
FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2005-06-05 FHS 19 100:2018 

 
FÖRSVARSHÖGSKOLAN 

KrV C:3 ”Krigsvetenskap”, C-UPPSATS 
 

Författare Förband Kurs 
Rikard Meyer F17 CHP 03-05 
FHS handledare Tfn 
Ebbe Blomgren 08-788 75 00 
Uppdragsgivare Beteckning  
FHS KVI/ILM 19100:2018   
 

Beslutet om EU Battle Group – ett trendbrott? 
 
”När Försvarsmakten lämnade in budgetförslaget för 2005 fanns inte begreppet Battle 
Group – idag är det konceptet som kommer att styra Försvarsmakten för överskådlig tid”.1  
 
Ovanstående citat ger en bild av hur snabbt förändringarna sker i vår omvärld idag. Förr var 
framtiden enkel att förutspå och de planer som gjordes sträckte sig över flera år, men idag är 
det en förändrad värld vi lever i och förändringarnas vindar blåser allt starkare även kring 
Försvarsmakten. Detta har inneburit ett stort omställningsarbete för Försvarsmakten och det 
är en process som går framåt om än i långsam takt. Samtidigt kommer allt fler och snabbare 
krav på förändring från den politiska nivån. Ett sådant inspel är ovan nämnda EU Battle 
Group koncept där Sverige tillsammans med Finland och Norge och Estland skall sätta 
samman ett förband som skall vara insatsberett 2008.  
 
I denna uppsats studeras hur denna beslutsprocess sett ut och hur den påverkats av de korta 
tidsförhållandena och den politiska styrningen från EU. 
Denna beslutsprocess avviker till stor del från andra typer av beslut eftersom den har varit 
mycket kort och möjligheterna att analysera tänkbara konsekvenser av beslutet har varit små. 
Därför är det intressant att se om detta är ett trendbrott för hur den politiska styrningen 
kommer att se ut för Försvarsmakten i framtiden.  
 
Nyckelord: EU Battle group, Försvarsmakten, Försvarsdepartementet, EU, Policyanalys 

                                                 
1 Insats & Försvar nr 5/2004. 
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Abstract 
The purpose of this essay was to study how the EU Battle Group concept has 
been processed and implemented in Sweden’s political and military arena, 
with special focus on how the time factor and the EU process has affected the 
decision. Is this a changing trend in how the political level will affect the 
military arena?  
The essay was structured after policyanalys (in eng. policy analysis), a rational 
policy theory written by Rune Premfors. His theory is divided into seven 
different phases, and in this essay the five first were used; Problem phase, 
Alternative phase, Recommendation phase, Decision phase and 
Implementation phase. 
The work with the essay started by studying official documents and 
publications, it was then followed by interviews with five individuals who all 
have been actors in the decision process of Sweden’s participation in the EU 
Battle Group concept.  
The result shows that the guidelines from the political level were very strong 
and that the possibility to affect the decision was marginal. It also showed that 
the tempo in the process has affected how the working process between 
ministry of defence and the Swedish headquarter has been carried out. 
The fact that EU doesn’t come up with all details regarding Battle Group also 
affects how the process has been pushed trough since the process has to 
continue anyway. Since Sweden is focused on EU crisis management in the 
future this way of running business will probably be the future.  
 
Keywords  
EU Battle group, Försvarsmakten, Försvarsdepartementet, EU, Policyanalys  
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1 Inledning 
”Då Försvarsmakten överlämnade budgetunderlaget för 2005 fanns inte 
begreppet Battle group. Idag är det konceptet som kommer att styra försvarets 
verksamhet för överskådlig tid. Produktionen av dessa snabbinsatsförband 
kommer att märkas på alla nivåer och på de allra flesta befattningar i 
Försvarsmakten.” 
 
”Begreppet har kommit så hastigt och finns så plötsligt på allas läppar att 
någon bra svensk benämning ännu inte hunnit etablera sig. Beslutet att EU 
ska ha förmågan att mycket snabbt kunna ingripa militärt finns formulerat i de 
så kallade Headline Goals som klubbades igenom våren 2004. Att det för 
Sveriges del skulle få så vittgående konsekvenser finns för första gången 
formulerat i försvarspropositionen. Signalerna om att något nytt var på gång 
kom dock några månader tidigare till Högkvarteret i form av uppdrag för 
leverans av underlag till försvarsdepartementet.”2 

1.1 Bakgrund 
I Sverige har vi under flera decennier styrt försvarsmakten genom femåriga 
försvarsbeslut eftersom vår omvärld har befunnit sig i ett stabilt läge. De 
besluten var många gånger en prolongering av föregående beslut och innebar 
inte några genomgripande förändringar av invasionsförsvaret utan det 
handlade om mindre frågor där konsekvenserna gick att överblicka och där 
man hade god tid att planera och genomföra besluten. 
 
Men alltsedan kalla kriget tog slut och vi fick en helt ny omvärldsbild så har 
det skett stora förändringar inom FM även om det tog ett par år innan 
omställningsarbetet tog fart på allvar.  
Sedan mitten av 1990-talet när FM påbörjade omställningen från 
invasionsförsvar till ett insatsförvar har det vid många tillfällen uppstått 
problem för FM att genomföra de beslut som riksdagen har fattat. Många av 
de här problemen är kopplade till att det tagit längre tid och kostat mer pengar 
att genomföra dessa omställningar än vad man planerat med från första början.  
 
Kostnaderna och tiden för att lägga ned de stora personal- och 
förbandsvolymer FM haft under kalla kriget har tillsammans med de stora 
materielbeställningar som gjordes under början på 90-talet har gjort att 
kostnaderna varit svåra att överblicka och i vissa fall omöjliga att påverka 
eftersom en del av materielbeställningarna är kontrakt som löper över många 
år.  
Detta har vid ett flertal tillfällen resulterat i att man kunnat läsa i media om de 
så kallade ”svarta hål” som uppstått i Försvarsmaktens ekonomi.3  
                                                 
2 Försvarsmaktens hemsida, http://www.mil.se/article.php?id=12793, 2005-05-08, kl. 20.44 

3 Anpassningsdoktrinen, http://www.forsvarsberedningen.gov.se/debattserien/pdf/Anpassningsdoktrinen.pdf,  
2005-05-08, kl. 22.03 
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För Försvarsmakten har de ”svarta hålen” vid flera tillfällen inneburit att 
nästan all verksamhet har tvingat stoppas, inga övningar, ingen 
utbildningsverksamhet och mycket begränsat med körmil, flygtimmar och 
gångtid till sjöss. Man har helt enkelt varit tvungen att låta FM gå på 
”tomgång” för att hålla sig inom de ekonomiska ramarna. FM har haft mycket 
svårt att överblicka dessa skeenden och de har vid flera tillfällen kommit som 
en mer eller mindre överraskning för de inblandade. 
 
Men sedan början av 2000-talet så har kraven på förändring ökat ytterliggare, 
både beroende på ett fortsatt snabb utveckling i vår omvärld men också på 
grund av politisk styrning kring FM grundorganisation och försvarsbudget. 
Eftersom förändringstakten har ökat så har också kraven på snabb omställning 
ökat. En följd av detta är att försvarsbeslutsperioderna har blivit kortare de 
senaste beslutsperioderna och det finns signaler som pekar på att beslutscykeln 
kommer att vara ännu kortare i framtiden eftersom det finns de som menar att 
Försvarsmakten har visat tendenser att stanna upp helt och hållet halvvägs in i 
försvarsbeslutsperioden i väntan på nästa beslut.4 Därför förordas nu att 
försvarsbesluten rullas i ett års cykler vilket vi redan har gått in i enligt 
Försvarsminister Leni Björklund som menar att det senaste försvarsbeslutet, 
FB 2004 var ett beslut av den karaktären.5  
 
De ekonomiska bekymren har dock fortsatt i samma omfattning som under 
slutet av 90-talet och trots krafttag inom FM så har det varit fortsatt 
ekonomiskt ”svajigt” även under de senaste åren med stora följder för 
förbandsverksamheten.  
Detta har pågått under ett flertal år och det finns inget som pekar på att det 
skall ske någon drastisk förändring i närtid utan det finns en överhängande 
risk att vi får vara med om liknande händelser även i framtiden.  
Det finns de som är pessimistiska och som menar att vi kommer att få se mer 
bekymmer av den här typen även framgent. 
I en insändare av FOI-forskaren Johan Thunberger6 så menar han att dessa 
ekonomiska bekymmer inte är ett problem som är av övergående natur utan att 
detta snarare kommer att bli en återkommande del i Försvarsmaktens vardag, - 
 
”… Vi kommer inom ett år få höra om nya så kallade svarta hål, det vill säga 
pengar som saknas för att genomföra det som riksdagen beslutat.”7 
 
Men hur skall Försvarsmakten klara av denna omställning mot allt snabbare 
beslutsprocesser när både ekonomi och verksamhet är hårt ansträngda?  

                                                 
4 Anförande av försvarsminister Leni Björklund vid Folk och försvars rikskonferens 20 januari 2004, 

http://www.regeringen.se/sb/d/1202/a/7694, 050508, kl. 13.39 

5 Försvarsminister Leni Björklund, http://www.riksdagen.se/debatt/200405/prot/82/82S00078.ASP 

6 Tunberger Johan, "Försvarsmakten måste läggas ned", DN Debatt, 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=324110, 2005-05-08, kl. 13.41 

7 Ibid. 
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Förklaringarna till att Förvarsmakten hamnar i denna situation gång på gång är 
självklart inte någon enkel uppgift att svara på och inte heller syftet med denna 
uppsats, men man kan ändå snabbt konstatera att Försvarsmaktens ekonomi är 
ansträngd och möjligheterna att snabbt frigöra medel för tillkommande 
verksamheter är mycket liten. 
Konsekvensen blir att när det tillkommer verksamheter utöver den 
grundläggande planeringen så finns inga resurser tillgängliga och till följd av 
detta så måste någonting annat tas bort eller ställas in.  
 
Men kraven på snabba förändringar kommer att öka ytterliggare i framtiden. 
Mitt under arbetet med det nya Försvarsbeslutet FB 04 så lanseras idén att 
Sverige tillsammans med Finland, Norge och Estland sätta upp en EU Battle 
Group, ett koncept med ca 1500 man. Sverige skall bidra med 1100 man, 
Finland 200, Norge 200 och Estland ca 35 man. Beslutet fattades formellt i 
och med att FB 04 beslutades 15 december, 2004 och Sverige skall ha sin 
första Battle Group insatsberedd från och med januari 2008.8  
 
Som beskrivs i inledningen är detta en mycket stor fråga för Försvarsmakten 
eftersom det kommer att ge en mycket stor inverkan på Försvarsmaktens 
verksamhet och ekonomi. Detta är en beslutsprocess där allt har gått mycket 
fort. I princip kan man säga att det har varit mindre än ett år från lansering av 
idén till beslut om genomförande.  
Detta i sig är ingenting nytt men i en fråga som ger en sådan här stor inverkan 
på FM verksamhet är det mycket ovanligt.  
Men hur skall FM klara av att hantera detta ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt? Blir det nya svarta hål? 
 
Innan beslutet fattades så fanns det farhågor kring detta även hos den högsta 
militärledningen för hur detta skulle genomföras: 
 
” Sverige bör inte forma och bidra med en stridsgrupp på 1500 man till EU. 
En sådan grupp skulle stjäla resurser från den nödvändiga moderniseringen 
av den svenska försvarsmakten, skriver Generallöjtnant Johan Kihl, som tills 
helt nyligen var chef för det militära högkvarteret i Stockholm och påtänkt 
som Överbefälhavare.”9 
 
”Att bygga och vidmakthålla en sådan svensk stridsgrupp, kommer att kräva 
mycket stora resurser av det svenska försvaret, vilket i sin tur får stora 
följdverkningar på utvecklingen av Försvarsmakten. 
I värsta fall kommer inga resurser att finnas kvar för allt det nya som krävs i 
ett modernt försvar.”10 

                                                 
8 Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, sid. 69 

9 SVD Brännpunkt 1 juni 2004, Nej till EU:s stridsgrupp, http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_7540108.asp, 

2005-05-08, kl. 13.49 

10 Ibid.  
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Även ÖB uttalar sig om svårigheterna med dessa förändringar: 
 
”Sveriges ÖB kallar EU:s nya besked för ”dramatiska” – de kolliderar med 
höstens försvarsbeslut där försvaret ska spara pengar.”11 
 
Men när Försvarsmakten utrett frågan närmare så synes inga problem.  
I en försvarspolitisk rapport från Försvarsberedningen – Försvar för en ny tid, 
går att läsa om att Försvarsmakten har föreslagit att Sverige under 2005-2007 
bör utveckla en multinationell insatsstyrka.12 Denna rapport publicerades i juni 
2004. 
Det här ger en bild av dubbla budskap av hur man uppfattar detta mellan den 
politiska och militära nivån. Det finns från politiskt håll en mycket klar och 
tydlig vilja att Sverige skall bli en del av EU:s krishanteringsstyrka men den 
bild som förmedlas från Försvarsmakten visar på att det finns oklarheter kring 
hur detta skall gå till och att det finns tveksamheter om hur denna 
tillkommande verksamhet skall fås att synkronisera med övrig verksamhet.  
 
Försvarsmakten ställer sig positiv till detta Nordic Battle Group men det får 
inte ske på bekostnad av någon annan verksamhet i FM? 
 
Men detta inte är något ny problematik: 
 
”Försvarsmakten förväntar sig inte att resurser från förbandsverksamheten 
skall omfördelas för att kunna genomföra andra tillkommande internationella 
uppgifter. Man är inte förberedd och har inte heller skapat en 
handlingsberedskap för att genomföra omfördelningen med dess olika 
konsekvenser.”13 
 
Det är därför som det är intressant att studera beslutsprocessen kring Nordic 
Battle Group ur flera aspekter, dels hur den politiska och militära nivån 
hanterat frågan när beslutsprocessen har gått så fort, dels hur man 
analyserat/hanterat de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna, 
och dels hur tidspressen påverkat styrning och arbetsformer inom och mellan 
den politiska och militära nivån. 

                                                 
11 SVD, 5 mars 2004, EU kräver svensk insatsstyrka, http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_7056232.asp,  
2005-05-08, kl. 13.52 

12 Försvar för en ny tid, sid. 87, http://www.forsvarsberedningen.gov.se/rapporter/pdf/ds2004_30.pdf,  
2005-05-08, kl. 09.45 

13 Åke Willberg, Strategiskt management av krishanteringsstyrkan, C-uppsats FHS 2003, sid. 40 
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1.2 Syfte och problemformulering  
Uppsatsens syfte är att presentera kunskap som kan leda till förståelse för hur 
beslutsprocessen för EU Battle Group har gått till och ifall det här beslutet är 
ett trendbrott för hur styrningen av Försvarsmakten och arbetsformerna mellan 
Försvarsdepartementet och Försvarsmakten kommer att se ut i framtiden. 
EU:s intåg i svensk försvarspolitik kan innebära att vi kanske får räkna med 
fler typer av sådana här beslut i framtiden där beslutsprocessen går väldigt 
fort. Kanske måste också arbetsformerna för att hantera en sådan tidspress 
förändras.   
 
Den övergripande problemformuleringen består i att studera hur 
Försvarsdepartementet och Försvarsmakten hanterat beslutsprocessen kring 
Nordic Battle Group eftersom det är ett beslut som har präglats av stor 
tidspress, det är ett beslut som ger stora konsekvenser för Försvarsmakten, och 
det är ett beslut där många frågor fortfarande är olösta. 
 
De specifika frågeställningarna lyder: 

• Hur har den övergripande beslutsprocessen för Nordic Battle Group 
sett ut?  

 
• Hur har tidsförhållandena påverkat beslutsprocessen? 

 
• Hur har styrningen från EU påverkat beslutsprocessen? 

 
• Hur påverkar beslutet Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet?  

1.3 Avgränsningar 
Denna frågeställning är väldigt bred och alltför omfattande för att kunna 
besvaras och utvecklas i sin helhet inom ramen för denna uppsats. Uppsatsen 
kommer därför att belysa delar av de händelser och beslut som omfattar 
utvecklingen av EU Battle Group. 
Beslutsprocessen kring införandet av EU Battle Group är en komplex fråga 
med många olika aktörer och intressenter. För att begränsa omfattningen på 
uppsatsen så har fokus lagts på att beskriva i huvudsak beslutsprocessen inom 
och mellan Försvarsdepartementet och Försvarsmakten. Därför görs ingen 
djupare presentation av konceptet utan bara en övergripande presentation.  

1.4 Disposition 
Uppsatsen har delats upp i tre delar där den första består av inledning, 
bakgrund, syfte och problemformulering samt presentation av teorin 
Policyanalys med dess olika faser. Här beskrivs också vilka metoder som 
använts för att samla in det empiriska materialet till denna uppsats. 
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Den andra delen består av en bakgrund till hur EU:s krishantering har 
utvecklats samt därefter en kort beskrivning av hur konceptet EU Battle Group  
har vuxit fram under resans gång. Sveriges åtaganden inom ramen för EU:s 
krishantering kommer också att presenteras. Därefter kommer de olika 
intervjuerna att presenteras utifrån den inledning som gjorts i enlighet med de 
olika faserna enligt teorin. 
 
Den tredje och avslutande delen innefattar analys av resultaten och en 
sammanfattning, Därefter genomförs en egen diskussion utifrån resultatet samt 
att det lämnas förslag till fortsatt forskning. 

1.4.1 Tidigare forskning 
Vid eftersökning av tidigare forskning inom samma ämnesområde har det inte 
gått att finna något som ansetts vara relevant. 

2 Teori 

2.1 Val av teorianknytning 
Eftersom frågeställningen handlar om analys av en beslutsprocess så har jag 
studerat boken Policyanalys som är författad av Rune Premfors.14 
Policyanalys är ett verktyg där man i problemlösande syfte studerar offentliga 
handlingslinjer och program genom att sönderdela dem och betrakta delarna 
och därefter foga samman delarna till en ny och annorlunda och 
(förhoppningsvis) bättre helhet.15 
 
Policy16 står i det här sammanhanget för programförklaring eller uttryckligen 
deklarerade riktlinjer för en verksamhet.17 Ett företag, en myndighet, en 
intresseorganisation har oftast en policy för sin verksamhet eller för något 
delområde av denna verksamhet. Det är inte alltid en policy är klar och tydlig 
varken för betraktaren eller för den som lyder under den faktiska policyn. Det 
kan bero på att policyn oftast består av kedjor av beslut.  
 
Det objekt som omfattas av policyanalysen är dessa offentliga handlingslinjer 
eller program innefattande kedjor av sammanhängande beslut och deras 
genomförande. Det handlar inte om enstaka beslut.  
Policyanalysens kunskapsbas är både vetenskapliga discipliner och icke-
vetenskaplig kunskap. 
 
 
 
                                                 
14 Premfors Rune, Policyanalys(1989) 

15 Ibid. sid.10. 

16 Princip eller handlingsplan som t.ex. en regering, ett politiskt parti eller ett företag följer när beslut fattas och 

handlingar utföres. Offentliga handlingsprogram, exempelvis barnbidrag och folkpension.   

17 Premfors Rune, Policyanalys (1989). sid. 9. 
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Policyanalysens syfte är att bidra till lösningen på ett policyproblem, där 
policyanalytikern verkar inom ramen för den politiska - administrativa 
processen med begränsad autonomi, tidspress och resurser. Policyanalytikern 
har alltid en uppdragsgivare även om denne kan ha många olika egenskaper. 
Policyanalytikerns yttersta syfte är att formulera rekommendationer.18  
Policyprocessen fungerar bäst ur ett processperspektiv där man försöker se 
policyprocess och analysprocess som en helhet. 
 
Policyanalys som det beskrivs i denna variant skall ses som en ansats till en 
systematisk utveckling av professionell kunskap i gränslandet mellan 
vetenskap och politik. 
Teorin förekommer och används vid all policyorienterad forskning, 
systematisk analys av offentlig politik och statsvetenskaplig forskning som har 
policyprocessen i fokus men även vid ekonomisk analys av beslutsalternativ.19 
 
Utifrån dessa inledande beskrivningar av teorin så går det att applicera 
modellen på uppsatsens frågeställningar då det går att definiera beslutsfattare 
som statsmakten/försvarsdepartementet eftersom de utövar ett 
huvudmannaskap. Medan Försvarsmakten kan definieras som analytiker. 
 
De aktörer som kunnat urskiljas inom uppsatsens frågeställning är EU-
förvaltningen med i första hand ministerrådet, Sveriges regering och 
försvarsdepartementet, och slutligen Försvarsmakten. 

2.2 Presentation av teorin 
De flesta av oss kan nog utan större svårigheter ange huvuddragen i en allmän 
modell för rationell problemlösning. Vare sig det handlar om individuellt eller 
kollektivt handlande så torde det förutsättas att man vet vad man vill och 
vilket problemet är, vilka alternativ som står till buds och vilka följder vart  
 
och ett av dessa kan tänkas få, samt, som sista förutsättning, att man förmår att 
välja det handlingsalternativ vars konsekvenser ligger närmast vad man vill 
åstadkomma.20 
 
Men problem är sällan så lätt att lösa i verkligheten eftersom det kan finnas 
förutsättningar som inte kan uppfyllas. Ibland så vet man inte riktigt vad man 
vill för man vet inte riktigt vad man kan, det är med andra ord svårt att 
formulera ett problem så att det blir klart och tydligt, och det blir inte lättare 
om det handlar om ett offentligt sammanhang med många olika aktörer 
inblandade. Det är också svårt att se alla handlingsalternativ när det handlar 
om komplicerade problem och det är inte heller lätt att sätta sig in i alla 
alternativs konsekvenser.  

                                                 
18 Premfors Rune, Policyanalys(1989), sid. 16 

19 Ibid. sid. 19 

20 Premfors Rune, Policyanalys (1989), sid. 44 
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2.3 Fasmodellen 
Det finns många olika förslag till indelning i faser men här används Premfors 
indelning med sju stycken olika faser.21 
  

• Problemfasen; här struktureras och identifieras strukturproblemet. 
 

• Alternativfasen; här söks och värderas alternativa lösningar. 
 

• Rekommendationsfasen; här bestämmer sig analytikern för en eller 
flera alternativ och kommunicerar detta val av handlingslinjer. 

 
• Beslutsfasen; nedtonas analytikerns roll till förmån för beslutsfattaren. 

 
• Genomförandefasen; även denna fas domineras av ”handling” snarare 

än analys, men här finns också analysuppgifter. 
 

• Utvärderingsfasen; här ställs frågan, ”Hur har det gått? ”, analystungt 
och analytikern en central aktör. 

 
• Återföringsfasen; här dras konkreta lärdomar för framtiden av vad som 

hittills skett. 
 
Av de här olika faserna i fasmodellen kommer endast fas ett till fem att 
användas och utvecklas i uppsatsen eftersom man inte har nått längre än till 
beslutsfasen vad gäller införandet av EU Battle Group konceptet i den 
Svenska Försvarsmakten när detta skrivs. 
 

2.4 Problemfasen 
I mycket allmänna termer kan man se ett problem som ett tillstånd av 
otillfredsställelse. Men det är ändå svårt att särskilja hur ett policyproblem 
skiljer sig från ett andra problem av social eller privat karaktär. Det kan också 
diskuteras om ett policyproblem kan vara objektivt eller om någon/några 
måste utrycka problemet subjektivt. Man får också ställa sig frågan om det är 
rimligt att säga att ett tillstånd är otillfredsställande när man inte ser någon 
utsikt för lösning av problemet. 22 
 
Problemfasen kan delas in i två delar. 
 
Problemidentifiering 
Problemidentifiering handlar främst om att välja rätt problem eller snarare, rätt 
problemområde. Denna fas av processen är av mycket avgörande betydelse 
eftersom det finns en risk att ”hamna” snett redan från början.  

                                                 
21 Ibid. sid. 40 
22 Premfors Rune, Policyanalys (1989), kap. 4  
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Det policyproblem som uppfattas kan stämma dåligt överens med det verkliga 
tillstånd som föranlett missnöje och krav på offentliga åtgärder. Det kan också 
vara så att den modell som används för att beskriva policyproblemet stämmer 
dåligt överens med problemet. Det kan också vara så att man begår det 
fundamentala misstaget att tillhandahålla en korrekt lösning på fel problem. 
 
Problemstrukturering 
Denna del av problemfasen handlar om uppgiften att beskriva eller, om man så 
vill, strukturera problemet rätt. Utmaningen kan förenklat sett sägas ligga i att 
göra en snabbanalys (fram till alternativfasen). En stor risk finns här att 
analytikern alltför starkt styrs av sin egen specifika kompetens och sin egen 
inlärda förmåga.23  
 

2.5 Alternativfasen 
Alternativfasen omfattar aktiviteter som traditionellt ansetts vara 
policyanalysens kärna, nämligen att finna och värdera en uppsättning 
alternativ för att lösa eller bearbeta ett givet policyproblem, alternativ som 
analytikern sedan underställer beslutsfattaren för dennes avgörande. Fasen 
innefattar två stycken väsensskilda aktiviteter, alternativsökning och 
alternativvärdering. 
 
Alternativsökningen handlar mycket grundfrågan om hur många alternativ 
som bör identifieras. Rekommendationerna varierar, då somliga betonar vikten 
av att initialt söka så många alternativ som bara är möjligt för att inte riskera  
att utesluta något alternativ på detta stadium och dels för att ha något att 
”förhandla” om i senare faser. 
Andra menar att det viktigaste är att bara identifiera ett fåtal, ”realistiska” 
alternativ för att inte slösa på resurser och för att inte riskera att analytikern 
inte blir tagen på allvar om denne arbetar med för innovativa alternativ. 
Idéer och alternativ kan hämtas ur ett stort antal varierande källor.  
 

• De vanligaste är att söka erfarenheter från försök att lösa 
samma/likartade slags problem på andra håll. 

• Nya landvinningar inom vetenskap och teknologi.24 
 
Alternativvärderingen är nästa steg och här är det viktigt att betona att det inte 
är detta som skall leda ända fram till det formella beslutsfattandet. Till skillnad 
från alternativsökningen gäller det här att undersöka ett begränsat antal 
alternativs olika effekter. Premfors förespråkar tre olika metoder, prognoser 
och framtidsstudier, beslutsanalys och kostnadsnyttoanalys.  
 
 

                                                 
23 Ibid. sid. 48 

24 Premfors Rune, Policyanalys (1989), sid. 64-65 
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2.6 Rekommendationsfasen 
I rekommendationsfasen är det policyanalytikerns uppgift att efter bästa 
förmåga peka ut och argumentera för det bästa alternativet. För de som har en 
rationalistisk syn på policyprocessen och analysens roll i denna så är detta inte 
särskilt problematiskt då rekommendationen faller ut ”automatiskt” då målen 
och alternativen kopplas samman. För att klara denna sammankoppling måste 
analytikern därför utveckla sina egna kriterier. De kriterierna är i normalfallet 
till en betydande del tolkningar av uppdragsgivarens mål, men de går också 
tillbaka på analytikerns egna insikter om – och värderingar kring – i 
policyprocessen ofta förekommande kriterietyper och deras egenskaper.  
 
Policyanalytikern både bör och kan i många fall rekommendera ett bästa 
alternativ. Tre sammanhängande skäl gör detta till en viktig, om än mycket 
svår analysuppgift.  
För det första bör analytikern se som sin mission att utveckla 
uppdragsgivarens preferenser. Det innebär att målen kontinuerligt bör 
omprövas och omformuleras i dialog med uppdragsgivaren och andra 
intressenter. 
 
För det andra är mål och kriteriebilden alltid sammansatt. En rekommendation 
om bästa alternativ kan sällan baseras på ett mål eller kriterietyp utan både 
analytiker och beslutsfattare har att brottas med det så kallade 
multikriterieproblemet. Analytikerns uppgift i rekommendationsfasen blir att 
systematiskt inventera alla relevanta mål eller kriterier och relatera dessa till 
olika alternativ. 
 
Det tredje skälet hänger ihop med det andra. Den moderna policyanalysen 
betonar ju vikten av att integrera politiska och administrativa bedömningar i 
analysen. Analytikern skall inte nöja sig med att rekommendera det beslut som 
vore bäst om det beslutades och genomfördes utan istället det som är bäst 
enligt uppdragsgivarens preferenser och kan beslutas och genomföras. 
 
Några allmänna metoder som går att använda för att finna bästa alternativ kan 
vara parvis jämförelse och satisfiering. 
 
Parvis alternativjämförelse innebär att man jämför de olika alternativen A, B, 
C…. , utifrån alla relevanta kriterier och effekter. Först A med B, och därefter 
det bästa bland dessa två med C till man tagit alla alternativ.  
 
Satisfiering innebär att man först formulerar kriterierna på ett sådant sätt att de 
stipulerar en lägsta acceptabel nivå. Bedömningen av alternativen pågår sedan 
därefter så länge att man funnit ett som är tillfredställande. Nackdelen med 
metoden är att et inte finns någon garanti för att man funnit det bästa bland 
tillgängliga alternativ.25 
 

                                                 
25 Premfors Rune, Policyanalys (1989), kap. 6 
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2.7 Beslutsfasen 
Här handlar det om de aktiviteterna i och omkring det formella 
beslutsfattandet i något offentligt beslutsorgan, ex. Regering, riksdag etc. 
Denna fas domineras alltså av politik och politiker, men trots detta så kan man 
inte tona ned analysen och analytikerns roll helt och hållet. Detta beror på att 
man ofta ”loopar” tillbaka i processen med krav på förnyad analys eller 
modifieringar av problem, alternativbedömning och rekommendationer. 
 
Premfors tar upp fyra typer av beslut i denna fas.  
Det första handlar om att fatta beslut om något som redan är ett faktum. Det 
kan vara att man fattar beslut om en redan uppgjord handlingslinje mellan två 
politiska partier i en speciell fråga. 
 
Det andra handlar om situationer där man har haft processer där man säger att 
”beslutet fattar sig självt”. Det kan handla om tekniska lösningar eller frågor 
som inte är partipolitiskt kontroversiella.  
 
För det tredje talar man om icke-beslut vilket innebär att ett beslutsorgan 
systematiskt underlåter att fatta beslut i en viss fråga. Man släpper helt enkelt 
inte upp frågan på den politiska dagordningen.  
 
Det fjärde handlar om de situationer när beslutsfattarna tagit upp 
policyproblemet på den politiska dagordningen men ändå inte vill formulera 
ett tydligt beslut. Man talar ibland om att vaghet och oklarhet är politikens 
livsluft vilket kanske är lite överdrivet men det ger en beslutsfattare 
handlingsutrymme och möjlighet att slippa klander om något skulle gå snett.26 

2.8 Genomförandefasen 
Med genomförandefasen menas de aktiviteter i policyprocessen som kommer 
efter det formella beslutet då detta skall omsättas i praktisk handling. Det här 
är ingen del av processen där allt är förutsett och det bara är att genomföra 
utan denna fas har en egen dynamik där det inträffar oförutsedda händelser 
och där nya aktörer försöker påverka processen. Detta är en mycket viktig del 
av processen då den kan utgöra 90% av de totala aktiviteterna. 
Det gäller att se hur man operationaliserar besluten genom att utarbeta 
anvisningar, fördela resurser inom de ramar som givits i beslutet. 
(Formella beslutsorgan förmår att reglera mindre och mindre i detalj) 

2.9 Kritik mot Premfors teori 
Den kritik som riktats mot Rune Premfors teori är att det av vissa inte ses som 
en teori utan snarare som en form av modell. Det finns de som anser att den 
inte ska förstås och värderas som en vetenskaplig teori, däremot kan det 
schema som beskrivs användas som analysmodell när man studerar en 
beslutsprocess.  
 
                                                 
26 Premfors Rune, Policyanalys (1989), kap. 7 
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Enkelt uttryckt kan man alltså använda den process som beskrivs som en 
analysmodell, som i sin tur kan beskrivas som en idealmodell för hur 
beslutsfattande är tänkt att gå till - jämföra den studerade processen och om 
man så vill lyfta fram avvikelserna. 27  
Att denna teori ändå valts beror på att avsikten med denna uppsats är att 
beskriva28 en beslutsprocess, och i detta perspektiv så har jag bedömt att 
policyanalys är en lämplig teori i just denna uppsats. 

3 Metod 

3.1 Inledning 
Här redovisas vilken metod som har använts i uppsatsen och hur det gått till 
vid insamlingen av faktaunderlag och hur detta faktaunderlag sedan har 
bearbetats. 
Dels har använts kvalitativ textanalys29 för att gå igenom och värdera det 
skriftliga underlag som finns och dels så har det genomförts intervjuer med 
personal ur Försvarsdepartement och ur FM Högkvarter för att få ett djup i 
svaren på frågeställningen. 

3.2 Metod för insamling av underlag 
För att samla in underlag har i första hand allmänna studier av offentliga 
dokument och handlingar använts. Detta för att ha som grund för att beskriva 
hur processen kring EU Battle Group sett ut.  
Med detta som underlag så har flera avgörande beslut och händelser kunnat 
identifieras.  
På den politiska nivån har det gått att använda underlag och dokument från EU 
samt propositioner och beslut och protokoll från RIXLEX.   
För Försvarsmakten har det gått att hitta underlag i regleringsbrev, 
perspektivplaner.  
För att få ett ytterliggare djup i frågorna har även ett urval av beslutsfattare på 
den politiska och militära nivån att intervjuats. Intervjumetoden som används 
är samtalsintervjuundersökning.30   
 
Uppsatsen kommer endast att belysa den del av processen som har varit 
mellan regering/försvarsdepartement och Försvarsmakten. 
 
 
 
 
 
                                                 
27 Haldén Eva, e-mail korrespondens ang. Premfors, datum 2004-12-16, kl. 11.12 

28 Jacobsen Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, sid. 17 

29 Esaiasson Peter, et al, Metodpraktikan, Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Nordstedts Juridik, 

Sthlm 2002, sid. 234 

30 Esaiasson Peter, et al, Metodpraktikan, Konsten att studera samhälle, individ och marknad, sid. 286 
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3.3 Val av respondenter 
För att få ett djup i uppsatsen genomfördes efter genomgången av 
textunderlaget också ett antal intervjuer med personer som har eller har haft 
inblick och som deltagit aktivt i den aktuella processen. Inledningsvis fanns en 
ambition att intervjua fler respondenter kring detta ämne men efter resans 
gång så visade det sig att antalet personer med god insyn i de här frågorna var 
mycket begränsad. Vid förfrågningar på både Högkvarteret och 
Försvarsdepartementet så hänvisades det flera gånger till samma personer. 
Även principen att låta respondenten själv rekommendera någon lämplig att 
intervjua gav relativt litet resultat. Strävan har varit att få en jämn avvägning 
mellan respondenterna från den politiska och militära sidan. 
 
Följande respondenter har intervjuats: 
 
Försvarsdepartementet 

• Överstelöjtnant Christer Nordh, militärt sakkunnig vid 
Försvarsdepartementet.  
Intervjun genomfördes på Försvarsdepartementet 2005-04-07.  

 
• Kansliråd Peter Göthe, gruppsamordnare för policygruppen,  

enheten för säkerhetspolitiska och internationella frågor på 
Försvarsdepartementet.  
Peter Göthe är ansvarig för AGBG (arbetsgrupp Battle group) 
Intervjun genomfördes på Försvarsdepartementet 2005-04-07  

 
Försvarsmakten 

• Överste Karl Engelbrektsson, Battle Group coordinator på HKV GRO 
GEN Förb. Intervjun genomförd 2005-04-11. 

 
• Överstelöjtnant Karl Berglund, HKV KRI MARK plan. 

Intervjun genomförd 2005-04-25. 
 

• Major Anders Svensson, EU Desk Officer på HKV STRA 
International Plans and policy som handlägger Europafrågor och 
strategiska ledningens kontakter med EU.  
Intervjun genomförd 2005-04-19. 

3.4 Intervjuer 
De intervjuer som har gjorts har genomförts utifrån en i förväg uppställd 
frågebank.(Se bilaga) Bakgrunden till detta var att det skulle bli lättare att 
behålla kopplingen till de olika faserna i teorin till skillnad från en intervju av 
mer berättande slag. Detta gjorde att intervjuerna fick en röd tråd som gjorde 
det lättare att strukturera materialet. Slutdelen på respektive intervju har 
dessutom givit respondenten frihet att fritt reflektera kring frågeställningen för 
att kunna täcka in sådant som respondenterna velat belysa ytterliggare eller 
sammanfatta.  
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För att kunna använda den valda teorin har intervjuerna anpassats till denna så 
långt det har varit möjligt. Därför så har frågorna delats in i problemfasen, 
alternativfasen, rekommendationsfasen, beslutsfasen och genomförandefasen. 
De olika frågor som sedan ställdes i respektive fas, utformades med tanke på 
hur Premfors klassificerar de olika faserna och vad som utmärker dessa. Med 
detta som bakgrund så utformades frågorna mot uppsatsens frågeställningar. 

3.5 Analysmetod 
Den empiri och den analys som redovisas i uppsatsen presenteras utifrån de 
faser som Rune Premfors presenterar boken Policyanalys. I detta fall så 
innefattar det problemfasen, alternativfasen, rekommendationsfasen 
beslutsfasen och genomförandefasen31. De övriga faserna presenteras inte i 
denna uppsats eftersom Battle Group konceptet precis gått in i 
genomförandefasen. De svar som redovisas utifrån de genomförda 
intervjuerna är inte det fullständiga intervjuunderlaget utan det är de delar av 
intervjuunderlaget som bäst svarar mot uppsatsens frågeställningar och som i 
övrigt tillför kunskap om beslutsprocessen kring EU Battle Group. 

3.6 Etik 
Eftersom mycket av materialet i uppsatsen samlats in genom intervjuer är det 
mycket viktigt att resultaten återges i sitt rätta sammanhang och så fullständigt 
som möjligt.32 Jag har i uppsatsen valt att redovisa för mina respondenter hur 
jag kommer att använda mig av materialet i intervjuerna för fakta och 
slutsatser i uppsatsen.  
 
Jag har valt att redovisa vilka respondenter som jag intervjuat i uppsatsen men 
i den löpande texten har jag valt att inte presentera respondenternas namn 
eftersom det skulle kunna leda till att läsaren skulle värdera detta utifrån en 
redan etablerad uppfattning om en respondent. Intervjuerna är upptagna på 
digitalt media i form av CD-skiva. Intervjuerna är av varierande längd, den 
längsta ungefär 1 timme och 20 minuter lång. 

3.7 Litteratur och övriga källor 

3.7.1 Allmänt 
Som det säkert framgått i uppsatsens inledning är Battle Group processen en 
process som har gått mycket fort. De första tankarna väcktes 2003 i EU och 
Sverige blev involverat i detta vid årsskiftet 2003/2004. Detta innebär att det 
inte finns så mycket litteratur att tillgå som handlar om EU Battle Group. Det 
finns inte heller särskilt många individer inom Försvarsdepartement och 
Försvarsmakten som har djupare kunskaper i ämnesområdet.  

                                                 
31 Premfors Rune, Policyanalys, sid. 44 

32 Jacobsen Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, sid. 488 
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Tyngdpunkten ligger därför på de intervjuer som genomförts medan det 
skriftliga materialet mer skall ses som en bottenplatta för att förstå 
sammanhanget. 

3.7.2 Källkritik 
Internet 
Huvuddelen av mitt skriftliga material har hämtats från olika hemsidor på 
Internet. En av de viktigaste är Riksdagens Internettjänst RIXLEX där alla 
debatter, beslut, propositioner m.m. finns tillgängliga.  
På så sätt har fastställda och protokollförda dokument såsom, Regleringsbrev 
2005, Försvarsproposition 2004 och Försvarsberedningens rapport ”Vårt 
framtida försvar” använts i uppsatsen.  
 
Jag har även använt riksdagens Internetsidor om EU och EU-upplysningens 
hemsidor för faktainsamling kring den gemensamma utrikes och 
säkerhetspolitiken. Dessa dokument och källor är performativa 
ursprungskällor och kan sägas ha både äkthet, tidssamband, oberoende och 
tendensfrihet.33  
Diverse hemsidor hos försvarsmaktens förband har använts och de anser jag 
vara äkta och har tillräcklig närhet. 
Några olika dagstidningars hemsidor har också använts, här finns viss tendens 
men här har bara använts direkta citat vilka bedömts som trovärdiga.  
 
Studentlitteratur 
Jag har inte använt någon annan litteratur än den som används vid 
undervisningen på Försvarshögskolan. Anser därför att de har god validitet 
och oberoende. 
 
Intervjuer 
Respondenter: Uppsatsens empiriska del bygger till stora delar på intervjuer 
som jag genomfört under våren 2005. Jag betraktar dem som tillförlitliga 
förstahandskällor eftersom jag intervjuat respondenter med god insyn i 
frågeställningen. Respondenterna har efter genomförd intervju fått ge tips om 
andra respondenter som har god kunskap i ämnesområdet. 

                                                 
33 Thurén Torsten, Källkritik, sid. 11 
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4 Bakgrund kring EU krishantering 

4.1 Krishantering inom EU34 
Den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) utgör en integrerad 
del av EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik (GUSP). Inom ramen 
för ESFP har medlemmarna tillsammans byggt upp en förmåga där målet är 
att snabbt kunna komma på plats med militär, polis, räddningstjänst och andra 
insatser i ett krisområde. 
Sverige säkerställer samtidigt, tillsammans med övriga EU-medlemmar, att 
det gemensamma bidraget för internationell krishantering blir så 
ändamålsenligt som möjligt. Vidare är EU:s samarbete med övriga 
internationella organisationer viktigt, och då främst med FN, eftersom 
regeringen anser att EU:s krishanteringsförmåga är ett sätt att stärka FN med 
dess övergripande ansvar för internationell fred och säkerhet. 

4.2 Militär krishantering 
Försvarsdepartementet bevakar ärenden med säkerhets- och försvarspolitisk 
koppling i Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) som är den 
kommitté inom EU som leder ESFP-arbetet. I samråd med framförallt UD och 
med underlag från Försvarsmakten utarbetar Försvarsdepartementet en svensk 
position i de frågor som behandlas av EU:s militärkommitté (EUMC).  
 
Inom ramen för Rådet för allmän- och utrikespolitiska frågor ansvarar 
Försvarsministern för ärenden som rör EU:s militära förmågeutveckling. 
Sverige har anmält drygt 2000 soldater ur armén och marinen till den samling 
av förband som ska kunna nyttjas vid EU-insatser. Bidraget omfattar ett flertal 
förband bland annat en mekaniserad bataljon, ett JAS 39 Gripenförband och 
ett ubåtsförband.(se bilaga) Därtill har Sverige genom Försvarsmakten bidragit 
med trupp och stabspersonal till de två militära insatser som hittills 
genomförts av EU, Operation Concordia i Makedonien och Operation Artemis 
i Demokratiska Republiken Kongo.35 

4.2.1 Headline Goals 
De generella målen för EU:s militära krishantering bygger på det beslut som 
fattades vid Europeiska rådets möte  i december 1999 där man slog fast ett 
generellt mål för hur stor EU:s militära kapacitet skall vara. Målet som sattes 
upp var att EU senast 2003 skulle kunna klara att skicka ut ca 50000 - 60000 
man till ett krisområde inom 60 dagar. Den styrkan skall kunna vara verksam i 
upp till ett år och understödjas av nödvändiga luft- och sjöstridskrafter.  
 

                                                 
34 EU-upplysningen, http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____2454.aspx, 

2005-05-08, kl. 17.35 

35 Regeringskansliets webplats/Försvarsdepartementet, http://www.regeringen.se/sb/d/523/a/11756,  
2005-05-08, kl. 21.34 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats FHS beteckning 19 100:2018 
Chefsprogrammet 03-05 
Mj Rikard Meyer  21(63) 
_______________________________________________________________ 
 
Dessutom skall en mindre snabbinsatsstyrka kunna skickas ut på kortare tid. 
Detta mål kallar man ofta för Helsinki Headline Goal.  
Vid rådets möte den 19-20 maj 2003 så förklarade utrikesministrarna att EU 
nu har en operationell kapacitet över hela skalan av Petersbergsuppgifter36 och 
att målet nu är uppnått. Men det finns fortfarande kapacitetsbrister vad gäller 
mobiliseringstider och risknivå.  

4.2.2 EU styrkeregister 
Eftersom inte EU har något eget försvar så bygger EU:s militära resurser på att 
medlemsländerna kan ställa upp med resurser så att det tillsammans kan bli en 
fungerande militär kapacitet. Därför har varje medlemsland anmält till ett så 
kallat styrkeregister. Eftersom den här anmälan till styrkeregistret inte är 
bindande så kan varje land göra en egen bedömning från fall till fall om man 
skall skicka resurser. 
 
Medlemsländerna anmäler sina bidrag vid så kallade kapacitetskonferenser, 
vilka sedan sammanställs i styrkekatalogen eller styrkeregistret.  
Sveriges bidrag till katalogen omfattar ca 2000 man från alla tre 
försvarsgrenarna. Under de kapacitetskonferenser som har genomförts har 
man kunna se ett antal olika brister/luckor inom olika kompetensområden. 
 
För att åtgärda det här antog man en handlingsplan, European Capability 
Action Plan (ECAP) vid kapacitetskonferensen 2001. Från och med i år 2005 
skall även ECAP-grupperna arbeta mot det nya kapacitetsmålet för 2010.  
Headline Goals 2010 konceptet med Battle Group är en del av de nya 
kapacitetsmålen. Det nya kapacitetsmålet upphäver inte det gamla utan skall 
ses som en komplettering till det ursprungliga och skall reflektera EU: s nya 
säkerhetsstrategi. 
 
Målet inkluderar bland annat: 

• Samordning av Strategiska transporter senast 2005-02-11  
• Upprättande av ett EU kommando för flygtransporter senast 2010 
• Tillgång till stridsgrupper 2007 
• Tillgång till ett hangarfartyg inklusive flygstyrka senast 2008 
• Koppla ihop all kommunikationsutrustning i ett nätverk 

                                                 
36 Toppmöte utanför Bonn i Petersberg där EU:s utrikesministrar fastställde vilka uppgifter som man skulle klara att 

genomföra. http://www.regeringen.se/content/1/c4/13/62/47b1b99f.pdf, 2005-05-08, kl. 22.11 
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4.2.3 Svenska förband i EU styrkeregister 
Följande förband är anmälda till EU styrkeregister 200537 
 
Internationella ingenjörkompaniet (EN), Göta ingenjörregemente, Ing 2, 
svarar för ett ingenjörkompani, Förbandet sätts i beredskap den 1 juli 2005.38 
 
Nordisk Logistikbataljon, NL03 
Göta trängregemente, T2, svarar för del av en nordisk logistikbataljon, NL0339 
 
Internationellt militärpoliskompani, MP03 
Livgardet, LG, ansvarar för utbildning av ett militärpoliskompani40 
 

Nordiskt stabskompani NORDHQ COY 01 
Upplands regemente, S 1, svarar för ett nordiskt stabskompani41 
 
Internationell artilleriradarenhet AR 01, Artilleriregementet, A 9, svarar för en 
artilleriradarenhet, Förbandet har 30 dagars beredskap från 2005-01-0142 
 
Internationell jägarpluton Jplut/Int 
Norrlands dragonregemente, K 4, ansvarar för en internationell jägarpluton.43 
 
SWENARAP MCM/IM 
4.minkrigsflottiljen ansvarar för en minröjningsenhet, IM02/IM03.44 
 
Internationella korvett styrkan IKS 03 
3.ytstridsflottiljen ansvarar för en korvettenhet, IKS 03.45 
 
SWENARAP IUb 01 
1.ubåtsflottiljen ansvarar för en ubåtsenhet, IUb 01.46 
 
Transportflygenhet Tp 84 
Skaraborgs flygflottilj, F7, ansvarar för en transportflygenhet47 
 
SWAFRAP JAS 39 
Blekinge flygflottilj, F 17, ansvarar för ett snabbinsatsförband, SWAFRAP.48 
                                                 
37 Försvarsmaktens hemsida internationellt, http://www.mil.se/int/article.php?id=274 

38 Ing 2 hemsida, http://www.ing2.mil.se/, 2005-05-08, kl. 20.45 

39 T2 hemsida, http://www.t2.mil.se/, 2005-05-08, kl. 20.45 

40 Livgardet hemsida, http://livgardet.mil.se/, 2005-05-08, kl. 20.45 

41 S1 hemsida, http://www.s1.mil.se/nhqc/, 2005-05-08, kl. 20.45 

42 A9 hemsida, http://www.a9.mil.se/, 2005-05-08, kl. 20.45 

43 K4 hemsida, http://www.k4.mil.se/, 2005-05-08, kl. 20.45 

44 4minkriflj hemsida, http://www.4minkriflj, mil.se/im/, 2005-05-08, kl. 20.45 

45 3Ysflj hemsida, http://www.3ysflj.mil.se/, 2005-05-08, kl. 20.45 

46 1Ubflj hemsida, http://www.1ubflj.mil.se/, 2005-05-08, kl. 20.45 

47 F7 hemsida, http://www.f7.mil.se/, 2005-05-08, kl. 20.45 
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5 Redovisning av resultat 

5.1 Inledning 
Den här delen av uppsatsen inleds med en redovisning av vilka olika officiella 
beslut och händelser inom EU och i Sverige som har lett fram till beslutet att 
Sverige skall delta i EU Battle Group konceptet. Här redovisas vad som har 
gått att finna i skrivelser och dokument kring den här beslutsprocessen. 
Tillgången på material gör att det inte går att följa processen i sin helhet utan 
viss information kan därför uppfattas som ryckt ur sitt sammanhang. 
 
För att försöka att fylla eventuella luckor i processen presenteras därefter 
resultaten från de genomförda intervjuerna där de olika respondenternas svar 
redovisas utifrån de fem första faserna i Rune Premfors teori, Policyanalys. 
Avslutningsvis presenteras också de svar som respondenterna givit utifrån den 
sista frågan i intervjun där de fått reflektera fritt kring ämnet. De frågor som 
står med i intervjuunderlaget för den reflekterande delen finns med mer som 
ett stöd. 
De frågor där respondenterna inte kunnat svara eller där de täckt upp svaret 
under någon annan fråga redovisas inte. 
 

5.1.1 EU Battle Groups 
Vad är då Battle Group och hur väcktes frågan? Först en beskrivning av hur 
processen sett ut i stort på EU nivå och därefter vad som hänt på den 
nationella nivån i Sverige. Sverige har ju länge varit aktivt i EU:s 
krishanteringsarbete så som beskrivits i bakgrunden. Det arbete som skett 
inom EU har till stor del handlat om att uppfylla de krav som man ställt i 
Headline Goals 1999. Men parallellt med detta arbete så har man också arbetat 
med att sätta upp nya mål vilka man kallade Headline Goals 2010. Dessa mål 
fastställdes under 2004.  
 
I samband med detta arbete så lanserades ytterliggare ett förslag som skulle 
förbättra EU:s snabbinsatsförmåga. Det var Frankrike och Storbritannien som 
lanserade ett förslag som de kallade EU Battle Group. Det kan sägas vara ett 
resultat av de insatser som små EU styrkor gjorde i Kongo under sommaren 
2003. Där kallade man på kort varsel samman en styrka bestående av flera 
länder för en militär insats.49 Tanken bakom detta koncept var att man skulle 
kunna sända ut en sådan styrka till ett krisområde innan EU kan mobilisera en 
större styrka för detta ändamål.  
Enligt förslaget så skulle en Battle Group omfatta ca 1500 man och kunna vara 
på plats inom ett krisområde inom 10 dagar efter att man tagit ett beslut i  
ministerrådet. En Battle Group skall kunna sättas upp av ett enskilt 
medlemsland eller av flera medlemsländer tillsammans.  
                                                                                                                                
48 F17 hemsida, http://www.f17.mil.se, 2005-05-08, kl. 20.45 

49 Deutche Welle, http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1163302,00.html, 2005-05-02, kl. 18.41 
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De skall kunna genomföra samtliga Petersbergs uppgifter samt de uppgifter 
som anges av EU:s säkerhetsstrategi. En Battle Group skall kunna verka i 
mellan 30 och 120 dagar.50  
 
Den 22 mars 2004 så gav ministerrådet sin välsignelse till att arbeta vidare 
med det förslag som väckts av Frankrike och Storbritannien.51 När det arbetet 
var färdigställt så fastställdes konceptet till EU Battle Group och detta 
godkändes sedan vid ett möte i EU:s ministerråd i maj 2004.52 
 
Från och med i maj 2004 och fram till kapacitetskonferensen så har respektive 
medlemsland tittat över vilka olika resurser man kan bidra med och i vilken 
konstellation man skall arbeta, ensamt eller multinationellt. Resultaten av detta 
presenterades vid EU:s kapacitetskonferens den 22 november 2004. Där 
anmälde medlemsländerna inte mindre än 13 olika stridsgrupper. En av dessa 
13 utgörs av Sverige, Finland och Norge och Estland.53  
 
Under perioden 2005-2006 kommer stridsgrupperna att ha en begränsad 
kapacitet och man kommer då bara att kunna göra en insats med en 
stridsgrupp åt gången. Under dessa två år är det Frankrike, Italien, 
Storbritannien och Tyskland som kommer att svara för insatserna. 
Från och med 2007 skall man ha full kapacitet och skall kunna genomföra två 
insatser samtidigt.54 
 

5.2 Sverige och Battle Group konceptet 
För Sveriges del så har processen kring EU Battle group också varit mycket 
intensiv. Konceptet kom så snabbt att det inte fanns något bra benämning 
under det inledande arbetet. Men nu har det däremot fastställts att man skall 
använda sig av benämningen Nordic Battle Group.55  
De första signalerna om att det var något på gång kom i samband med 
årsskiftet 2003/2004. Eftersom Försvarsdepartementet arbetat med att ta fram 
Headline Goals 2010 så var man också väl insatt i diskussionerna kring Battle  
Group konceptet. Detta resulterade i ett uppdrag från Försvarsdepartementet 
till Högkvarteret att man skulle arbeta fram underlag för hur Försvarsmakten 
skulle kunna lösa ut en uppgift som Battle Group. 

                                                 
50 EU-upplysningen, http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____2967.aspx, 

2005-05-03, kl. 20.05 

51 EU-kommissionen, http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/en/200403/p106002.htm,  

2005-05-02, kl. 20.06 

52 EU-upplysningen, http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____2967.aspx, 

2005-05-03, kl. 20.08 

53 FM hemsida, http://www.mil.se/article.php?id=12793, 2005-05-03, kl. 10.45 

54 EU-upplysningen Sveriges Riksdag, http://www.eu-

upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate2967.aspx, 2005-05-07, kl. 11.15 

55 FM hemsida, http://www.mil.se/article.php?id=12793, 2005-05-03, kl. 10.47 
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Resultatet av det arbetet redovisades av Försvarsmakten den 30 april 2004.  
Där redovisade Försvarsmakten ett förslag till hur ett svenskt deltagande i 
uppbyggnaden av EU:s snabbinsatsstyrkor skulle kunna organiseras. 
Försvarsmaktens förslag var att under åren 2005–2007 organisera en 
multinationell snabbinsatsstyrka under svensk ledning som kan vara operativ 
från och med 2008. Det svenska deltagandet skulle uppgå till ca 750 personer. 
Efter 2008 föreslog Försvarsmakten att man skulle börjar utveckla en nationell 
snabbinsatsstyrka om ca 1 500 personer. När en sådan nationell styrka skulle 
kunna vara operativ redovisas inte.56  

Den fortsatta processen fram till och med kapacitetskonferensen i november 
2004 handlade till stor del om att utveckla konceptet Battle Group efter de 
möjligheter som Försvarsmakten har och med de styrningar som gavs från den 
politiska nivån. Beslut eller underlag finns inte i någon större omfattning men 
det finns ändå material som indikerar vilka områden som har varit uppe till 
diskussion under processen och som till viss del fortfarande inte är lösta. 

Bland annat redovisar Försvarsmakten ett förslag till att börja utveckla en 
nationell Battle Group från och med 2008 som beskrivits ovan. Samtidigt 
säger Försvarsministern att det inte kommer att vara tal om något annat än en 
multinationell insats.  
 
”Däremot, och där vill jag vara bestämd, ska vi aldrig operera i en egen 
formation. Den tiden är förbi när det svenska försvaret i internationell 
krishantering trodde att det kunde vara ute och slåss på egen hand – med eget 
språk och egna värderingar och normer. Krishanteringen är internationell 
och måste förberedas och övas. Därför handlar mycket av det framtida arbetet 
om hur vi kan operera tillsammans; det gäller utrustning, taktik och liknande 
inom den verksamheten. Det är en viktig del i internationaliseringen.”57 

Även den viktiga finansieringen är ett område där det förekommer oklarheter 
och där frågan ännu inte är utlöst ännu. I det svar som Försvarsmakten 
presenterar utifrån Försvarsdepartementets uppdrag så vill man ha ca 1 miljard 
extra per år. Det förutsätter Försvarsmaktens antaganden i övrigt, bland annat 
avseende personalförsörjning och förbandsutbildningssystem, uppfylls. I juni 
2004 så konstaterar samtidigt Försvarsministern att Försvarsmakten inte 
redovisat några förslag till hur detta ska finansieras.58 

 

                                                 
56 Riksdagsdebatt, http://www.riksdagen.se/debatt/200304/prot/126/126S0044.ASP#SIDTOPP,  

2005-05-03, kl. 11.15 

57 Riksdagsdebatt, http://www.riksdagen.se/debatt/200405/prot/23/sam/23SAM.ASP,  

2005-05-03, kl. 11.17 

58 Riksdagen snabbprotokoll, http://www.riksdagen.se/debatt/200304/prot/126/126S0044.ASP#SIDTOPP,  

2005-05-03, kl. 11.16 
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Lite senare i december 2004 säger Försvarsministern att Battle Group skall 
finansieras genom att totalförsvarsgemensamma myndigheter och 
Försvarsmaktens ledning skall spara. 59 Försvarsministern gör också 
uttalanden om att hon anser att ett svenskt bidrag kan utgöra en drivkraft för 
den fortsatta reformeringen av Försvarsmakten.60 
Det finns också tecken på att det underlag som man haft inför Försvarsbeslutet 
inte är nedbrutet i detalj och att det kommer att vara en fortsatt process mellan  
EU:s medlemsländer för att utveckla grundkonceptet.  
 
”Det är riktigt att EU har bestämt grundkonceptet, och det är detta man ska 
leverera till den 22 november. Däremot håller man nu på att diskutera de 
olika krav som ska ställas vid olika typer av situationer, och där är man inte  
färdig än.”61 

5.2.1 Tidslinjal innehållande avgörande beslut och händelser 
Här följer en tidslinjal över hur processen med EU Battle Group konceptet sett 
ut för Sveriges del. 

Tidpunkt Händelse Beslutsfattare/aktör 
2003 Frankrike och Storbritannien lanserar förslag om EU 

Battle Group konceptet 
 

Januari 
2004 

Försvarsmakten får i uppdrag att utreda hur ett svenskt 
deltagande skulle kunna lösas.  

Försvarsdepartementet 
Försvarsmakten 

2004-04-30 Försvarsmakten redovisar hur ett svenskt deltagande i 
uppbyggnaden av EU:s snabbinsatsstyrkor kan 
organiseras.62 

Försvarsmakten 

2004-05-22 EU:s ministerråd godkänner EU Battle Group konceptet EU:s Ministerråd 
2004-06-23 Sverige meddelar att man vill gå med i EU:s 

försvarsbyrå63 
Regeringen 

2004-11-22 Sverige meddelar avsikten att man tillsammans med 
Finland och Norge skall upprätta en Battle Group64 

Försvarsminister  
Leni Björklund 

2004-12-15 Enligt Försvarspropositionen beslutas att Försvarsmakten 
skall utveckla ett svenskt bidrag till en multinationell 
snabbinsatsstyrka under svensk ledning som en del av 
EU:s snabbinsatsförmåga. Inriktningen är att förbandet 
skall vara operativt senast den 1 januari 2008.65 

Riksdagen 

 
                                                 
59 Riksdagen snabbprotokoll, http://www.riksdagen.se/debatt/200405/prot/51/51S.ASP,  

2005-05-03, kl. 10.27 

60 Riksdagen snabbprotokoll, http://www.riksdagen.se/debatt/200304/prot/126/126S0044.ASP#SIDTOPP,  

2005-05-03, kl. 10.25 

61 Riksdagen snabbprotokoll, http://www.riksdagen.se/debatt/200405/prot/23/sam/23SAM.ASP.,  
2005-05-03, kl. 10.28 

62 Riksdagen snabbprotokoll, http://www.riksdagen.se/debatt/200304/prot/126/126S0044.ASP#SIDTOPP, 
2005-05-03, kl. 10.24 

63 Pressmeddelande, http://www.regeringen.se/sb/d/658/a/26564, 2005-05-03, kl. 10.23 

64 Pressmeddelande, http://www.regeringen.se/sb/d/658/a/34054, 2005-05-03, kl. 10.24 

65 Regeringens proposition 2004/05:5, sid. 72  
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5.3 Resultat från genomförda intervjuer 

5.3.1 Problemfas 
Fråga - När och var väcktes frågan om Battle Group konceptet 
första gången? 
FÖ 
”Idén om Battle Group konceptet väcktes av Frankrike och Storbritannien 
under hösten 2003. Lite senare i processen så anslöt även Tyskland, och så 
småningom blev det ett gemensamt EU koncept av detta. Förslaget kan sägas 
ha utvecklats ur ett behov inom EU efter Irak-krisen eftersom man uppfattade 
att det fanns gott om militära resurser inom unionen, men att det inte fanns 
något gemensamt verktyg inom unionen.” 
 
FM 
En officiell story handlar om att Frankrike och Britterna pratade ihop sig om 
det här. Det föddes ett tankepapper mellan Frankrike och Britterna som sedan 
Tyskland hängde på, och det är faktiskt mindre än ett år sedan. 
 

På vems initiativ och hur väcktes frågan om ett svenskt 
deltagande i EU Battle Group konceptet? 
FÖ 
”För Sveriges del så kom Battle Group konceptet upp i samband med arbetet 
med försvarspropositionen, ”Vårt gemensamma försvar”.  
 
Respondenterna kan inte svara på om initiativet till ett svenskt deltagande 
kommit från den politiska nivån eller den militära nivån men man konstaterar 
att det senare under processen kommit mycket tydliga politiska styrningar.  
 
”Inledningsvis i processen så har EU krishantering inte berörts så mycket i 
propositionsarbetet, utan det har nämnts som en del av de förmågor som skall 
utvecklas. Senare vid årsskiftet 2003/2004, så har det skett stora förändringar 
vad gäller synen på EU krishantering, detta både på försvarsdepartementet, 
men framförallt hos FM.”  
 
”Arbetet har löpt parallellt med propositionsarbetet från hösten 2003 och 
framförallt under våren 2004. Det här växte fram och blev en röd tråd i hela 
försvarspropositionsarbetet.”  
 
”I det svar som kom från Försvarsmakten på planeringsanvisningarna som 
skickades ut sommaren 2003, så fanns EU dimensionen knappt med i svaret 
fast man arbetat med just EU frågor under en lång tid. Vi upptäckte helt enkelt 
det att svaret som kom in, det här var ju inga bra svar från HKV, det låg…, 
det var inte alls taktat i tiden och det här pekade ju HKV själv på” 
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”Antingen berodde det på att vi här på departementet inte var samordnade, 
eller så berodde det på att utvecklingen inom EU gick så snabbt – eller att det 
var en kombination av båda”  
 
”Detta ledde till att man inledde ett arbete för att implementera EU 
dimensionen bättre eftersom det hade varit väldigt traditionella svar under 
resans gång.”  
 
FM 
”Där finns det nog också en inofficiell variant, det tror jag.. Formellt så 
deklarerade Försvarsministern att Sverige skulle vara med. Jag tror att det 
var den 22 november 2004. Men innan hon hade gjort det, det är ju då det 
intressanta arbetet äger rum, det är alltså att fotarbeta det här så man får 
mandat att säga någonting sånt. Och för att få det måste det ju till en 
beredningsprocess för det på Försvarsdepartementet på Utrikesdepartementet 
och Försvarsmakten. Det är jag övertygad om att det har skett på högsta nivå 
att man har pratat ihop sig om det här.” 
 
”Jag tror att vi fick i uppgift att förhålla oss till det papper som Frankrike och 
Storbritannien och Tyskland, i nämnd ordning, presenterade i EU.” 
 
”Det här kom direkt från den politiska nivån.” 

Hur utreddes konsekvenserna av ett svenskt deltagande och av 
vem? 
FÖ 
”Det har också varit en omsvängning från både politisk och framförallt 
militär sida i denna fråga och under våren 2004 så börjar man dra åt samma 
håll.” 
  
”Många tänkte likadant, just då och sen kommer då ett underlag från 
överbefälhavaren det var i april 2004 som var skitbra, det underlaget från 
dec/jan till april hände otroligt mycket i svensk förvaltning.” 
 
”När aprilunderlaget kom in från ÖB var det extremt bra, det hade fångat upp 
allting egentligen, det var jäkligt bra skrivet, vi drog åt samma håll” 
 
När man börjar utreda konsekvenser och möjligheter till genomförande så har 
Försvarsdepartementet arbetat med att ”kratta manegen” för ett svenskt 
deltagande medan FM har arbetat med att ta fram underlag. 
 
”Battle Group konceptet blir en del i försvarspropositionsarbetet samtidigt 
som EU processen löper på med internationella förhandlingar i frågan. Det 
gällde framförallt att förhandla fram en Joint declaration så att det framgick 
att vi ville vara med och när man skulle kunna vara med.” 
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”I det här läget hade FM ingen specifik uppgift annat än att bistå med olika 
beräkningsunderlag och modeller, men det blev också början på en bra 
iterativ66 process.” 
 
FM 
”Den här typen av frågor utreds alltid av HKV STRA. Så sammansätter de en 
grupp, och en konkret uppgift de fick var att genomföra olika fallstudier och 
de genomförde även ett spel på detta. FM var med ganska tidigt i processen, 
redan i november 2003.” 
 
”Vi fick en anmodan, vi skulle svara på en förfrågan från regeringskansliet 
där vi skulle svara på om det var realistiskt att vi kunde sätta upp en sådan 
här snabbinsatsstyrka eller inte.” 
 
Redovisningen för Försvarsdepartementet skedde den 30 april 2004.  

Vilka var argumenten för Battle Group konceptet? 
FÖ 
”FN var försvagat av Irakkrisen, samtidigt fanns det behov ifrån hela EU och 
vidare och framförallt på förmågetekniskt, … man skulle bli bättre på 
förmåga, med så mycket försvar men så liten output, – Hur får man bättre 
förmåga?” 
 
FM 
”De spänner över flera nivåer. Naturligtvis så är det EU:s solidaritets klausul 
man skall hjälpa till och stödja där man skall vara en aktiv part. Det är ju bra 
om Sverige är med i någonting hårt också.” 
 
”På FM nivån så är jag övertygad om att högsta ledningen visste att detta 
skulle vara en viktig reformdrivare och att detta skulle kunna vara drivmotorn 
i reformationen mot ett insatt insatsförsvar. Det tror jag att det är det absolut 
viktigaste.”  
 
”Det handlar väldigt mycket om att visa flagg. Mycket stor del av politiken 
vad det gäller sådana här frågor handlar om att visa flagg, Sveriges flagga.”  
 
”För Sverige är det en bra chans att kunna ställa upp med en mindre styrka 
inte som de styrkor som stormakterna sätter upp.” 
 
 

                                                 
66 Iterativ betyder upprepad handling, dvs. man gör inte allt färdigt i ett steg utan man börjar att pröva varje del så 

långt den är färdigt och sedan fortsätter man så allt eftersom bitarna faller på plats, 

http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=iterativ&btn_sea

rch=S%F6k+direkt%21, 2005-05-08, kl. 20.08  

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats FHS beteckning 19 100:2018 
Chefsprogrammet 03-05 
Mj Rikard Meyer  30(63) 
_______________________________________________________________ 
 
”Vi har ju upptäckt att det här har blivit en otrolig fördel åtminstone för 
armén som ett accelerationsspår.” 
”Vi har haft och har fortfarande till stor del lite svårt att släppa det gamla 
invasionsförsvaret.” 
”Nu måste vi, vi är tvingade in i en helt ny struktur, vi tvingas in i ett helt 
annat utbildningssystem, vi tvingas göra om förbanden, vi tvingas in i det 
nya… En stor fördel för Försvarsmakten” 
 

Var det olika argument från olika intressenter? 
FÖ 
”Det var väldigt många argument som råkade sammanfalla samtidigt. Om 
Storbritannien och Frankrike är överens, då blir det så.”  
”För de är ytterligheterna i det militära samarbetet inom EU. Om de är 
överens så hoppar man till nästa nivå, ”leapfrogging”. Det var ingen som 
kunde säga nej, det var för bra.” 
 
”FM var totalt tvåa 2003, de som förstod framtidens utveckling fick inte 
gehör. Men det hände någonting i januari 2004, man insåg, de som hade varit 
motståndare till snabbinsatsstyrkan här och på departementet och i 
Högkvarteret det där är alldeles för svårt , det kostar för mycket, de såg bara 
problem rakt över. När de började lyssna på argumenten under några veckors 
månaders tid då vände det folk började inse vikten av det här, då vände det, 
Michael Moore vände uppfattning, personer nära ÖB vände uppfattning, 
insåg det är det här vi behöver. Från skiftet 2003/2004 kan man säga att FM 
som myndighet helomvände. Inte bara FM som vände utan även det här 
departementet.” 
 
FM 
”Helt klart är att tidigt så förstod ju hela armén att detta var viktigt även om 
det har funnits motståndare även där eftersom det ruckar det traditionella 
värnpliktsutbildningssystemet och hotar hela den strukturen” 
 
Men samtidigt så tror jag att hela FM i behov av en konkret uppgift, som man 
liksom kan se. 
Sen finns det ju också sådana rationella skäl som att förutom då att det är ett 
viktigt och tydligt mål och kan vara en del i Försvarsmaktens omställning, att 
Försvarsmakten är mer än en Battle Group, att vi är duktiga, att vi har något 
att komma med. 

5.3.2 Sammanfattning problemfas 
Inledningsvis så finns en samstämmighet kring hur frågan om Battle Group 
väcktes för första gången. När det gäller frågan om ett svenskt deltagande så 
är de flesta på det klara att det varit en tydlig politisk styrning, här 
framkommer också att detta inte var något som Försvarsmakten haft med i sin 
planering överhuvudtaget.  
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När konsekvenserna av ett svenskt deltagande utreds av Försvarsmakten sker 
en stor omsvängning i förvaltningen och det blir positiva tongångar. Det är 
också klart att det viktigaste argumentet för Battle Group är att visa politisk 
flagg, även om det senare upptäcks att det också kan fungera som 
reformdrivare mot ett insatt insatsförsvar. Dessa olika utgångspunkter har 
dock inte hindrat processen utan snarare snabbat på den.   
 

5.4 Alternativfas 

Vilka aktörer har arbetat med denna fråga? 
FÖ 
”Det har varit fyra parallella processer, 
EU är huvudaktören, sedan finns en nordisk process - Nordcap, samt den 
svenska processen som består av regeringskansliet och myndighetsprocessen 
med Försvarsmakten.” 
 
FM 
”Hela Försvarssektorn påverkas, nästan alla. Jag har regelbundna möten 
med då med representanter från huvuddelen av Försvarsmaktens förband och 
funktioner. FHS kommer att få ändra om sina stabsövningar och TSÖ och 
rikta in mot hur man planerar och leder i Force Headquarter.  
FMV utser en särskild samordnare för att få materielfrågorna i fas.   
Försvarsdepartementet, UD, regering, riksdag ser över sina samarbetsformer 
och beslutsmekanismer tidskrav på tillgång till EU-nämd riksdagsbeslut, 
proposition, ner till inskaffning av tropikuniform, snabbare inköp av fordon Vi 
har våra nordiska kontaktytor, Norge, Finland, Estland.” 
 
”Det är ett stort medialt tryck, alla försvarstidningar, DN m.m. Det påverkar 
bemanning personal i Försvarsmakten, vi har fått ungefär 300 extra i 
personal för att driva igenom det här.” 
 
”Försvarsindustrin är väldigt intressant, så fort de fått höra någonting om EU 
Battle Group så har de stått på kö och ringt och sagt att vårt företag kan 
stödja er med EU Battle Group”. 

Vilka olika alternativ har diskuterats? 
FÖ 
”Det klarades ut ganska tidigt, det klarades ut egentligen utan någon som 
helst analys. Det kom ett politiskt direktiv från Göran Persson – Sverige skall 
med! – punkt slut. Det hade att göra med att vi hade redan sagt ja till 
fördraget.”  
 
Besluten skall tas i laga ordning inom EU men man börjar arbeta även innan 
besluten är fattade. 
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”Rent politiskt var det här redan klart vad vi skulle göra” 
 
”Det upprättades olika arbetsgrupper för att diskutera det hela ur olika 
aspekter och det diskuterades både en egen svensk Battle Group och en 
multinationell”  
 
”Men vårt skäl redan från början det var ju det att man åker inte in i en sån 
här insats själv – du vill dela den politiska risken” 
 
”Man blir för ensam, man vill dela på uppgiften. Man vill inte ha för många 
då blir det inte effektivt. Vilka man skulle arbeta med var också redan i 
princip klart att det var de nordiska länderna vi skulle arbeta med.”  
 
”FM framförde ingen uppfattning bara det är militärt effektivt, och att det går 
att utveckla på ett bra sätt. Det visade sig dock under resans gång att FM inte 
klarade att sätta upp det här själv.” 
 
”Leni Björklund sade redan från ruta ett att det skulle vara en multinationell 
styrka.” 
 
FM 
En annan respondent menar att man har haft ambitionen att Sverige skulle 
sätta upp en egen Battle Group. 
 
”Man har diskuterat att den långsiktiga målsättningen är att Sverige skall 
klara av att köra själva, men det har senare visat sig att detta inte varit 
möjligt varken ekonomiskt eller politiskt önskvärt.” 
 
Vi har ju tagit på oss en väldigt stor roll i detta. 
 
”Det finns ett dokument som beskriver ungefär hur en Battle Group skall se ut 
men det är väldigt luddigt beskrivet hur det skall se ut, det kommer inte att 
finnas två Battle Group som ser likadana ut” 
 
”Vi har inte varit särskilt styrda överhuvudtaget” 
 
”Det står i EU dokumentet att Battle Group skall vara multinationell” 
 
”ÖB deklarerade att vi sätter upp den första med Finland och sen blir den 
helsvensk, det gillade inte Finland så nu är skrivningen att vi skall ha 
kapacitet att sätta upp en egen”  
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Hur och av vem skedde värderingen av alternativen? 
 
FM  
”Känner inte till detta.” 
 
”Nej ÖB har sagt att detta är prioriterat och då har vi realistiskt sett på det 
som att vi skall kunna klämma ut en storbataljon.” 
”Oftast så är det nog så att på den här militärstrategisk/politiska nivån där 
anger man ju en ambition och en inriktning och sen så går ofta den politiska 
processen så snabbt att man hinner inte utarbeta alla alternativ, det var ingen 
som trodde det här för ett och ett halvt år sedan. Så det har blivit lite slack 
och det finns en hel del funktioner som vi inte vet hur vi skall reda ut.” 
 

Vilka deltog och hur var styrkeförhållandena enligt din 
uppfattning?  
FM 
”Det brukar inte gå till så där rationellt, man hinner inte med utan det är så 
många på militärstrategisk/politisk nivå så är det så många inflytelser så man 
hinner inte rationellt påverka det där utan det blir som det blir.” 
 
”Har skett på departementsnivå och högsta chefsnivån” 

Fanns det motsättningar? 
FÖ 
”Det har varit en bra iterativ process så det har inte kommit upp några 
överraskningar. Vi har kunnat lyfta frågor löpande allteftersom de har kommit 
upp på bordet på olika nivåer.” 
 
FM 
”Nej inte alls, ...  det blev aldrig  några motsättningar” 

5.4.1 Sammanfattning alternativfas 
Det framkommer att en stor mängd olika aktörer varit, och är engagerade i 
denna fråga, stora delar av regeringskansliet, och nästan hela 
Försvarsmyndigheten. De alternativ som diskuterats har varit, hur en svensk 
Battle Group skall verka, nationellt eller multinationellt. Det har också varit 
diskussioner kring hur ett förband skall utformas. Här har det funnits en stark 
styrning från politiskt håll, både från EU och från regeringskansliet, men man 
har ändå utrett olika alternativ. Värderingen av de olika alternativen verkar 
mer eller mindre ha uteblivit, utan det har varit politiska styrningar som fört 
processen vidare mot en multinationell lösning. Detta verkar ha skett i 
samförstånd mellan Försvarsdepartementet och Försvarsmakten. 
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5.5 Rekommendationsfas 

Vilka intressenter deltog i att formulera rekommendationerna? 
FÖ 
”UD och FÖ, samt statsrådsberedning, vilket var ganska unikt, man höll ett 
vakande öga, det var känsligt så det var viktigt att man sa rätt och skrev rätt, 
målet för regeringen var ju att få igenom propositionen.” 
 
”Under 2004 så var det UD och FÖ och beredningen som skötte det här med 
underlag från FM. Under 2005 så har vi en uppdelning där FM är lead…” 
 
FM 
”Oftast så sker det arbetet med ÖB:s strategiska stab, framförallt 
utvecklingsstaben.” 
”Initialt var vi en liten arbetsgrupp, sedan har det spridit sig STRA, KRI, 
GRO...” 
”De lägger sig inte i detaljer” (läs försvarsdepartementet)  

Vilka fick störst inflytande? 
FÖ 
”Beredningen får alltid som de vill, man ville att FÖ och UD skulle vara 
överens. Det är svårt att svara på vem som fick det, ibland var det UD, ibland 
var det vi.(FÖ)” 
 
”Allt som vi ville från FÖ, har vi fått igenom.” 

Hade alla intressenter samma syn på rekommendationerna? 
FM 
”Det har utvecklat helt nya arbetsformer där FÖ ekonomer är med på mina 
möten, och de är med på de regelbundna möten vi har på 
Försvarsdepartementet. Vi försöker ha en mycket stor transparans och ha med 
alla parallellt i den här planeringsprocessen Det är helt annorlunda 
utvecklade arbetsformer såväl här som inom Fö.” 
 
”Vi har ju det problemet att det är väldigt få EU dokument som är utgivna om 
det här, de skrivs NU, EU ligger här i planeringen och vi precis efter, väldigt 
annorlunda…” 

Hur, när, för vem och av vem presenterades 
rekommendationerna? 
FÖ 
”Underlagen presenterades på statssekreterare nivån och om de sa okej så 
började man implementera detta i försvarsbeslutsprocessen. 
FM 2004 krattades manegen för att skapa de politiska förutsättningarna. 
Otroligt annorlunda sätt vi arbetar på!” 
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FM 
”Jag var senast förra veckan och presenterade order of Battle för 
Försvarsdepartementet.” 
 

Har man haft samma uppfattning kring denna fråga på den 
militära och den politiska nivån?(Genomförandet av Battle 
Group konceptet) 
FÖ 
”Det finns en tydlig samsyn kring målsättningarna, det handlar mer om 
resurserna och ambitionsnivån.”  
 
”Diskussionerna som var för att få igenom propositionen handlade ju inte så 
mycket om säkerhetspolitiska mål om målsättningarna utan snarare om 
resurser, skall det vara en eller två Battle Group eller skall vi lägga ner si 
eller så många regementen, om vi skall spara tre eller sex miljarder, det 
handlar om en betydligt trevligare diskussion mot hur det har varit tidigare år 
om man jämför med de försvarsbeslut man varit med om.” 
 
FM 
”Ja, jag uppfattar det tycker jag är tydligt. Policy och 
verksamhetsmänniskorna de har samma uppfattning, väldigt tydligt. Men sen 
när man kommer in på dem som håller i penningpåsen så kan de tycka kanske 
att det tenderar till att det blir lite dyrt, men ofta beror det på att man inte 
varit med och förstår vad konceptet går ut på. Därför har vi ändrat även där 
samarbetsformerna så att Försvarsdepartementets ekonomer som våra 
ekonomer är med på mina möten och de är med på det regelbundna mötet som 
vi har på Försvarsdepartementet. 
Vi försöker att köra en mycket stor transparens så att alla är med parallellt i 
den här planeringsprocessen.”  

Om inte, var har det funnits skilda uppfattningar? 
FÖ 
”Handlar i huvudsak om hur resurserna skall fördelas för att genomföra 
Battle Group konceptet.” 
 
FM 
”Det finns en oro att vi tar på oss en för stor ansträngning.” 

5.5.1 Sammanfattning rekommendationsfas 
I rekommendationsfasen så har olika de olika underlagen som arbetats fram 
presenterats för Försvarsdepartementet även om det varit del föredragningar 
på lägre nivå i FM och i Försvarsdepartementet.  
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Det har inte varit några motsättningar kring inriktningen mot Battle Group 
konceptet, däremot så har det varit diskussioner kring hur resurserna skall 
utnyttjas och diskussioner om ekonomin. 

5.6 Beslutsfas 

Vilka uppfattar du har kunnat påverka detta beslut? 
”Många saker som föll samman, dels behov av reformering av FM, samtidigt 
fanns det ett starkt behov att utveckla Battle Group inom EU. ” 
 
”För en gångs skull hade vi en beslutsprocess som sammanföll med en viktig 
internationell process som gjorde att många kunde vara med och påverka och 
många ville förändra och FM kunde vara med och förändra och hitta en 
katalysator i Battle Group.”  
 
”Det krävdes lite övertalning på vissa håll att det här var bra, sen vände FM 
helt och hållet kan jag säga.” 
 
FM 
”Det är medvetna beslut av de allra högsta cheferna och företrädarna inom 
såväl regeringen och Försvarsmakten. Sen när det gäller innehåll och 
utformning så är det återigen den strategiska ledningen som för fram beslutet. 
Påverkan sker ju också genom att ÖB har förankrat i det här i direktionen och 
chefsgruppen i flera vändor, och jag har återkommande dragningar med 
berörda generaler.” 
 
”Det är ju många som är med hela tiden, helt klart är ju att vi som driver 
detta har en stor påverkan, jag är ju en sån. Visar jag upp alternativ och 
föredrar det för generalerna så blir det ju så…”  

Har FB0467 påverkat hur beslutet om BG har fattats? 
FM 
”Ja det har det ju gjort därför först så var det(läs  Battle Group) ju inne i 
ram(läs, skulle tas inom FM budgetram) och sedan hamnade det utanför ram 
och hade det hamnat innanför ram då tror jag att jag hade fått det svårt att 
driva det här projektet. Då hade vi kört fullständigt fast.”  
 
”Då hade det ju påverkat…, det var så stora pengar på den rörliga biten(läs 
rörliga ekonomiska medel) att det hade påverkat möjligheterna att genomföra 
Försvarsbeslutet överhuvudtaget.” 
 
”Nu ligger det ju utanför ram men det innebär ju inte att vi har fullt 
ekonomiskt spel att hantera det här för det måste ju vara rimligt. Där hade 

                                                 
67 FB04, förkortning för Försvarsbeslut 2004 som riksdagen fattade den 15 december 2004.  
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Försvarsbeslutet en avgörande betydelse för att vi framgångsrikt skulle kunna 
klar att driva det här överhuvudtaget.” 
 

Har FB 04 påverkats av beslutet om BG konceptet? 
FÖ 
”Det finns ju med i uppgiften att vi skall delta i Battle Group 2008, och det är 
ju ett långsiktigt åtagande.”  
 
”Vi lyfte ut finansierings frågan relativt snabbt, annars hade inte proppen gått 
igenom. Många olösta frågor men löses ut eftersom…” 
 
”Vi borde ha skrivit någonting om det här i regleringsbrevet 2005” 
 
FM 
”Nej det kom inte i den tågordningen, hade det kommit i den tågordningen så 
tror jag till exempel att grundorganisationen hade sett annorlunda ut.” 
 
”Om man nu klämmer in ett helt förband till så borde det ju vara så att det 
hade påverkat på något sätt …..” 
 
”Att vi skall sätt upp en Battle Group har definitivt påverkat försvarsbeslutet” 
”Inriktningen mot internationalisering påverkar, grundorganisationen, 
materielplanen.” 

Uppfattar du att detta beslut har gått att påverka eller var 
beslutet redan ett faktum? 
FÖ 
”Det har i alla högsta grad gått att påverka, det lades ner väldigt mycket 
arbete på tjänstemanna nivå under framförallt de 3-4 första månaderna av 
2004 för att påverka den ”EU osynliga” prägeln som fanns.” 
 
”Ofta har regeringen så bra samarbete med myndigheterna så jag tror inte att 
man skulle driva igenom det här mot en myndighets vilja så jag tror att vi 
skulle ha kunnat säga nej.” 
 
FM 
”Oftast är det så att Försvarsmakten och regeringen har så bra dialog att vi 
får som vi vill. Det går inte att driva igenom så här stora förändringar mot 
myndighetens vilja, så att hade ÖB sagt att det inte var FM uppfattning så 
hade det inte blivit så.” 
 
”Jag har ganska stort alltså …, min erfarenhet är att vi får väldigt ofta som vi 
vill, det är vår förmåga att presentera underlag som är politiskt begripliga 
och i tid som avgör framgången.” 
”Det här med att det ofta skylls på departementet, jag köper inte det, vi jobbar 
ihop….” 
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Uppfattar du beslutet om BG konceptet som tydligt?  
FÖ 
”Svårt att säga eftersom det tas beslut hela tiden. Det började ju med joint 
declaration men det var bara en sida på engelska. Det var så långt vi kunde 
gå då, svårt att vara tydlig när processen hela tiden löper parallellt. Vi har en 
plan, vi ser vad som kommer, vad är nästa steg.” 
 
FM 
”Ja, jag tycker att det är förvånansvärt tydligt, det är ytterst sällan som ett 
beslut av strategisk/politisk karaktär har en sån tydlighet som detta har,  att vi 
har en tydlig sluttidpunkt när projektet skall vara klart.” 
 
 
”Vi har en ganska detaljerad inriktning vad det hela går ut på, och efterhand 
så fylls den processen på allt eftersom den politiska processen flyter på i EU 
och i Sverige och slutligen i FM.” 
 
”Men hur många vet idag exakt vilken förmåga vi skall ha klar i januari 
2008…” 
 
”Nej det tror jag ingen gör, allt är skrivet så otroligt luddigt i EU 
dokumenten” 

Hur skall EU Battle Group konceptet finansieras?  
FÖ 
”Finansieringen är ett problem, de pengarna skall genereras 2007-2008 men 
vi behöver ju dem tidigare. En stor utmaning är hur det skall bokföras. Vad  
räknas till Battle Group konceptet ?”  
”Det skall tas 2 miljarder från Försvarsmyndigheten, FHS, FMV, FM ” 
 
”Det finns de som säger i FM: - Vi kör ett chicken race, vi brukar vinna  
de där chicken racen, men jag kan säga det, glöm det den här gången. Inte 
med den samarbetssituationen vi sitter i, politikerna kommer inte att tillåta 
detta.” 
 
FM 
”Nu är det meningen att det skall finansieras över ram utanför ordinarie 
budget. Det finns väl en inte helt officiell uttalad koppling till 
försvarsförvaltningsutredningen populärt kallad NEMO 2, för att kunna 
hämta hem pengar på stödmyndigheterna och även FM egen organisation och 
lägga över pengar på en ökad internationell förmåga.” 
 
”Sedan hänger det tyvärr riktigt inte ihop i tiden eftersom det inte trillar ut 
pengar ur försvarsförvaltningsutredningen effekter lika snabbt som det börjar 
kosta pengar i Battle Group.” 
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”Det är sagt att kostnaderna som är explicit EU Battle Group skall vi få 
pengar för över ram” 

Är beslutet i denna fråga överordnat vad det ger för 
konsekvenser i FM? 
Fö 
”Går inte att svara på! Vi arbetar inte så utan vi har en uppgift och den skall 
vi lösa. Om man måste skjuta bort något i materielplanen etc. så får man ta 
det bekymret då.”  
 
FM 
”Ja, vi skall sätta upp EU Battle Group till vilket pris som helst” 
 

Har beslutet om ett deltagande i Battle Group konceptet 
föranlett någon annan typ av styrning av FM? (ekonomiskt 
verksamhetsmässigt etc.) 
FÖ 
”Styrningen är formellt sett densamma. Däremot är arbetssättet helt 
annorlunda. Egentligen borde STRA och Försvarsanalys sitta här. Vi skulle 
bygga på 3 våningar här med ÖB, STRA, Försvarsanalys m.m.” 
 
”Vi skapade AGBG68 som är mycket bra, alla sitter runt samma bord här på 
Försvarsdepartementet.” 
 
”Vi borde ha flera sådana här arbetsgrupper där vi sitter och jobbar 
tillsammans i olika arbetsgrupper med olika myndigheter.” 
 
”Det är fascinerande att se ekonomerna från HKV komma ner hit och sitta 
med policymänniskorna, dom jobbar med samma fråga men har inte pratat 
med varandra, men dom gör det här på Försvarsdepartementet.” 
 
”Vi skulle kunna ha 5, 6, 10 sådana här arbetsgrupper där vi jobbar med 
olika myndigheter, ex. räddningsverket men framförallt Försvarsmakten.” 
 
”Det är en generation som växer upp nu som börjar komma lite på 
mellanchefsnivå som är beredda att jobba på ett annorlunda sätt och som har 
en fot i den internationella sfären och en i den nationella och som ser att det 
går inte att jobba med traditionell ledning och styrning.” 
 
FM 
 
 

                                                 
68 Arbets Grupp Battle Group vid Försvarsdepartementet 
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”Jag representerar ett nytt arbetssätt i HKV, jag är placerad vid GRO men 
har mandat att organisera arbetet med resurser från alla ledningar.” 
 
”Det påverkar vårt sätt att bygga förband, för krigsförbandsprocessen – den 
går inte att följa, att köpa materiel och fatta beslut om det. Vi arbetar i ett 
processorienterat projekt innan FM intagit den organisationsformen.”  
 
”Ungefär så här gör Försvarsmakten när man får stora uppgifter, att man 
organiserar sig i någon form av projektform, däremot så är det så att jag är 
inget projekt, jag är en koordinator och i den formen, jag ser det inte som ett 
projekt men jag knuffar tillbaka milstolparna och uppgifterna i linjen 
omedelbart, och sedan återrapporteras den utöver linjen tillbaka till mig och 
sedan går jag till berörda chefer. Det är någonting mitt emellan projekt och 
linjearbetet.” 
 
”Även om arbetsgrupp Battle Group är formell till sin formella karaktär så 
arbetar vi informellt…” 
”Den arbetsgruppen har ett stort inflytande på hur den här processen drivs, 
den är ju också annorlunda, det finns representanter från på alla avdelningar 
på Försvarsdepartementet med på mötet.” 
 
”Det brukar inte vara så, men det är för att det skall vara transparans och 
snabbhet i beslutsprocessen.” 
 
”Det är egentligen lite mer som när man arbetar med vanligt stabsarbete. 
Man bereder ihop gör nya inriktningar.”  
 
”Anledningen till att man arbetar så här är att det går så snabbt.  
Nu är det någonting som är tidspressat och det tvingar fram den här formen 
av arbetsmetodik.”  
”Nackdelen är att det, … finns ingen tydlig form för hur den bedrivs, eftersom 
metoden är i sig Ad Hoc69.”  
 
”… En fördel när man jobbar i sin linje, det är att man har ett större djup i 
sina kunskapsprocesser och dom konfronteras mot varandra på ett tydligare 
sätt och då framstår meningsskiljaktigheter tydligare och det skulle ju borga 
för kvalitet, men omvänt nu så har vi ju inte tid med det, därför måste alla 
vara med och då kanske man förstår sitt ansvarsområde bättre och sin del i 
helheten på ett mera ödmjukt sätt, och det är bra, och den förmågan borde vi 
alltid ha.” 
 
 

                                                 
69 Ad Hoc betyder för visst tillfälligt eller individuellt ändamål.  
http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=ad+hoc,  
2005-05-09, kl. 11.03 
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”Eftersom vi frångår alla normala arbetsrutiner eftersom vi måste stressa 
igenom den här processen så har det öppnat upp helt nya kanaler, till exempel 
så jobbar ju STRA70 mycket närmare FÖ71 i den här frågan än de någonsin 
har gjort, KRI72 jobbar närmare STRA och KRI och GRO73 har jobbat mycket 
närmare än vi brukar göra.”  
”Vi har upptäckt att de här gamla processerna som har legat här år ut och år 
in när vi skapar krigsförband, … den processen håller inte för framtiden”. 
 
”Det här är ett jättebra exempel på att så här kommer vi troligtvis att behöva 
jobba i framtiden om vi skall jobba med internationella förband, 
internationella missioner och så vidare, då håller inte det gamla arbetssättet, 
vare sig på Fö, STRA, KRI, GRO eller Högkvarteret, det går för långsamt.”  
 
”Jag tror inte att vi kan fortsätta att bygga upp förband som på den gamla 
goda tiden…, jag tror att vi måste lära oss att jobba mycket snabbare” 
 

5.6.1 Sammanfattning beslutsfas 
I beslutsfasen framkommer att det inte varit något tvivel om att detta har 
drivits igenom av den politiska nivån, men ändå så uppfattar de inblandade det 
som att samarbetet mellan Försvarsdepartementet och Försvarsmakten varit 
mycket bra och det har bidragit till att man kunnat påverka beslutet från båda 
sidor. Det är också så att det ändå varit frågor som varit svåra att lösa ut och 
de har man lyft ut för att kunna driva igenom beslutet. Finansieringen är en 
sådan fråga och där uppfattas en tveksamhet kring hur denna fråga skall lösas 
ut. Frågan om hur beslutet uppfattats ger både svar om stor tydlighet och at de 
är precis tvärsom. Här framkommer att EU processen är annorlunda och går 
mycket fort. Även arbetsmetoder och organisering lyfts fram som områden där 
man tvingats arbeta efter helt nya principer både internt och externt mellan 
Försvarsdepartementet och Försvarsmakten och att detta kan bli aktuellt även i 
framtiden.    

5.7 Genomförandefas 

Finns det enligt din mening några motsättningar mellan 
genomförandet av BG och övrig ålagd verksamhet? 
FÖ 
”Både ja och nej, Battle Group är bara en förmåga men i fråga om resurser 
så kommer det att krävas omprioriteringar. Någonting måste ju reduceras för 
att vi skall få till Battle Group. Dels så är vi styrda av beredskapsperioderna 
och då kan vi ju inte ta beslut att åka iväg till exempelvis Afghanistan.” 

                                                 
70 STRA förkortning av Strategiledningen i Försvarsmaktens högkvarter. 
71 FÖ, förkortning för Försvarsdepartementet. 
72 KRI, förkortning för Krigsorganisationsledningen i Försvarsmaktens högkvarter. 
73 GRO, förkortning för Grundorganisationsledningen i Försvarsmaktens högkvater. 
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FM 
”Ja det gör det, det finns en risk att vi måste kraftsamla materiel, utbildning 
verksamhet mot det här så tydligt så att något annat får stryka på foten.” 
 
Det tydligaste som jag ser det är att det går utanför planverket när det gäller 
vissa viktiga områden i materielanskaffning…, t.ex. inköp av fordon, 
helikopterfrågan...”  
 
Ur ett personalperspektiv:  
”… Det kommer att driva, i 90 % av fallen är detta bra för Försvarsmakten, 
det tvingar oss i den riktning som Överbefälhavaren har stakat ut och som står 
tydligt i Försvarsbeslutet. Personalfrågorna och andra frågor är ett tydliga 
exempel på det.  
”Vi måste ha andra anställningsformer…” vara drivande för att vi skall 
kunna omforma hela systemet. Detta kommer att tvinga fram nya 
kontraktsystem och villkor. Det kanske till och med fortare än vad vissa hade 
tänkt sig.” 

Har det getts några styrningar om hur FM skall prioritera vid 
genomförandet av Battle Group konceptet? 
FÖ 
”Dels så finns det inriktningar i propositionen. Sen så kommer prioriteringar 
varje vecka utifrån arbetet i AGBG.”  
 
”Skall vi köpa in nya fordon bara för Battle Group eller passar de in i 
materielplanen så att de kan användas även till annat” 
 
FM 
Mycket klart och tydligt från ÖB att detta har högsta prioritet. 
 
”Det är ÖB:s enda prioritering om det kommer till kritan. Sedan inom ramen 
för det måste jag hitta avdömningar för en massa saker, det är fordon, hur 
mycket skall jag köpa nu tidigt med risk att det trycker ut något annat…” 

Detta beslut är ju annorlunda ur åtminstone ett perspektiv, 
(tiden) på vilka andra sätt är det annorlunda? 
FÖ 
”Ett antal frågor kommer säkerligen att lyftas upp från Försvarsmakten på 
den politiska nivån.” 
 
FM 
”Nu måste vi kunna samarbeta redan på handläggarnivå” 
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Har det framkommit några nya faktorer efter att beslutet fattats 
som påverkar genomförandet? 
FÖ  
”HKV verkar vara otroligt tungrott…” 
 
”FM måste bli bättre att tala om vad de vill” 

5.7.1 Sammanfattning genomförandefas 
De motsättningar som kan uppstå mellan Battle Group och övrig ålagd 
verksamhet handlar mycket om hur resurserna skall disponeras. Det finns en 
klar uppfattning att det är något som kommer att få ”stryka på foten” eftersom 
genomförandet av Battle Group konceptet kommer att gå först. Mycket av 
denna problematik handlar också om olika typer av materielinköp.  
Man menar också att detta beslut kommer att driva utvecklingen av 
personalfrågorna framåt i en mycket snabb takt.  

5.8 Reflekterande del 
Här har respondenterna fritt fått diskutera kring beslutsprocessen kring EU 
Battle Group. Frågorna  nedan har funnits för att ge någon form av inriktning. 

Hur vill du beskriva beslutsprocessen kring Battle Group 
konceptet? 
FÖ 
”Har aldrig varit med om en sådan här drivkraft tidigare. 
Det är tidvis en väldigt högt tempo i många EU frågor” 
”Sammanföll med en försvarsbeslutsprocess och att det dessutom gick att 
hänga upp en transformering på detta” 
 
FM 
¨Beslutsprocessen är forcerad och att den ligger på en avsevärt mycket högre 
nivå än vad den normalt brukar göra eftersom det är så politiskt viktigt att det 
här blir genomfört. 
 
”Vi har inte tid att vänta på alla dessa EU dokument som aldrig kommer, vi 
ligger egentligen före EU i processen, det måste vi göra, annars så hinner vi 
inte, de här förbanden skall börja utbildas 2006-07-01.” 
 
”Det finns inte en grundutbildningsplattform som inte är involverad på något 
sätt…” 

Hur uppfattar du tidsförhållandena i samband med detta 
beslut? 
FÖ 
”Har varit ett högt tempo men det fanns ändå indikationer 1999, men det var 
ju inte förrän i slutet av 2003 som Battle Group konceptet lanserades.” 
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Kommer vi att få se fler beslut av den här typen i framtiden, där 
beslutstiden är kort (i ett FM perspektiv) och det är svårt att 
överblicka konsekvenserna av beslutet? 
FÖ 
”Det kommer ju att vara EU politiken som kommer att vara styrande över 
försvarspolitiken. Vi måste också vara med och påverka EU. Viktigt att ha en 
mer integrerad och mer iterativ process där alla berörda är med som när man 
arbetar i AGBG för annars är det stor risk att den ena handen inte vet vad den 
andra gör.” 
”Även mindre frågor kommer att kunna hanteras på ett liknande sätt.” 
 
FM 
”Jag tror att om vi nu övergår till mer ettåriga försvarsbeslut så innebär ju 
det per definition att våra arbetsformer måste förändras. Och ska man då få 
en politisk acceptans för väldigt konkreta frågor så måste man ha en  
 
beredningsprocess som gör att aktörerna som är inblandade blir inblandade 
tidigare i processen allihop, annars hinner man inte reflektera.” 
 
”Om ÖB, STRA och hans utvecklingsstab hade fått i uppgift att hitta på ett 
projekt som så tydligt som möjligt skall leda FM och hela 
försvarsetablissemanget i en inriktning mot ett insatt insatsförsvar så tror jag 
inte att man hade kunnat hitta något bättre applikatoriskt exempel. Det har 
följande fördelar, det är begripligt, även om man inte förstår det fullt ut när 
man pratar om det, det är begripligt, det är en styrka på ungefär 1500 man 
eller personal som skall kunna sättas in i princip varsomhelst, och de skall 
kunna göra det snabbt.” 
 
”Utmaningarna ligger i komplexiteten i frågorna att det påverkar bara en 
liten del av FM volym men det kommer att påverka den absoluta huvuddelen 
av Försvarsmaktens verksamhetsområden och försvarskomplexets 
verksamhetsområden.” 
 
”Det finns inte en försvarsindustri som inte har en parallellplanering, vad 
innebär EU Battle Group för oss?”  
 
”Jag tror att vi är på väg in i ett helt nytt sätt att arbeta som vi måste göra 
med internationella förband ...” 
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Är detta en ny typ av beslut? 
FM 
”När de fattar crisis management concept beslut i rådet i Bryssel, då skall 
bataljonschefen säga marschfärdiga på vissa enheter” 
 
”Det är inte ofta en bataljonschef måste vara med på medhörning när de 
fattar beslut i Bryssel, så det är ett helt nytt koncept, det gör att 
säkerhetspolitik och militär konkret verksamhet hänger helt plötsligt ihop.”  

5.8.1 Sammanfattning reflekterande del 
I den reflekterande delen kommer många synpunkter på hur snabbt processen 
har gått, och hur högt tempot är i beslutsprocessen när man arbetar med EU i 
den här frågan. Det framkommer återigen synpunkter på hur arbetsformerna 
måste förändras för att få en process som fungerar och klarar det höga tempot i 
EU processen.  
 
Framkommer också att detta är en mycket stor drivkraft till förändringsarbetet, 
och att det förmodligen inte går att hitta något bättre exempel än Battle Group 
som skulle kunna driva förändringsarbetet på ett bättre sätt.  
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Analys 

5.9 Inledning 
I resultatdelen har det kommit fram viktig och intressant kunskap som 
kommer att leda till att uppsatsens huvudfrågor kan besvaras. Det har även 
framkommit annan intressant kunskap som kan belysa frågeställningarna ur ett 
bredare perspektiv samt även ge förslag till fortsatt forskning. 
  
Uppsatsens frågeställningar: 

• Hur har den övergripande beslutsprocessen för Nordic Battle Group 
sett ut?  

 
• Hur har tidsförhållandena påverkat beslutsprocessen? 

 
• Hur har styrningen från EU påverkat beslutsprocessen? 

 
• Hur påverkar beslutet Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet?  

 
Analysen av resultaten från insamlat material och intervjuerna kommer i 
denna del av uppsatsen även fortsättningsvis att följa indelningen utifrån Rune 
Premfors olika faser. Det är dock inte helt lätt att följa dessa konsekvent 
eftersom det är svårt att göra avgränsningar mellan faserna och att processen 
inte följer fasernas indelning.  

5.10 Problemfas 
Problemfasen är enligt Premfors uppdelad i problemidentifiering och i 
problemstrukturering74. Problemidentifiering handlar om att välja rätt problem 
eller rätt problemområde. Premfors framhåller i sin teori att ett tillstånd som är 
otillfredsställande för en eller flera nyckelaktörer skall ses som ett 
policyproblem. 
 
Utifrån respondenternas svar så finns det flera perspektiv på detta. 
Respondenterna på Försvarsdepartementet har svarat utifrån ett europeiskt 
perspektiv och i de fallen har man sett det som ett problem att EU finns med 
som en aktör som har stora militära resurser men som samtidigt har svårt att 
uppvisa något resultat av detta. Det blir som en respondent svarade ingen 
större output och därför måste EU göra något åt detta. Att detta beslut 
dessutom skulle visa sig vara en del av lösningen på problemet, - Hur riktar vi 
in FM mot det nya insatsförsvaret?, verkade man inte vara medveten om från 
början, utan detta har vuxit fram under resans gång men det tog ett tag in i 
processen innan det blev riktigt tydligt. 
 
 

                                                 
74 Premfors Rune, Policyanalys, sid. 48 
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Respondenterna i FM har inte svarat att man sett detta som något problem 
eller att det var något som upplevdes som ett bekymmer för Försvarsmakten.  
 
Dock så framstår det som att det skett en förändring under den inledande tiden 
av processen hos Försvarsmakten eftersom man svänger totalt i frågan om 
Battle Group konceptet. Vad Försvarsmakten sett som problem har inte varit 
lika tydligt som för Försvarsdepartementet men finns ändå en klar bild av att 
Battle Group konceptet varit det som Försvarsmakten behöver för att få ett 
fokus mot insatsförsvaret.  
 
Det framgår dock att denna process har gått väldigt snabbt och att det kanske 
inte var förrän man fick höra talas om Battle Group konceptet som man insåg 
att det fanns ett policyproblem. Detta kan också kopplas till Premfors som 
menar att man inte kan se ett problem om det inte finns någon lösning i sikte.75  
FM visade ett mycket ljumt intresse för Battle Group inledningsvis men insåg 
efter hand att detta förmodligen var bland det bästa som kunde hända för att 
kunna peka ut en ny riktning mot insatsförsvaret. 
Alltså uppfyller detta kraven enligt teorin om att detta handlar om ett 
policyproblem. 
 
Den andra delen i problemfasen är problemstruktureringen där det handlar om 
att man läser in sig och ser om det finns några erfarenheter från liknande 
problem. 
På den politiska nivån så har det under en längre period bedrivits ett aktivt 
arbete med att stärka EU:s krishanteringsarbete. Det är dock inte Sverige som 
haft ledartröjan i denna fråga även om man har varit en aktiv part. När 
Frankrike och Storbritannien lanserar förslaget till Battle Group konceptet så 
är problemet egentligen redan strukturerat.  
För Försvarsmaktens del så är det ännu svårare att se en 
problemstruktureringsfas eftersom det inte under denna inledande fas ens sågs 
som ett problem.  
Det framstår som att Försvarsdepartementet tagit till sig detta utan någon 
större analys och att det skett efter direkta styrningar från Statsminister Göran 
Persson. Att problemstruktureringsfasen inte kan ses tydligt är starkt kopplat 
till att problemet som sådant inte varit helt tydligt. Visserligen så finns inslag 
där både beslutsfattare och policyanalytiker alltmer inser att man haft ett 
problem men då lösningen har dykt upp relativt snabbt så är det bara 
Försvarsdepartementet som strukturerat frågan.  
Det som däremot är klart är att Försvarsdepartementet relativt tidigt har 
kopplat in Försvarsmakten i processen och att FM som en följd av detta 
genomfört ett antal modelleringar och spel för att studera vilken inverkan detta 
beslut skulle kunna få. Här framstår det som självklart att både FM och 
Försvarsdepartementet har dragit kunskap av tidigare erfarenheter från 
internationella insatser.  

                                                 
75 Premfors Rune, Policyanalys, sid. 48. 
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5.11 Alternativfas 
Alternativfasen delas in i alternativsökning och i alternativvärdering. I 
alternativsökningen så skall det genereras ett antal alternativ och det 
vanligaste sättet att finna idéer och alternativ är att studera hur liknande 
problem lösts förut samt nya landvinningar inom forskning och vetenskap. 
 
I denna fas så kan man ganska snabbt konstatera att både beslutsfattare och 
analytiker redan från början har haft en mycket tydlig styrning från den högsta 
politiska nivån. Även om både försvarsdepartementet och försvarsmakten haft 
en uppfattning av att man har haft problem med hur man skall utveckla 
krishanteringen inom EU och hur man skall bära sig åt för att utveckla FM 
mot ett insatsförsvar så har den alternativvärdering som skett varit helt inriktad 
på de frågorna. Den alternativvärdering som har skett kring detta beslut har 
inte varit inriktad på själva huvudproblemet utan snarare på hur man skall lösa 
den valda inriktningen.  
Men även vid den alternativvärdering som skett kring hur Battle Group 
konceptet skall lösas ut så har det funnits stark styrning från den högsta 
politiska nivån. 
 
Ett alternativ till skulle kunna ha varit att inte vara med alls. Både 
Försvarsdepartementet och FM var ju negativa under det inledande skedet. 
 
Alternativsökning och alternativ värdering har egentligen inte alls ägt rum 
kring de övergripande problemställningarna utan det har skett en direkt 
styrning från Statsminister Göran Persson ”- Sverige skall med” I och med 
denna tydliga signal till både försvarsdepartementet och till Försvarsmakten så 
har det inte funnits någon anledning att göra någon alternativsökning för hur 
man skulle kunna lösa problemet på något annat sätt. 
 
Om man däremot tittar på hur processen sett ut inom både 
Försvarsdepartement och inom Försvarsmakten så har det följt Premfors teori 
på ett övergripande plan. Men när man studerar detta närmare så framkommer 
det att man arbetat något bakvänt. Man har nämligen på både 
Försvarsdepartementet och hos Försvarsmakten arbetat med en rad olika 
alternativ. Hos både beslutsfattare och analytiker så har alternativ 
genereringen handlat mycket om i vilken konstellation Sverige skall delta i 
Battle Group konceptet. Det har handlat om utifall Sverige skulle sätta upp en 
Battle Group helt själva eller om det skall skulle ske i samarbete med några 
andra länder och i så fall vilka.  
 
Detta är en process som skett både hos beslutsfattare och hos analytikerna. Det 
som framkommer är att man på Försvarsdepartementet arbetat mindre med 
frågan man att man där ändå har sett två tydliga alternativ.  Även hos 
Försvarsmakten har man arbetat med dessa två alternativ. Dvs. egen Battle 
Group eller en multinationell styrka.  
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Hos Försvarsdepartementet har man varit inriktad på en multinationell styrka 
medan FM har arbetat för en egen Battle Group.  
Hur själva alternativvärderingen sedan gått till är svårt att svara på eftersom 
respondenterna inte själva riktigt uppfattar hur det har gått till. Det kan ses lite 
bakvänt att arbeta på detta sätt eftersom det framkommer att man ganska tidigt 
i denna process visste var Försvarsministern stod i denna fråga. Ändå har man 
arbetat med att utveckla dessa olika alternativ. En anledning till att man gjort 
det trots att det fanns en tydlig inriktning från Försvarsministern är att det inte 
funnits några klara besked att få från den högsta politiska ledningen.  
Arbetet med den här frågan har ju också löpt i ett annat spår där det under 
processens gång varit en lång rad av förhandlingar med andra länder för att få 
till ett avtal. Om detta skulle ha misslyckas så har det här arbetet varit en väg 
att kunna komma med alternativa lösningar på problemet.  

5.12 Rekommendationsfasen 
I den här fasen skall analytikerna argumentera för det alternativ de tycker är 
det bästa och som dessutom kan beslutas och genomföras enligt Premfors 
teori. Men eftersom föregående fas kan sägas ha varit väldigt styrd mot ett 
alternativ så är det svårt att tala om en tydlig rekommendationsfas när det 
gäller Battle Group konceptet.  
 
Därför har det inte varit någon större fråga om att rekommendera ett enskilt 
alternativ utan det har snarare varit diskussioner under den här delen av 
processen mellan Försvarsdepartementet och Försvarsmakten kring var 
svårigheterna ligger.  
Man har i stort varit överens om att detta är den rätta vägen att gå men att det 
finns flera bekymmer som ligger på ett annat plan, nämligen hur mycket 
resurser som skall tas i anspråk och vilken ambitionsnivå man skall ha. 

5.13 Beslutsfasen 
Beslutsfasen handlar om aktiviteterna kring det formella beslutsfattandet. 
Premfors tar upp fyra olika typer av beslut in den här fasen, dels när beslutet 
redan är ett faktum, dels när beslutet ”fattar sig självt”, dels icke beslut och 
slutligen ett otydligt beslut.76 Den här fasen är svår att gränsa av eftersom det 
har fattats beslut på olika nivåer under processen. Det har handlat om beslut på 
högsta EU-nivå ner på lägre nationell nivå. Det som har varit utmärkande för 
den här beslutsprocessen är att det inte har varit så att man haft en klar 
inriktning att ta ställning till utan det har hela tiden löpt på med nya 
inriktningar från olika håll under processens gång. Flera respondenter trycker 
på att den här processen har gått extremt snabbt och att man inte har haft så 
mycket underlag att tillgå utan de har kommit efter hand.  

                                                 
76 Premfors Rune, Policyanalys, sid. 114-115 
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En respondent menade att det första EU-dokumentet om EU Battle Group bara 
bestod av ett A4 papper skrivet på engelska där det endast fanns beskrivningar 
av konceptet i relativt allmänna ordalag. Men det var det som man fick börja 
arbeta med för att sedan få mer och mer information allt eftersom processen 
har fortskridit. Det är därför också på det sättet att det inte har gått eller går att 
identifiera alla svårigheter som finns eftersom den ursprungliga beslutet på 
EU-nivån bara handlade om ett Svenskt deltagande och inte innehöll några 
regleringar i detalj. 
 
Initialt så har frågan om Battle Group inte funnits med så länge på den 
politiska agendan medan frågan om EU krishantering funnits med lite längre. 
Det som respondenter från både Försvarsdepartement och Försvarsmakten har 
tagit upp är att intresset kring just EU krishantering hade en väldigt nedtonad 
roll hos framförallt försvarsmakten. Det planeringsunderlag som 
Försvarsmakten lämnade under 2003 innehöll nästan ingenting om EU och det 
var snarare frågan om att det stod med som en ren formalitet.  
 
När Battle Group konceptet lanserades så fanns det de som var negativt 
inställda till detta, dels på Försvarsdepartementet, men framförallt hos 
Försvarsmakten där det ända upp i den högsta militärledningen fanns ett stort 
motstånd till ett Svenskt deltagande. Under slutet på 2003 och början på 2004 
sker det dock en stor förändring hos bägge parter och då framförallt hos 
Försvarsmakten som svänger totalt i den här frågan. Att det blev så beror 
enligt vissa på att man dels bedrev ett intensivt samarbete mellan Fö och FM 
där många tjänstemän arbetade med att övertyga både sina egna och FM om 
att detta var rätt väg att gå. Sedan så fanns det vissa inom FM högsta ledning 
som tidigt förstod att detta var något i grunden mycket positivt viket senare 
ledde till en total omsvängning i Försvarsmakten. 
 
Att det här beslutet har gått att påverka är ganska tydligt eftersom det har varit 
en stor omsvängning till hur man såg på problemet från första början.  En 
respondent menar att om Försvarsmakten sagt nej till Battle Group, så hade 
det blivit så, men han menar också att samarbetet mellan departement och 
Försvarsmakten är så bra så något sådant skall inte kunna inträffa. 
 
Beslutsfasen handlar också mycket om hur tydligt beslutet är och här kan man 
se att Battle Group konceptet som sådant av en respondent uppfattas som 
förvånansvärt tydligt eftersom man har en tydlig sluttidpunkt när projektet 
skall vara klart medan andra uppfattar det som lite tvetydigt eftersom varje 
enskilt beslut i processen är tydligt men man vet inte riktigt nästa steg. 
 
Det finns också andra sidor i beslutsfasen som man inte har löst ut i Battle 
Group processen. Bl. a. så handlar det om finansieringen som är ett stort 
frågetecken. Likaså finns det andra frågor av den karaktären som handlar om 
resurser som inte är avhandlade ännu.  
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats FHS beteckning 19 100:2018 
Chefsprogrammet 03-05 
Mj Rikard Meyer  51(63) 
_______________________________________________________________ 
 
En respondent menade att det var så viktigt att få igenom 
försvarspropositionen att man helt lyfte ut finansieringsfrågan för Battle 
Group konceptet. Planen är att det skall finansieras utanför ordinarie 
försvarsbudget, men hur det skall gå till exakt är inte klart. Det här pekar på en 
annan del i Premfors teori där han menar att man tar ett ickebeslut eller att det 
är mycket otydligt. Genom att göra på det här sättet har man ju drivit beslutet 
vidare men man har samtidigt skjutit flera viktiga och kanske avgörande 
frågor framför sig. 
 
Avslutningsvis så betonar flera av respondenterna att arbetet med Battle 
Group konceptet varit mycket annorlunda mot hur man normalt arbetar mellan 
Försvarsdepartementet och Försvarsmakten. Battle Group har ju varit en fråga 
där allt har gått mycket snabbt och man menar att denna stora tidspress har 
tvingat fram ett nytt arbetssätt.  
Det blir inte lika lång beredningstid av olika frågeställningar och det blir inte 
heller samma djup i analysen som man kan göra när man har gott om tid. Att 
de som är med i processen bara är specialiserade på ”sin” del ses också som en 
anledning till att man kanske har en mer ödmjuk inställning.  
Respondenterna beskriver också de nya arbetsgrupper som man har bildat för 
att klara av det höga tempot i processen och det är en respondent som säger att 
det är fascinerande att se hur personer som arbetar med samma frågor inom 
olika myndigheter nu sätter sig ned tillsammans och arbetar ihop. Denne 
respondent efterlyser också fler grupper där man arbetar likadant med andra 
frågor.  
Det faktum att flera av respondenterna upplever detta arbetssätt som någonting 
helt nytt visar på att de arbetsformer som man normalt sätt använder sig av 
både inom och mellan Försvarsdepartementet och Försvarsmakten inte klarar 
av att hantera så här snabba processer som Battle Group konceptet. Man 
menar också att tempot i EU är så högt i vissa frågor att det kommer att krävas 
att man arbetar på det här sättet i framtiden också.  
Utifrån Premfors teori så finns det inslag av flera slag i denna beslutsprocess. 
Att Sverige skall vara med är ju som beskrivet i tidigare faser redan ett faktum 
så ur den aspekten kan man säga att beslutet redan är ett faktum. Men om man 
betänker hur processen sett ut med många små steg på vägen så finns också 
inslag av otydlighet eftersom det finns många olika frågor som man inte har 
löst ut ännu. Slutligen så kan man säga att det finns icke-beslut eftersom man 
har skjutit den viktiga frågan om finansiering av Battle Group konceptet 
framför sig. 

5.14 Genomförandefasen 
Denna fas handlar om själva genomförandet och de olika processer som skall 
omsätta beslutet till praktisk handling. Beslutet fattades i slutet av 2004 så det 
har inte skett några stora avgörande händelser så här långt men flera av 
respondenterna har uttryckt att det finns svårigheter som är kopplade till 
finansieringen.  
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Trots att det sagt att det skall finansieras utanför ram så verkar det finnas en 
allmän uppfattning att det här kommer att ”knuffa ut” någon annan 
verksamhet ur Försvarsmakten. Det finns också en tydlig bild av att det här är 
viktigt och att det har absolut högsta prioritet och om det skulle bli en 
resurskonflikt så är det Battle Group som kommer att gå vinnande ur den 
striden.  
En respondent menar också att Battle Group konceptet kommer att vara 
mycket drivande i det reform arbete som Försvarsmakten står inför. Det 
kommer att vara Battle Group som kommer att driva exempelvis frågan hur vi 
skall utforma Försvarsmaktens personalförsörjning i framtiden och att det 
kommer att tvinga fram nya villkor fortare än vad vissa tänkt sig från början.  
 
En annan respondent menar att det fokus på EU som hör till den här frågan 
inte  ännu satt sig hos Försvarsmakten eftersom det handlar om helt nya 
arbetsrutiner och att det inte är alla som har tagit till sig detta koncept ännu.  
 

5.15 Reflekterande del 
I denna del redovisas de svar som respondenterna givit under den sista 
reflekterande delen. 
Ett flertal respondenter talar mycket om det höga tempot i beslutsprocessen 
kring EU Battle Group och man menar också att detta kommer att vara det 
som vi kommer att få vänja oss vid när vi arbetar mot EU även i framtiden. 
Man menar också att det är EU politiken som kommer att vara styrande över 
försvarspolitiken vilket kommer att ställa andra krav både på den politiska 
nivån men även på Försvarsmakten. Utifrån dessa konstateranden så kan man 
dra slutsatsen att även framtida försvarsfrågor med koppling till EU kommer 
att ha ett högt tempo med kort tid från beslut till handling. Det sätt som man 
fattar beslut på inom EU kommer också att påverka hur man arbetar med en 
fråga eftersom inte alla beslut fattas med en gång utan det är en lång rad med 
olika små beslut på vägen och trots detta så måste man arbeta med frågorna 
ändå för att inte vara i efterläge när beslut väl sker. 
 
Respondenterna beskriver också hur arbetet med Battle Group har svängt om 
från negativ till positiv och om den drivkraft och det höga tempot som präglar 
beslutet. En respondent beskriver ju också detta som snudd på det bästa som 
kunde hända FM för att man skulle få ett fokus mot ett insatt insatsförsvar. 
 

5.16 Sammanfattning 
Den utveckling av militär förmåga som skett inom EU har under en lång tid 
tyngts av att man trots den goda tillgången på militära resurser har haft mycket 
svårt att få någon ”output” ur dessa förband. Men i och med att Frankrike och 
Storbritannien lanserade förslaget om Battle Group så såg man tidigt att det 
var ett förslag som låg väl i linje med vad Sverige önskat.  
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Det innebar att Sverige redan mycket tidigt skrev på ett EU fördrag om EU 
Battle group trots att det inte fanns något politiskt beslut för detta hemma i 
Sverige och inte heller någon konkret analys över vad det hela skulle få för 
konsekvenser. Det är Regeringskansliet som har väckt frågan och drivit den 
mot Försvarsmakten. I detta fall så har Försvarsdepartementet varit 
beslutsfattare och Försvarsmakten har varit analytiker.  
 
Det faktum att Sverige tidigt skrev på ett fördrag i EU om EU Battle Group 
utan att det fanns någon färdig analys eller beslut i frågan hemma i Sverige 
kan verka konstigt men beslutsprocessen inom EU innebär ofta att man måste 
börja arbeta med en fråga långt innan den är utredd i detalj eller innan alla 
beslut är tagna.   
Det är också mycket anmärkningsvärt att Försvarsmakten under denna 
inledande fas inte såg EU Battle Group som något positivt utan snarare något 
som kolliderade med det kommande försvarsbeslutet. Här fanns ett motstånd 
hos både Försvarsdepartementet men framförallt hos Försvarsmakten. 
Att få i uppgift att analysera och strukturera något som man ser som något 
som kommer att grusa det egna maskineriet är kanske inte det optimala sättet 
att hantera ett sådant här problem. Men det har framgått att det under det 
inledande arbetet varit ett mycket tätt samarbete mellan Försvarsdepartementet 
och den högsta militärledningen vilket senare ledde till en total omsvängning i 
den här frågan. 
 
Det framkommer också i processen att de politiska styrningarna har varit 
mycket tydliga. Exempelvis så har Statsministern sagt att ”Sverige skall med!” 
och även Försvarsministern har varit tydlig på punkten att Sverige inte skall 
sätta upp en stridsgrupp helt själva.  
Det här borde ju göra alternativfasen och rekommendationsfasen överflödiga 
men trots dessa tydliga styrningar från den politiska nivån så har det ändå 
funnits så mycket osäkerheter i processen att man varit tvungen att titta på 
andra alternativ. I det här skedet fanns ju inget besked om att Norge och 
Finland skulle vara med utan man tittade på olika alternativ för detta.  
 
Alternativen har i huvudsak handlat om huruvida stridsgruppen skulle sättas 
upp av Sverige ensamt eller tillsammans med andra länder och i så fall vilka. 
ÖB uttalade tidigt en ambition att Sverige redan från första början skulle sätta 
upp en egen Battle Group, men han har under resans gång ändrat sig till att 
Sverige på sikt skall kunna klara av detta på egen hand.  
 
Rekommendationsfasen blir däremot väldigt otydlig eftersom det är flera 
samverkande faktorer som gör att endast ett alternativ faller ut. Dels så är det 
lyckade förhandlingar mellan Sverige, Norge och Finland men det är också så 
att Försvarsmakten inser att det inte är varken ekonomiskt eller 
verksamhetsmässigt möjligt att sätta upp en egen Battle Group just i detta 
skede.  
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Inför arbetet med att driva igenom beslutet så har det funnits flera 
osäkerhetsfaktorer som har gjort att man fått vidta relativt kraftiga åtgärder, 
man har bland annat fått lyfta ut finansieringsfrågan helt och hållet för att det 
skulle finnas en möjlighet att få igenom beslutet.  
 
Det finns också många andra frågor av stor vikt som inte heller har någon 
lösning ännu men som kan ställa till bekymmer längre fram i genomförande 
fasen. Det finns t.ex. frågetecken kring personalförsörjning och materiel. 
 
Enligt Premfors olika exempel på typer av beslut så uppvisar den här fasen 
flera av dessa, beroende på vilket perspektiv man lägger an. I det stora hela så 
har ju beslutet nästan fattat sig själv eftersom det funnits en så stark och tydlig 
politisk vilja från första början. Tittar man däremot på delar av beslutet så 
finns det både ickebeslut och viss otydlighet eftersom så mycket av de små 
men vikiga delarna inte är utklarade ännu. 
 
Efter beslutet i december 2004 så har Försvarsmakten lagt mer fokus på att 
marknadsföra Nordic Battle Group och det har också fått ett annat genomslag i 
både internt och utanför Försvarsmakten. Det framstår som fler och fler har 
insett att Nordic Battle Group inte är något negativt utan att det är den 
reformdrivare som Försvarsmakten väntat på så länge. Trots det så finns det 
fortfarande de som är negativt inställda.  
Det kommer bland annat att pressa på arbetet med att se över 
personalförsörjningssystemet i närtid för att det skall finnas ett fungerande 
system färdigt 2008. Det finns också en allmän uppfattning att 
finansieringsfrågan kommer att bli ett bekymmer. Battle Group kommer 
förmodligen att knuffa ut någon annan verksamhet.  
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6 Diskussion och förslag till fortsatt forskning 

6.1 Diskussion 
Att studera beslutsprocessen kring EU Battle Group har känts mycket 
spännande och i högsta grad aktuellt eftersom genomförandet precis har 
påbörjats och processen kring detta fortfarande pågår för fullt, både på den 
internationella och på den nationella nivån. Samtidigt som detta varit 
stimulerande, så har det också inneburit vissa nackdelar. Att studera en sådan 
här process som gått så fort, och som är så ny, har inneburit att det har varit 
väldigt svårt att finna empiri i någon större omfattning. Trots att det har 
inneburit ett litet antal respondenter så har de huvudansvariga för Battle Group 
på Försvarsdepartementet resp. Försvarsmakten bedömts som mycket 
trovärdiga och därmed utgjort huvuddelen av det empiriska materialet. 
 
Det genomförda intervjuarbetet har också visat på vikten av att noggrant välja 
rätt frågeställningar så att man verkligen får svar på det man är ute efter. 
Under intervjuerna svarade respondenterna inte bara på den ställda frågan, 
utan ibland också på närliggande frågor. Detta innebar att det ibland kom upp 
samma information flera gånger. Att genomföra provintervjuer hade varit ett 
bra sätt att eliminera flera av de här problemen. 
 
Genom att jag använt mig av Rune Premfors teori, Policyanalys så har jag till 
vissa delar kunnat strukturera uppsatsen utifrån de olika faser som han 
använder i sin teori. Det har gjort att jag har fått en överblick över den 
studerade beslutsprocessen och kunnat jämföra denna mot Premfors teori. Det 
har dock inte gått att följa den strukturen i den här beslutsprocessen fullt ut, 
eftersom vissa av faserna har spelats över utan större analys.  
Men användandet av Policyanalys har också inneburit nackdelar. Jag beskrev i 
början av uppsatsen under punkten 2.9, ”kritik mot Premfors teori”, om att den  
valda teorin är mer av en metod än en teori. Det har inneburit att det inte 
kunnat göras några direkta teoretiska knytningar dit resultaten har kunnat 
kopplas, utan modellen har för svag teoretisk koppling för att man skall kunna 
dra några intressanta slutsatser. Om jag hade valt en annan teori eller en 
kombination av Premfors och en annan teori, så skulle det förmodligen 
fungerat bättre.   
 
Processen med EU Battle Group har enligt min mening varit mycket 
annorlunda jämfört med hur beslut normalt fattas i frågor som rör 
Försvarsmaktens utveckling och inriktning. Framför allt handlar det om den 
styrning som kommer från EU och den process som följer på detta. Här fattas 
beslut om inriktning på högsta EU nivå innan man har något formellt beslut 
hemma i Sverige. Man har visserligen gjort avstämningar mot Försvarsmakten 
huruvida det varit möjligt, men arbetsgången för detta är annorlunda.  
 
Det har under hela den här processen funnits en klar och tydlig politisk vilja 
från första början att Sverige skulle delta i det här konceptet. Det har framstått  
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som mycket tydligt att det varit mycket viktigt för den politiska nivån att ”visa 
Svensk flagg”, och att det synsättet präglat processen under resans gång.  
Ändå så upplever jag att det inledande arbetet som gjordes av Försvarsmakten 
i Battle Groupfrågan, kom in relativt tidigt i processen och att Försvarsmakten 
har varit väl informerade om hur den politiska nivån sett på den här frågan.  
 
Under det inledande arbetet är det också mycket intressant att se hur 
Försvarsmakten svänger så hastigt i sin inställning till EU Battle Group. Det 
föregicks visserligen av en ”indoktrinering” från Försvarsdepartementet, och 
insikten att det här skulle kunna bli den stora reformdrivaren har vuxit fram 
sakta men säkert hos fler och fler både inom Försvarsmakten och 
Försvarsdepartementet, även om det inte är alla som tycker att det är bra. 
 
Det är uppenbart att den här beslutsprocessen på intet sätt varit optimal sett ur 
Premfors teori, och att man skulle kunna säga att vissa delar av processen 
hoppats över, eller att beslutet redan var fattat från första början.  
Dels så hade man tidigt bestämt sig för det här på högsta politiska/EU nivå, 
samtidigt som det funnits nationell frihet att utforma ”sin egen” Battle Group 
med allt vad det innebär av olika alternativ och utformning. Så trots att man 
skulle kunna se det som om att man inte haft något val, så har det funnits 
utrymme för olika alternativ inom ramen för Battle Group, även om det inte 
funnits hur mycket svängrum som helst. Här tror jag att det hade sett 
annorlunda ut om EU processen hade varit tydligare, och man hade kunnat 
döma av frågor lite mer tydligt. Nu har beslutsunderlagen varit så vaga att man 
utrett, tagit höjd för olika typer av alternativ beroende på vad som senare 
skulle bli politiskt möjligt.  
 
En annan aspekt som gör den här beslutsprocessen annorlunda är det faktum 
att man arbetar på med de små beslut som man har, samtidigt som det 
tillkommer nya detaljer hela tiden, då det fattas beslut i EU eller på den 
nationella nivån, och det med ett tempo som inte är det vanliga i 
försvarsfrågor. 
Det är också det höga tempot i beslutsprocessen som har gjort att man inte 
kunnat bottna i alla frågor, utan det har varit ett övergripande synsätt som man 
tvingats använda. 
 
Detta har ju också påverkat hur arbetsformerna för samarbetet mellan 
Försvarsdepartementet och Försvarsmakten sett ut, och om hur det interna 
arbetet skall fungera inom Försvarsmakten. Jag tror att det i framtiden 
kommer att fortsätta i detta höga tempo nu när EU gjort sitt intåg i den 
svenska försvarspolitiken, och att det kommer att tvinga både Försvarsmakten 
och Försvarsdepartementet att arbeta mer nära än man gjort tidigare. Det 
känns som om det arbetssätt man har nu, skulle vara det självklara sättet att 
arbeta med sådana här frågor, men uppenbarligen så har man kört på för länge 
i gamla hjulspår. 
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Det är intressant att se hur den här beslutsprocessen skjuter mycket av 
problemfrågorna framför sig. Det innebär visserligen att de i sig, kommer att 
pressa på förändringsarbetet, och då tänker jag framförallt på personalfrågan 
som är avgörande för att vi skall lyckas med Battle Group konceptet. Även om 
besluten i EU går fort, så är jag inte lika övertygad om att det går att arbeta 
fram ett nytt personalförsörjningssystem i en handvändning.  
 
Finansieringsfrågan är också en fråga som man skjuter framför sig, och även 
om det finns de som menar att det här är något som Försvarsmakten får utöver 
sin ekonomiska ram, så framskymtar ändå en bild att det kommer att få 
återverkningar på Försvarsmaktens verksamhet. Vad det får för återverkningar 
går dock inte att spekulera om. 
 
Hela frågan om vilken återverkning Battle Group får på ekonomi och 
verksamhet är svår att konkretisera eftersom det är så mycket detaljer som 
återstår, men helt klart så kommer huvuddelen av Försvarsmaktens 
förbandsverksamhet att påverkas. Det är först när ekonomi och materielfrågor 
klaras ut, som bilden kommer att klarna. 
   
Med allt detta i beaktande, så kan man förstås diskutera huruvida beslutet om 
ett svenskt deltagande i EU Battle Group är ett trendbrott eller inte. Å ena 
sidan så har det framkommit indikationer på att styrningen från EU kommer 
att påverka oss i mycket högre grad än tidigare och de beslut som fattas där 
kommer att gå så fort att det påverkar både Försvarsdepartementets och 
Försvarsmaktens arbetssätt. Å andra sidan har endast beslutsprocessen kring 
EU Battle Group studerats, varför det inte är ställt utom tvivel att det även kan 
finnas andra beslutsprocesser som medför samma konsekvenser.  
Om jag istället hade använt någon mer beslutsprocess som jämförelse eller 
referens till den studerade processen så hade det gett ett bättre underlag att dra 
slutsatser utifrån. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Det finns många olika aspekter som kan belysas ytterliggare kring denna 
uppsats. Här ges några förslag på frågeställningar och problem som skulle 
kunna vara utgångspunkter för vidare studier inom respektive område. 
 
För det första skulle det vara intressant att se på hur det skulle gå att integrera 
de olika delarna av Försvarsmaktens ledning med Försvarsdepartementet, 
eftersom det framkommit att man arbetat mycket bra tillsammans i den här 
konstellationen. 
 
Det har också framkommit att man behövt använda nya arbetsformer för att 
lösa ut frågan om Battle Group konceptet, det skulle därför vara intressant att 
studera hur Högkvarterets nya organisation är anpassad för att arbeta utifrån 
ett så högt tempo, fungerar det eller skall det skapas nya strukturer? 
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Om detta nu är ett trendbrott, vad innebär det för den fortsatta 
omstruktureringen av Försvarsmakten?, skall vi helt växla fokus mot 
internationella insatser och släppa ”hemmafronten”?, färre 
grundorganisationsplattformar?, allmän värnplikt?  
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7.3 Muntliga källor 
Respondenter enligt kapitel 3. 
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7.4 Intervjuunderlag (Bilaga) 
• Inleder med en kortare presentation av mig själv där jag berättar att jag 

går sista terminen på chefsprogrammet 03-05 på Försvarshögskolan 
och att jag går managementinriktningen. 

 
• Berättar kort om att jag skriver en C-uppsats och att den handlar om 

beslutsprocessen kring ett svenskt deltagande i EU Battle Group 
konceptet och vilka överväganden man gjort inför detta beslut.  

 
• Denna process har många aktörer men jag har valt att fokusera på den 

process som skett/sker mellan Försvarsdepartementet och 
Försvarsmakten eftersom jag anser att det är dessa två aktörer som bäst 
belyser min frågeställning. Jag kommer alltså att intervjua både 
politiker, statstjänstemän och officerare. 

 
• Vi kommer nu in på själva intervjudelen och som jag tidigare nämnt så 

beräknar jag att det tar ca. 60 minuter. Jag kommer att spela in 
intervjun för att sedan göra utdrag ur detta material till min uppsats. 
Hela det inspelade materialet kommer att hållas tillgängligt på FHS 
Bibliotek för ev. källforskning. 

 
• Jag kommer att följa en färdig frågemall vilken är lika för alla 

respondenter. 
• Om jag inte uppfattar respondentens budskap tydligt kommer jag att 

ställa förtydligande frågor för att undanröja ev. oklarheter. För att mitt 
material inte skall bli för omfattande så ber jag respondenten att 
försöka hålla sig inom frågans område. 

 
• Vi börjar nu med själva intervjudelen. (Övergår till frågeunderlag) 

 
• Frågar om det finns någon annan respondent som ytterliggare kan 

belysa frågeställningen. 
 

• Tack för att du tog dig tid att ställa upp på denna intervju! 
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7.4.1 Intervjufrågor 
 
Problemfasen – teori Frågor 

• Problemidentifiering, strukturering av 
problemet 

• Bakgrund och orsak 
• Valdes rätt problemområde 

 

När och var väcktes frågan om Battle Group 
konceptet första gången? 
 
På vems initiativ och hur väcktes frågan om 
ett svenskt deltagande i EU Battle Group 
konceptet? 
 
Hur utreddes konsekvenserna av ett svenskt 
deltagande och av vem? 
 
Vilka var argumenten för Battle Group 
konceptet? 
 
Var det olika argument från olika 
intressenter? 
 
Varför togs – enligt din uppfattning – BG-
initiativet? 
 
 

Alternativfasen – teori Frågor 
• Alternativsökning 
• Fåtal(realistiska) eller många 

alternativ 
• Erfarenhet från försök att lösa 

liknande problem 
• Erfarenhet från försök att lösa samma 

typ av problem 
• Alternativvärdering 
• Kreativitet 
• Brainstorming 

Vilka aktörer har arbetat med denna fråga? 
 
Vilka olika alternativ har diskuterats? 
 
Hur och av vem skedde värderingen av 
alternativen? 
 
Vilka deltog och hur var 
styrkeförhållandena enligt din uppfattning?  
 
Fanns det motsättningar? 
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Rekommendationsfasen – teori Frågor 

• Problematiskt om rekommendationen 
faller ut automatiskt 

• Utveckla uppdragsgivarens 
preferenser 

• Multikriterieproblemet 
• Integrationen av politiska – 

administrativa bedömningar, inte det 
som vore bäst om det beslutades utan 
det som kan genomföras enligt 
uppdragsgivarens preferenser 

Vilka intressenter deltog i att formulera 
rekommendationerna? 
 
Vilka fick störst inflytande? 
 
Hade alla intressenter samma syn på 
rekommendationerna? 
 
Hur, när, för vem och av vem presenterades 
rekommendationerna? 
 
Har man haft samma uppfattning kring 
denna fråga på den militära och den 
politiska nivån? 
 
Om inte, var har det funnits skilda 
uppfattningar? 

Beslutsfasen - teori Frågor 
• Det görs ”loopar” tillbaka i processen 
• Beslutet är redan ett faktum 
• ”Beslutet fattar sig självt” 
• Ickebeslut 
• Otydligt eller vagt beslut 

 
 

Vilka uppfattar du har kunnat påverka detta 
beslut? 
 
Har FB04 påverkat hur beslutet om BG har 
fattats? 
 
Har FB 04 påverkats av beslutet om BG 
konceptet? 
 
Uppfattar du att detta beslut har gått att 
påverka eller var beslutet redan ett faktum? 
 
Uppfattar du beslutet om BG konceptet som 
tydligt?  
 
Hur skall EU Battle Group konceptet 
finansieras?  
 
Är beslutet i denna fråga överordnat vad det 
ger för konsekvenser i FM? 
 
Har beslutet om ett deltagande i Battle 
Group-konceptet föranlett någon annan typ 
av styrning av FM? (ekonomiskt 
verksamhetsmässigt etc.) 
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Genomförandefasen - teori Frågor 

• Fortsatt påverkan av intressenter 
 

• Administrativ genomförbarhet 
 

• Riktlinjer – genomförande på fältet 

Finns det enligt din mening några 
motsättningar mellan genomförandet av BG 
och övrig ålagd verksamhet? 
 
Har det getts några styrningar om hur FM  
skall prioritera vid genomförandet av 
Battlegroup konceptet? 
 
Detta beslut är ju annorlunda ur åtminstone 
ett perspektiv, (tiden) på vilka andra sätt är 
det annorlunda? 
 
Har det framkommit några nya faktorer 
efter att beslutet fattats som påverkar 
genomförandet? 
 

Reflekterande del Frågor 
Fundera fritt kring denna process Hur vill du beskriva beslutsprocessen kring 

Battle Group konceptet? 
 
Hur uppfattar du tidsförhållandena i 
samband med detta beslut? 
 
Kommer vi att få se fler beslut av den här 
typen i framtiden, där beslutstiden är kort (i 
ett FM perspektiv) och det är svårt att 
överblicka konsekvenserna av beslutet? 
 
Är detta en ny typ av beslut? 
 

 
 


