizational process och sedan Governmental politics. Analysen 
genomförs kronologiskt med början på UNEF och Gaza. Analysen av 
deployeringen sker samfällt med fokus på att hitta generella synteser.   
 
Meningen är således att analysen skall leda fram till svar på uppsatsens 
forskningsfrågor. Dessa besvaras mer i detalj i kapitel 4.4 – i den avslutande 
reflektionen.    

4.1 Regering och riksdags inledande beslutsprocess – teori och 
praktik 
 
Gaza och UNEF 
Regeringens beslut att delta i UNEF fattades på mycket kort tid. Med det 
empiriska underlaget som grund kan vi dock inte fastställa den exakta 
beslutsprocessen. Men vi kan dock konstatera av tidsspannet från FN:s 
förfrågan den 4-5/11 intill dess konseljen och utrikesnämnden genomfördes 
samt utgivningen av propositionen den 5/11 är extremt litet – det är knappt 
frågan om dygn.  
 
Organizational Process 
Sett ur ett organisationsperspektiv var regeringen beroende av flera ämbeten 
eller aktörer. En viktig sådan var till att börja med FN. Där fattades beslut om 
UNEF. FN ville verkligen att Sverige skulle delta samtidigt som Sverige 
generellt ansåg FN vara en mycket viktig organisation som man vill stödja i 
den bipolära värld som då rådde. En annan viktig aktör som jag ser det var 
försvarsdepartementet som snabbt och smidigt skapade förutsättningar för att 
verkställa regeringens beslut – både genom att mycket snabbt författa en 
proposition samt också ett kungligt brev till ÖB. Riksdagens inblandning i 
beslutet var avgörande för FN-styrkans fortlevnad. Dock var det regeringen 
som sådan som hade initiativet, man inväntade inte heller riksdagens beslut. 
Man kan däremot se att regeringen inväntade utrikesnämndens bejakande. 
Därmed hade inte riksdagen som organisation en så avgörande roll  – jag anser 
att regeringen skickligt nyttjade utrikesnämnden som en viktig parlamentarisk 
aktör istället.97 Man kan fråga sig vad som hänt om det funnits tveksamhet 
där? Samtidigt bör man ställa sig frågan hur regeringen förberedde sig inför 
                                                 
97 Att påpeka är att den dåvarande författningen och 1809-års regeringsform gav delvis 
regeringen en annan kompetens än idag. Det krävdes inte att regeringen skulle ha riksdagens 
bemyndigade för att sända svensk trupp utomlands. Bestämmelserna för trupp utom riket har 
efterhand reglerats från 1964- och 1967 års kungörelse (1967:18) till dagens lagstiftning. I 
samband med den nya regeringsformen 1974 fick riksdagen större makt i frågan. Dock 
kvarstår möjligheten för regeringen att sända en väpnad styrka till ett annat land utan 
riksdagsbeslut. Detta regleras numera i en särskild lagstiftning (Lag (2003:169) om väpnad 
styrka för tjänstgöring utomlands) eller med hänvisning till att FN-stadgans § 43 – att 
medlemsländerna är skyldiga att på säkerhetsrådets anmodan ställa väpnade styrkor till rådets 
förfogande (tillika svensk inställning och tolkning). Källa: SOU 1972:15 
Grundlagsberedningen; SOU 1998:30  Betänkande av utredningen om utlandsstyrkan och 
Författningshandbok för totalförsvar och skydd mot olyckor 2004/05 
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utrikesnämnden och hur man där argumenterade för en insats? En annan 
intressant aspekt är att regeringen lyckades kalla till extra konselj och 
utrikesnämnd på så kort varsel. För att klara det torde det ha krävts väl 
utvecklade rutiner och det Allison kallar Standard Operation Procedures. För 
övrigt kan man skönja att regeringen inte var beroende av de militära 
myndigheternas uppfattning – Krigsmakten verkar inte ha påverkat beslutet 
om deltagande nämnvärt. 
 
Governmental Politics 
När det gäller vår andra teorimodell så kan vi identifiera ett antal viktiga 
beslutsfattare. Deras olika agendor påverkade rimligen beslutsprocessen. En 
aspekt är härvidlag att FN leddes av en f.d. svensk viktig ämbetsman – 
generalsekreteraren Dag Hammarskjöld. En rimlig förklaring till det snabba 
beslutet är därför att svensken Hammarskjöld tog underhandskontakt med 
statsminister Erlander och / eller utrikesminister Östen Undén söndagen den 4 
november. Hammarskjölds roll skall nog inte heller underskattas, även om han 
inte tillhörde den svenska regeringen och de svenska ämbetena. Erlander 
utryckte också förpliktelser mot FN och stolthet över att organisationen leddes 
av en svensk vid tiden för UNEF tillblivelse.98 Erlander, och förmodligen även 
Undén, bör därför betraktas som ”Chiefs” vilka tidigt torde ha kommit överens 
om en beslutsavsikt. I viss mån vill jag även kalla Hammarskjöld för en 
”Chief” då han med stor övertygelse verkar ha påverkat den svenska 
regeringens främsta företrädare.  Vid en intervju med förre kabinetts-
sekreteraren Sverker Åström, så förstärks denna bild. Han menade att beslutet 
togs mycket tidigt av regeringen, med statsminister Erlander och 
utrikesminister Undén i spetsen.  

”Den svenska regeringen beslöt efter en mycket kort beredning att svara positivt. 
Militärledningen var dock ytterst tveksam. Sveriges beredskap och säkerhet 
skulle äventyras om vi sände några hundra man utomlands! Man lugnade sig 
dock och lovade att ställa upp”.99  

 
Man kan förmoda att Krigsmakten inte hade hörts i frågan. I övrigt så finner vi 
att försvarsministern Torsten Nilsson omgående kallade till sig ÖB. Det är ett 
tecken på att regeringens man i frågan – försvarsministern – förklarade den 
politiska viljan för krigsmaktens främste företrädare. Huruvida Nilsson är en 
”Chief” i sammanhanget kan diskuteras. Jag finner honom mer som en 
”Staffer” vilken skapade förutsättningar för ett snabbt verkställande av 
beslutet.  Även i detta perspektiv är utrikesnämnden intressant. Jag ser den 
som en viktig ”Action Channel” vars ståndpunkt torde ha varit väsentlig. 
Regeringen vinnlade sig om att där omgående ta upp frågan. Därefter fattade 
man sitt beslut varvid pressmeddelandet gick ut.  
                                                 
98 Pressmeddelande den 5/11 1956, Statsminister Erlander: ”….och det är därför som vi har 
ansett ett svenskt deltagande i FN-styrkan som en självklar förpliktelse. Vi känner stolthet 
över att en landsman till oss, Dag Hammarskjöld, nu med insikt och lidelse arbetar för att göra 
denna första verkligt internationella armé till ett låt vara ofullkomligt instrument i den 
internationella rättsordningens och fredens tjänst” Källa: Andrén, N. & Möller, Y. Från 
Undén till Palme - Svensk utrikespolitik efter andra världskriget. 1990, s. 129 
99 Samtal med Sverker Åström 2005-01-27 i dennes bostad. Vid samma tillfälle överlämnade 
Åström ett femsidigt dokument som handlar om den svenska regeringen och 
generalsekreteraren Dag Hammarskjöld. Texten kommer att tryckas under våren 2005 och 
ingå i en bok om Dag Hammarskjöld – m.a.a. hans 100-års dag under 2005.  
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Kongo och ONUC  
Även i fallet Kongo fattade regeringen sitt beslut på mycket kort tid, det var 
som bekant bara frågan om någon enstaka dag innan både Gazabataljonen och 
flygstyrkan anlände till Kongo.  
 
Organizational Process 
Ur organisationsperspektivet är också i detta fall FN som organisation viktig. 
Sverige hade fyra års erfarenhet av liknande uppgifter i Mellersta Östern. 
Vidare så verkar det som om utrikesdepartementet hade en central roll i 
regeringskansliet för att under lördag och söndag den 16 och 17 juli samordna 
och koordinera FN:s önskemål och Sveriges förslag till bidrag. Under 
söndagen den 17 juli vidtog även regeringen de åtgärder som behövdes för att 
dagen därpå kunna genomföra statsrådsberedning och utrikesnämnd. Återigen 
vinnlade sig regeringen om att – även denna gång en söndag – kunna 
genomföra statsrådsberedning, utrikesnämnd och konselj den kommande 
måndagen. Man gjorde således det som krävdes, varför man därför kan se 
författningen som en av de ”Standard Operation Procedures” Allison talar om 
– och att man i detta fall agerade med full kraft inom ramen för vad den 
medgav. Det torde ha varit orsaken till att Erlander lät tala med regenten och 
”kalla” hem honom, även om det på Undén verkar som om det fanns delade 
meningar över huruvida regenten behövdes eller ej. På tisdag den 19 juli hade 
också försvarsdepartementet reglerat ÖB:s och krigsmaktens befogenheter och 
uppgifter. Regeringen valde för övrigt att inte lämna någon proposition. Man 
kan säga att regeringen behöll initiativet hos sig utan att för den skull helt 
negligera riksdagen och oppositionen – man hade ju tagit upp frågan i 
utrikesnämnden.  
Återigen ser vi att regeringen använde sin organisation och sina rutiner fullt ut 
för att vinnlägga sig om att fatta beslut så snabbt det bara gick.  
 
Governmental Politics 
När man analyserar det empiriska underlaget ur den andra teorimodellen så 
kan man identifiera Erlander och Undén som viktiga ”chiefs”. De var ju tidigt 
på det klara med att stödja FN i dess begäran. Telefonsamtalet mellan de båda 
den 16 juli vittnar om att de två pratade ihop sig och blev överens om att 
Sverige skulle delta i Kongo. De var också de två som i samförstånd bestämde 
sig på söndagen för beredning med regeringen och sammanträde med utrikes-
nämnden kommande måndag. Men återigen finns Hammarskjöld med i bilden 
– förvisso vet vi inte vad han eventuellt kan ha sagt och hur han eventuellt 
påverkade den svenska statsledningen. Men Hammarskjölds roll, ställning och 
inflytande torde inte ha varit mindre än 1956. Även här kan man betrakta 
utrikesnämnden men också statsrådsberedningen för ”Action Channels” vilka 
inte ser ut att ha haft några större betänkligheter. Således verkar den politiska 
viljan ha varit mycket stor, stabil och övertygande för ett deltagande i Kongo - 
en politisk vilja som manifesterades av Erlander och Undén åtminstone. 
 
Cypern och UNFICYP 
I kontrast till de två tidigare exemplen satt beslutet om ett deltagande på 
Cypern mycket lång inne. Processen påminner om Allisons uttryck ”the 
pulling and hauling that is politics”. Man kan nog med fog påstå att Sverige 
inte ville delta men kom att övertalas. Även om det inte ligger riktigt inom 
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ramen för denna uppsats så är det svårt att inte reflektera över det stora 
engagemang som fanns bland stormakterna för Cypernfrågan. Sverige drogs in 
i denna beslutsprocess. Det fanns därmed en hel del aktörer inblandande inför 
beslutet.  
 
Organizational Process 
I organisationsperspektivet förefaller det som om utrikesdepartementet tog 
ställning mot ett deltagande. Där författades flera förtroliga PM vilka delvis 
låg till grund för regeringens bedömning och beslutsavsikter och inför möten 
med utrikesnämnden. Det förefaller som om regeringen med UD i spetsen 
inledningsvis såg Cypernkonflikten som allt för säkerhetspolitiskt vansklig att 
blanda sig i. Med återkoppling till Allison tror jag det är viktigt att komma 
ihåg vad just UD som organisation stod (står) för – en garant för att den 
svenska utrikespolitiken skulle följa våra säkerhetspolitiska ambitioner och 
vår nationella officiella strävan att hålla oss neutrala mellan stormaktsblocken. 
Det torde ha varit en orsak till att UD relativt aktivt under cirka tre veckor 
”producerade information” och stod emot ett deltagande.  
 
När de svenska kraven delvis var uppnådda och FN fattade beslut om en 
resolution kom regeringens beslut om att vi skulle delta. Att det sedan på 
grund av detaljförhandlingar med FN tog sju dagar för regeringen innan man 
formellt gav Krigsmakten uppgiften att igångsätta rekrytering med mera, 
återkommer jag till i kapitlet om krigsmaktens roll.  Samma dag som ÖB fick 
sin order lämnade regeringen en proposition till riksdagen. Även här kan vi 
konstatera att riksdagen inte tilläts påverka beslutet nämnvärt – regeringens 
beslut var ju redan fattat och i det beslutet hade man stöd från utrikesnämnden. 
Därmed visade regeringen och UD att man med stöd av väl utvecklade 
”Standard Operation Procedures” kunde både sköta snabba förhandlingar 
likväl som man på kort tid lyckades sätta igång berörda delar av regeringen 
och olika ämbeten –främst Krigsmakten. 
 
Governmental Politics 
Även i detta perspektiv får man en bild av att det var i UD som det fanns ett 
motstånd för ett deltagande. Jag finner FN-ambassadören Sverker Åström som 
en viktig ”Chief” vilken vid flera tillfällen levererade bedömningar och förslag 
som var skeptiska till ett deltagande. Han verkar ha varit ganska självständig i 
sin bedömning samtidigt som hans bakgrund gör att han förmodligen hade 
mycket stor förmåga att bedöma vad han ansåg vara bäst för Sverige inom 
ramen för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Åströms maktinflytande skall 
nog därför inte underskattas. Men även Olof Palme, som var konsultativt 
statsråd i UD, ser ut att ha påverkat beslutsprocessen. Han hävdade gentemot 
omvärlden att Sverige inte skulle delta med mindre än att även någon annan 
neutral stat skulle bidra med trupp. Huruvida Palme drev detta på uppdrag av 
utrikesminister Undén och statsminister Erlander är vanskligt att svara på – 
dock pekar allt på att Palme den 13 februari drev denna uppfattning och att 
han samma dag informerade delar av den inre regeringskretsen vad som sagts. 
Man kan därmed se Palme som en viktig ”Staffer” i denna del av 
beslutsprocessen.  Jag vill nog också tillskriva vissa av UD:s tjänstemän en 
viss betydelse i sammanhanget då man drev sin och UD:s uppfattning i 
förtroliga PM, – det ligger närmast till hands att definiera dem som ”Indians”. 
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Efter mindre än en månad hade således den svenska regeringen ändrat sin 
inställning från ett inofficiellt nej till ett officiellt ja, måhända med stort 
internationellt tryck på sig. FN:s teknik för att få olika länder att ställa upp 
med trupp skedde i olika steg med en underhandsförfrågning som skulle kunna 
utvecklas till en mer regelrätt officiell förfrågning. Därmed kunde general-
sekreteraren undvika ett offentligt nej men också utveckla sin förfrågan samt 
försöka, med viss stormaktshjälp, övertala vederbörande. I Cypernfallet var 
detta uppenbart när det gäller Sverige, varför det också drog ut på tiden en del. 
 
Sammanfattningsvis kan man se regeringens ageranden i de tre fallen som en 
syntes av beslutsamma ledande politiker med ett tillhörande väl utvecklat 
regeringskansli med mycket god förmåga att koordinera sin vilja gentemot 
riksdagen och oppositionen i utrikesnämnden samt mot de militära 
myndigheterna. Men också en regering som var väl medveten om sin 
säkerhetspolitiska hållning – något stormakterna lyckades förstå så att man 
också kunde påverka vårt beslut om deltagande. 

4.2 Krigsmakten i den inledande beslutsprocessen – teori och 
praktik 
 
Analysen av Krigsmakten följer samma struktur som föregående kapitel. Dock 
blir analysen mer generell och resonerande då rollerna inom organisationen 
inte kan särskiljas lika tydligt som på den strategiska och politiska nivån. 
Krigsmakten finns således i större utsträckning i regeringens periferi. 
 
Gaza och UNEF 
 
Organizational Process 
Som jag antydde tidigare ser det inte ut som om krigsmaktens myndigheter 
påverkade regeringens beslut nämnvärt. Sett ur organisationsperspektivet 
växer det ändock fram en bild av att de militära myndigheterna starkt bidrog 
till att den första svenska FN-bataljonen snabbt och smidigt kunde rekryteras, 
organiseras och skickas iväg. ÖB och försvarsstaben delegerade snabbt 
uppgiften till arméstaben. Arméstaben inrättade även en FN-detalj redan den 8 
november. Jag tolkar det som ett positivt och effektivt sätt att hantera denna 
helt nya uppgift – FN-detaljen gavs uppgiften att samordna hela projektet. I 
övrigt nyttjade arméstaben sin organisatoriska roll på ett väl så effektivt sätt. 
Trots att man inte hade full kontroll på innehållet i regeringens kungliga brev 
(daterat den 5 men inte formellt inkommet förrän den 12) så gick man ut med 
tre ordrar vilka skickades den 9, 10 och 13 november. Där reglerades det 
mesta som rörde rekrytering, personal, utbildning, materiel och truppens 
deployering. Befälsförhållandena var tydliga – arméstaben hade med dessa 
ordrar gett order till; alla armémyndigheter angående rekrytering och 
utbildning, till berörda materielförvaltningar angående personlig och gemen-
sam utrustning och till IV milot angående deployering. Detta ger en bild av 
enkelhet och tydlighet. En viktig aspekt är dock att såväl ÖB som chefen för 
armén inte var speciellt intresserade av att skicka svenska soldater och befäl 
till FN:s förfogande. Man menade ju att uppgiften tärde på resurser och 
beredskap. Den svenska krigsmaktens förbehåll kan nog härledas till det 
organisationsteoretiska resonemanget om att man hade fullt fokus på andra 
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uppgifter – att vara beredd på att försvara Sverige under det kalla kriget. I 
månadsskiftet oktober-november 1956 hade också Sovjetunion invaderat 
Ungern.  Även i Polen hade det hösten 1956 varit oroligheter.  
 
Governmental Politics 
Med de andra glasögonen påtagna kan vi kanske ytterligare förklara besluts-
processen och att främst ÖB Swedlund och chefen för armén Ehrensvärd var 
negativ, då Ehrensvärd själv ger en bild av att flyg- och marinchefen var mer 
positiva. Armégeneralernas ”uppfattning och ställningstaganden” om vad som 
var bäst för nationen Sverige skilde sig förmodligen från regeringens. 
Dessutom var Swedlund som sagt arméofficer i botten, han kanske såg det 
som Ehrensvärd torde ha sett – att arméns krigsförmåga skulle försämras. Jag 
är böjd att tro att deras målsättning med Krigsmakten var att den skulle 
försvara nationen och inte verka för internationell fred och säkerhet. Men 
generalerna var lojala och vana att gilla läget när besluten hade fattats. Kanske 
var det därför som generalstabskapten Ljungqvist placerades på försvars-
departementet i samband med upprättandet av det kungliga brevet – då hade 
man ju visst inflytande på vad regeringen skulle skriva samtidigt som det torde 
ha snabbat upp beslutsprocessen.  
 
Kongo och ONUC 
 
Organizational Process 
Till skillnad mot 1956 ser Krigsmakten och dess organisation ut att delvis ha 
varit en aktiv aktör sommaren 1960. Redan innan något beslut var fattat av 
regeringen så lämnade försvarsstaben ett förslag på en lämplig flygstyrka – ett 
förslag man för övrigt föredrog för försvarsministern samma dag. Det var ju 
också just detta koncept som UD lämnade som förslag till FN i New York 
samma dag som förfrågan hade ställts till Sverige. Krigsmakten rekryterade 
även en chef redan samma dag som förfrågan kom. I övrigt så lyckades 
försvars- och flygstaben rekrytera och organisera flygstyrkan på endast några 
dagar – återigen växer det fram en bild av effektivitet, enkelhet och tydlighet. 
Därmed verkar det som om Krigsmakten i mycket hög grad påverkade 
innehållet i regeringens beslut om flygstyrka. När det gäller FN:s behov av en 
armébataljon i Kongo, så var organisationen Krigsmakten återigen tydlig på 
att man inte ville delta. Man var således inte alls positiv till att sätta upp en 
andra bataljon. Så blev det ju inte heller – bland annat av tidsskäl valde man 
att sätta in Gazabataljonen istället. Frågan ställdes därmed aldrig riktigt på sin 
spets – det skedde först i augusti-september 1960, när behovet av två batal-
joner blev uppenbart. Den beslutsprocessen ligger dock utanför denna uppsats. 
 
Governmental Politics 
Sett ur detta perspektiv så verkar det som ÖB var mer restriktiv till ett 
deltagande när han menade att det skulle få negativa konsekvenser för främst 
armén. Försvarsstabens personal och tjänsteförrättande befattningshavare som 
Rosenius och Wennerström (flygvapnet) likväl som flygstaben, ser ut att ha 
varit mer positiv – varför tog man annars fram ett koncept på flygstyrka så 
oerhört snabbt? Kanske kan man betrakta främst flygofficeren Rosenius för en 
”Ad Hoc Player” i sammanhanget – att det var just en flygofficer som var 
tjänsteförrättande chef vid försvarsstaben denna lördag och söndag kanske 
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bidrog till beslutets innehåll. Rosenius torde i alla fall inte ha ogillat ett 
svenskt deltagande, då han själv som överste senare kom att bli Senior Air 
Staff Officer i ONUC:s ledning.100 Att arbetet med planeringen av flygstyrkan 
vid försvarsstaben sedan övertogs av överste Bror von Vegsack, ansågs också 
vara positivt för ett deltagande. Nils Sköld menar att von Vegsack var allmänt 
positiv till FN-tjänstgöring då han själv hade varit bataljonschef i Gaza 1958. 
Man kan därmed också se hela försvarsstaben med dess sätt att föreslå en 
lösning som en ”action channel” i beslutsprocessen gällande flygstyrkan. I öv-
rigt verkar inte försvarsledningens tveksamhet ha påverkat regeringens beslut.  
 
Cypern och UNFICYP 
 
Organizational Process 
I likhet med 1960 ser organisationen Krigsmakten ut att ha varit en aktiv 
aktör. Redan den 26 februari radade försvarsstabschefen Almgren upp sex 
problemområden eller motiv som jag tolkar var emot ett deltagande. Även om 
denna PM ankom regeringen och UD en till två dagar efter regeringens 
beslutsavsikt att säga nej den 24-25 februari, så kan man förmoda att 
krigsmaktens uppfattning var känd hos regeringen vid denna tidpunkt. Jag vill 
därför tro att krigsmaktens inställning påverkade regeringens beslutsavsikt att 
man inte ville delta. Återigen framförde de militära myndigheterna att 
befälsbristen skulle bli särskilt allvarlig och att man inte skulle mäkta med att 
administrera en tredje bataljon på ytterligare en geografisk plats. Det är därför 
intressant att samma försvarsstab bara sju-åtta dagar senare lämnade förslag på 
tre olika insatsalternativ. Än mer intressant är kanske att man förordade de 
förslag som man själv ansåg vara det mest betungande. Det berodde 
förmodligen på att man då insåg att regeringen var beredd att ändra 
uppfattningen i frågan. Bara två dagar senare – samtidigt som regeringen gick 
ut med ett pressmeddelande om att Sverige skulle delta – återkom 
Krigsmakten till regeringen och FN. I den tresidiga PM ställde arméstaben 
sina krav. Då vi med säkerhet vet att dessa krav ograverat skickades till 
ambassadör Åström i New York, så kan vi här se ett exempel på hur 
Krigsmakten och främst armén som organisation betraktat fick en central roll i 
beslutsprocessen; alltså en återkoppling till Allisons ”Vilka egenskaper och 
förmågor samt förbehåll står den aktuella organisationen för när det gäller 
förslag på lösning?”  Först när dessa krav hade förhandlats så gavs ÖB och 
Krigsmakten formellt uppgiften att påbörja rekrytering och organisering. Då 
det sedan tog 13 dagar från det slutliga regeringsbeslutet intill dess att den 
första förtruppen ankom Cypern så ger det en bild av effektivitet och snabbhet 
När alla nödvändiga beslut var fattade uppvisade därmed Krigsmakten ännu 
en gång hög lojalitet med de politiskt fattade besluten – dock med påverkan av 
dess innehåll. 
 
Governmental Politics 
Sett ur Allisons andra teorimodell så verkar det ha varit försvarsstabschefen 
och armégeneralen Almgren som bromsade beslutet – kanske var han en 
”chief” i sammanhanget? Åtminstone var det genom hans ämbetsroll som alla 
negativa aspekter kom fram. Vad ÖB – sedan 1961 flyggeneralen Torsten 

                                                 
100 Hellström, a.a., s. 42 
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Rapp – ansåg, är inte känt. Man kan förmoda att han officiellt delade sin 
stabschefs uppfattning. Dock finns inga källor som beskriver vilken hållning 
han hade. Även i detta fall kan man se försvarsstaben som en ”action 
channel”, då deras förslag på lösning och förbehåll samt krav ser ut att ha 
påverkat regeringen och FN när det gäller styrkans innehåll och utseende. I 
övrigt så kom den utsedda bataljonschefen att spela en viss roll i 
beslutsprocessen. Jonas Waern med god erfarenhet av FN-tjänst, drev de 
svenska uppfattningarna hårt mot FN i New York. Jag återkommer till detta i 
deployeringskapitlet. Men man kan kanske säga att Krigsmakten fördröjde 
beslutsprocessen enär man till skillnad mot tidigare ställde större krav. Dock 
var man återigen påfallande kvick att verkställa regeringens beslut när det väl 
var slutgiltigt fattat. 
 
Sammanfattningsvis verkar Krigsmakten och dess staber haft en god förmåga 
att planera och handlägga de ärenden som FN-engagemanget krävde. Kongo- 
och Cypernexemplet ger en bild av en lojal krigsmakt som förvisso säger sin 
mening till de ledande politikerna men som samtidigt är mycket snabb att 
verkställa de beslut som Sveriges regering fattade. Jag menar att man  till och 
med påskyndade beslutsprocessen när det gäller flygstyrkan. Man inrättade 
också omgående en FN-detalj vid arméstaben för att hålla samman 
planeringen. Sten Ljungqvist101 – chef vid Ast/FN på 1960-talet – menade att 
arbetet med FN-ärendena ökade avsevärt sommaren 1960 i och med 
engagemanget i Kongo. Frågorna handlades vid flera centrala staber vid ett 
stort antal avdelningar med risk för dubbelarbete med mera. ÖB utredde detta 
varvid regeringen beslöt om en effektivare organisation. Från den 1 november 
1961 angavs arméstaben som huvudstab för militära FN-ärenden – där 
bildades arméstabens FN-avdelning. Dessutom beordrades en 
regementsofficer att tjänstgöra som militärt biträde i Sveriges ständiga 
representation vid FN i New York. Därmed menar Ljungqvist att det skapades 
förutsättningar för en rationell verksamhet. 
 

4.3 Deployering och tilltransport  
I huvuddelen av fallen har de svenska förbanden delats upp med förtrupp och 
någon form av huvudstyrka. Gazabataljonens omgruppering till Kongo 1960 
utgör det enda undantaget då i princip hela bataljonen förflyttades under i stort 
sett samma dygn. Cypernbataljonens deployering är särskilt intressant då man 
delade in förtruppen i två omgångar. De innebar att man lyckades förbereda 
huvudstyrkans deployering mycket väl vilket i sin tur torde ha inneburit att 
bataljonens operativa förmåga blev hög på kort tid. Bataljonschefen Waern var 
ju också erfaren vilket torde ha inneburit att han påverkade att det blev bra. 
Waern reste även till New York för samtal med FN:s ledning. Det förefaller 
som om han lyckades övertala FN:s ledning om att Sverige verkligen ansåg 
sig behöva sina bepansrade KP-bilar.  I Cypernfallet fick därför bataljons-
chefen en viktig roll – han skapade förutsättningar för att förbandet 
deployerades med såväl rätt materiel likväl som han bidrog till att bataljonen 
tidigt fick en hög operativ förmåga. 
 

                                                 
101 Ljungqvist, S. ”Sveriges militära FN-insatser” 1965,  s. 69 ff 
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När det gäller själva transporterna till insatsområdet så visar det empiriska 
underlaget att Sverige och FN i samtliga fall har varit beroende av det 
amerikanska flygvapnets flygtransportresurser. Dock har man även stöttat sig 
på andra, till exempel Kanada. Dessutom visar empirin att det alltjämt fanns 
behov av båttransport för den tyngre materielen både 1956 och 1964. Av FN:s 
telegram så kan vi också förstå att såväl FN som amerikaner försökte förmå 
Sverige att omfördela materiel från flyg- till sjötransport. Det var förmodligen 
därför som fyra fordon först flögs från Sverige till Neapel för att därifrån med 
viss annan utrustning förflyttas med båt till Port Said.    
 
Vid närmare efterforskningar kan också konstateras att flera rapporter och 
analyser från 1960 talet pekade på behovet av strategisk flygtransport-
kapacitet. Dessutom framgår med all önskvärd tydlighet FN:s beroende av 
USA och USAF. Vid Cyperndeployering stod USAF för inte mindre än 
78procent av de initiala flygtransporterna. Canada utgjorde dock ett viktigt 
undantag när det gäller Cypern. Man hade i stort sett egen flygkapacitet varvid 
man kunde deployera sin bataljon om ca 1000 man med egna resurser och vara 
på plats redan den 30 mars.102 Canada bidrog för övrigt med 
flygtransportkapacitet både 1956 och 1960. I en skrift utgiven av Canadian 
Institute of International Affairs från 1966 med rubriken ”keeping the Peace” 
pekade författaren – en erfaren FN-officer och överstelöjtnant - på fem förslag 
till förbättringar till förmån för ökad FN-effektivitet. Ett av förslagen rör just 
förbättrad transportkapacitet och transportplanering.103 Även svenska ÖB 
berörde i sin utredning om försvarets utveckling för åren 1967- 74, behovet av 
förbättrad flygtransportrörlighet vid FN-insatser.104 I övrigt så drog Håkan 
Birger också slutsatsen att Sverige och FN varit beroende av NATO:s 
flygresurser när der gäller ONUC, UNEF II ( Sinai 1973) och UNPROFOR 
(Balkan 1990-talet). 

4.4 Avslutande reflektion – slutsatser och svar på frågor 
I det följande kapitlet avser jag att på ett mer strukturerat sätt försöka svara på 
det ställda frågorna ur ett generellt perspektiv. Dessa svar blir i viss mån mina 
egna dragna slutsatser, även med bäring på framtiden:  
  
Hur, på vilket sätt och hur lång tid tog det för riksdag och regering att 
fatta besluta om deltagande med svenska FN-förband? 
 
I allmänna termer kan man säga att det fanns en stor portion politisk vilja hos 
regeringen, men även riksdagen, att stödja FN i deras önskemål. Att Dag 
Hammarskjöld var generalsekreterare 1956 och 1960 skall heller inte 
underskattas. Jag vill nog påstå att han delvis blev en kugge i den svenska bes-
lutsprocessen. Men inte i något fall inväntade regeringen riksdagens god-
kännande eller beslut. Däremot kallade alltid regeringen utrikesnämnden till 
möte. Jag anser detta vara av central betydelse för att kunna fatta snabba 
beslut. För även idag kan regeringen göra på samma sätt. Grundlagen och 
regeringsformen (RF 10 § 9) ger med stöd av Lag (2003:169) om väpnad 

                                                 
102 Stegenga, a.a., s. 157 f 
103 Tackaberry, R.B. “Keeping the Peace” 1966, s. 18 ff 
104 ÖB 65 – utredning om det militära försvarets fortsatta utveckling, s. 93 f  
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styrka för tjänstgöring utomlands regeringen den kompetensen och den rätten 
när det gäller insatser på begäran av FN eller beslut av OSSE. Att regeringen 
idag oftast ändock skriver en proposition och inväntar riksdagens utlåtande 
innan man kommer till ett regeringsbeslut och ger order till Försvarsmakten 
fördröjer enligt min mening beslutsprocessen. Dessutom bör lagstiftningen 
justeras så att regeringen kan ges samma möjlighet när det gäller insatser av 
fredsbevarande karaktär vilka beslutas av EU – annars torde det bli svårt att 
uppnå insatstiderna för den nu framväxande battle group. 
 
I övrigt så pekar det på att det dåtida regeringskansliet var väl samordnat och 
effektivt. I samtliga fall gav försvarsdepartementet Krigsmakten och ÖB order 
i form av en skrivelse (kungligt brev) på kort varsel efter att man bestämt sig 
för att delta - det var regeringens sätt att få Krigsmakten att verkställa beslutet. 
En annan viktig aspekt är att dessa skrivelser och ordrar till ÖB och Krigs-
makten var allmänt skrivna. Jag menar därmed att ÖB och Krigsmakten gavs 
relativt stort utrymme för att lösa uppgiften – det var ett tydligt tecken på 
styrning genom uppdragstaktik från den strategiska till den militärstrategiska 
nivån. Även det torde ha inneburit att uppgiften och beslutet blev enklare att 
verkställa. I de tre exemplen tog regeringens beslutsprocess aldrig mer än en 
vecka – räknat från det principiella positiva svaret till FN intill dess att 
beredning, utrikesnämnd och order var given till Krigsmakten. 
Anmärkningsvärt är att det första beslutet, 1956, gick så snabbt. Då fanns inga 
rutiner utan besluten fattades ad hoc. Kanske är det en del av förklaringen?   
 
Vilken ståndpunkt hade Krigsmakten, hur organiserade man sitt 
beslutsfattande och vilka var tidsförhållandena? 
 
I samtliga studerade fall hade någon ledande armégeneral invändningar mot 
ett deltagande. Att man anförde brist på befäl samt sämre beredskapsförmåga 
vittnar om att man såg andra uppgifter som viktigare. Med hjälp av Allison 
vill jag beskriva detta som ett utfall av att armén - som organisation betraktat – 
inte hade samma målbild och inte värderade insatsernas betydelse som 
regeringen gjorde. Att vara stark i kalla krigets skugga var förmodligen 
viktigare. Skillnaden mellan regeringens och krigsmaktens uppfattning kan 
illustreras med Allisons aforism ”where you stand depends on where you sit.” 
Ändock var Krigsmaktens företrädare påfallande lojala. Min uppfattning är 
därför att det fanns en klar och tydlig skiljelinje mellan Sveriges politiska 
ledning på strategisk nivå och den militära ledningen på militärstrategisk nivå. 
Politikerna i regeringen fattade de avgörande besluten, dock med viss hänsyn 
till militärens invändningar och förslag på lösning. Militären gjorde sedan sitt 
bästa för att verkställa dessa beslut – något jag med hänvisning till Carl von 
Clausewits vill kalla för ett utslag av politikens primat.105 
                                                 
105 Alf W Johansson, vilken är delaktig i den svenska översättningen av Carl von Clausewitz 
Om kriget, menar att Clausewitz såg på politiken som helhetens och hela samhällets intresse . 
Därför skall politiska överväganden ställas framför de militära, annars skulle det strida  mot 
sunt förnuft. Johannsson, A. W., Europas krig.1988, s. 33. N. M. Rekkedal skriver också i sin 
bok Modern krigskonst, s. 38,  om Clausewitz. Han sammanfattar delar av Clausewitz 
tänkande om politikens roll som: ” De övergripande politiska målen bestämmer således hur 
stora militära satsningar som måste göras.” I detta sammanhang är även Rekkedals 
beskrivning av Clausewitz idéer om den så kallade triaden intressanta: ” a) regeringen 
fastställer de politiska målen, b) militären tillhandahåller de nödvändiga styrkor och resurser 
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 ÖB delegerade uppgifterna rörande armébataljonerna till arméstaben vilken 
också snabbt inrättade en FN-sektion. Emellertid ledde det utökade FN-
engagemanget 1960 till att för många staber och avdelningar blev inblandade 
– flygstyrkan och teknikerkontingentens organisering ledde ju till försvars- 
och flygstabens inblandning. Beslutet om att FN-frågorna skulle föras till 
arméstaben som huvudstab och inrättandet av FN-avdelningen vittnar därmed 
om att Krigsmakten såg FN-engagemanget som en angelägenhet vilken krävde 
enkelhet och tydlighet. Även inom Krigsmakten tycker jag att man därmed 
kan se tydliga inslag av uppdragstaktik: ÖB delegerade arméfrågorna till 
arméstaben vilken stödde rekrytering m.m. Arméstaben utsåg därefter ett 
utbildningsregemente som ansvarig utbildande myndighet. Ytterligare andra 
militära myndigheter fick uppgiften att stödja FN-bataljonernas organisering – 
även operativa staber inblandades på order av Ast/FN.   
 
När det gäller tidsaspekten så tog det mellan tre och tretton dagar för Krigs-
makten att sända iväg förbanden – räknat från regeringsbeslutet intill dess för-
truppen lämnade Sverige. Min slutsats av detta är att Krigsmakten måste ha 
varit väl insatta i regeringens beslutsavsikter. Och trots att det fanns en klar 
skiljelinje mellan Krigsmakten å ena sidan och försvars- och utrikesdeparte-
mentet å den andra, så pekar det på att det också fanns fruktbara och flexibla 
samarbeten dem emellan som underlättade beslutsprocessen för båda nivåerna. 
 
På vilket sätt genomförde förbanden deployeringen vad gäller strategiska 
transporter och hur lång tid tog det? 
 
Förflyttningen till insatsområdet leddes av FN vilken oftast fick stöd av USAF 
och i viss mån Royal Canadian Air Force. I både Gaza- och Cyperndeploy-
eringen nyttjades båttransport. Både FN och USAF ville också att Sverige 
skulle skicka så mycket materiel som möjligt med båt. En slutsats av detta är 
att redan då var transportkapaciteten i luften en begränsande faktor. FN:s och 
Sveriges beroende av andra länders flygresurser gjorde därmed att insatstiden 
utökades – Gazabataljonen blev stående i Italien i över en vecka, materiel 
omfördelades och de tog fyra dagar att sända iväg Cypernbataljonens huvud-
styrka om ca 650 man från Sverige. Att Kanada var på plats och var operativa 
på Cypern två-tre veckor innan den svenska bataljonen bedömer jag delvis 
berodde på att man kunde sköta deployering och transporter själva.   
  
Deployeringsskedets tidsomfång varierade mellan fyra dagar (Kongo) och 
drygt tre veckor (Cypern) – räknat från förtruppens avresa till den tunga 
materielens ankomst. När det gäller Kongo så var heller inte lika stor mängd 
materiel inblandad som i fallet Cypern. Flygstyrkans deployering till Kongo 
gick även mycket smidigt och snabbt, vilken Sverige till största delen 
planerade själv. Därmed förefaller det vara så att de transporter som 
nationerna själva organiserade oftast kortade ned deployeringstiderna. 
Slutsatsen av detta är att strategiska transporter måste förberedas väl där man 
säkerställer största möjliga kapacitet såväl till sjöss som i luften redan innan 
det akuta behovet uppstår. Åtminstone torde vi äga flygresurser själva att 

                                                                                                                                
som krävs för att nå dessa politiska mål, c) folket mobiliserar den nödvändiga viljan.” 
Rekkedal, a.a., s. 39 
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deployera en förtrupp. Även det behovet kommer att accentueras i och med att 
den svensk-nordiska battle groupen ställs i 15 dagars beredskap från år 2008.      
 
Kan Allisons två teorier Organizational Process och Governmental Politics 
förklara beslutsfattandet och de eventuella skillnader som fanns mellan å 
ena sidan riksdagens och regeringens och å andra sidan krigsmaktens 
uppfattningar och beslutsavsikter? 
 
Som vi sett i kapitel 4.1 och 4.2 så kan beslutsprocesserna belysas ur olika 
perspektiv.  Förtjänsten med Allions teorier och modeller är att man får fram 
flera intressanta aspekter och att man ges bättre förutsättningar att förstå staten 
Sveriges beslutsprocess inför de stundande internationella insatserna. Det jag 
särskilt vill nämna är att Erlander och Undéns politiska övertygelse i 
kombination med att Hammarskjöld ledde FN förmodligen ledde till de 
snabba besluten 1956 och 1960 – något som kan förklaras särskilt tydligt med  
Governmental Politics perspektivet – här agerade övertygade ”chiefs”. Vidare 
så har vi också sett hur processen 1964 inledningsvis led av politisk ovilja då 
man ansåg att det inte låg i linje med svensk utrikes- och säkerhetspolitik.  Att 
UD ser ut att ha varit särskilt aktiv i denna process kan förklaras med  
Organizational Process – UD verkar ha tagit på sig rollen som garant för den 
svenska officiella neutralitetspolitiken.   Sist men inte minst så har vi också 
funnit att Krigsmakten allt som oftast intog en skeptisk inställning till de tre 
FN-engagemangen. Även det kan förklaras teoretiskt – regeringen spelade på 
den världspolitiska arenan medan Krigsmakten och främst armén förmodligen 
såg sig som den svenska nationens säkerhetspolitiska instrument i det kalla 
krigets perifera Europa. Således fanns förmodligen skillnader mellan 
organisationerna regeringen och Krigsmakten när det gäller sätt och metod att 
hävda den svenska neutraliteten. Dessutom får man inte glömma att 
Krigsmakten hade en reell uppgift som ständigt skulle verkställas – att 
vidmakthålla hög beredskap och producera krigsförband. Armégeneralerna 
ansåg nog inte att FN-deltagandet underlättade den uppgiften. 
 
Kritik mot Allison 
Det finns dock brister i Allisons modeller. Jag har till exempel inte funnit 
rimliga förklaringar till en regerings perifera och utomstående påtryckare – en 
regerings beslut är för mig något som växer fram inte bara i relation till en 
stats inhemska processer – beslutet påverkas och växer också fram i inter-
aktion med den externa omvärlden. En stats beslut påverkas därmed av 
externa krafter. I dessa exempel har jag tidigare menat att såväl Hammar-
skjöld som andra länders regeringsföreträdare påverkade Sverige att delta i 
insatserna. Sen är det väl också så att genomförbarheten inte har så stora 
begränsningar som Allison gör gällande. Många gånger kan kreativa 
beslutsfattare och administratörer medverka till väl så lämpade lösningar, även 
då det inledningsvis inte ser ut vara möjligt, en kritik som delas av statsvetaren 
Guy Peters.106 I fallet med flygstyrkan så lämnade också försvarsstaben 
mycket snabbt förslag på vad man kunde delta med samtidigt som man 
menade att Krigsmakten skulle bli lidande om vi deltog. ”where you stand 
depends on where you sit” gäller inte alltid! 

                                                 
106 Peters, B. G. The Politics of Bureaucracy. 1995, s. 216 
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Avslutning 
I en norsk bok, utgiven av Norwegian institute of international Affairs, med 
titeln Peace-keeping: experience and evaluation, så skriver en artikelförfattare: 

” The establishment of UNEF on the political level was a brilliant achievement , 
but on the practical military level severe confusion prevailed…… Five to six 
battalions were thrown into the sand dunes with food rations for ten days and 
without vehicles, supplies, medical services or staff.”107 

Efter genomgång av mitt källmaterial tycker jag att ovanstående citat ger en 
ganska rättvis bild av hur uppstarten och deployeringen av UNEF gick till – 
stor politisk vilja förelåg uppenbarligen. Dock hade militären inte riktigt 
hunnit med att förbereda sig och säkerställa förbandens uthållighet och rörlig-
het. Emellertid har vi sett att den förmågan ökade i Sverige – Cypern-
bataljonen organiserades och deployerades på ett effektivare sätt vilket gav 
högre operativ effekt i inledningsskedet. Därmed måste det råda balans mellan 
graden av politisk vilja och graden av militär planering. Om detta sker i 
samklang och där den strategiska respektive militärstrategiska nivån tillåts 
vara lika inflytelserika skapas goda förutsättningar för både snabba beslut och 
snabb deployering likväl som förband med hög operativ effekt. 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 
Jag bedömer att det finns relativt gott om studier om våra tidiga FN-missioner. 
Under uppsatsarbetets gång har jag dock funnit ytterligare intressanta områden 
vilka tangerar denna uppsats men som bl.a. av utrymmesskäl inte finns med 
här. Som förslag på fortsatt forskning vill jag därför peka på några områden.    

I fallen med ONUC och UNFICYP kom FN att ställa ytterligare önskemål om 
svensk trupp och militär. Sensommaren 1960 ledde det till att vi permanentade 
Kongobataljonen samtidigt som vi behöll Gaza-bataljonen. Men även beslutet 
sensommaren 1961 då Sverige ställde en flygdivision J-29 Tunnan till FN:s 
förfogande i Kongo. Beslutsprocesser som torde innehålla intressanta motiv 
och nyttiga upplysningar samt ökad inblandning av riksdag och opposition. 
Likväl fattade regeringen efter FN:s framställan beslut om att utöka Cypern-
bataljonen under försommaren 1964 – hur gick det till då regeringen tidigare 
hade haft en njugg inställning? 

Ett annat område handlar om Sveriges beslut 1964 att organisera en styrka om 
1 600 man (två bataljoner och en teknikerkontingent (logistik, stabspersonal, 
militärpolis, ingenjörs- och sambandsförband med mera)) vilken stod i bered-
skap till förmån för FN-insatser. Denna styrka ingick i en gemensam nordisk 
satsning om totalt 5 000 man. Vi vet att det svenska beslutet om Kongo-
bataljonen delvis medförde att Sverige organiserade denna styrka. Men hur 
verkställdes detta och hur långtgående åtgärder vidtogs med mera?  

Ytterligare ett område skulle kunna handla om hur man finansierade dessa 
styrkor. Jag har en vag uppfattning om att ett av regeringens motiv till att 
blanda in riksdagen var att den skulle garantera och föreslå hur den inledande 
finansieringen skulle lösas. Så är det som bekant inte idag där så mycket som 
möjligt skall budgeteras i förväg.  

                                                 
107 Egge, a.a., s. 167 
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5. Sammanfattning 
Målsättningen med uppsatsen har varit att åskådliggöra beslutsprocesserna på 
främst strategisk och militärstrategisk nivå inför det svenska beslutet att delta i 
de militära FN-missionerna i Suez 1956, Kongo 1960 och på Cypern 1964.  
Men också att studera deployeringen vid den inledande insatsen. Uppsatsen 
har därmed syftat till att finna svar på varför det gick relativt fort att fatta 
beslut om insats samt deployera förbanden – svar som kanske kan lära oss 
något inför framtida liknande beslut – till exempel med EU Battle Group. 
Graham Allison’s teorier om Organizational Process och Governmental 
Politics har utgjort den vetenskapliga ramen för att hjälpa till att förklara bes-
lutsprocesserna och de diskrepanser som kan observeras inom respektive och 
mellan strategisk och militärstrategisk nivå. Metoden för att uppnå detta har 
varit att genomföra tre fallstudier över nämnda insatser där en kvalitativ 
granskning skett av primärkällor vid olika arkiv med mera samt av ett antal 
sekundärkällor.    
 
Uppsatsen pekar på att det har funnits en stark politisk vilja att genomföra 
insatserna. I ett fall har regeringen förvisso varit mycket tveksam, men efter 
gjorda såväl eftergifter som kravställanden beslutat sig för att delta. Rent 
generellt har besluten fattats snabbt och effektivt innan riksdagen gav sitt 
medgivande. Man kan därmed se regeringens ageranden som en syntes av 
beslutsamma ledande politiker med ett tillhörande väl utvecklat 
regeringskansli med mycket god förmåga att koordinera sin vilja gentemot 
riksdagen och oppositionen i utrikesnämnden samt mot de militära 
myndigheterna. I samtliga fall har delar av den militära ledningen varit 
tveksam till insats med hänvisning till befälsbrist och att beredskapen skulle 
bli lidande. Krigsmakten har dock alltid varit lojal och snabbt verkställt 
besluten.  
 
När det gäller deployeringen så pekar uppsatsen på att Sverige och FN varit 
beroende av främst USA när det gäller strategiska flygtransporter. Det har 
också visat sig att detta beroende eller den brist som både FN, Sverige och 
andra haft har varit väl känd – redan på 1960-talet pekade såväl svenska ÖB 
som kanadensiska försvarsmakten på behov av förbättrad flygtrans-
portkapacitet till förmån för snabbare FN-insatser. Allisons teorier har bidragit 
till ökad förståelse för beslutsprocesserna – både när det gäller skillnader inom 
regeringen som mellan regeringen och Krigsmakten. Emellertid kan inte 
teorierna hjälpa till att förklara alla perspektiv och nyanser av beslutsfattandet 
- till exempel Dag Hammarskjölds roll 1956 och 1960 samt stormakternas roll, 
inte minst 1964.  
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