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Insats eller föresats: Varför säkerhetspolitiska ambitioner inte alltid kan 
omsättas i militär effekt eller förmåga 

Sammandrag 
Mot bakgrund av problemet varför säkerhetspolitiska ambitioner inte alltid kan omsättas i militär 
effekt eller förmåga är syftet att förklara varför Sverige trots större resurser och tydliga politiska 
prioriteringar verkar ha sämre förmåga än Finland att genomföra fredsfrämjande insatser. 
Insatsförmåga definieras som förmåga att på ett flexibelt sätt genomföra olika verksamheter eller 
lösa olika uppgifter. Svenska och finska förband i Kosovo jämförs med hjälp av sju kriterier, och 
förmågan hos förbanden antas delvis spegla nationell insatsförmåga. De viktigaste slutsatserna är 
att de undersökta förbanden har likvärdig förmåga, men att den svenska kontingenten haft högre 
personalkostnader samt högre kostnader för hyror, varor och tjänster. Vidare anges att de svenska 
metoderna för rekrytering och utbildning är något mer komplicerade och därmed mer 
kostnadsdrivande än motsvarande finska. Slutligen framhålls svårigheterna med att dra 
långtgående slutsatser enbart grundade på jämförelser av personalstyrka och kostnad.  
 
Nyckelord:   Finland − fredsfrämjande operationer − insatsförmåga – internationella uppgifter –
Kosovo − kostnader − säkerhetspolitiska ambitioner 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Unsubstantiated buzzwords can no longer conceal that the Swedish defence 
establishment − military as well as political −- has lost its grasp and it’s 
bearings. Money is spent at roughly Cold War levels, but the operational output, 
meaning capabilities to conduct operations, is meagre.1 
 

Med så hårda ord karaktäriseras tillståndet hos det svenska försvaret av 
överingenjör Johan Tunberger vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) i 
en uppsats i de svenska och finländska försvarshögskolornas strategiska 
årsbok för 2004. Ligger det någon sanning i detta? Är tillståndet verkligen så 
dåligt, eller vill författaren bara väcka debatt? Har både den politiska och 
militära ledningen ”tappat riktningen”? När det gäller den politiska ledningens 
prioriteringar för Försvarsmakten kan frågan besvaras med ett nej. Om man 
skall tro officiell retorik tycks det nämligen finnas en riktning som är mer 
prioriterad än andra. I ett anförande vid Folk och Försvars rikskonferens den 
21 januari 2003 framhöll försvarsminister Leni Björklund:  
 

Svensk försvarspolitik är en internationell verksamhet. Det är en självklar följd 
av att vi är medlemmar i EU […] Jag vill poängtera att internationaliseringen av 
det svenska försvaret ska fortsätta. Den är en av de viktigaste bärande 
principerna. […] De nationella resurser som ska finnas omedelbart gripbara i 
Sverige ska också kunna användas i internationella insatser, och omvänt. 2 

 
I motsvarande tal från årets konferens låter det på liknande sätt: 

 
Det förs ofta en debatt om valet mellan nationella och internationella uppgifter. 
Jag tycker att den diskussionen delvis är missvisande – nationellt och 
internationellt är två sidor av samma mynt. Vi ska i så stor utsträckning som 
möjligt kunna använda samma resurser utomlands som här hemma.3 

 
Att prioriteringen av internationella insatser inte stannar vid tal, utan också 
återfinns i officiella styrdokument kan till exempel utläsas i propositionen 
Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, där bland annat framgår att ”riksdag och 
regering har understrukit att internationella insatser är en högt prioriterad 
uppgift för Försvarsmakten”. 4   Det tycks faktiskt finnas en prioritering eller  
                                                 
1 Tunberger, J., Please, Business instead of Buzzwords I Huldt, B., et al.., (red.) (2003), The    
   New Northern Security Agenda: Perspectives from Finland and Sweden (Strategic    
  Yearbook 2004 from the Swedish and Finnish National Defence Colleges). Stockholm: The  
  Swedish National Defence College. 
2 Anförande av försvarsminister Leni Björklund vid Folk och Försvars rikskonferens, 2003- 
  01-21 [Online]. (2003, 1 december).   
  http://www.regeringen.se/galactica/service=irnews/action=obj_show?c_obj_id=48562 
3 Anförande av försvarsminister Leni Björklund vid Folk och försvars rikskonferens 2004-01- 
  20 [Online]. (2004, 27 februari). http://www.regeringen.se/galactica/service=    
  irnews/owner=sys/action=obj_show?c_obj_id=59 
4 Regeringens proposition: Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (2001/02:10) [Online] (2004, 8     
   mars), http://forsvar.regeringen.se/propositionermm/propositioner/pdf/p200102_10.pdf, s.   
  142. Hädanefter Propositionen. 
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inriktning, en relativt tydligt formulerad politisk ambition att kunna använda 
Försvarsmakten internationellt. De internationella insatserna skall också öka i 
omfattning, bland annat genom att skillnader mellan resurser för nationellt och 
internationellt bruk skall minska. Hur förhåller det sig då med det svenska 
försvaret? Är Johan Tunberger ensam om sin kritik? Vilken förmåga har 
Försvarsmakten att svara upp mot de politiska ambitionerna? 
 
Vid fortsatt läsning av ovan nämnda proposition framkommer att 
”begränsningen för att uthålligt försörja förband vid internationella insatser 
[…] uppgå[r] till 1500 personer”.5 Med tanke på att insatsförsvaret består av 
cirka 250 000 personer förefaller det onekligen som förmågan inte svarar upp 
mot prioriteringarna. Att det i alla stycken inte står rätt till med 
Försvarsmaktens förmåga kan även utläsas i Riksrevisionsverkets rapport 
Försvarets omstrukturering − Granskning av planering och genomförande där 
bland annat sägs att ”risken [är] uppenbar att uppsatta mål för 
Försvarsmaktens operativa förmåga […] inte kommer att uppnås på avsedd 
tid”. 6 Johan Tunbergers debattinlägg är för övrigt inte det enda på samma 
tema. Liknande, om än mildare formulerad, kritik framförs i debattskriften 
Försvar i förändring där brigadgeneral Michael Moore i polemik mot dem 
som hävdar att det nationella försvaret nedmonterats för att ge plats åt ett 
expeditionskårsförsvar, påpekar att endast 950 av de 250 000 människor som 
ingår i insatsförsvaret över tiden tjänstgör internationellt. Samtidigt visar han 
på att kostnaderna för en bataljon i Kosovo uppgår till en miljard kronor per 
år, eller en femtedel av förbandsanslaget. Han pekar också på att en jämförelse 
med de nordiska grannländerna utfaller till Sveriges nackdel.7 Jämförelsen 
styrks av uppgifter framtagna vid FOI8.  
 
Tabell 1. Jämförelse med Finland, Norge och Danmark enligt FOI (2002) 
Nation Försvars

-utgifter 
milj US$ 
 

% 
av 
GD
P 

Summa 
persona
l i 
tjänst 

Varav 
värn-
pliktiga 

Personal i 
freds-
främjande 
operatione
r 
utomlands 

Andel av 
personalen 
som 
tjänst-gör 
utom-
lands 

Andel av 
personalen  
som tjänstgör 
utomlands 
relativt 
försvarsutgifter   

Sverige 3947 1,7 27 600 12 300 779 2,8 % 0,2 
Finland 1970 1,4 27 000 18 500 919 3,4 % 0,5 
Norge 3434 1,9 26 600 15 200 1161 4,4 % 0,3 
Danmark 2564 1,6 22 880 5700 994+625 7,1 % 0,6 
 
Trots fattade beslut och förändringar i form av avveckling av förband och 
materielsystem, verkar det alltså som om allt inte står rätt till med försvarets  
 

                                                 
5 Propositionen. s. 142 
6 Rapport från Riksrevisionsverket 2003-06-12: Försvarets omstrukturering.   
  Granskning av  planering och genomförande [Online] (2004, 8 mars) 
   http://www.riksrevisionen.se/templates/OpenDocument.aspx?documentid=2908, s. 104 
7 Moore, M., (2003), Försvar i förändring. Nummer 10 i en skriftserie från Försvars-     
   beredningen. Stockholm: Försvarsberedningen, Försvarsdepartementet. S.10,11 och 30. 
8 Överingenjör Helge Lövstedt, FOI Försvarsanalys 2003-11-10. Uppgifterna baseras  
   på MB 2003/2004. 
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förmåga. Målsättningarna i propositionen är visserligen långsiktiga men de 
ambitioner som kommer till uttryck i citaten kan knappast sägas motsvaras av 
reell förmåga. Trots vad som verkar vara relativt tydliga politiska 
prioriteringar, och försvarsanslag i samma storleksordning som under det kalla 
kriget, verkar förmågan att snabbt rekrytera och sätta in förband för uppgifter 
utanför den vardagliga verksamheten vara begränsad. Hur kan detta komma 
sig? Det grundläggande problemet för uppsatsen är således varför 
säkerhetspolitiska ambitioner inte alltid kan omsättas i militär effekt eller 
förmåga. 
 
Att tro att man inom en c-uppsats begränsade utrymme kan besvara en så 
komplex fråga är naturligtvis övermaga. Det är sannolikt också så att orsaker 
återfinns både inom och utanför Försvarsmakten. Vi vet till exempel inte om 
de politiska styrningarna och målen i realiteten varit mer mångtydiga än vad 
de lösryckta citaten ger vid handen. En stor andel av vad Johan Tunberger 
kallar försvarsanslag ”at roughly Cold War levels” kan i realiteten inte heller 
påverkas av överbefälhavaren, utan är låsta av tidigare fattade politiska beslut, 
till exempel i materielbeställningar eller krav på värnpliktsvolymer. Oavsett 
detta finns det i alla fall sannolikt även förklaringar inne i den militära 
organisationen och det är några av dessa som uppsatsen försöker finna. Vilka 
delar av skall Försvarsmakten bör då undersökas och vilka verktyg behövs? 
 

1.2 Säkerhetspolitik: Definitioner och samband 
 
Försvarsministerns tal ger uttryck för en politisk ambition, medan 
debattskrifterna och revisionsrapporten ger uttryck för brister i förhållande till 
denna. Såväl ambitionerna som bristerna uttrycks på flera olika sätt. Uttryck 
som används är insatsförmåga och operativ förmåga. För att underlätta fortsatt 
arbete behöver dessa definieras. Vidare måste klarläggas hur målen som inte 
uppnåtts egentligen är formulerade. Ett annat återkommande uttryck är 
internationella insatser, varför även detta måste klarläggas. Slutligen bör 
sambandet mellan begreppen samt de övergripande begreppen försvars- och 
säkerhetspolitik klarläggas. Syftet med detta avsnitt är alltså att definiera 
begrepp och att klarlägga inbördes samband vilket skall leda till att problemet 
kan avgränsas.  
 
Sambandet mellan säkerhets-och försvarspolitik 
I propositionen Fortsatt förnyelse av totalförsvaret kan man bland annat läsa: 

 
Vårt säkerhetspolitiska mål är att i alla lägen och i former vi själva väljer 
trygga en handlingsfrihet att, såsom enskild nation och i samverkan, kunna 
utveckla vårt samhälle. Vår säkerhetspolitik har både en nationell och en 
internationell dimension […] 
 
Internationellt skall vi i samverkan med andra stater aktivt verka för fred och 
ökad säkerhet […] Med utgångspunkt i en bred syn på säkerhet formas  
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säkerhetspolitikens båda dimensioner i ett kontinuerligt samspel mellan 
flertalet politikområden. 9 

 
Enligt en traditionell definition avses säkerhet mot våld, främst militärt, riktat 
mot suveräna, autonoma och territoriellt baserade stater. Säkerhet definieras 
som frånvaro av krig. Uttrycket ”en bred syn på säkerhet” syftar på 
förekomsten av fler hot än de rent militära − både i fred och krig.10 
Vidgningen av säkerhetsbegreppet berör flera faktorer och kan exempelvis 
bestå i att en eller flera komponenter i definitionen byts ut eller ändras. Detta 
framgår också av uttrycket ”flertalet politikområden” vilket syftar på många 
olika sätt att nå det säkerhetspolitiska målet av vilka försvarspolitiken är ett. 
Jag ansluter mig till den här definitionen av begreppet men detta innebär inte 
att alla komponenter kommer att analyseras. I uppsatsen behandlas därför av 
utrymmesskäl främst förhållandet mellan traditionell säkerhetspolitik och 
militära maktmedel. Av propositionen framgår vidare att ”den svenska 
försvarspolitiken skall stödja säkerhetspolitiken”,11 det vill säga att 
försvarspolitiken är underordnad säkerhetspolitiken. Sambandet kan också 
beskrivas som i den svenska försvarsmaktens militärstrategiska doktrin: 

 
Politisk strategi omfattar samordningen av en nations […] tillgängliga 
säkerhetspolitiska medel − diplomatiska, ekonomiska, militära och andra − 
för att tillgodose nationella […] intressen, det vill säga uppnå det strategiska 
målet.12 

 
Av definitionerna följer att försvarspolitiken inte bara är underordnad 
säkerhetspolitiken, utan också är en beståndsdel av många i denna. I den 
militärstrategiska doktrinen sätts vidare likhetstecken mellan 
”säkerhetspolitik” eller ”säkerhets- och försvarspolitik” och ”nationell 
säkerhetsstrategi”.13 Liddel Hart beskriver strategi som ”the art of distributing 
and applying military means to fullfill the ends of policy”,14 vilket pekar på 
samma samband mellan säkerhets- och försvarspolitik som nämnts ovan. I den 
militärstrategiska doktrinen definieras strategi som ”plan eller förhållningssätt 
i form av mål, medel och metoder”15 och får då en allmän innebörd som kan 
avse olika verksamheter och syften. I doktrinen sägs också att det finns olika 
strategier för olika maktmedel, till exempel de diplomatiska, ekonomiska och 
politiska. Sammanhanget mellan säkerhetspolitik, försvarspolitik och strategi 
ser alltså ut på följande sätt: Sveriges övergripande säkerhetspolitiska (och 
därmed strategiska) mål är att trygga nationell handlingsfrihet. För att nå detta 
mål används säkerhetspolitiken som medel. Säkerhetspolitiken har både en  
 
 
                                                 
9  Propositionen s. 36. 
10 Ibid. s. 1 och 33. 
11 Ibid. s. 118.  
12 Försvarsmakten, (2002), Militärstrategisk doktrin 2002. Stockholm: Försvarsmakten     
    (hädanefter MSD). Se s. 69. 
13 Ibid. s. 63. 
14 Återgivet i Baylis, J., Cohen, E., Gray, C., S., Wirtz, J., (2002). Strategy in the   
   Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies. Oxford:   
   Oxford University Press. Se s. 4. 
15 MSD s. 61. 
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nationell och en internationell dimension, och försvarspolitiken ingår som en 
beståndsdel. Säkerhetspolitiken, inklusive försvarspolitiken, utgör den 
politisk-strategiska nivån, medan de rent militära uppgifterna till 
Försvarsmakten, liksom Försvarsmaktens lösande av dessa, utgör den 
militärstrategiska.16 På den politiska nivån finns en strategi (vad den 
militärstrategiska doktrinen kallar nationell säkerhetsstrategi) i betydelsen 
plan eller förhållningssätt.  På den militära (militärstrategiska) nivån finns på 
motsvarande sätt en strategi. 
 
Med de definitioner som nu fastlagts och med de samband som kunnats 
klarläggas kan vi också beskriva problemet med hjälp av den begreppsapparat 
som Colin S. Gray använder i Explorations in Strategy.17 Det rör sig om 
förhållandet mellan Strategic directive (som beskriver hur maktmedlen − till 
exempel den militära makten − skall användas) och Strategic behaviour (hur 
man uppträder med maktmedel). Maktmedlens användning åstadkommer en 
strategisk prestation (Strategic performance). Prestation ger i sin tur upphov 
till en effekt (Strategic Effect). Kvaliteten på prestationen i förhållande till 
situationen avgör effekten. Beskrivet på detta sätt skulle alltså brister i 
Försvarsmaktens insatsförmåga utgöra ett exempel på att Strategic 
Performance inte når upp till de målsättningar som beskrivs i Strategic 
Directive, vilket till slut leder till en icke önskvärd Strategic Effect. Bristerna 
kan antingen bero på ett uppträdande innebärande att maktmedlen används på 
fel sätt (Strategic Behaviour), det vill säga att Försvarsmaktens uppgifter inte 
är tillräckligt tydliga, eller på brister i själva det militära genomförandet 
(Strategic Performance).  
 
Effekten av att den strategiska prestationen inte i alla stycken svarar upp mot 
de ambitioner som uttrycks i det strategiska direktivet skulle kunna ta sig 
uttryck i minskad internationell svensk trovärdighet med minskade 
möjligheter till handlingsfrihet som följd − alltså att det säkerhetspolitiska 
målet inte nås. Diskrepansen mellan vad Colin Gray kallar det strategiska 
direktivet på säkerhets och försvarspolitisk (politisk-strategisk) nivå och den 
strategiska prestationen hos Försvarsmakten kan kompenseras med andra 
medel, eller inom andra områden. Det behöver inte finnas ett samband mellan 
bristande militär förmåga och minskad handlingsfrihet och trovärdighet, så 
länge säkerhetspolitiska målsättningar kan uppnås med andra medel än 
militära. Om däremot målen är så avgränsade att andra medel utesluts, eller 
direkta utfästelser om nyttjande av militära medel gjorts, skulle det kunna få 
oönskade effekter på svensk säkerhetspolitik. Eftersom det i citaten ovan rör 
sig om just sådana specificerade ambitioner och prioriteringar skulle brister i 
förhållande till dessa sannolikt vara svåra att kompensera med åtgärder på 
andra områden. Av denna anledning och eftersom det sannolikt är lättast att 
här isolera tänkbara orsaker till de bristerna rör sig endast uppsatsen inom den 
försvarspolitiska sfären.  
                                                 
16 MSD s.  69-70. 
17Gray, C., (1996), Explorations in Strategy, Westport, Connecticut och London: Greenwood Press.      
    s. 3-11.      
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Försvarspolitikens beståndsdelar inklusive försvarsförmåga 
Enligt Militärstrategisk doktrin utgår försvarspolitiken från fyra av 
varandra beroende grundläggande faktorer. Dessa är: 
 

• Grundläggande försvarsförmåga 
• Internationellt samarbete 
• Totalförsvar 
• Totalförsvarsplikt. 18 

 
Begreppet totalförsvar innefattar alla de delar av samhället som skall lösa 
försvarspolitiska uppgifter. Totalförsvarsplikten kan beskrivas som ett medel, 
nämligen den medborgerliga skyldigheten att delta i försvarsverksamheten. 
Det kan inte uteslutas att just fastläggandet av plikten som ett verktyg för att 
bemanna försvaret är ett exempel på sådana politiska styrningar som nämndes 
i uppsatsens inledning. Den militära värnplikten som del av 
totalförsvarsplikten verkar dock under överskådlig tid kunna betraktas som en 
konstant, varför dess vara eller inte vara inte kommer att bli föremål för vidare 
diskussion. Detta ställer i sin tur krav på att värnplikt finns som minsta 
gemensamma nämnare vid fortsatta jämförelser med andra nationer. Eftersom 
uppsatsen enbart behandlar det militära försvaret berörs inte heller 
totalförsvarsbegreppet vidare.  
 
Grundläggande försvarsförmåga innebär enligt den militärstrategiska 
doktrinen förmågan att möta ett väpnat angrepp mot vårt land och avser alltså 
ett nationellt försvar ”där våra stridskrafter är interoperabla med främst 
västeuropeiska förband och staber”.19 Kravet på det nationella försvaret måste 
också sättas i relation till det bedömda hotet. Med internationellt samarbete 
avses deltagande i fredsfrämjande insatser med mandat av FN eller OSSE, 
inklusive insatser utanför svenskt territorium. Insatserna skall också kunna 
ledas av organisationer som NATO eller EU.20 I båda begreppen, 
grundläggande försvarsförmåga och internationellt samarbete, framgår alltså 
betydelsen av interoperabilitet. Det är sannolikt så att förmåga till militärt 
deltagande i internationella insatser ställer delvis samma krav på de militära 
förbanden som de som ställs under punkten grundläggande försvarsförmåga. 
Detta stämmer också som vi har sett med den politiska ambitionen att kunna 
använda samma förband nationellt och internationellt. Man skulle kunna säga 
att förband med god förmåga att delta i alla typer av fredsfrämjande 
operationer21 sannolikt har god förmåga att lösa uppgifter även i det nationella 
försvaret medan det omvända förhållandet däremot inte automatiskt behöver 
vara fallet. Eftersom det begränsade utrymmet framtvingar fokusering på en 
mindre del av den militära organisationen är det sannolikt bäst att begränsa 
jakten på eventuella militära förklaringsfaktorer till den verksamhet som är 
knuten till förband för internationella uppdrag. Den delen av försvarspolitiken  

                                                 
18 MSD s. 51. 
19 Ibid. s. 52. 
20 Ibid. s. 52. 
21 Alltså även fredsframtvingande uppgifter. För definition av alla typer av fredsfrämjande   
    operationer se Ibid. s. 107-110. 
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som i uppsatsen studeras är då, i överensstämmelse med detta resonemang, det 
som förbinder grundläggande försvarsförmåga och internationellt samarbete, 
alltså Försvarsmaktens förmåga att organisera och använda internationellt 
interoperabla förband med förmåga att agera på hela konfliktskalan. Möjliga 
jämförelser med andra nationer måste begränsas till sådana som har 
värnpliktstjänstgöring som rekryteringsbas. 
 
Operativ förmåga  
I den Militärstrategiska doktrinen beskrivs den operativa nivån på följande 
sätt:  

[Här] klarläggs målen utifrån de överordnade militärstrategiska målen samt 
hur tilldelade medel, i form av stridskrafter, skall utnyttjas och samordnas i 
olika typer av större, främst gemensamma, operationer. Operationskonst utgör 
därmed länken mellan de militärstrategiska målen och de taktiska förband 
som skall verkställa insatser inom avdelade operationsområden.22 

 
Nivåerna utgörs, i ordning uppifrån och ned, av den politisk-strategiska, den 
militärstrategiska, den operativa samt den taktiska.23 Försvarsmakten 
operativa förmåga är således förmågan att kunna omvandla strategiska mål till 
operativa mål, samt att använda och samordna stridskrafterna så att målen 
uppnås.  I Militärstrategisk doktrin framgår vidare att ”Försvarsmakten skall 
ha den operativa förmåga som regeringen beslutar” samt att ”de operativa 
förmågorna anges i det årliga regleringsbrevet till Försvarsmakten”.24 Här 
sägs alltså att den operativa förmågan beslutas av regeringen i regleringsbrev. 
Om man lägger samman definitionerna innebär det att operationsförmåga 
även är förmågan utnyttja och samordna stridskrafter så att de målsättningar 
som uttrycks i regleringsbreven uppnås. 
 
Insatsförmåga 
Insatsförmåga skall inte bara förstås som en förmåga att genomföra en 
prestation, utan hänger också samman med begreppet insatsförsvar. 
Militärstrategisk doktrin förklarar detta på följande sätt: 

 
Uppgiften att aktivt bidra till fred och säkerhet i omvärlden har fått större vikt än 
tidigare. Tillsammans med den breda hotbilden utgör detta grunden för 
Försvarsmaktens ominriktning mot ett mindre men i vissa avseenden mer 
kvalificerat försvar som flexibelt skall kunna anpassa sin förmåga – ett så kallat 
insatsförsvar.25 

 
Eftersom operativ förmåga ovan definierats som förmåga att kunna omvandla 
de strategiska målen till operativa mål, samt att använda och samordna 
stridskrafterna så att dessa uppnås (eller förmågan utnyttja och samordna 
stridskrafter så att regleringsbrevens mål uppnås), måste insatsförmåga vara 
förmågan att på ett flexibelt sätt genomföra olika verksamheter eller lösa olika 
uppgifter. Insatsförmågan kan med andra ord beskrivas som en egenskap hos  
 
                                                 
22 MSD s. 70. 
23 Ibid. s. 71. 
24 Ibid. s. 10 (Detta grundas i sin tur på förordningen (2000:55) med instruktion för   
    Försvarsmakten). 
25 Ibid s. 67. 
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den operativa förmågan. En hög insatsförmåga ställer således krav på att 
förbanden kan lösa vitt skilda uppgifter − såväl nationellt som internationellt. 
Ett mått på insatsförmåga blir då, med utnyttjande av det ovan förda 
resonemanget, Försvarsmaktens förmåga att flexibelt organisera och använda 
nationellt och internationellt interoperabla förband med förmåga att lösa 
uppgifter på olika konfliktnivåer (eller många olika fredsfrämjande uppgifter).  
 
Internationella insatser 
Internationell verksamhet är i citaten ovan en högt prioriterad verksamhet. 
Vad menas då med internationella insatser? Enligt regleringsbrevet för 200326 
har Totalförsvaret inklusive Försvarsmakten fyra huvuduppgifter. Dessa är:  
 

1. Försvara Sverige mot väpnat angrepp, 
2. Hävda vår territoriella integritet 
3. Bidra till fred och säkerhet i omvärlden och 
4. Bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. 
 

Den tredje uppgiften är den som i vardagligt tal brukar beskrivas som 
”Internationella insatser”. För lösandet av denna anger regleringsbrevet att: 
 

Försvarsmakten skall alltid: 
 
- ha förmåga att i samverkan med andra länder planera, genomföra och utvärdera 
fredsbevarande operationer, främst i Europa och dess närhet, men även globalt, 
- ha förmåga att i samverkan med andra länder planera, genomföra 
och utvärdera fredsframtvingande operationer i Europa och dess närhet, 
- ha förmåga att kunna skydda sig mot begränsade NBC-angrepp, 
- ha förmåga att lämna stöd till fredsfrämjande och humanitär verksamhet, 
främst i Europa och dess närhet samt 
- ha förmåga att i samverkan med andra länder planera, genomföra 
och utvärdera övningsverksamhet inom ramen för det säkerhetsfrämjande 
samarbetet, främst i närområdet.  
På medellång sikt (inom fem år efter beslut av regeringen) skall Försvarsmakten med 
mindre styrkor kunna delta i fredsframtvingande operationer även globalt. 27 

 
En hög insatsförmåga, innebärande krav på att kunna lösa många olika typer 
av uppgifter ställer alltså krav på en förmåga att kunna lösa så många som 
möjligt av ovanstående uppgifter. Lite förenklat kan man också säga att ju 
svårare uppgift förbandet kan lösa desto mer flexibilitet, och alltså desto större 
insatsförmåga. Sambandet mellan begreppen kan sammanfattas som på 
skissen nedan. 
 
 
 
 
 
                                                 
26 Uppgifterna kommer att omformuleras i och med kommande försvarsbeslut. 
27 Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Försvarsmakten, s.5 [Online] 
   (2004, 4 mars)     
   http://forsvar.regeringen.se/propositionermm/regleringsbrev/pdf/2003/FM_021219.pdf 
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Figur 1. Sammanhang mellan begrepp 
 
                                   Politisk-strategisk nivå 
 
Politisk strategi = Plan eller förhållningssätt för samordning av olika medel 
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Det fortsatta arbetet med problemet (förhållandet mellan säkerhetspolitiska 
ambitioner å ena sidan och den militära förmåga som skall åstadkomma det 
önskade resultat å den andra) kraftsamlas alltså till den del av den operativa 
förmågan, och därmed insatsförmågan, som utgörs av regleringsbrevets  

Säkerhetspolitiska mål = 
Politisk-Strategiska mål 

 
 

Medel = Säkerhetspolitik  
(bestående av flera politikområden) 

 
Försvarspolitik. 
Ambition: Ökad 
internationalisering 

Försvarsmakten, på vilken ställs krav på: 
• Försvarsförmåga (nationellt/interoperabelt) 
• Operativ förmåga (att kunna omvandla strategiska =

säkerhets och försvarspolitiska mål  till operativa mål samt
användas stridskrafter så målen uppnås)   

• Insatsfömåga (att flexibet kunna lösa många olika 
uppgifter, ingår i operativ förmåga) 

Uppgifter (propositioner och 
regleringsbrev) = Strategic 
Directive: 

1. Försvar mot väpnat
angrepp 

2. Hävda territoriell integritet 
3. Bidra till fred och säkerhet

i omvärlden  
4. Stärka det svenska

samhället vid svåra  
      påfrestningar i fred. 

 

Prestation med viss 
kvalitet = Strategic 
Performance 

Försvarspolitik utgår från faktorerna:
• Försvarsförmåga 

(nationellt/internationellt) 
• Internationellt samarbete 
• (Totalförsvar) 
• (Totalförsvarsplikt) 

 

Krav på viss 
operativ 
förmåga 
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uppgift ”bidra till fred och säkerhet i omvärlden”. Nästa steg blir att finna ett 
avgränsat undersökningsobjekt som speglar flera olika uppgifter inom ramen 
för denna, alternativt en uppgift högt upp på konfliktskalan.  
 
Vi har ovan sett att både Finland, Norge och Danmark trots mindre 
försvarsanslag tycks kunna sätta in större styrkor än Sverige utomlands. 
Eftersom förmågan till fredsfrämjande operationer varken kan mätas i 
absoluta och objektiva tal, eller jämföras med någon form av idealt 
genomförande, är det rimligt att försöka bedriva arbetet med att försöka hitta 
förklaringar till Sveriges något sämre förmåga som en jämförelse med någon 
av de nordiska grannarna. Det är också viktigt att konstatera att det som 
undersöks här inte avser någon som helst bedömning av det sätt på vilket 
uppgifterna har lösts utan, som framgått ovan, bara det förhållande att Sverige 
verkar få ut mindre effekt till ett högre pris. Såväl Norge som Danmark är 
medlemmar i NATO. Danmark har dessutom ett, jämfört med övriga nordiska 
länder, annorlunda värnpliktssystem. Det faller sig därför naturligt att jämföra 
med Finland. Både Finland och Sverige är militärt alliansfria, har försvar 
baserade på allmän värnplikt och har lång tradition av att delta i 
fredsbevarande missioner.  
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 
Som beskrivits ovan är uppsatsens grundläggande problem varför 
säkerhetspolitiska ambitioner inte alltid kan omsättas i militär effekt eller 
förmåga. Inom ramen för detta blir syftet med uppsatsen alltså att försöka 
förklara varför Sverige trots större resurser och relativt tydliga politiska 
prioriteringar verkar ha sämre förmåga än Finland att genomföra 
fredsfrämjande insatser. Forskningsfrågorna blir därför följande: 

     
1. Vid en jämförelse mellan en finsk och en svensk likvärdig militär 

enhet, vilken har störst insatsförmåga? 
2. Vad kostar det att bemanna, utbilda och vidmakthålla respektive enhet 

under ett år? Hur kan eventuella skillnader i kostnader förklaras? 
3. Med ledning av svaren på frågorna ovan, hur kan skillnader i 

insatsförmåga mellan den svenska och den finska försvarsmakten 
förklaras? 

 

1.4 Metod 
 
Mot vilken typ av internationellt användbar militär enhet bör då 
undersökningen inriktas? I Sverige är det olika typer av arméförband som 
främst använts vid fredsfrämjande insatser, varför ett sådant lämpar sig bäst  
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för en jämförelse. Det mest lämpliga, med hänsyn till kravet på flexibilitet, 
hade varit att granska ett förband av den typ som avdelats för att lösa uppgifter 
i Liberia, alltså ett förband utrustat med stridsfordon 90. Nackdelen med detta 
är dock att det inte är möjligt att jämföra ekonomiska utfall från 
genomförandet. En lämplig kompromiss är att granska svenska och finska 
arméförband insatta i Kosovo. Jämfört med övriga missioner uppfyller 
Kosovo flera krav. Uppgiften i Kosovo har lösts under några år, vilket medger 
att ekonomiska utfall kan utvärderas. Samtidigt ligger den tillräckligt nära i 
tiden för att det skall vara lätt att få fram relevanta, och i dagens penningvärde 
jämförbara, uppgifter. För det andra rör det sig om en mission med en svårare 
uppgift och ”hårdare” mandat än de som var aktuella på Cypern eller i 
Libanon. För det tredje rör det sig om en mission där Finland och Sverige 
utnyttjar liknande enheter. För det fjärde rör det sig om förband som 
rekryterats enligt den dominerande principen i respektive land (alltså inom 
ramen för värnpliktssystemet). Mot resonemanget kan invändas att 
bataljonerna i Kosovo inte löst fredsframtvingande uppgifter. Å andra sidan är 
sannolikt skillnaderna, till exempel i utrustning, mellan förband för sådana här 
uppgifter, och uppgifter på den högsta konfliktnivån, av marginell betydelse 
när det gäller att finna orsaker till bristande svensk förmåga. Skillnaderna 
mellan de olika nationella systemen skulle sannolikt bli desamma oavsett 
vilken typ av förband för internationell verksamhet som undersöktes.  
 
Sammantaget innebar detta att jämförelsen görs med en finsk respektive en 
svensk förband i Kosovo som objekt. Valet av tidsperiod har styrts dels av 
tillgången på material, dels av hur omorganisationerna av bataljonerna 
genomförts. Detta har ställt krav på att finna en tidsperiod där de båda 
bataljonerna är så identiska som möjligt, utan att för den skull tvingas gå 
alltför långt tillbaka i tiden. Möjligheterna att få tillgång till underlag 
utvisande de finska kostnaderna har varit det som främst styrt urvalet av 
tidsperiod. Jämförelsen omfattar av denna anledning båda de svenska 
kontingenterna under 2003 − KS 07 och KS 08 − samt hela den finska 
kontingenten i Kosovo. 
 
Själva undersökningen genomförs med hjälp av kriterier för 
förbandsjämförelser utarbetade vid FOI, vilka presenteras under punkt 1.8 Att 
jämföra insatsförmåga på förbandsnivå. Fakta om förbanden har inhämtats 
genom informantintervjuer, från dokumentation från de svenska och finska 
försvarsmakterna (bland annat i form av förbandsmålsättningar) samt i form 
av ekonomiska utfall. Med hjälp av de uppställda kriterierna har 
kontingenterna (och inom ramen för dessa främst de två skyttebataljonerna) 
jämförts − först i syfte att bedöma deras förmåga, sedan i form av en analys av 
kostnaderna.  Med hjälp av detta underlag har slutligen den tredje frågan 
besvarats. Metoden presenteras närmare under punkt 1.8. 
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1.5 Avgränsningar 
 
När insatsförmågan har bedömts har detta bara skett i enlighet med de 
definitioner som presenterats under rubriken 1.2 Säkerhetspolitik: Definitioner 
och samband ovan. Den del av insatsförmågan som enbart är avsedd för 
nationella uppgifter har alltså inte att studerats. Fokus har legat på 
försvarsmakternas förmåga att flexibelt organisera och använda nationellt och 
internationellt interoperabla förband med förmåga att lösa uppgifter över hela 
konfliktskalan28 − så som detta avspeglas i två förband. Eftersom inte alla 
förband som kan svara upp mot dessa krav kunde undersökas har de två 
bataljonerna i Kosovo antagits spegla dels nationernas övriga förband för 
internationella uppgifter, dels de system och procedurer som bidrar till att 
förbanden kan uppsättas och vidmakthållas. Jämförelsen har endast omfattat 
två bataljoner och den verksamhet som direkt är knuten till dessa. Av samma 
anledning har varken kostnader för grundläggande värnpliktsutbildning eller 
för det ursprungliga etablerandet i Kosovo analyserats. Däremot har självfallet 
den till den aktuella bataljonen knutna missionsutbildningen i Sverige och 
Finland ingått i jämförelsen. Analysen av kostnaderna har begränsats till det 
antal mätpunkter som strukturen och rubriceringen i det finska materialet 
möjliggjort. När det gäller procedurerna för rekrytering och bemanning har i 
huvudsak sådana som påverkar uppsättandet av bataljoner i Kosovo, alltså i en 
befintlig mission, undersökts. Skillnader i grundläggande attityder hos 
värnpliktiga när det gäller synen på värnplikt och internationell tjänstgöring 
har inte undersökts. Med största sannolikhet finns här betydande skillnader 
mellan de två länderna. Om man skall döma av de olika budskap som till 
exempel förmedlas genom rekryteringsannonser och broschyrer i de båda 
länderna finns i Finland en helt annan folklig förankring och en större 
förståelse för alla aspekter av försvaret än vad som är fallet i Sverige. Det kan 
inte uteslutas att detta också påverkar rekryteringsprocessen liksom behovet 
av förmåner. Utrymmet har dock inte medgivit att detta blivit föremål för 
jämförelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Alltså alla de fredsfrämjande uppgifter som beskrivs i MSD s. 107-110 men med   
    kraftsamling till  fredsbevarande och fredsframtvingande operationer. 
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1.6 Sverige och Finland: Bakgrunden   
 
Då de två försvarsmakternas uppgifter jämförs framgår att de är relativt lika 
formulerade. Den svenska försvarsmaktens huvuduppgifter framgår av tabell 
2.  
 
Tabell 2. Den svenska försvarsmaktens uppgifter29 
Huvuduppgift Innebärande 
Försvara 
Sverige mot 
väpnat 
angrepp 

Försvarsmaktens uppgift är att i fred förbereda för att i krig försvara Sverige 
mot väpnade angrepp som hotar vår frihet och vårt oberoende. 
Försvarsmakten ska kunna möta väpnade angrepp, oavsett var de kommer 
ifrån och hela landet ska kunna försvaras.  

Hävda vår 
territoriella 
integritet 

Svensk militär närvaro vid våra gränser och omgivande havsområde ska 
fungera konfliktdämpande. För att hävda den territoriella integriteten 
använder sig Försvarsmakten framförallt av marina stridskrafter och  
flygstridskrafter.  

Bidra till fred 
och säkerhet i 
omvärlden  
 

Sverige ska i samverkan med andra länder aktivt delta i internationell 
fredsfrämjande och humanitär verksamhet. Eftersom militära konflikter alltid 
riskerar att utvidgas, ligger det i Sveriges intresse att bidra till att lösa 
konflikter i vår omvärld.  

Stärka det 
svenska  
samhället vid 
svåra 
påfrestningar 
 i fred  

Försvarsmaktens resurser ska kunna utnyttjas för att stödja det svenska 
samhället vid svåra påfrestningar även i fredstid. Ett effektivt samutnyttjande 
av resurser med andra myndigheter är viktigt. Tillsammans med det civila 
försvaret ska Försvarsmakten också kunna förebygga och hantera katastrofer 
och kriser av icke-militärt slag, till exempel svåra naturkatastrofer, 
miljöolyckor, terrorhandlingar och stora flyktingströmmar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Den svenska Försvarsmaktens hemsida [Online]. (2004, 4 mars). 
    http://www.mil.se/article.php?id=403. Uppgifterna kommer att förändras i och med    
    kommande försvarsbeslut. 
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Den finska försvarsmaktens uppgifter är något annorlunda uppställda även om 
innebörden är snarlik. Uppgifterna är följande30: 
 
1. Att i samverkan med andra övervakningsmyndigheter sörja för 

övervakningen av rikets land- och sjöområde samt luftrum. 
 
2.  Att trygga rikets territoriella integritet, vid behov med anlitande 
     av kraftåtgärder. 
 
3.  Att försvara riket och dess rättsordning samt folkets livsbetingelser 
     och grundläggande rättigheter. 
 
4.  Att sörja för upprätthållandet och utvecklandet av rikets militära 
     försvarsberedskap. 
 
5.  Att handha den militära utbildningen. 
5.a Att stödja frivillig försvarsutbildning enligt vad som stadgas genom    
     förordning eller föreskrivs genom försvarsministeriets beslut eller beroende      
     på ärendets art genom beslut av huvudstaben samt att också på annat sätt  
     främja verksamhet som syftar till att stärka försvarsviljan och höja  
     medborgarnas fysiska kondition, 

 
6.   Att vid behov giva handräckning för upprätthållande av allmän ordning     
      och säkerhet på sätt därom är stadgat särskilt  
6.a  Att delta i räddningsverksamheten genom att tillhandahålla nödvändig       
       utrustning, personalresurser och särskilda sakkunnigtjänster, om detta är    
       nödvändigt med hänsyn till olyckans omfattning eller speciella natur;  
       deltagandet i räddningsverksamheten får inte äventyra skötseln av  
       Försvarsmaktens försvarsuppgifter. 
 
7.  Att delta i den fredsbevarande verksamheten enligt vad som bestäms om    
     det i lagen om fredsbevarande verksamhet. 
7.a Att för sin del svara för den internationella verksamheten inom  
      förvaltningsområdet enligt vad som vid behov bestäms om det genom  
      förordning av försvarsministeriet. 
 
8.  Att utföra de övriga för försvarsmakten i lag föreskrivna åliggandena. 
 
Uppgifterna 1 och 2 för den finska försvarsmakten har en liknande innebörd 
som uppgiften ”hävda territoriell integritet” i Sverige. Uppgift 3 är på 
motsvarande sätt snarlik den svenska uppgiften ”försvar mot väpnat angrepp”. 
Eftersom den svenska uppgiften enligt den förklarande texten även innefattar 
förberedelser skulle man kunna säga att detta innefattar vad som i  
 

                                                 
30 Lag om Försvarsmakten 31.5.1974/402 Online. (2004, 27 april). 
    http://www.finlex.fi/svenska/lags/index.html 
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Finland uttrycks i uppgifterna 4 och 5. Den finska uppgiften 6 kan jämföras 
med den svenska formuleringen ”stärka det svenska samhället vid svåra 
påfrestningar i fred”. Med undantag av den allmänt formulerade finska sista 
uppgiften innebär detta att den sista uppgiften som återstår blir uppgift 8, ”att 
delta i den fredsbevarande verksamheten enligt vad som bestäms om det i 
lagen om fredsbevarande verksamhet”. Denna kan jämföras med den svenska 
formuleringen ”bidra till fred och säkerhet i omvärlden”. Den svenska 
uppgiften kompletteras med en förklaring av vilken det framgår att det rör sig 
om ”fredsfrämjande och humanitär verksamhet”. Den finska uppgiften 
förtydligas med att det handlar om ”fredsbevarande operationer” och 
”krishanteringsoperationer”31 och med allt större fokus på de sistnämnda 
uppgifterna. Här finns en betydelsefull skillnad, nämligen att den finska lagen 
om fredsbevarande verksamhet till skillnad från vad som är fallet i Sverige32 
utesluter fredsframtvingande operationer.33 Däremot används begreppet 
”fredsbevarande” i övrigt i en ganska vid bemärkelse i Finland. Så långt de 
försvarspolitisk styrningar som de uttrycks i uppgifter. De två 
försvarsmakternas uppgifter har i detta avseende bedömts vara snarlika vilket 
styrkt argumenten för att jämförelsen kunnat genomföras just mellan Finland 
och Sverige. 
 

1.7 Material 
 
Det material som inledningsvis förväntades ge svar på forskningsfrågorna var 
dels officiella dokument, dels erfarenheter som inte skulle kunna nås annat än 
med hjälp av intervjuer. Militärt dokumenterat material utgörs normalt både 
av officiella (registrerade) handlingar och av arbetshandlingar för internt bruk, 
vilka sällan registreras och därför är svårare att spåra. Bland de officiella 
dokumenten återfinns till exempel förbandsmålsättningar, 
inspektionsprotokoll, ekonomiska utfall, materiellistor, olika former av 
informationsbroschyrer samt reglementen. I den typ av dokumentation som 
upprättas men inte alltid registreras återfinns utbildningsdokument på lägre 
nivå samt märkligt nog ofta organisationstablåer. Svårigheten att hitta den 
sistnämnda typen av material kan övervinnas genom intervjuer.34 Det 
dokumenterade materialet kan variera i trovärdighet och tillförlitlighet, 
oberoende av om det är officiellt eller inte. Ett ekonomiskt utfall får anses 
spegla den verkliga verksamheten relativt väl, men det är sannolikt svårt att 
bedöma om ett förband verkligen nått upp till fastställda målsättningar eller 
verkligen var organiserat som det var tänkt. Ett exempel på detta är de i 
Sverige förekommande kravunderskridandena, det vill säga att man tvingats  
 
 

                                                 
31 Fakta om Försvarsmakten [Online], s. 55-56. 
32 Se det ovan nämnda regleringsbrevet för budgetåret 2003 avseende Försvarsmakten,  
     s.5 [Online] 
33 Statens författningsdata Finlex, [Online ]. (4 mars 2004) , kapitel 1, sektion 1     
    http://www.finlex.fi/pdf/saadkaan/E9840514.PDF 
34 Här avses intervjuer i form av informantundersökningar. 
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rekrytera personal med för låg kompetens eller fel militär grundutbildning. 
Problemen som kan uppstå genom den här typen av skillnader mellan teori 
och verklighet kan normalt hanteras genom att skriftligt material kompletteras 
med intervjuer. Inte heller intervjuer är dock vara problemfria. Personliga 
uppfattningar om det egna förbandets kapacitet och prestationer kan variera 
beroende på den utfrågades kunskaper och befattning, liksom på andan i det 
aktuella förbandet. Paralleller finns med historikerns tillämpning av olika 
kriterier för källkritik. Strävan har alltså inledningsvis  att använda både 
skriftligt material och flera olika intervjuer från såväl Finland som Sverige.  
 
Efterhand under arbetets gång uppstod olika nationsberoende svårigheter. I 
Sverige har den enhet som stödjer förbanden med rekrytering och utbildning 
av förband för internationella uppgifter (SWEDINT) dels omorganiserats, dels 
flyttats. Dessutom har uppgifterna till de olika delar av Försvarsmakten som 
handlägger internationella frågor delvis omfördelats. Detta i kombination med 
hög personalrörlighet och en komplex ledningsorganisation har många gånger 
visat sig göra det svårt att på begränsad tid hitta material. Å andra sidan har 
naturligtvis också författarens begränsade kunskaper rörande hur 
organisationen fungerar spelat in. Det skriftliga material som kunnat 
uppbringas har varit förbandsmålsättningar för bataljonerna i Kosovo, olika 
former av stående orderverk för den internationella verksamheten,35 rapporter 
upprättade vid inspektioner av kontingenten i Kosovo samt listor över 
ekonomiska utfall. I många fall har underlaget fått kompletteras med 
intervjuer. Behovet av sådana har förstärkts genom att det i stort sett varit 
omöjligt att få tag i kompletta serier av material, antingen beroende på att 
förfaranden ändrats, eller på att handläggaren saknat underlag från en viss 
bataljon. Det svenska material som till slut fanns tillgängligt för det år som 
undersökningen styrdes till (2003) var utkasten till förbandsmålsättningar för 
KS 07 och 08, skriftliga sammanställningar av förbandens materiel gjorda på 
begäran, ekonomiskt utfall, olika former av broschyrer samt intervjuer. När 
det gäller intervjuerna visade det sig att de av praktiska skäl främst fick 
utföras med olika funktionsföreträdare och handläggare i de delar av 
Försvarsmakten som leder eller stödjer internationell verksamhet. Intervjuerna 
genomfördes ibland på plats, ibland via telefon eller e-post. De svenska 
intervjuerna genomfördes normalt riktat, alltså genom att en handläggare i 
personaltjänst fick tillhandahålla fakta kring kriteriet Personal, en 
ekonomihandläggare kring kriteriet Kostnader och så vidare. Den ”röda tråd” 
som sträckte sig över alla kriterier utgjordes av förbandsmålsättningarna. 
 
När det gäller Finland orsakades praktiska svårigheter av att det inte fanns 
möjligheter att genomföra en resa för att på ort och ställe insamla material. 
Situationen komplicerades vidare av att mycket av materialet endast fanns 
tillgängligt på finska med behov av tidskrävande översättningar som följd. Det 
uppstod också svårigheter när det gällde att hantera material som  
 
 

                                                 
35 Och sådana order har efterhand visat sig främst ge bakgrundskunskap, inte kunna nyttjas    
    som källor. 
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utan att vara direkt hemligstämplat ändå skulle hanteras restriktivt. Lösningen 
på problemet blev att främst lita till intervjuer och att endast använda skriftligt 
material där detta var absolut nödvändigt. Visst material kunde hittas på 
Internet men detta var ofta så allmänt hållet att det inte mötte uppställda 
kriterier utan i stället enbart fick tillhandahålla bakgrundskunskaper. Det 
material som oundgängligen behövdes i skriftlig form utgjordes av 
sammanställningen av det ekonomiska utfallet för 2003. Intervjuerna utgörs 
av en personlig intervju i samband med besök (major Rolf Helenius − alla 
kriterier utom kostnad) samt ett flertal utförda via e-post och telefon (dels 
löjtnant Peter Ramsten − rekrytering och utbildning av personal, dels major 
Öjvind Björkman som i egenskap av kontaktperson vid finska 
försvarsmaktens internationella centrum, FINCENT, fördelat frågor och 
sammanställt svar rörande samtliga kriterier).    
 
Det ekonomiska materialet har givit upphov till speciella problem. Det 
underlag som slutligen erhölls från Finland avsåg kostnader för 2003, och för 
hela den finska kontingenten i Kosovo. 2003 framstod i och för sig som ett 
mycket bra val med hänsyn till uppgifternas aktualitet. Däremot 
komplicerades situationen av att den finska bataljonen under årets sista tre 
månader ändrade organisation. Dessutom tillkom frågan om hur 
undersökningen skulle påverkas av att underlaget omfattade mer än de 
egentliga bataljonerna. Med hänsyn till svårigheterna att separera den finska 
bataljonens kostnader från hela kontingentens, samt eftersom de svenska och 
finska kontingenterna befanns vara likvärdiga genomfördes undersökningen 
slutligen med hela kontingenten som underlag. Detta visade sig också i 
slutändan ge fler tänkbara förklaringar och slutsatser. Med den finska 
kontingenten som grund framställdes begäran om motsvarande ekonomiskt 
underlag från den Operativa Insatsledningen (OPIL) i Sverige. 
 
Slutligen något om svårigheterna med själva jämförelsen av material från två 
länder. Även om en jämförelse mellan Sverige och Finland av historiska och 
kulturella skäl sannolikt är lättare att genomföra än en motsvarande mellan 
Sverige och Storbritannien kvarstår betydelsefulla skillnader rörande allt ifrån 
lagstiftning till sätt att strukturera budgetutfall och tillämpningen av militär 
terminologi. Liknande termer har till exempel efter översättning visat sig ha 
olika betydelser i de båda länderna medan identiska fenomen ibland benämnts 
olika. Problemen har dock så långt det varit möjligt kunnat lösas genom 
förtydligande frågor. Utkast på de delar i uppsatsen som behandlar empirin 
har också skickats tillbaka till de viktigaste informanterna i syfte att kunna 
rätta till eventuella sakfel uppkomna genom missförstånd 
 
Sammanfattningsvis har alltså sökandet fått begränsas till material som på ett 
trovärdigt sätt besvarar samma frågor − inte samma typ av material. Trots 
strävan att finna likvärdigt material finns det skillnader i detaljupplösning 
mellan det svenska och finska materialet. Den jämförelse som med dessa 
begränsningar har kunnat genomföras är därför relativt översiktlig. Å andra 
sidan är det knappast detaljerna i sig som är intressanta utan de större 
principiella skillnaderna, och dessa har ändå relativt tydligt kunnat skönjas. 
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1.8 Att jämföra insatsförmåga på förbandsnivå 
 
Uppgifterna till Försvarsmakten har sin upprinnelse på den politisk–
strategiska nivån varefter de klarläggs på den militärstrategiska. Lösandet av 
uppgifterna genomförs därefter på de taktiska eller operativa nivåerna.36 
Eftersom undersökningen kraftsamlas till den militära organisationen bör 
därför de kriterier som används för jämförelsen vara sådana att de alla verkar 
på, och därför kan återfinnas och analyseras på, förbandsnivån. Samtidigt bör 
de, med tanke på problemets ursprung och bakgrund, kunna härledas tillbaka 
upp till den säkerhetspolitiska nivån. Som stöd för jämförelsen skulle de så 
kallade militära basfunktioner som används i den svenska försvarsmakten för 
att beskriva krigföringsförmåga kunnat ha nyttjats. Dessa beskriver funktioner 
som, i olika hög grad beroende på förbandstyp, måste finnas i alla militära 
förband.37 Basfunktionerna är vedertagna begrepp och täcker hela bredden av 
önskvärda förbandsegenskaper, men de skulle ha behövt kompletteras och 
utvecklas för att underlätta dragandet av slutsatser ovanför taktisk eller 
operativ nivå. De kriterier för jämförelse av förband för internationella 
insatser som används vid FOI Försvarsanalys framstod istället som ett mer 
lämpligt verktyg.38 De innefattar samma egenskaper som basfunktionerna men 
medger en bredare undersökning och är också utformade som slutsatser. 
Kriterierna är följande: 
 

• Kostnader 
• Personalstyrka 
• Beredskapsnivå (avser hur snabbt förbandet kan vara på plats) 
• Uthållighet (avser hur lång tid förbandet kan vara ute) 
• Förmåga till självständigt uppträdande 
• Användbarhet (avser olika typer av scenarier förbandet kan uppträda i) 
• Risknivå  
• Interoperabilitet och förmåga till ”jointness” (med andra nationer) 
• Unikhet (svarar på frågan om förbandet fyller en brist inom EU) 
• Ansträngning  
• Vilja/trovärdighet att sätta in det som utlovats 

 
 
 
                                                 
36 Se också MSD s. 70. 
37 Basfunktionerna är verkan, rörlighet, skydd, underrättelser, uthållighet samt ledning. Se    
    MSD s.76 De kan jämföras med de kvantitativa och kvalitativa kriterier på stridsberedskap   
    (”combat readiness”) som användes vid den sovjetiska Vorosjilovakademin på 1970-talet.  
    Dessa utgjordes av Organisation, utrustning och grad av modernitet, utbildningsnivå samt 
    psykologisk, politisk och moralisk status, nivån på förberedelser hos chefer och staber samt  
    tillgängligheten på enheter med hög beredskap. Intressant är att de sistnämnda pekar på att  
    även ”mjuka” egenskaper som moral och utbildning måste analyseras.  Se s. 177-178 i  
    Wardak, D., G., (1989), The Voroshilov Lectu.res: Materials from the Soviet General Staff  
    Academy (volume 1). Washington DC: National Defence University Press Publication. 
38 Intervju 2003-11-18 med forskningsledare Pär Eriksson, FOI Försvarsanalys, Stockholm. 
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Några av kriterierna berör inte själva förbandsnivån och har därför sorterats 
bort. Hit hör Viljan och trovärdigheten att sätta in uppsatta förband. 
Undersökningen omfattar ju Försvarsmaktens insatsförmåga som den tar sig 
uttryck på förbandsnivå, inte den politiska ledningens vilja att sätta in 
förbanden ifråga. Problemet med bristande förmåga verkar ju ha uppstått trots 
den politiska viljan till ökad internationalisering. Jämförelsen av förbanden i 
förhållande till EU: s behov hade kunnat nyansera bilden av storleken på den 
svenska insatsförmågan, men en sådan jämförelse skulle ha krävt en analys av 
såväl EU: s behov som förmåga, vilket ligger utanför uppsatsens 
problemområde. Detta innebar att även kriteriet Unikhet fått utgå. Kriteriet 
Ansträngning hade möjligen kunnat vara till hjälp vid en granskning av 
förhållandet mellan insatsförmågan och Försvarsmaktens övriga uppgifter och 
verksamhet men är heller inte lämpligt för en förbandsjämförelse. Slutligen 
har kriteriet Personalstyrka behövt kompletteras. Personalstyrka i sig säger 
sannolikt mindre om förmågan hos ett förband. Det som är intressant är 
snarare kriteriets påverkan på kostnaderna, personalens utbildningsståndpunkt 
eller de rutiner som används för att rekrytera och utbilda personal. Det 
sistnämnda skulle kunna tänkas utgöra en länk mellan förbandsnivån och 
nivåer ovanför och kanske avspegla förhållanden i hela det svenska försvaret. 
Kostnader fanns redan med bland kriterierna, men kriteriet Personalstyrka är 
omvandlat så att rekrytering och bemanning kan analyseras.39 Återstående 
kriterier kunde användas i ursprungligt skick. Kriterierna framgår av tabell 3. 
För att underlätta jämförelsen är de ordnade i tre grupper i tidsordning. 
 
För att kunna genomföra jämförelsen och styra sökandet efter förmågor hos 
förbanden har de ursprungliga kriterierna kompletterats med frågor. Det är 
också dessa frågor som utgjort grunden för informantintervjuerna genom att 
olika funktionsföreträdare fått besvara frågorna till ”sitt” kriterium. 
Kriterierna och frågorna har också utgjort ”markörer” vid genomgången av 
det skriftliga materialet. Det är naturligtvis omöjligt att konstruera så många 
frågor till varje kriterium att varje enskild detalj i underlaget fångas upp eller 
att smärre skillnader (på till exempel plutonsnivå eller därunder) kan 
klassificeras. Om skillnader eller osäkerheter föreligger redovisas dessa, och 
ett jämförande och bedömande resonemang förs i syfte att motivera de 
slutsatser som dras. 

                                                 
39 Vikten av att analysera utbildning som en del av militär kapacitet styrks till exempel av   
  Colin Gray som i sina ”Strategins dimensioner” under rubriken ”Krigsförberedelser” tar  
   med utbildning som en del av dimensionen ”Militär administration”. Under  
   krigsförberedelser återfinns motsvarigheter till i stort sett alla FOI:s kriterier, även om de  
   strategiska dimensionerna främst är avsedda att visa på bredden i strategibegreppet och inte  
   för att jämföra förband. De är därför i sig inte till någon hjälp vid den fortsatta  
   undersökningen. 
  Se Gray, C., (1999), Modern Strategy, Oxford: Oxford University Press, s. 23-25. 
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Tabell 3. Kombinerade kriterier för en jämförelse av två förband 
 
Tabell 3:1 Före insättandet i operationsområdet 

Kriterium Frågor 
1. Personal - Hur sker rekrytering, bemanning, utbildning och rotation? 

- Hur genomförs utbildning före insats? 
2. Beredskap - Hur många dygn efter politiskt beslut kan förbandet sättas in i   

  operationsområdet (transport oräknad)? Frågan rör bakgrunden    
  eftersom missionen i Kosovo endast igångsatts en gång. 

 
 
 Tabell 3:2 Under det att uppgiften löses 

Kriterium Frågor 
3. Använd-   
   barhet och   
   risknivå 

-Har förbandet sådan a. Beväpning, b.  Skyddsnivå, c. Utrustning  
 att det kan användas i hela skalan av fredsfrämjande uppgifter40 ? 
-Kan det användas i olika terräng och klimat?   
-Kan det användas i få eller många scenarier eller uppgifter? 

4. Uthållighet 
 

-Hur stor (i dygn) är uthålligheten om förbandet uppträder helt   
 självständigt respektive har ”normalt” 41stöd? 

5. Förmåga  
    till själv-   
   ständigt   
   uppträdande 

-Kan förbandet uppträda självständigt och lösa uppgift enligt mål   
 och krav? 
-Kan förbandet uppträda självständigt med lägre ambition (lösa   
 någon form av uppgift)? 
-Vilka stödfunktioner behövs för att mål och krav skall kunna   
 uppnås? 
-Övriga begränsande faktorer? 

6. Interoper-  
    abilitet 

- Är bataljonen interoperabel med NATO-förband avseende… 
a.utbildning, b. kommunikations och sambandsmateriel, c. 
reparation och underhåll?42 

 
Tabell 3.3 Efter det att uppgiften lösts 

Kriterium Frågor 
7. Kostnader -Vad blev utfallet före respektive efter ankomst till Kosovo 

avseende förnödenheter, personalkostnader, hyror, varor och 
tjänster samt utbildning 

 

1.9 Tidigare forskning 
 
Det har inte varit möjligt att finna forskning som med liknande metoder som 
de som används här försökt förklara diskrepanser mellan politisk målsättning 
och militär förmåga. Problemet i sig har däremot varit föremål för omfattande 
forskning, liksom närbesläktade problem med bristande samsyn eller 
interaktion mellan politisk och militär ledning eller svårigheter som uppstår då 
försvarsmakter skall anpassa sig till nya situationer. Wilhelm Agrells 
utgångspunkt i Det välorganiserade nederlaget är att Försvarsmakten ”år efter  

                                                 
40 Fredsbevarande operationer, fredsframtvingande operationer, övervakning och   
    rapportering, väpnad preventiv trupp, evakueringar, förtroendeskapande åtgärder,  
    säkerhetsfrämjande insatser och humanitära operationer. MSD s. 107-110 
41Det vill säga enligt vad som i Sverige kallas Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning  
   (TOEM). Enligt denna förutsätts stöd från ett så kallat National Support Element (NSE). 
42 Enbart viktigare materielsystem, till exempel stridsfordon kommer att granskas. 
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år misslyckats med att uppnå ett tydligt fastställt, allmänt accepterat och 
politiskt synnerligen rimligt mål”,43 nämligen att förhindra ubåtskränkningar. 
Han pekar också på de ständigt återkommande ekonomiska problemen44 och 
sammanfattar problemet som svårigheterna att anpassa försvaret till nya 
betingelser. Enligt Agrell står orsakerna att finna både inom och utom 
Försvarsmakten. Bland de första nämner han byråkratiska och kulturella 
mönster, bland annat i form av tungrodda planeringssystem och 
försvarsgrensrivalitet. Bland övriga orsaker återfinns särintressen, till exempel 
försvarsindustrin och frivilligförsvaret, och politisk ovilja att ifrågasätta 
neutraliteten och nationalförsvaret, vilket leder till en försvarspolitik som 
handlar om ekonomiska nivåer, inte om tydliga och långsiktiga mål.45 Man 
kan invända att boken är skriven mot bakgrund av det kalla kriget, och att 
vissa av de problemorsaker Agrell utpekar faktiskt kan ha eliminerats. 
Försvarsgrenarnas roller har under 1990-talet successivt nedtonats och de 
inledande citaten i denna uppsats visar att den politiska bindningen till 
nationalförsvaret uppluckrats. I själva den militära organisationen har, 
åtminstone i teorin, krigs- och mobiliseringsplanläggning nedprioriterats. Å 
andra sidan utövar sannolikt fortfarande gamla materielbeställningar, och 
därmed försvarsindustrin, påverkan på försvaret. Oförmågan att svara upp mot 
de politiska målen verkar också bestå. Detta skulle kunna tolkas som att de 
orsaker som Agrell anger inte påverkats av de senaste årens försvarsbeslut 
eller att delvis andra orsaker spelar in. Agrells resonemang behandlar i 
huvudsak de högsta nivåerna i försvarets ledning, inte den verksamhet som 
resulterar i att förband bemannas och utbildas. 
 
Christopher Dandeker belyser i en forskningsrapport några av de problem 
västvärldens försvarsmakter står inför som följd av samhälleliga och 
säkerhetspolitiska förändringar. Hans resonemang tar inte sin utgångspunkt i 
problemet med bristande insatsförmåga, utan lyfter istället fram risken för så 
kallad ”overstretch”46 hos försvarsmakter som ställs inför uppgiften att lösa 
allt fler uppgifter på kortare tid och till lägre kostnader. Ett intressant inslag i 
rapporten är att vissa länder, till exempel Storbritannien, genom sina 
historiska erfarenheter av imperiepolitik och användande av 
expeditionskårsförsvar, påstås ha lättare att anpassa sig till framtidens krav på 
fredsfrämjande uppgifter än till exempel Sverige.47  
 
Birgitta Rydén har forskat kring vad som i praktiken blir resultatet av politiska 
beslut. Syftet med avhandlingen Principen om den anpassningsbara 
försvarsförmågan48 var att undersöka implementeringen anpassningsprincipen  
                                                 
43 Agrell, W., (1990). Det välorganiserade nederlaget. Stockholm: Ordfronts     
         förlag, s. 9. Hädanefter Agrell. 
44 Ibid. s. 11. 
45 Ibid. s. 50-55.  
46 Dandeker C., (1999), Facing Uncertainty (Report No 1): Flexible Forces for  

the twenty-first century. Karlstad: Försvarshögskolan.s. 3  Hädanefter Dandeker. 
47 Ibid. s. 8 
48 Rydén. B., (2003), Principen om den anpassningsbara försvarsförmågan-Ett 

implementeringsperspektiv på svensk försvarspolitik under försvarsbeslutsperioden 1997-
2001. Doktorsavhandling, Örebro universitet. Örebro: Universitetsbiblioteket. Hädanefter 
Rydén. 
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genom en analys av aktörernas förhållningssätt. Birgitta Rydén kallar sitt 
resultat ”det klassiska”, nämligen att politiska beslut inte verkställs.49 I 
avhandlingen pekar hon bland annat på svårigheterna att implementera en 
politik som upplevs som självmotsägande och vag och drar slutsatser kring 
attityders betydelse. Det sista sägs bland annat innebära att man inte 
implementerar det man är negativ till, inte förstår eller upplever sig ha dåliga 
förutsättningar att hantera. Avhandlingen har ett ”uppifrån och ned”-
perspektiv och undersöker förhållningssätt hos civila och militära aktörer.  
 
Skillnader i uppfattning mellan de försvarspolitiska och militära nivåerna i 
Sverige och Finland behandlas i Håkan Edströms avhandling Hur styrs 
Försvarsmakten? Politisk och militär syn på försvarsdoktrin under 1990-
talet.50 Edströms syfte är att beskriva och jämföra den svenska politiska 
respektive militära ledningens syn på försvarspolitiska doktriner, så 
jämförelsen med Finland används endast som referens. Icke desto mindre har 
hans resonemang flera tänkbara beröringspunkter till problemet i denna 
uppsats. Edström drar till exempel slutsatsen att den försvarspolitiska och 
militära doktrinutvecklingen i Sverige under 1990-talet verkar ha varit 
okoordinerad i Sverige men relativt väl koordinerad i Finland. 51 
 
Uppsatsen behandlar alltså ett problem som liknar Rydéns och Agrells men 
kompletterar dessa på olika sätt. Den skulle, med reservation för formatets 
begränsningar, kunna utgöra ett komplement till Birgitta Rydéns resultat 
genom att den, med ett perspektiv ”nedifrån och upp” söker orsaker i den 
militära organisationen och dess metoder. Undersökningens resultat kan 
kanske också i vissa avseenden förklaras med Rydéns och Edströms slutsatser 
rörande förhållningssätt eller doktrinutveckling. Samtidigt åskådliggör den 
förhållningssättens utfall, liksom resultaten av de skilda doktrinerna, i form av 
rutiner och metoder. Attityder och förhållningssätt behöver ju inte utöva direkt 
påverkan på ett resultat utan kan lika gärna verka indirekt genom att medverka 
till att skapa rutiner, metoder och processer som i sin tur påverkar resultatet.  
 
Wilhelm Agrell pekar bland annat på fenomen inne i den militära 
organisationen som orsaker till Försvarsmaktens bristande förmåga. 
Uppsatsen kompletterar Agrells resonemang genom att den söker förklaringar 
på ett lägre plan i Försvarsmakten. Samtidigt kanske en del av Agrells 
förklaringar, till exempel ökad byråkratisering av officerskåren, ytterst kan 
förklara en del av uppsatsens resultat. Styrkan i Agrells bok ligger främst i att 
den visar på hela bredden av orsaker; militära, politiska, ekonomiska och 
opinionsmässiga och därför ger underlag för korrekta avgränsningar och 
indirekt varnar för alltför långtgående slutsatser. Dandekers rapport, slutligen, 
rör visserligen inte själva diskrepansen mellan mål och resultat. Däremot  
 
 

                                                 
49 Rydén. s. 192. 
50 Edström, H., (2003), Hur styrs Försvarsmakten? Politisk och militär syn på försvarsdoktrin     
    under 1990-talet. Doktorsavhandling. Umeå universitet: Institutionen för statsvetenskap. 
51 Ibid. s. 263. 
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beskriver resonemanget om svårigheter som drabbar försvarsmakter som skall 
frigöra sig från arvet av tidigare uppgifter och inriktas mot ett mer aktivt 
uppträdande samma fenomen som påtalas av Michael Moore med flera. Detta 
kan också tjäna som vägledning i jakten på orsaker inne i den militära 
organisationen. Det denna uppsats, genom sitt förbandsperspektiv, strävar 
efter att tillföra blir alltså dels fler förklaringar än de ovan nämnda, dels 
möjliga slutsatser rörande hur Agrells och Rydéns förklaringsfaktorer tar sig 
uttryck på förbandsnivå.  
 

2 Presentation av enheterna 

2.1 Den svenska kontingenten under 2003 
 
Såväl organisationen som utrustningen hos de svenska52 och finska 
bataljonerna i Kosovo har sedan missionens början 1999 ändrats ett flertal 
gånger. Den svenska bataljonen bestod från början av bataljonsstab och fem 
kompanier; två mekaniserade skyttekompanier, ett stabs/granatkastarkompani, 
ett ingenjörkompani och ett trosskompani. Den bataljon som i slutet av mars 
2004 är på plats i Kosovo består, efter viss förstärkning, av bataljonsstab och 
fyra kompanier; tre mekaniserade skyttekompanier och ett stabs- och 
trosskompani. Organisationen har efterhand renodlats, genom att 
ingenjörkompaniet utgick och stabs- och trosskompanierna slogs ihop från 
och med våren 2001 (KS 02). Antalet skyttekompanier har varierat mellan två 
och fyra. När det gäller materielen har utvecklingen efterhand gått mot lättare 
fordon och vapen. Av de materielsystem som disponerades av den första 
bataljonen har såväl pansarvärnsrobotsystem 56 som granatkastare efterhand 
avvecklats. Under hösten 2002 (KS 06) ersattes också pansarbandvagn 302 
med pansarterrängbilar53 och icke splitterskyddade terrängbilar. Från och med 
våren 2003 (KS 07) är även de kvarvarande pansarbandvagnarna som har 
använts för olika specialfunktioner under avveckling. Personalstyrkan på 
bataljonen har varierat mellan cirka 83054personer och 329 personer 
(budgeterad ram för KS 10).55 
 

                                                 
52 Alla uppgifter rörande svenska förband i jämförelsen bygger, då inget annat sägs,  på   
   Operativa Insatsledningens förslag 2002-06-19 till reviderat TOEM (Taktisk, Organisatorisk  
   och Ekonomisk Målsättning) för insatsbataljon i Kosovo, att gälla från och med KS 07. OPL  
   beteckning på skrivelsen 02 310: 80596 samt Arméns Taktiska Kommandos och  
   SWEDINT:s förslag 2003-07-03 till reviderat TOEM (Taktisk, Organisatorisk och  
   Ekonomisk Målsättning) för insatsbataljon i Kosovo, att gälla från och med KS 08, HKV  
   beteckning på skrivelsen 01 800: 71068 samt HKV fastsällande av organisation KS 07  
   2002-08-13 (inklusive fastställande av förslag till reviderat TOEM för KS 07. HKV  
   beteckning 02310:68946.Hädanefter RTOEM KS 07 och KS 08. 
53Alltså splitterskyddade bilar, med viss förmåga att köras i terräng, avsedda för  
    trupptransport. 
54Grundas på underlag i form organisationssammanställning gjord av övlt Magnus Qvist  
   (chef för Teknik/Fortdetaljen vid ATK/G4), erhållet mars 2004 via e-post efter förfrågan.   
   Hädanefter Qvist. 
55Intervju via e-post 2004-05-12 med major Pär Elofsson (desk officer för Kosovo vid  
   Arméns Taktiska Kommando, ATK). Hädanefter Elofsson. 
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De två svenska bataljoner som löst uppgifter i Kosovo under 2003 har varit 
KS 07 och KS 08, vardera bestående av ett stabs- och trosskompani och tre 
mekaniserade skyttekompanier.56 Personalstyrkan uppgick under första delen 
av året (alltså i KS 07) till totalt 635 personer, för att därefter (i KS 08) nedgå 
till 594.57 De viktigaste underavdelningarna i bataljonernas stabs- och 
trosskompani har under hela 2003 varit en lednings- och sambandspluton, en 
underhållspluton, en sjukvårds- eller räddningspluton, en reparationspluton, en 
maskinpluton, en underrättelsepluton och en signalspaningstropp. Kompaniet 
har haft till uppgift att svara för bataljonens samband, ledning, kvalificerade 
underrättelsetjänst, räddnings- och sjukvårdstjänst, underhåll samt fältarbeten. 
Bataljonens första och andra mekaniserade skyttekompani har vardera bestått 
av en stabs- och trosspluton och tre mekaniserade skytteplutoner. Varje 
skyttepluton har innehållit en chefsgrupp och tre skyttegrupper om sex till åtta 
man, utrustade med pansarterrängbilar av den typ som i Sverige benämns 
SISU. De två kompanierna har haft till uppgift att upprätthålla ordning och 
säkerhet samt att svara för övervakning. Bataljonens tredje skyttekompani 
bestod under KS 07 av en stabs- och trosspluton, två mekaniserade 
skytteplutoner (av samma typ som i övriga skyttekompanier men i praktiken 
en sökpluton58), en spaningspluton samt en så kallad säkerhetspluton. Det 
sistnämnda innebär i praktiken en skyttepluton med viss tilläggsutbildning och 
med personal som genomfört sin värnplikt vid säkerhetsförband. Även denna 
pluton var utrustad med pansarterrängbilar. I KS 08 har de två 
skytteplutonerna i det tredje kompaniet ersatts med en sökpluton samt den 
ammunitions- och minröjningspluton (en så kallad EOD-pluton59) som under 
KS 07 ingick i bataljonens stabs- och trosskompani. I de bataljoner som 
föregick KS 07 ingick också en granatkastarpluton i kompaniet men någon 
sådan resurs har inte disponerats under 2003.  
 
Bataljonerna har under 2003 ingått i en svensk kontingent i Kosovo som totalt 
bestått av mellan 720 personer och 734 personer. Bataljonerna har således 
utgjort 88,1 % respektive 80,1 % av den totala kontingenten. Kontingentens 
övriga delar har utgjorts av personal i högkvarteret i KFOR (åtta till elva 
personer), personal i MNB(C) (sju respektive 24 personer), personal i det 
multinationella transportkompaniet (34 respektive 30 personer ), personal i det 
multinationella militärpoliskompaniet (21 respektive 32 personer), personal i 
SWENIC (tre personer) samt den nationella underhållsenhet som stödjer 
bataljonen − National Support Element, NSE (12 till 14 personer). I den 
svenska kontingenten utgjordes under det aktuella året 13,4 respektive 15,4 % 
av personalen av yrkesofficerare.60 
 
 
 
                                                 
56 Quist. 
57 Intervju via telefon och e-post 2004-05-11 med övlt Carl Erlandsson (OPIL, J8) 
   Styrkan enligt ram skulle dock ha varit 764 respektive 610 personer. Hädanefter Erlandsson.   
   Siffrorna avser mars respektive september 2003.  
58 Elofsson. 
59 Explosive Ordnance Disposal. 
60 Erlandsson. Siffrorna avser mars respektive september 2003. 
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2.2 Den finska kontingenten under 2003 
 
Den finska bataljonen bestod i likhet med den svenska inledningsvis av 
bataljonsstab och fem kompanier. Kompanierna utgjordes av ett 
stabskompani, ett underhållskompani samt tre så kallade jägarkompanier.61 
Med jägarkompani avses dock inte samma sak som i Sverige utan dessa bör 
snarare jämföras med de svenska skyttekompanierna. Stabs- och 
underhållskompanierna slogs 2000 ihop till ett kombinerat kompani av samma 
slag som i den svenska bataljonen. Den nuvarande bataljonen består av en 
bataljonsstab, ett stabs- och underhållskompani samt två jägarkompanier och 
ett irländskt skyttekompani.62 Viss modifiering av bataljonens utrustning har 
genomförts efterhand som läget i Kosovo förbättrats. Bland annat har de 
pansarvärnsrobotsystem som inledningsvis ingick i förbandet efterhand utgått. 
63 Under hela tiden i missionen har den finska bataljonen varit utrustad med 
pansarterrängbilar av samma typ som de svenska bataljonerna varit utrustade 
med sedan hösten 2002. Bataljonen hade från början en personalstyrka om 
cirka 900 personer. Denna minskade till 800 personer 2002 och därefter till 
cirka 530 finska och 150 irländska soldater och officerare under 2003.  
 
Den finska bataljon som löste uppgifter i Kosovo under 2003 bestod under 
huvuddelen av året av en bataljonsstab, ett stabs- och underhållskompani och 
tre jägarkompanier.64 Från och med oktober 2003 ersattes ett av 
jägarkompanierna med ett irländskt skyttekompani. Beroende på hur man 
räknar hade bataljonen en personalstyrka på 60265 personer (i september, före 
det att ett finskt kompani ersattes med ett irländskt), 681 personer (i oktober, 
efter bytet och inklusive irländarna) eller 53266 personer (efter bytet men utan 
att irländarna inräknats). I likhet med i de svenska bataljonerna återfanns i 
bataljonens stabs- och underhållskompani67 en underrättelsepluton, en 
underhållspluton, en sjukvårdspluton, en reparationspluton och vad man i 
Finland kallar en konstruktionspluton, alltså något som närmast kan liknas vid 
den svenska maskinpluton som bland annat svarar för vägbyggen. Den 
svenska lednings- och sambandsplutonen motsvarades av två plutoner, en 
stabspluton och en sambandspluton. Dessutom fanns en ingenjörpluton 
motsvarande den svenska EOD-plutonen. Två enheter utan direkt  

                                                 
61 I den finska kontingenten ingår idag också ett signal kompani för brigadnivån. Detta    
    kommer inte vidare att beröras. Om inte annat sägs är källan i detta stycke Intervju via e- 
    post 2004-03-10 och 2004-04-09 med lt Peter Ramsten (rekryteringsofficer vid FINCENT,  
    Ninisaalo, Finland). Hädanefter Ramsten. 
62 Intervju 2004-03-29 med mj Rolf Helenius (finsk utbytesofficer och lärare vid Livgardet  
    SWEDIN/ PfP Training Centre, Kungsängen). Hädanefter Helenius. 
63 Ibid. 
64 Ramsten. I den finska kontingenten ingick också ett stabs-och signalkompni avsett för  
    brigaden. 
65 Intervju via e-post och telefon i april 2004 samt 2004-05-05 och 2004-05-14 med mj Öjvind  
    Björkman (tjänsteförrättande deskofficer för Kosovo vid FINCENT, Ninisaalo, Finland).  
    Resultatet sammanställt av Öjvind Björkman men lämnat av de olika funktionsföreträdarna  
    vid FINCENT. Hädanefter Björkman. 
66 Helenius. 
67 Ramsten avseende detaljer avseende bataljonens organisation och utrustning. 
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motsvarighet i de svenska bataljonerna var kompaniets militärpolispluton och 
transportpluton. De finska jägarkompanierna bestod av vardera en stabspluton, 
en trosspluton och tre jägarplutoner. Ett av jägarkompanierna innehöll 
dessutom en så kallad APOD-pluton för tjänst på flygplats. Jägarplutonernas 
fordon utgjordes av i princip samma pansarterrängbil som de svenska 
bataljonernas. 
 
De finska bataljonerna ingick under 2003 i en kontingent som totalt bestod av 
777 personer och har således utgjort 77,5 % av den totala finska personalen i 
Kosovo. Kontingentens övriga delar har utgjorts av personal i högkvarteret i 
KFOR (sju personer), personal i MNB(C) (22 personer), personal i det 
multinationella transportkompaniet (30 personer), personal i det 
multinationella militärpoliskompaniet (9 personer), samt den nationella 
underhållsenhet som stödjer bataljonen − National Support Element, NSE (16 
personer). Dessutom satte Finland upp ett för brigaden gemensamt stabs- och 
signalkompani om 91 personer. Några sifferuppgifter angående antalet 
yrkesofficerare under 2003 finns inte i det tillgängliga materialet men enligt 
underlag från en av intervjuerna utgörs normalt cirka 10 % av personalen av 
yrkesofficerare.68  

2.2.1 Slutsatser 
De svenska och finska bataljonerna på plats i Kosovo har, schematiskt 
uttryckt, ibland varit organisatoriskt och materielmässigt likvärdiga, ibland 
inte. Då den svenska bataljonen inledningsvis var utrustad med såväl tyngre 
fordon som vapensystem var dess förmåga att användas i fler uppgifter, 
inklusive rena fredsframtvingande sådana,69 antagligen bättre än den finska 
bataljonens. Under perioden efter det att den svenska bataljonen minskats i 
storlek och de tunga vapensystemen och pansarbandvagnarna ersatts var 
bataljonerna sannolikt likvärdiga. Den minskning som hösten 2003 
genomfördes i den finska bataljonen motsvaras av den som tidigare planerades 
genomföras i den svenska under 2004. En första ytlig bedömning, enbart 
baserad på organisation och utrustning, ger således vid handen att 
insatsförmågan inledningsvis varit större hos den svenska bataljonen för att 
därefter, under den period som vidare skall undersökas i uppsatsen, bli 
likvärdig. När det gällde en jämförelse under 2003 kan konstateras att den 
finska bataljonen före reduceringen med ett kompani var jämförbar med KS 
07. Under de sista tre månaderna av året hade den finska delen av den finsk-
irländska bataljonen två jägarkompanier medan KS 08 hade tre 
skyttekompanier. Å andra sidan var ett av dessa inte ett renodlat 
skyttekompani. Den svenska bataljonen verkade alltså ha något större 
insatsförmåga under perioden oktober till december 2003. Rent operativt vore 
det emellertid knappast meningsfyllt att tala om en skillnad eftersom det 
irländska kompaniet utgör en integrerad del av den finska bataljonen. Den 
första forskningsfrågan kan hur som helst inte besvaras förrän utbildning och  
 

                                                 
68 Björkman. Skattningen av antalet yrkesofficerare: Ramsten. 
69 OPIL rapport efter inspektion av KS 01. HKV beteckning 01 800: 613 71. 
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förbandsmålsättningar granskats samt organisation och utrustning undersökts, 
det vill säga efter det att alla jämförelsekriterier utnyttjats. 
 

3 Undersökning: Jämförelse av två bataljoner 

3.1 Jämförelse före insättandet i operationsområdet 

3.1.1 Personal: Rekrytering, bemanning och utbildning  
I Sverige grundas fortfarande bemanningen av de internationella förbanden på 
frivillighet. 70 Undantaget är bataljonscheferna vilka utses av ÖB efter förslag 
från Försvarsmaktens högkvarter. Bataljonernas personal utgörs av 
yrkesofficerare, reservofficerare, värnpliktiga som fullgjort militärtjänstgöring 
samt civila utan fullgjord värnplikt. De sistnämnda genomgår istället en 
kortare allmänmilitär utbildning före själva missionsutbildningen. Fast 
anställd personal som tjänstgör i utlandsstyrkan behövde tidigare ta 
tjänstledigt från Försvarsmakten, men denna bestämmelse är sedan 2003-12-
01 upphävd.71 I princip är alla befattningar under nivån bataljonschef och 
stabschef öppna för reservofficerare. När det gäller genomförandet av den 
svenska rekryterings och bemanningsprocessen är flera olika instanser eller 
enheter inblandade.72 Dessa är den operativa insatsledningen, inklusive något 
av de taktiska kommandona, ett för den aktuella bataljonen ansvarigt förband i 
grundorganisationen samt själva bataljonen som skall skickas till Kosovo. 
Viss specialistpersonal föreslås också av Försvarsmaktens högkvarter. 
Dessutom bidrar olika enheter i grundorganisationen genom att avdela 
personal för bataljonernas missionsutbildning.73 Den Operativa 
Insatsledningen (OPIL) leder processen med att uppsätta varje ny bataljon i 
missionen och har formellt arbetsgivaransvar74, vilket i praktiken delegeras till 
aktuellt taktiskt kommando. Chef för taktiskt kommando75 är till exempel den 
som vid behov fattar beslut om avsteg från föreskrivna krav på betyg från 
värnpliktstjänstgöring. Livgardet handlägger, efter direktiv från ATK, löpande 
verksamhet till stöd för utlandsstyrkan och har ett sammanhållande 
utbildningsansvar. I Livgardet ingår från och med 2004 också de delar av 
Försvarsmaktens Internationella Kommando (SWEDINT) som tidigare hade  
 
                                                 
70 Underlaget i denna punkt bygger, då annat ej sägs, på intervju med mj Gösta Pålsson, lärare   
     vid Pfp Training Centre, genomförd 2004-02-26 vid Almnäs garnison, samt ett  
     bildunderlag upprättat 2002-10-25 av bdr Göran Bill och mj Gösta Pålsson (båda  
    SWEDINT) inför redovisning av en utredning (under ledning av OPIL/OPL) rörande  
    skillnader mellan svenska och finska principer för rekrytering och utbildning. Se också  
    skrivelse HKV 01800:66691 (2003-05-12) : Förslag till nytt rotations- och  
    utbildningssystem (endast faktadelarna samt bakgrunden till utredningen, inte slutsatserna).  
    (hädanefter Pålsson et al.) 
71 Intervju 2004-04-07 med mj Svante Almér (stabsofficer vid OPIL, J1, internationella     
    sektionen, Stockholm). Hädanefter Almér. 
72 Till skillnad från tidigare förfaringssätt som innebar att Försvarsmaktens Internationella  
    Kommando, SWEDINT, hade en sammanhållande funktion. 
73 Pålsson et al. samt Almér 
74 Funktionen innehades tidigare av Försvarsmakten Internationella Kommando (SWEDINT). 
75 Till exempel Arméns Taktiska Kommando, ATK.  
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ansvar för utbildning.76 Det praktiska bemanningsarbetet däremot sköts 
inledningsvis av det ansvariga (av Högkvarteret utsedda) förbandet i 
grundorganisationen, för att därefter övergå till de utsedda cheferna, alltså till 
bataljonen själv. Den här beskrivningen gäller dagens förhållanden. Under den 
period då de aktuella bataljonerna rekryterades hade ännu inte SWEDINT 
integrerats i Livgardet, utan var en självständig organisationsenhet med ansvar 
för fler funktioner och med fler uppgifter än idag. Rollfördelningen mellan 
enheterna i processen var alltså något annorlunda men det ansvar som vilade 
på bataljonens chefer var dock detsamma som det som beskrivs i detta kapitel. 
Rekrytering, rotation och utbildning genomfördes också på samma sätt. 
 
Rekrytering genomförs i Sverige på tre olika sätt.77  Det första, mest vanliga, 
förfarandet är det som bygger på rekryteringsperioder vilket beskrivs nedan; 
det andra utgörs av så kallad direktrekrytering. Detta innebär att register över 
personal med tidigare erfarenhet och rätt kompetens genomsöks i jakten på 
enstaka personer som kan fylla vakanser. Normalt ingår alltid ett mindre antal 
direktrekryterade i en bataljon. Slutligen används personal som tecknat 
kontrakt för att ingå i så kallade registerförband, alltså förband med hög 
beredskap. Det sistnämnda förfaringssättet är det minst vanliga men användes 
när den första bataljonen (KS 01) skickades till Kosovo och när ett kompani 
nu skickats som förstärkning till Kosovo på grund av oroligheterna under 
vårvintern. Rekrytering av personal påbörjas ungefär ett knappt år före det att 
bataljonen skall användas. Processen styrs dels av dokumentet Direktiv och 
Uppdragsförslag (DUF), dels av Verksamhetsorder från Arméns Taktiska 
kommando. I DUF är bataljonschef, ställföreträdare samt ansvarigt förband ur 
grundorganisationen utsett. Det sistnämnda rekryterar, med stöd av skolor och 
centra, kompanichefer, i första hand ur förbandets egen personal, varefter 
dessa deltar i den fortsatta processen, bland annat med rekrytering av 
plutonchefer. Parallellt med detta pågår rekrytering, innebärande att all 
intresserad personal skickar in ansökningshandlingar. När ansökningstiden 
gått ut sammanställs personalläget och överlämnas till de utsedda cheferna vid 
en så kallad uttagningskommission. Här sätter bataljonschef, kompanichefer 
och eventuellt plutonchefer samman förbandet med hjälp av det erhållna 
underlaget. Underlaget kompletteras med att cheferna genomför 
telefonintervjuer. Kommissionen avslutas med att den preliminärt antagna 
personalen meddelas per telefon, varefter bataljonschefen föredrar resultatet 
för chef för aktuellt taktiskt kommando.78 Förteckningen på uttagen personal 
skickas också till Rikspolisstyrelsen för kontroll mot brottsregistret. Formellt 
antagningsbesked skickas därefter ut till berörd personal. 
Rekryteringsprocessen avslutas i och med att det slutliga kontraktet skrivs, 
vilket innebär att personalen anställs för att tjänstgöra under 
utbildningsperioden och sex månader utomlands.79 Kontraktet kan dock brytas  
 
                                                 
76 Ledningsdelarna överfördes dock till ATK, och personaldelarna till den operativa staben    
    (och sedan delvis delegerade till exempel ATK).     
    Elofsson. 
77 Almér. 
78 Elofsson. 
79 Elofsson. 
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om den enskilde inte når de för missionsutbildningen uppsatta målen.80 Efter 
missionsutbildning i Sverige om tre till tolv veckor genomförs rotation av hela 
bataljonen. Sätten att genomföra rotation har varierat mellan olika missioner 
men grundprincipen har varit detsamma, nämligen att en hel bataljon avlöser 
en annan hel bataljon. I Kosovo genomförs rotationen utspridd under en 
period om 10 dagar. Personalen får alltså en utbildning på plats i 
missionsområdet om två till fem dagar (när denna erhålls genom företrädarnas 
försorg benämns den normalt överlämning eller ”Hand over”). De som 
anländer i sista rotationsomgång får utbildningen av sina kamrater i samma 
bataljon, övriga av de ”veteraner” som tillhör hemvändande bataljon. Chefer 
och nyckelpersonal påbörjar sin överlämning när de anländer till 
missionsområdet tio dagar före övriga. Efter rotationen fortsätter utbildningen 
i förbandets egen regi. 
 
I Sverige genomförs en missionsutbildning81 före insats om tre till tolv veckor, 
där den lägre siffran avser olika befattningar för meniga och den högre 
kompanichefer. Förutom chefer får också specialister längre utbildningstid82. 
De delar av bataljonen som skall lösa operativa uppgifter i missionsområdet är 
samlade för gemensam utbildning under fyra veckor. Utbildningen genomförs 
med bataljonens egen personal, med Livgardets lärare och instruktörer samt 
från hela landet kommenderade instruktörer och lärare. Den sistnämnda 
gruppen kan uppgå till så många som 90 personer, framför allt beroende på de 
många olika separata utbildningslinjerna och strävan att hitta bästa möjliga 
personal till utbildningen.83 Då förbandet efter utbildning transporterats till 
missionsområdet genomförs en överlämning om två till fem dagar. Detta 
innebär att när den gamla bataljonen väl hemtransporterats till Sverige är den 
nya bataljonen hänvisad till sig själv. Å andra sidan finns normalt åtminstone 
några soldater i förbanden som antingen förlängt sina kontrakt eller tidigare 
tjänstgjort i utlandsstyrkan. En bataljon bedöms vara operativ efter fyra 
veckor.84 Det torde dock kunna diskuteras om den kan vara operativ på 
samma nivå, det vill säga med samma förståelse av missionsområdet och 
samma erfarenheter, som sin föregångare. Vissa uppgifter gör gällande att 
detta snarare tar fyra månader.85 Med operativ avses alltså bara en förmåga att 
lösa gemensamma och samordnade uppgifter på bataljons- eller 
kompaninivån. 
 
I Finland tillämpas i stort samma rekryteringsprinciper, baserade på 
frivillighet, som i Sverige. Personalen i de internationella förbanden består av 
samma blandning av yrkesofficerare, reservofficerare, personal som fullgjort 
värnplikt86 samt civila specialister som i Sverige. Till skillnad från i Sverige 
ställer man i Finland enligt uppgift krav på att alla chefer från plutonchef och  

                                                 
80 Almér. 
81 Pålsson et al. Missionsutbildning innebär alltså en komplettering med kunskaper och  
     färdigheter som normalt inte erhålls under värnpliktstjänstgöringen. 
82 Denna kan uppgå till tio veckor. 
83 Almér. 
84 Pålsson et al.  
85 Elofsson. 
86 De två sistnämnda kategorierna benämns i Finland reservister 
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uppåt skall vara yrkesofficerare.87 Huruvida detta alltid efterlevs, eller om 
undantag tillåts, framgår dock inte av materialet. Reservofficerare skall alltså i  
teorin endast återfinnas på befattningar från ställföreträdande plutonchef och 
nedåt, samt i vissa stabsbefattningar, men jämförelsen kompliceras av att det 
finska befälssystemet rymmer flera kategorier av yrkesofficerare.88 Ett 
genomsnittligt finskt förband för internationella insatser består av 10 % 
yrkesofficerare, medan resten utgörs av reservofficerare och värnpliktiga.89 
Med undantag för vissa specialbefattningar förutsätts kvinnor som är 
intresserade av internationell tjänst ha fullgjort värnplikt.90 En viktig skillnad 
mellan Sverige och Finland är att Livgardets motsvarighet i Finland, den 
finska Försvarsmaktens Internationella Center (FINCENT), har en klart 
dominerande roll i rekryterings- och bemanningsprocessen, samtidigt som det 
internationella förbandet självt i stort sett inte alls berörs. Förfarandet 
påminner om ett som tidigare nyttjades i Sverige, dels innan SWEDINT: s 
befogenheter och uppgifter ändrades, dels innan förbandschefernas roll 
stärktes.  FINCENT svarar såväl för bemanning, utbildning som för rotering 
av förbandet.91 Anställd personal som ingår i ett förband för internationell 
tjänst tar tjänstledigt från ordinarie arbetsplats men har fortfarande 
Försvarsmakten som arbetsgivare92. De olika förbanden i grundorganisationen 
samt de territoriella staberna (Militärlänen) är inblandade i processens början 
genom att ansökningar om internationell tjänstgöring, passerar genom dessa 
instanser på väg till FINCENT.93 
 
Yrkesofficerare i Finland anmäler normalt önskemål om internationell tjänst i 
samband med en årlig ”utvecklingsdiskussion” vid hemmaförbandet och får 
detta inlagt som en del i en individualplan. Om den sökande anses lämplig 
lämnas namnet över till personalavdelningen i Huvudstaben (finska 
Försvarsmaktens högkvarter) där de olika förbandens listor över intresserade 
yrkesofficerare sammanställs. Underlaget skickas till FINCENT där slutlig 
sammanställning görs och eventuella brister inventeras.94 En intresserad 
yrkesofficer behöver alltså inte skicka in några ansökningsblanketter utan 
planeras för internationell tjänst enbart efter utvecklingsdiskussionen och 
godkännande av högre chef.95 Rekrytering av personal som inte är yrkes- eller 
reservofficerare kan i Finland ske på två sätt, antingen genom en ansökan efter 
fullgjord värnplikt eller genom att den värnpliktige redan från början är 
intresserad, och därför genomför sin värnplikt vid ett speciellt förband och 
skriver ett beredskapskontrakt. Den sistnämnda kategorin av personal ingår då 
i vad som kallas Finnish Rapid Deployment Force (FRDF). Personalen som 
ingår i FRDF får ingen speciell ekonomisk ersättning för att stå i beredskap.  
                                                 
87 Ramsten.  
88 Den finska Försvarsmaktens hemsida: Puolustusvoimat, Försvarsmakten, The Finnish    
   Defence Forces [Online]. (2004, 27 april).  
    http://www.mil.fi/varusmies/arvomerkki/index_sv.dsp 
89 Pålsson et al. 
90 Ramsten. 
91 Pålsson et al. och Ramsten. 
92 Ramsten. 
93 Pålsson et al. och Ramsten. 
94 Pålssson et al. och Ramsten. 
95 Ramsten. 
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För närvarande består cirka 40 % av personalen i bataljonerna i Kosovo av 
personal som rekryterats på detta sätt96. FRDF kan naturligtvis också 
användas förbandsvis, men för närvarande används denna resurs för individvis 
förstärkning av kontingenten i Kosovo.  
 
Rekrytering av värnpliktiga påbörjas på samma sätt som i Sverige, alltså 
ungefär ett till ett och ett halvt år före det att förbandet skall insättas i 
missionsområdet. De värnpliktiga, eller sådana som fullgjort sin 
värnpliktstjänstgöring, skickar in sina ansökningshandlingar under två fasta 
rekryteringsperioder per år.97 Ansökan passerar Militärlänen, för en första 
gallring, och går därefter vidare till FINCENT på samma sätt som för 
yrkesofficerare. Själva bemanningen påbörjas med hjälp av befintliga 
ansökningar cirka fem månader före det att förbandet skall sättas in i 
missionsområdet.98 En stor skillnad, i jämförelse med Sverige, är att 
kompletta bataljoner i Finland endast rekryteras då förbandet skall sättas in i 
en ny mission. Därefter rekryteras en halv bataljon, eller mer korrekt 
personalersättning till den befintliga bataljonen, åt gången. I Finland betraktas 
nämligen inte styrkan i Kosovo som bestående av olika bataljoner som i 
Sverige, utan som en och samma bataljon som får personalersättning var sjätte 
månad.99 
 
Till skillnad från i Sverige, där alltså det blivande internationella förbandets 
egna chefer bemannar sitt förband med stöd av grundorganisationen, finns i 
Finland heltidsanställd bemanningspersonal vid FINCENT. Dessa sätter med 
hjälp av listorna med yrkesofficerarnas önskemål samt övrigas ansökningar 
samman de blivande förbanden. Om vissa befattningshavare saknas efter 
sammanställning genomförs kompletterande rekrytering.100 45 dagar före det 
att missionsutbildning påbörjas skickas från FINCENT ett antagningsbesked 
ut till berörd personal.101 För att undvika att den centralt genomförda 
bemanningen leder till felaktiga uttagningar har bataljons- och kompanichefer 
en slags ”vetorätt”, det vill säga möjlighet att under utbildningen välja bort 
personal som inte anses lämplig.102 Det slutliga kontraktet skrivs sedan efter 
missionsutbildningen. Efter en utbildningsperiod i Finland på tre till fem 
veckor ”roterar” halvbataljonen på en och samma gång till missionsområdet.  
 
Det finska rotations- och utbildningssystemet bygger på att personalen 
tjänstgör 12 månader, men det är formellt sett bara bataljonschefer och 
stabschefer som från början har 12-månaderskontrakt. Övriga skriver istället 
två separata sexmånaderskontrakt.103 Normalt väljer dock uppemot 90 % av 
personalen att skriva på för den andra tjänstgöringsperioden. 
Missionsutbildningen i Finland består av minst tre veckors utbildning med  

                                                 
96 Ramsten. 
97 Pålsson et al. och Ramsten. 
98 Pålsson et al. 
99 Helenius. 
100 Pålsson et al. och Ramsten. 
101 Ibid. 
102 Pålsson et al. och Ramsten. 
103 Pålsson et al. och Helenius. 
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inriktning på fredsfrämjande insatser. För officerare tillkommer ytterligare en 
veckas befälsutbildning och för kompanichefer, bataljonschef och 
ställföreträdare samt bataljonsstabens sektionschefer tillkommer ytterligare en 
vecka. Specialister, som till exempel stridsfordonsförare, erhåller två veckors 
utbildning utöver de gemensamma tre veckorna.104 Behovet av instruktörer 
(totalt sett cirka 30 stycken) tillgodoses normalt genom att personal kallas 
hem från utevarande kontingent samt genom att ett tiotal lånas in från övriga 
förband i Finland.105 I de finska förbanden genomför personal under nivån 
plutonchef ingen överlämning utan avlösta enheter hemtransporteras 
omedelbart. Plutonchefer och befattningshavare ovanför denna nivå genomgår 
en överlämning om två veckor, genom att först följa sin företrädare en vecka, 
och därefter genom att tjänstgöra i befattningen en vecka med företrädaren 
som handledare. Utöver detta återstår också, när chefen byts ut, en 
ställföreträdare med sex månaders erfarenhet.106 Till skillnad från i det 
svenska systemet fortsätter alltså en omfattande inskolning efter rotationen, 
integrerad i den vardagliga verksamheten i missionsområdet, genom att den 
delen av personalen som har sex månaders erfarenhet efterhand lär upp sina 
nytillkomna kamrater. Detta möjliggörs av att man ned till gruppnivå aldrig 
byter en hel enhet vid ett och samma rotationstillfälle.107 Plutoner och 
kompanier bedöms med detta system kunna vara operativa efter två veckor, 
medan bataljonen behöver fyra veckor. Med operativ avses förmågan att lösa 
gemensamma och samordnade uppgifter på bataljons eller kompaninivån. 
Bataljonen sägs således oavbrutet kunna fullfölja sina åtaganden avseende den 
vardagliga tjänsten. 108 

3.1.2 Beredskapsnivå  
Kriteriet Beredskapsnivå är svårt att tillämpa på en jämförelse mellan två 
bataljoner i Kosovo eftersom dessa bemannas enligt stående rutiner och på ett 
sätt som oftast kan planeras i förväg. Kriteriet är samtidigt inte ointressant 
eftersom det säger en del om den nationella kapaciteten att lösa internationella 
uppgifter. Såväl i Finland som i Sverige förekommer som framkommit ovan 
två olika typer av förband för internationell tjänst. För det första de ”vanliga” 
förbanden som bemannas, utbildas och utrustas vid behov på det sätt som 
beskrivits som normalförfarande, alltså med en rekryteringsprocess på 
uppemot ett år. För det andra olika typer av förband med personal med 
beredskapskontrakt. Såväl i Finland som i Sverige kan den sistnämnda 
personalkategorin sättas in individ- eller förbandsvis. I Sverige ingår personal 
med beredskapskontrakt i så kallade registerförband. Detta innebär att 
personalen efter särskild utbildning, utöver den militära grundutbildningen, 
har sju dagars inställelsetid och att förbandet skall kunna verka med sin 
materiel på plats i operationsområdet efter 30 dagar.109 Det sistnämnda 
förutsätter dock att man inte i samband med beslut om insättande av dessa 
förband fattar beslut om att ändra förbandens grundtilldelning av materiel. För  
                                                 
104 Pålsson et al. 
105 Pålsson et. al och Ramsten. 
106 Pålsson et al. 
107 Pålsson et al. och Helenius. 
108 Pålsson et al. 
109 Almér. 
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förband som inte är registerförband är det knappast meningsfyllt att tala om 
beredskapstider. Tiden det tar att insätta dessa förband styrs istället av den 
rekryterings- och utbildningsprocess som beskrivits ovan. I Finland är kravet 
på beredskapsförbanden detsamma, det vill säga man har 30 dagar på sig att 
komma på plats i operationsområdet med sin materiel.110 

3.1.3 Slutsatser 
När det gäller rekrytering och personal finns såväl likheter som skillnader. 
Bataljonerna består av samma personalkategorier, med liknande 
grundutbildning och bakgrund före missionsutbildningen. Utbildningens 
innehåll är sannolikt också likvärdigt. Eftersom det sannolikt är lättare att 
ordna bra utbildningsbetingelser i hemlandet än i Kosovo, och eftersom den 
svenska missionsutbildningen pågår under längst tid före rotation är sannolikt 
utbildningsnivån hos svensk personal något högre än hos finsk då rotation 
påbörjas. Detta kompenseras å andra sidan av den längre finska utbildningen 
och överlämningen i Kosovo. Man kan invända att detta inte kompenserar för 
avsaknaden av de svenska och finska utbildningsbetingelserna men en sådan 
skillnad inverkar antagligen bara vid större förbandsövningar, större övningar 
med skarp ammunition eller övningar som kräver specialmateriel. Den finska 
modellen med en lång (i praktiken kontinuerlig) överlämning är antagligen 
den som är bäst lämpad för missioner liknande den i Kosovo. En svensk 
bataljon riskerar att behöva börja om från början varje gång medan den finska 
bataljonen alltid minst till hälften består av rutinerad personal med erforderlig 
lokalkännedom och god kontakt med lokalbefolkningen.  
 
Det svenska systemet medför också en mer tidskrävande rekryterings- och 
bemanningsprocess. Såväl i Finland som i Sverige genomförs processen två 
gånger per år, men i Finland bara för en halvbataljon åt gången och med större 
del av utbildningen förlagd till Kosovo. Det finska systemet där ett fåtal 
specialister rekryterar till förbanden ger också ett enklare och mer funktionellt 
intryck än det svenska. Å andra sidan borgar det svenska systemet för att 
cheferna verkligen kan påverka resultatet och får den personal de vill. 
Utbildningseffekt när det gäller rent militära kunskaper och färdigheter på 
plutonsnivån är sannolikt densamma medan skillnaden troligen ligger i 
förbandens förmåga att tillvarata erfarenheter. Insatsförmågan när det gäller 
att lösa de nu aktuella uppgifterna i Kosovo är sannolikt något högre hos en 
finsk bataljon än hos en svensk, främst genom den längre utbildningen i 
missionsområdet och genom att man slipper att börja om från början var sjätte 
månad. Om de två utbildningssystemen skulle behöva användas för att utbilda 
bataljoner för helt nya missionen, eller på ny materiel, skulle det svenska 
systemet antagligen vara bättre lämpat, och därmed ge högre insatsförmåga. Å 
andra sidan är det inget som säger att just detta finska system skulle behövas 
användas vid en ny mission. När det gäller beredskapstider är kraven på de 
olika ländernas speciellt avdelade förband för internationella insatser 
detsamma. När det gäller förbanden i Kosovo är det knappast meningsfyllt att 
tala om beredskapstider eftersom de bemannas enligt de rutiner som beskrivits 
ovan, vilka tar i stort sett lika lång tid. Så långt är alltså de båda ländernas  
                                                 
110 Helenius och Ramsten. 
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förmåga likvärdig. När det gäller de politiska och militärstrategiska 
processerna före ett beslut om insats finns möjligen skillnader, men dessa 
ligger utanför de gjorda avgränsningarna. 
 

3.2 Jämförelse under det att uppgiften löses 

3.2.1 Användbarhet och risknivå 
De svenska bataljoner som under 2003 varit verksamma i Kosovo är alltså KS 
07 och KS 08.111 Vissa organisationsförändringar genomfördes under året, 
men i en del fall innebar dessa endast att underavdelningar flyttades eller bytte 
namn.112 I några fall har förändringarna sammanfallit med att kravet på vissa 
förmågor sänkts, beroende på att läget i området förändrats. De svenska 
bataljonernas taktiska huvuduppgifter har, enligt förslagen till 
förbandsmålsättningar, varit att upprätthålla ordning och säkerhet, utföra 
områdesövervakning samt att skydda egen verksamhet. Man har också haft 
förmåga att öppna förbindelser, genomföra undsättning, skydda egna 
grupperingsplatser och att försvara enstaka platser. Bataljonerna har vidare 
haft förmåga att genomföra fast och rörlig spaning (inklusive med tekniska 
sensorer) samt förmåga att genom elektronisk så kallad stödverksamhet (alltså 
signalspaning) upptäcka, identifiera och lokalisera hot och risker samt 
upptäcka och rapportera främmande telekrigverksamhet. Inhämtningen av 
information genom signalspaning har samordnats inom hela KFOR: s område 
varför de olika bataljonernas signalspaningsenheter snarast kan beskrivas som 
brigadresurser.113 KS 07 och 08 har, återigen enligt förbandsmålsättningarna, 
inte haft förmåga att lösa svårare stridsuppgifter som till exempel att ta 
terräng. För KS 07: s del skulle sådant ha ställt krav på förstärkning med 
stridsvagnar, artilleri, flyg och eller helikoptrar. För KS 08 del har kravet att 
kunna lösa den här typen av uppgifter helt utgått. Den svenska bataljonen har 
kunnat ledas dygnet runt från en till två platser och har alltså haft viss förmåga 
att uppträda delat. Ledningen har varit baserad på telesystem 9000, radio samt 
på telefon och satellittelefon.  
 
Bataljonens beväpning har utgjorts av granatgevär, pansarskott, 
prickskyttegevär, automatkarbiner, kulsprutor samt tunga kulsprutor 
monterade på pansarterrängbilarna I varje skyttegrupp fanns under första 
delen av året såväl kulsprutor som granatgevär, men de sistnämnda 
avvecklades under KS 08. Under KS 07 avvecklades den granatkastarpluton 
som bataljonen tidigare varit utrustad med, och från och med KS 08 har även 
målsättningen att kunna utnyttja eventuellt tillförda granatkastarresurser 
utgått. Bataljonen hade förutom de tunga kulsprutorna inga resurser för att 
bekämpa luftfarkoster, varför eget luftherravälde varit en förutsättning för att  
 

                                                 
111 Om inget annat sägs baseras uppgifterna på RTOEM KS 07 och KS 08. 
112 I de fall där sifferuppgifter skrivs som till exempel ”sex till åtta man” eller enheter återges  
     som ”sjukvårds- eller räddningspluton” speglar detta skillnader mellan KS 07 och KS 08. 
113Intervju på telefon 2004-05-05 med övlt Jan Lindahl (HKV GRO GEN Förband. Chef för  
     signalspaningsenheten ingående i KS 01). 
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man skall ha kunnat verka. Om bataljonerna hade fått i uppgift att planlägga 
och leda insatser med flyg, helikoptrar och artilleri hade detta krävt att 
personal tillförts.114 Materielen och utbildningsnivån har medfört att 
bataljonen skulle ha haft förmåga att bekämpa trupp och lätta stridsfordon 
såväl i dager som i mörker. Detta skulle dock inte ha kunnat genomföras som 
en del av anfall för att ta terräng utan för försvar av egen verksamhet.  
 
Såväl KS 07 som KS 08 har varit utrustade med en blandning av 
splitterskyddade och icke splitterskyddade fordon. Detta har inneburit att 
skyttegrupperna tillsammans med vissa funktionsenheter som ledning, 
sjuktransport och ammunitionsröjning varit utrustade med splitterskyddade 
pansarterrängbilar. All personal har dessutom varit utrustad med kroppsskydd. 
Skyddsnivån har i och med detta medgivit att man, med 
förbandsmålsättningarnas ordval, kunnat utföra ledning och framryckning 
under artilleribeskjutning, haft förmåga att motstå träffar med finkalibrig 
ammunition och kulsprutor samt att minimera restverkan från pansarbrytande 
ammunition. Allt detta har dock självfallet inte gällt hela bataljonen samtidigt 
utan avser främst de mekaniserade skyttekompanierna och med de övriga 
utbildnings- och utrustningsmässiga begränsningar avseende anfallsstrid som 
redan berörts. 
 
En annan viktig aspekt av bataljonernas skyddsnivå är sjukvårdsresurserna. 
De svenska bataljonerna har haft resurser som medgivit att man kunnat 
upprätta en fast förbandsplats för kvalificerad första hjälp och ytterligare en 
förbandsplats under kortare tid (enstaka dygn). Man har vidare kunnat 
omhänderta skadade och ge första hjälpen inom 30 minuter, för att därefter 
kunnat avtransportera fyra till sex skadade i en omgång. Bataljonerna har haft 
förmåga att indikera, varna, rapportera och sanera efter insats med NBC-
stridsmedel. När det gäller förmåga till rörlighet och fältarbeten har de två 
svenska bataljonerna haft förmåga att omgruppera ur eller igenom 
kontaminerat område, att genomföra förflyttning på upp till 300 kilometer 
under ett enstaka dygn samt med delar att förflytta sig i snödjup upp till 100 
centimeter. Förmåga att förflytta sig i betäckt och svårframkomlig terräng har 
också funnits. KS 07 och 08 har vidare, främst genom maskinplutonernas 
försorg, haft förmåga att bygga terrängfordonsvägar och att underhålla och 
snöröja vanliga vägar. Att man disponerat en EOD-tropp har inneburit att man 
också kunnat lokalisera, identifiera och oskadliggöra ammunition och minor, 
alltså vad som i vardagligt tal kallas ”blindgångare”. Om de svenska 
bataljonernas rörlighet i eget område, alltså på operativ och taktisk nivå, varit 
relativt god, har den däremot varit begränsad när det gäller transporter till eller 
från operationsområdet. Man har, i likhet med övriga förband i området bör 
kanske tilläggas, behövt stöd med operativa och strategiska resurser för att 
kunna genomföra hemtransport. När det gäller att lösa rent humanitära 
uppgifter har bataljonerna haft förmåga att efter viss tillförsel av 
förnödenheter kunna omhänderta 200 flyktingar under högst två dygn. 
 

                                                 
114 Vissa förberedelser har genomförts genom att personal ur IA-förbanden med denna  
      kompetens övat i området. Elofsson. 
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Den finska bataljon som under 2003 funnits i Kosovo har varit organiserad 
och utrustad på ett sätt som, åtminstone under årets huvuddel, i hög grad 
påminner om sina svenska motsvarigheter. Det har inte varit möjligt att få 
tillgång till några finska förbandsmålsättningar, och det är således inte heller 
möjligt att fastställa hur de taktiska målsättningarna varit formulerade. Å 
andra sidan är det sannolikt möjligt att med hjälp av bataljonens organisation 
och utrustning, intervjuuppgifter samt efter en jämförelse med de svenska 
bataljonerna dra vissa slutsatser.115 En bedömning, gjord av några av 
informanterna är att kraven på den finska bataljonen torde vara utformade på 
liknande sätt som de svenska.116 För det fortsatta arbetet görs därför 
antagandet att förbandsmålsättningarna för Kosovobataljonerna är utformade 
på ett liknande sätt i Finland som i Sverige. 
 
Den finska bataljonen har, precis som den svenska, varit utrustad och 
organiserad för att kunna ledas dygnet runt från en eller två platser och kan 
alltså på samma sätt uppträda delat under kortare tid. De sambandssystem som 
utnyttjats för ledningen har också i princip haft många likheter med de 
svenska bataljonernas. Man har haft tillgång till ett ledningssystem liknande 
de svenska bataljonernas telesystem 9000 och till detta har funnits möjlighet 
att på motsvarande sätt ansluta radio- och telefonsamband. Bataljonen har 
också haft tillgång till satellittelefoner. Precis som de svenska bataljonerna har 
man haft tillgång till en, med de svenska väsentligen likvärdig, 
signalspaningsenhet för att kunna identifiera och lokalisera hot, upptäcka 
främmande telekrigverksamhet och inhämta underrättelser. Denna enhet har, 
precis som den svenska, i praktiken varit att betrakta som en brigadresurs. 117 
  
Även vad gäller förbandens vapensystem finns stora likheter mellan Finland 
och Sverige. De finska soldaterna har varit utrustade med vad som i Finland 
kallas stormgevär, alltså automatkarbiner. Jägargrupperna (motsvarigheten till 
de svenska skyttegrupperna) har disponerat en kulspruta som gruppvapen, och 
har också haft tillgång till pansarskott. De pansarterrängbilar som utgjort 
jägargruppernas standardfordon har varit utrustade med en tung kulspruta. I 
likhet med vad som varit fallet i de svenska bataljonerna har detta utgjort 
förbandets enda vapen för bekämpning av luftfarkoster. Bataljonen har under 
den aktuella tiden inte heller disponerat minor eller granatgevär. Vapensystem 
som däremot disponerats, och som saknar motsvarighet i de svenska 
bataljonerna är granatsprutor, vilka funnits som plutonsvapen i 
jägarplutonerna. Man har också till skillnad mot i Sverige valt att behålla en 
granatkastarpluton i bataljonen. Däremot finns inte längre någon kapacitet 
eller utbildning för att leda eldunderstöd med andra vapensystem än de egna 
granatkastarna. I likhet med de svenska bataljonerna måste sådan personal 
tillföras om detta skulle bli aktuellt. När det gäller mörkerkapacitet har alla 
pansarterrängbilarna varit utrustade för körning i mörker. På varje jägarpluton 
har också funnits bildförstärkare och så kallade goggles med vilka man kunnat  
 

                                                 
115 Om inte annat sägs bygger uppgifterna i detta stycke på Björkman. 
116 Ibid.  
117 Lindahl. 
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utrusta en patrull för uppträdande i mörker, alltså en lägre kapacitet än 
motsvarande hos de svenska skytteplutonerna. 
 
Bataljonen har på samma sätt som de svenska KS 07 och KS 08 varit 
utrustade med en blandning av splitterskyddade och icke splitterskyddade 
fordon. Jägargrupper tillsammans med vissa funktionsenheter (som 
sjuktransport och ledning) har varit utrustade med splitterskyddade 
pansarterrängbilar. Övriga funktioner inom bataljonen har i likhet med i de 
svenska bataljonerna disponerat icke splitterskyddade fordon, till exempel 
terrängbilar. All personal har varit utrustad med kroppsskydd. När det gäller 
bedömningen av förmågan till skydd mot NBC-stridsmedel saknas fullständigt 
underlag, men enligt vad som framkommit i intervjuerna med de finska 
informanterna har det i alla fall minst funnits kapacitet att upprätta 
saneringsplats samt viss, begränsad, förmåga att uppträda i kontaminerad 
miljö. När det gäller sjukvård har den finska bataljonens haft kapacitet att 
sätta upp två förbandsplatser. Sjuktransportresurserna har medgivit att tio 
skadade kunnat transporteras på en och samma gång. Även avseende 
rörligheten uppvisar den finska bataljonen stora likheter med de svenska. Man 
har, för att jämföra med formuleringarna i de svenska 
förbandsmålsättningarna, haft viss förmåga att uppträda i betäckt och 
svårframkomlig terräng. Förmåga att bygga vägar för terrängfordon samt 
förmågan till vägunderhåll och snöröjning har tillgodosetts genom 
arbetsmaskinerna på stabs- och underhållskompaniets konstruktionspluton. 
Man har också haft förmåga att lokalisera, identifiera och oskadliggöra 
ammunition och minor. I likhet med den svenska bataljonen har man varit i 
behov av stöd med operativa och strategiska resurser för att kunna genomföra 
hemtransport. När det gäller rent humanitära uppgifter har bataljonen haft 
förmåga att kunna omhänderta 130 till 150 flyktingar. Av materialet framgår 
dock inte om detta skall kunna lösas under en viss tidsperiod. 

3.2.2 Uthållighet  
Uthålligheten bedöms kunna påverkas både av underhålls- och 
sjukvårdsresurser. När de gäller underhållet har såväl de svenska som de 
finska bataljonerna varit organiserade och utrustade för att uppträda 
tillsammans med den nationella underhållsenhet, NSE, som tidigare 
nämnts.118 Vad som i detta kriterium beskrivs som ”normalt stöd” är alltså 
tillgång till NSE resurser. Man bör också betänka att bataljonerna främst varit 
organiserade för att ingå i en brigadstruktur, alltså för att lyda under en högre 
chef. Eftersom underhållet främst är nationellt påverkas den 
underhållsmässiga uthålligheten däremot inte direkt av tillgången eller 
frånvaron av sidoförband och högre ledningsnivåer. När det gäller den 
svenska bataljonen är uthålligheten avseende drivmedel, ammunition och 
reservmateriel 14 dygn om stöd från NSE kan påräknas. När det gäller 
drivmedel bör man observera att kravet som ställs är att kunna ”hantera 
drivmedel för 14 dygns”119 förbrukning, inte att detta skall finnas lagrat. Om 
uppladdning av resurser sker från Sverige (vilket enligt kraven bedöms ta upp  
                                                 
118 Helenius och RTOEM KS 07 och 08. 
119 RTOEM KS 08 s. 20. 
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till 14 dygn) kan ytterligare 16 dygns uthållighet påräknas. För livsmedel 
uppgår uthålligheten redan från början med stöd av NSE till 30 dygn. Utan 
stöd från NSE, alltså enbart med bataljonens egna resurser, skall den svenska 
bataljonen ha drivmedel för 36 timmars verksamhet eller 300 kilometers 
landsvägsmarsch. Uthålligheten avseende övriga förnödenheter utan NSE 
uttrycks inte helt klart i förbandsmålsättningen, men uppgavs vid en 
informantintervju vara 14 dygn för livsmedel och 5 dygn för ammunition, och 
vatten.120 Samma intervjusvar uppgav också uthålligheten avseende 
ammunition vara 5 dygn vilket alltså är mer än vad målsättningen angav. De 
tre uthållighetsnivåerna i förbandsmålsättningarna (30 dygn, 14 dygn eller 36 
timmar) är likadana oavsett vilken svensk bataljon som avses till och med KS 
08, alltså 2003. Från och med KS 09, alltså efter den undersökta tidsperioden, 
ställs inga specificerade tidskrav. De tidskrav som specificerats här är 
emellertid i vissa avseenden att betrakta som teoretiska, eftersom 
förnödenheter av utrymmesskäl oftare lagras vid bataljonen än vid NSE. 
Bataljonens uthållighet med egna resurser (utan NSE) är alltså till och med 
något högre än vad som anges i målsättningarna.121 
 
När det gäller den finska bataljonen är uthålligheten utan stöd av NSE, alltså 
bataljonens egna resurser, 19 dygn avseende livsmedel (uppdelat på råvaror 
för fem dygn och färdiga livsmedel för 14 dygn), två dygn för drivmedel, åtta 
dygn för ammunition och sju dygn för dricksvatten på flaskor. Den låga 
uthålligheten för drivmedel beror enligt uppgift på att man av miljöskäl inte 
kan lagra större mängder i bataljonens förläggningsområden.122 Det har, med 
ett undantag, inte funnits möjlighet att få tillgång till finska uppgifter rörande 
bataljonens uthållighet om stöd av NSE finns att tillgå. Undantaget är 
ammunition där NSE har resurser för ytterligare ett dygns förbrukning. En 
bedömning från en av informanterna är att den finska NSE inte har någon 
större kapacitet att lagra ytterligare förnödenheter. Detta skulle i så fall 
innebära att bataljonen, med undantag av ammunition, enbart disponerar de 
resurser den själv lagrar. Möjligen är skillnaderna ett utslag av olikheter i sätt 
att formulera mål och krav eller avseende principer för logistik. Det bör 
noteras att såväl de svenska som de finska sifferuppgifterna är krav baserade 
på ett bedömt ”normaluppträdande” inom ramen för nu gällande hotbild. Om 
förbanden tvingas till ett aktivt uppträdande med täta omgrupperingar kommer 
alla tider ovan sannolikt att nedgå. På samma sätt kommer sannolikt 
sjukvårdskapaciteten att vara gränssättande i en situation då läget i området 
försämras och man riskerar ett större skadeutfall. 

3.2.3 Förmåga till självständigt uppträdande  
När det gäller de svenska bataljonerna sägs att ”bataljonen skall ingå ett högre 
internationellt förband […] Högre förband tillgodoser bataljonens behov för 
att kommunicera med över- och sidordnade förband”.123 Som framgått ovan 
förutsätter förbandsmålsättningarna även att NSE disponeras, även om  

                                                 
120 Elofsson. 
121 Ibid. 
122 Björkman. 
123 RTOEM KS 08 s.7. 
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bataljonen förutsätts ha en viss uthållighet med egna resurser. 
Normalförfarande är alltså att bataljonen inte uppträder självständigt, varför 
även arbetet med detta kriterium delvis blir hypotetiskt och enbart sker i syfte 
att jämföra bataljonerna. Däremot verkar de formulerade 
förbandsmålsättningarna, med några undantag, i sig inte ställa krav på att 
sidoförband, högre ledningsnivåer eller NSE disponeras för att bataljonen 
skall kunna fungera och lösa uppgifter. Högre chef skall tillhandahålla 
samband till övriga i brigadområdet men detta behov skulle utgå om 
bataljonen skulle uppträda helt isolerat. Något som däremot skulle kunna 
påverkas av ett helt självständigt uppträdande vore möjligheterna att få 
förstärkning och därmed kunna genomföra anfall och ta terräng. Detta krav 
har å andra sidan utgått från och med KS 08. Frånvaron av egna resurser för 
indirekt eld (och personal för att kunna ta emot understöd av andra förband) 
torde generellt kunna sägas vara en begränsande faktor, även om detta, 
återigen, inte bedöms påverka lösandet av huvuddelen av de taktiska 
huvuduppgifterna. Vidare behöver bataljonen kunna avtransportera skadade, 
vilket förutsätter att man inte uppträder helt självständigt − åtminstone inte om  
läget i området förvärrats.  Slutligen är den svenska bataljonen i behov av stöd 
med transporter till och från operationsområdet. 
 
När det gäller den finska bataljonen har som framgått ovan 
förbandsmålsättningar inte kunnat studeras. Samma resonemang som för den 
svenska bataljonen torde dock kunna tillämpas på den finska. Vad som klart 
framgår är att bataljonen förutsätts lösa uppgifter med stöd av NSE124 och att 
viss uthållighet finns även om denna resurs inte kan disponeras.125 Vidare kan 
konstateras att den finska bataljonen disponerar alla funktioner som finns i 
den svenska bataljonen samt dessutom en egen, om än begränsad, resurs för 
indirekt eld i form av granatkastarplutonen.126 Bataljonen bedöms alltså kunna 
lösa tilldelade uppgifter med den hotbild som gällde under 2003. De resurser 
som behöver tillföras utifrån är alltså, på samma sätt som för de svenska 
förbanden, transportresurser för transporter till och från operationsområdet, 
sambandsresurser för samband till sidoförband och högre chef,127 
eldunderstöd (samt ledningspersonal för denna) om anfallsuppgifter skulle 
behöva lösas samt nästa nivå i sjukvårdskedjan. 

3.2.4 Interoperabilitet 
När det gäller krav på språkkunskaper samt anpassning av procedurer och 
stabsrutiner uppfyller utbildningen i både Finland och Sverige de krav som 
lagts fast i och med anslutningen till Partnerskap för fred.128 I de svenska 
förbandsmålsättningarna ställs också klart och tydligt krav på att bataljonen 
skall kunna uppträda i ett internationellt förband med engelska som  
 
                                                 
124 Helenius. 
125 Björkman. 
126 Björkman och Ramsten. 
127 Även om detta på sätt och vis ändras i och med att Finland övertog ansvaret för brigadens  
     signalkompani vilket löste problemet med anpassning av sambandssystemen. Å andra  
     sidan skull ju detta gälla även Sverige om man fick motsvarande uppgift. 
128 Helenius.  
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kommandospråk och kunna använda signaleringsmetoder och terminologi från 
NATO. 129 Motsvarande sägs också vara fallet i Finland.130  Underhållet är, 
som framgått tidigare, nationellt, och därmed normalt inte interoperabelt, även 
om vissa bonuseffekter kan påräknas genom att man till exempel har samma 
fordonstyper som grannförbanden. Huruvida detta kan ge mer effekt än vad 
som kan uppnås genom tillfälliga ”Ad-Hoc-lösningar” är dock beroende av 
vilket Memorandum of Understanding som upprättats avseende 
underhållstjänst.131 För sådana här tillfälliga bonuseffekter bedöms 
möjligheterna vara likvärdiga för de finska och svenska förbanden så länge 
båda är utrustade med pansarterrängbilar (eftersom de är av samma typ). I 
logistiskt avseende kan den svenska bataljonens interoperabilitet därför 
möjligen ha varit lägre under den period den var utrustad med 
pansarbandvagnar. Det sistnämnda måste dock vägas mot den ökade 
flexibiliteten avseende konfliktnivåer och uppgifter detta innebar. Eventuella 
bonuseffekter tack vare likvärdiga materielsystem utanför den nordiska 
”familjen” är sannolikt mer tveksamma med hänsyn till att man i hög 
utsträckning använder egna materielsystem. 
 
När det gäller sambands- och informationssystem är man hos den svenska 
bataljonen, enligt förbandsmålsättningarna, beroende av tillförsel av materiel 
om man skall kunna ansluta i högre chefs eller sidoordnade förbands 
sambandsnät eller informationssystem. Detta utgör dock normalt ingen 
begränsning för uppgiftens lösande och är normalfall även bland andra 
nationers förband. Normalt sett tilldelas bataljonen helt enkelt en 
sambandsgrupp från brigadens ledningsförband. Sambandssystemen tillåter 
också samband mellan de olika nationerna så länge man utnyttjar fasta 
frekvenser.132  Förhållandena är desamma i den finska bataljonen, men 
underlättas av att man tagit över ansvaret för brigadens samband. Enligt de 
rutiner som tillämpas i NATO faller det alltså på den finska bataljonens lott att 
understödja övriga bataljoner med sambandsgrupper så att sambandet med 
högre chef kan upprätthållas. 

3.2.5 Slutsatser 
Som framgått ovan har en kontinuerlig anpassning av förbandens materiel 
skett efterhand som situationen i området stabiliserats. På motsvarande sätt 
förstärks den svenska bataljonen beroende på oroligheterna under vårvintern 
2004. När det gäller de svenska och finska bataljonernas användbarhet i hela 
skalan av konflikter, från fredsframtvingande till fredsbevarande och 
humanitära uppgifter, kan man göra två olika bedömningar. Å ena sidan kan 
man på grund av frånvaron av stridsvagnar och eget artilleri hävda att 
enheterna inte kan användas för rent militärt mer krävande uppgifter som till 
exempel att ta terräng inom ramen för en fredsframtvingande operation. Å 
andra sidan bör man beakta vilken typ av förband det rör sig om. Bataljonerna 
är mekaniserade eller splitterskyddade skyttebataljoner och skulle naturligtvis  

                                                 
129 RTOEM KS 08 s. 7. 
130 Helenius. 
131 Ibid. Denna typ av material har inte varit föremål för undersökning. 
132 Lindahl. 
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användas som sådana, och inte som brigadstridsgrupper eller 
stridsvagnsbataljoner, om läget i området förändrades till det sämre eller 
uppgifterna försvårades. En bedömning av användbarheten bör alltså utgå 
ifrån vilken förbandstyp det rör sig om. Vid en jämförelse mellan de svenska 
bataljonernas målsättningar och organisation å ena sidan och bedömd hotbild 
å den andra framskymtar också ett mönster av anpassning av utrustning och 
materiel till rådande hotbild och läge.133 Tillgången på material rörande de 
finska bataljonerna har inte varit lika riklig men att döma av de intervjusvar 
som finns tillgängliga verkar samma anpassning till rådande läge ha skett som 
i de svenska bataljonerna. Förbanden skulle sannolikt alltså förstärkas från 
sina respektive hemländer för den händelse läget i Kosovo förändrades eller 
nya uppgifter ställdes. Resonemanget om olika uppgifter, olika konfliktnivåer 
och förbandens mångsidighet blir alltså främst ett verktyg för att kunna 
fullfölja en jämförelse av hur mycket flexibilitet man kan få för en viss 
summa pengar. 
 
Vid en granskning av det första jämförelsekriteriet, Användbarhet och 
Risknivå, finner man att främst frånvaron av tyngre vapen, till exempel egna 
pansarvärnsrobotsystem, gör att ingetdera landets förband kan användas i hela 
konfliktskalan − från fredsbevarande till fredsframtvingande insatser. 
Dessutom saknas kompetens för att leda insatser med flyg och artilleri. I det 
svenska fallet blir detta extra tydligt genom att målsättningen inte ställer krav 
på att förbandet skall kunna anfalla (från och med KS 08 skall detta inte ens 
kunna göras om understödjande förband eller vapensystem tillförs). Den 
finska bataljonen har en något tyngre vapenutrustning men detta torde inte 
innebära någon avgörande skillnad när det gäller att lösa svårare uppgifter 
eller för att kunna ta större risker mot en motståndare med reguljära militära 
förband.  Den finska bataljonen har också sämre mörkerkapacitet om 
skytteenheterna uppträder till fots. När det gäller skyddet, till exempel i form 
av sjukvårdsresurser och splitterskydd, är förbanden likvärdiga. Det som 
skulle kunna skilja dem åt i detta avseende vore om man i Finland trots 
bristerna i utrustning ställde krav på att bataljonen skulle kunna anfalla och ta 
terräng. En sådan skillnad i synsätt skulle dock främst påverka en subjektiv 
uppfattning om insatsförmågan, inte jämförelsen av hur stora eller 
välutrustade förband man får med en viss budget.  
 
Under perioden oktober till december 2003 var den rent finska delen av den 
finsk-irländska bataljonen något mindre än den svenska. Det är svårt att göra 
någon operativ effektbedömning av detta eftersom den finsk-irländska 
bataljonen utgör en bataljonsenhet under samlad ledning. Dessutom rör detta 
förhållande endast tre månader vilket gör skillnaden något mindre 
betydelsefull. När det gäller förmågan att lösa ordinarie uppgifter mot 
bakgrund av nuvarande konfliktnivå liksom förmågan att kunna uppträda i 
olika terräng och klimattyper förefaller också förbanden vara likvärdiga. 
Ingetdera kan uppträda i alla upptänkliga klimat, men detta var knappast heller 
avsikten. Däremot kan de olika förhållanden som förekommer i Kosovo  
 
                                                 
133 RTOEM KS 07, 08 och 09 samt Inspektionsrapport KS 01. 
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hanteras. När det gäller andra uppgifter än sådana som normalt tilldelas en 
skyttebataljon har båda förbanden möjligheter att lösa humanitära uppgifter, 
genom att till exempel ta hand om flyktingar, röja minor eller reparera 
infrastruktur. Sådana uppgifter påverkar dock självfallet lösandet av de 
normala uppgifterna. Förbanden är heller inte optimerade för att kunna lösa 
den här typen av uppgifter. Ytterst finns en motsägelse mellan flexibilitet på 
”bredden”, det vill säga att kunna lösa många olika uppgifter och flexibilitet” 
på höjden” det vill säga att kunna lösa militära uppgifter på många olika 
konfliktnivåer. Sammanfattningsvis bedöms alltså användbarheten och 
möjligheterna att ta risker i stort sett vara likvärdiga i de svenska och finska 
bataljonerna − åtminstone om man gör en översiktlig jämförelse för hela 2003. 
 
Vid en jämförelse med nästa kriterium visar sig vissa skillnader. Bilden är å 
andra sidan inte fullständig eftersom en del underlag saknas. Den finska 
bataljonen verkar av allt att döma ha en något större uthållighet utan stöd från 
National Support Element medan de svenska förbandens uthållighet verkar 
vara avsevärt bättre i en situation då denna resurs disponeras. I båda 
bataljonerna utgör drivmedel något av en akilleshäl, medan å andra sidan hög 
uthållighet avseende livsmedel verkar vara lättast att åstadkomma. Om NSE 
stöd inte kan påräknas kan i och för sig uppgifterna lösas, men verksamheten 
begränsas för den finska bataljonen till mellan två och 19 dygn beroende på 
slag av förnödenhet. Den svenska bataljonens uthållighet i samma situation är 
delvis likvärdig, delvis något mindre. Om NSE resurser kan påräknas varierar 
uthålligheten för den finska bataljonen mellan två och 19 dygn och för den 
svenska mellan 14 och 30 dygn. Ingen jämförelse av uthållighet tar dock 
hänsyn till inköp från civila leverantörer. Även sjukvårdsresurserna kommer 
sannolikt att påverka uthålligheten. Dels behöver skadade kunna transporteras 
till nästa sjukvårdsnivå, dels är såväl transportkapaciteten som antalet platser 
på bataljonernas egna förbandsplatser begränsade. Med hänsyn till olika sätt 
att formulera mål är det svårt att fastställa vilken bataljon som har högst 
uthållighet. I de olika underlagen fokuserar man i Finland mer på bataljonens 
egna resurser medan man i de svenska förbandsmålsättningarna anger stöd av 
NSE som normalförfarande. Å andra sidan gör skillnaderna i källmaterial134 
att slutsatsen får inskränkas till bataljonerna sannolikt har en likvärdig 
uthållighet, men att det inte kan uteslutas att den svenska bataljonens förmåga 
i detta avseende är något större. 
 
Med uttrycket ”självständigt uppträdande” avses uppträdande utan stöd av 
NSE, utan högre ledningsnivåer och utan stöd av sidoförband. Vid arbetet 
med kriteriet Förmåga till självständigt uppträdande bör man hålla i minnet 
att både de svenska och finska bataljonerna organiserats och utrustats för att 
stödjas av NSE och ingå i en brigadstruktur. Själva lösandet av uppgifterna 
bedöms inte påverkas av en hypotetisk situation där bataljonerna ensamma 
skall lösa uppgifter. Däremot nedgår, som framgått ovan, förmågan att helt 
självständigt lösa uppgifterna under längre tid. Båda bataljonerna kan, med 
begränsad uthållighet, uppträda självständigt och lösa sina normala uppgifter,  
 
                                                 
134 Förbandsmålsättningar i Sverige, intervjusvar i Finland. 
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alltså mot bakgrund av en relativt stabil situation i Kosovo. Däremot skulle 
man inte kunna lösa svårare uppgifter, alltså rena anfallsuppgifter inom ramen 
för en fredsframtvingande mission, utan stöd av sidoförband. Detta gäller 
framför allt de svenska bataljonerna som helt saknar resurser för indirekt eld. 
Å andra sidan bör man betänka att bataljonerna idag inte är organiserade för 
att lösa den typen av uppgifter.  Om sådana uppgifter skulle kunna lösas skulle 
fler pansarvärnsvapen, vapensystem för indirekt eld och kompetens att leda 
indirekt eld behöva tillföras. Dessutom skulle sannolikt pansarterrängbilarna 
behöva bytas mot andra fordonssystem och uthålligheten ökas. Lösandet även 
av ”normala” uppgifter på nuvarande konfliktnivå skulle dock kunna påverkas 
av en annan faktor. I båda länderna bygger rotationssystemen på att 
bataljonerna under och efter avlösning inte fullt ut kan lösa alla uppgifter på 
bataljonsnivå, och därför är beroende av att ”balanseras” av sidoförband. När 
det gäller lösandet av nuvarande uppgifter skulle alltså en uppgift på 
bataljonsnivå inte kunna lösas omedelbart efter rotation. Sannolikt skulle 
dock, genom olikheterna i sättet att genomföra rotation, en finsk bataljons 
förmåga att agera självständig påverkas i mindre utsträckning än en svensk. 
Sammanfattningsvis leder detta till slutsatsen att den finska bataljonen har en 
något större förmåga att agera självständigt.  
 
Det sista kriteriet utgörs av Förmåga till Interoperabilitet, främst med NATO-
förband. Sammanfattningsvis bedöms de svenska och finska bataljonerna i 
detta avseende vara likvärdiga. Detta gäller främst utbildning, språkkunskaper 
samt anpassning av rutiner och procedurer. När det gäller sambandssystemen 
har Finland idag större förmåga att agera interoperabelt utan att behöva 
tillföras materiel, men detta torde knappast bero på den finska bataljonens 
utrustning utan snarare på det faktum att man har ansvaret för brigadens 
sambandskompani och därmed skyldighet att stödja övriga förband med 
materiel. Interoperabiliteten uppstår alltså genom att övriga förband anpassas 
till finsk standard, inte tvärtom.   
 

3.3 Jämförelse efter det att uppgiften lösts 

3.3.1 Kostnader 
Jämförelsen utgår från två ekonomiska utfall, ett finskt och ett svenskt. Båda 
avser hela kalenderåret 2003 samt respektive lands hela kontingent i Kosovo. 
Förbanden som ingår i de två kontingenterna redovisas under punkt 2. Det har, 
av praktiska skäl, varit relativt lätt att fortlöpande återkomma till de svenska 
informanterna för kompletteringar av materialet. På den finska sidan har man 
varit mycket tillmötesgående, men vissa svårigheter av praktisk natur har ändå 
infunnit sig. Det kan till exempel gälla tolkningen av budgettermer, eller helt 
enkelt bara tidsåtgången för att låta översätta frågor och svar. Av denna 
anledning har den finska strukturen fått vara styrande och den svenska 
anpassats. Detta kan innebära att uppställningen av svenska kostnader 
gentemot motsvarande finska i alla stycken inte blivit helt korrekt. Detta 
spelar sannolikt mindre roll, dels eftersom det främst varit större skillnader 
som varit intressanta, dels eftersom det varit innehållet snarare konteringen 
som givit underlag för slutsatser. Alternativet hade varit att jämföra de  
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ursprungliga utfallen direkt, rubrik för rubrik. Detta hade dock sannolikt givit 
upphov till andra fel eftersom de olika länderna delvis lägger in olika 
kostnader under liknande rubriker och eftersom detaljupplösningen i 
underlagen varit olika. Den metod som valdes, det vill säga att ”stuva om” de 
svenska kostnaderna mot bedömt motsvarande finska, är troligen mer 
rättvisande. För säkerhets skull visas de svenska kontoslagen till höger i 
tabellen så att läsaren kan spåra vilka svenska kostnader som avses.  
  
De totala utfallen var 922 696 500 kronor för de svenska bataljonerna och 513 
290 375 kronor för den finska. Det fanns emellertid skillnader mellan de 
utfallen som måste tas hänsyn till innan en jämförelse kunde göras. I det 
finska utfallet ingick inga ammunitionskostnader. För jämförbarhetens skull 
avlägsnades alltså även de svenska ammunitionskostnaderna, uppgående till 
totalt 7 908 000 kronor, fördelade på kontona 601, 602 och 603 (enligt 
benämningar i svenska kontoplaner). Vid jämförelse mellan de olika utfallen 
bör alltså tas hänsyn till att nästan åtta miljoner kronor tagits bort från det 
svenska utfallet som i jämförelsen nedan uppgår till 914 788 500 kronor. 
Vidare har ingen omräkning av de olika ländernas sociala avgifter gjorts, utan 
utfallen bygger på ursprungliga nationella procentsatser. För att bilden skall 
bli komplett bör slutligen noteras att ingetdera utfallet innehåller kostnader för 
krigsmateriel i form av redan inköpta vapensystem eller fordon.  
 
Tabell 4 visar det finska utfallet, och tabell 5 själva jämförelsen. 
Detaljupplösningen är inte lika stor i det finska som i det svenska materialet, 
och i några fall har underlaget behövt kompletteras med frågor, vars svar finns 
inarbetade i tabellen. Det finska underlaget återgavs, som framgår av tabell 4, 
ursprungligen i Euro, och har därför fått omräknas. Vad som längst ned i 
tabell 4  benämns rotation 1 och 2 är kostnaderna för utbildningen av de två 
personalomsättningar som utförs årligen. Dessa två kommer vid jämförelsen 
att behandlas som en post.  
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Tabell 4. Budgetutfall för den finska kontingenten i KFOR 2003135 
Anslagspost Kommentar Utfall Euro Utfall SEK 
Utrikesministeriets 
anslagspost 24.99.22.4 : 
Löner och övriga kostnader 

   

1. Råvaror och material Bl. a. portionsförstärkning 
(”provianteringstillägg”) 

201 000 1 834 125 

2. Personalkostnader 2.1 Egentliga löner 20 352 000 185 712 000 
 2.2 Övriga personalkostnader 

(inkl. sociala avgifter136) 
 5 277 000 48 152 625 

 2.3 Traktamenten 8 995 000 82 079 375 
3. Övriga kostnader Personförsäkringar (premier) 245 000 2 235 625 
Försvarsministeriets 
anslagspost 27.30.22.05: 
Utrustnings-och 
förvaltningskostnader137 

  

4. Investeringar Investeringar över 1000 Euro 
(t.ex. datorer, däremot ej 
byggnader eller krigsmateriel) 

1 377 000 12 565 125 

5. Råvaror eller förnödenheter Livsmedel, drivmedel, kläder, 
läkemedel, reservmateriel mm. 

9 960 000 90 885 000 

6. Övriga personalkostnader Extra löner, extra rese-
kostnader, representation 

63 000 574 875 

7. Hyror Hyror för landområden, baser, 
fordon mm. i Kosovo 

1 480 000 13 505 000 

8. Inköpta tjänster Byggnadsunderhåll, 
transporter, tjänster t.ex 
sophämtning,  lokalanställdas 
löner, telefon- och data-
kostnader samt rep av materiel 

7 183 000 65 544 875 

9. Övriga kostnader Rese- och rotationskostnader, 
valutakursförändringar, 
ersättningar/skadestånd 
utbetalda i Kosovo               

364 000 3 321 500 

Utrikesministeriets 
anslagspost 
24.99.22.5: Utbildning  

  

10. Rotation1 KFOR 300  340 000 3 102 500 
11. Rotation 2 KFOR 300  414 000 3 777 750 
12. Sammanlagt utfall  56 251 000 513 290 375 
  

                                                 
135 Källa: Allt finskt budgetutfall baseras då annat ej sägs på ett sammanställt utdrag ur   
     ekonomiskt utfall för den finska kontingenten i KFOR 2003, erhållet maj 2003 från  
     ekonomiavdelningen vid FINCENT, Niinisalo, Finland (översatt av mj Mika Kerttunen,  
     Försvarshögskolan, Stockholm). Omräkningen från kronor till Euro är baserat på  
     Riksbankens  årsgenomsnitt för 2003 enligt vilket 1 Euro gav 9,1250 SEK. Se den svenska    
     Riksbankens hemsida: Sveriges Riksbank/Ränte.och valutakurser [Online], (2004, 9 maj).  
     http://www.riksbank.se/upload/7621/ack0312.xls 
136 Sociala avgifter 6,81 %, pensionsavgift 20,29 % och ekonomiskt stöd 0,06 % (% av lön).  
     Källa:  Intervju 2004-05-10 via e-post och tolk med Asta Marjamäki  
    (ekonomiavdelningen, FINCENT). Hädanefter Marjamäki. 
137 Får för den fredsbevarande styrkan i Kosovo användas till resekostnader samt hälsovårds- 
     ,transport-, utrustnings-, underhålls-, representations-, och förvaltningsutgifter. Se det  
     finska finansministeriets hemsida/Statens budgetpropositioner: Regeringens proposition  
     till riksdagen om statsbudgeten för 2003  [Online]. (2004, 9 maj) 
     http://budjetti.vm.fi/indox/tae/ruotsi/2003/frame_2003.html 
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Tabell 5. Jämförelse mellan utfall för de svenska och finska kontingenterna  
Poster enligt det finska 
utfallets struktur 

Finskt utfall i 
SEK 

Svenskt 
utfall i SEK 

Motsvarande svenska 
konton, delsummor138 

1. .Råvaror och material   
    (bl.a. portionsförstärkning) 1 834 125 8 916 000

7531 Förplägnadstjänster  
8 916 000 SEK 

2. Personalkostnader : 
 
2.1 Egentliga löner 
185 712 000 
 
 
 
 
2.2 Övriga personalkostnader 
48 152 625 
(här ingår sociala avgifter) 
 
2.3 Traktamenten 
82 079 375 
 
 
 
 
 
 

  315 944 000    622 566 000 4011-4121 (ej 4081,4092, 
4093) Grundlöner för 
militär och civil personal:  
327 450 900 SEK 
 
4081, 4092, 4093, 4529-
4993, 532 (ej 4911, 4912, 
4921, 4922) Övriga 
perskostnader inkl.LKP 
283 563 000 SEK 
 
 
4523Tjgtraktamenten FN: 
11 552 100 SEK 
 
(4091 korrektion sociala 
avgifter och 4094 särskild 
löneskatt, 247 497 200 SEK 
+ 6300 SEK dras av = - 
247 503 500 SEK. Detta har 
avdragits lönesumman 
ovan) 

3. Övriga kostnader 
(pensionsförsäkringar) 

2 235 625 --- --- 

4. Investeringar 12 565 125
 

3 758 900 621,623,628 Verktyg, 
förbukningsinventarier :  
3 758 900 SEK 

5. Råvaror eller 
förnödenheter 
(Livsmedel, drivmedel, 
kläder, läkemedel, 
reservmateriel mm) 

90 885 000     89 382 300 
 
     

6111-6119 Reservdelar och 
utbytesmateriel: 
35 756 700SEK. 
 
631-6389 Förbruknings-
materiel:  
14 723 100 SEK. 
 
641-649 Konsumtions-
varor139:       
34 401 400 SEK. 
 
6511-6566 Drivmedel mm.:   
4 501 100 SEK. 

6. Övriga personalkostnader 
(extra löner, extra resekost-
nader, representation) 

574 875         124 500 4911, 4912 Representation: 
124 500 SEK.  

 

                                                 
138 Källa: Allt svenskt budgetutfall baseras då annat ej sägs på utdrag ur Ekonomiskt utfall för  
     den svenska kontingenten i Kosovo 2003. FS LOKAL RAPGEN 0406 SWEDINT  
     UTLAND bgår 2003, uttaget 2004-05-06. Erhållet vid informantintervju med Jonas Ahl,  
     OPIL J8. Hädanefter FS LOKAL respektive Ahl. 
139 Till exempel livsmedel. 
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Tabell 5. Fortsättning 
Poster enligt det finska utfallets 
struktur 

Finskt utfall 
i SEK 

Svenskt 
utfall i SEK 

Motsvarande svenska 
konton, delsummor140 

7. Hyror (för landområden, baser, 
fordon mm. i Kosovo) 

13 505 000 4 135 400 7091 Övriga hyror:  
4 135 400 SEK 

8.Inköpta tjänster 
(byggnadsunderhåll, transporter, 
tjänster t.ex. sophämtning, löner 
till lokalanställda, telefon-och 
datakostnader samt reparation av 
materiel mm.) 

65 544 875   111 309 000 7111-7191 Rep och uh:  
31 495 100 SEK 
 
7311-739 Tele och post: 
6 536 200 SEK 
 
4998 Övriga perskostnader 
(lokalanställda): 
6 737 500 SEK  
 
7511-7591 (ej 7531) Övr. 
tjänster och konsulter: 
59 552 400 SEK 
 
70211-7049 Hyror (ej omr 
i Kosovo):  
6 987 800SEK 

9. Övriga kostnader 
(resekostnader,rotationskostnader,  
valutakursförändringar, 
ersättningar/ skadestånd utbetalda 
i Kosovo)               

3 321 500  57 645 300 721-729 (ej 723) Resor, 
transporttj ( rotation) :  
56 807 800 SEK 
 
804, 814, 815 
Valutakursförlust :             
691 400 SEK.141 
 
7629 Övriga skadeer- 
sättningar: 463 800 SEK. 
 
761-799 (ej 7629)Diverse 
kostnader och 
kostnadsreduceringar:  
-317 700 SEK 

10. Rotation1 KFOR 
(utbildning = alla kostnader utom 
ammunition) 

3 102 500    24 110  000
       

 

745,749, 4921, 4922 Utb.:    
6 815 900 SEK. 
 
4211-4527 (ej 4523) 
Perskostnader för utb:  
13 716 500 SEK 
 
723 Logikostn. inrikes: 
3 577 600 SEK 

11. Rotation 2 KFOR 3 777 750       
 - 7 158 900 315-3991 Avdrag för 

intäkter: 7 158 900 SEK142 
12. Sammanlagt utfall 513 290 375 914 788 500  
 
 

                                                 
140 FS LOKAL  och Ahl.. 
141 Konto 814 minus 804. 
142 Här har lagts till 600 SEK för att justera för en differens som inte kunnat lokaliseras då den  
      svenska budgetens poster omfördelades för att kunna jämföras med den finska. 
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3.3.2 Slutsatser 
Vid en jämförelse finner man att de flesta poster i tabellerna ovan skiljer sig åt 
avseende utfall. Sammantaget visar fem poster på större finska kostnader. 
Dessa är posterna 4. Investeringar, 2.3 Traktamenten, 6. Övriga 
personalkostnader 3. Övriga kostnader samt 7. Hyror. Sex poster visar på 
större svenska kostnader. Dessa utgörs av 1. Råvaror och material, 2.1 Löner, 
2.2 Övriga personalkostnader, 10.-11. Utbildning (en sammanslagen post), 9. 
Övriga kostnader samt 8. Inköpta tjänster. Den likvärdiga posten är 5. 
Råvaror eller förnödenheter. Sammantaget verkar den svenska kontingenten 
under 2003 ha kostat 401 miljoner kronor mer än den finska att organisera, 
utbilda, transportera till Kosovo samt att använda i operationsområdet.  
 
För att belysa skillnaderna och samtidigt kontrollera att jämförelsen utförts så 
riktigt som materialet medger har kostnaderna grupperats i fyra kategorier. 
Detta kan tyckas vara ”kaka på kaka” efter den omfördelning av svenska 
utgifter som redan gjorts, men det syftar till att klarlägga om delposter 
behöver flyttas mellan likartade poster. Metoden förhindrar också att felaktiga 
slutsatser dras av enskilda poster där en kontingent kostat mer än den andra. 
De fyra kategorierna är (enligt kriterierna under 1.8) Förnödenheter, 
Personalkostnader, Hyror, Varor och Tjänster samt Utbildning. Dessa utgör 
också basen för slutsatser. Det är knappast vare sig meningsfullt eller möjligt, 
med hänsyn till materialet, att analysera utfallet djupare. Dock måste 
utgifterna vara någorlunda jämförbara.  Den procentuella fördelningen av 
kostnader mellan de olika kategorierna framgår av tabellen nedan. 
 
Tabell 6. Procentuell fördelning av kostnader på olika kategorier143 
Poster enligt 
strukturen i det finska 
utfallet 

Andel av det totala 
utfallet i det finska 
utfallet (%) 

Andel av det totala 
utfallet i svenska  
Utfallet (%) 

Förnödenheter 17,7 9,7 
Personalkostnader 62,1 67,5 
Hyror, varor och tjänster 18,8 20,1  
Utbildning 1,3 2,6  
 
Av tabellen framgår att kostnaderna för de olika kategorierna fördelas ungefär 
på samma sätt i den finska som i den svenska kontingenten. Den enda större 
skillnaden är att den finska kontingenten verkar ha haft större kostnader för 
Förnödenheter. Den svenska kontingenten kompenserar detta med något 
större kostnader inom i de övriga tre kategorierna. Vid en kategorivis översyn 
av resultatet är det enklast att börja med den post där de båda kontingenterna 
har ungefär lika stort utfall, alltså Förnödenheter Här har de svenska och 
finska kontingenterna haft en förbrukning som uppgått till cirka 89 respektive 
91 miljoner kronor.  När det gäller utfallet är detta en av de poster som är 
lättast att analysera. I båda fallen innefattas här till exempel drivmedel, 
livsmedel, kläder och reservdelar. Det skulle kunna finnas en viss koppling till  

                                                 
143 Procentsatserna beräknade på totalsummorna 513,3 mkr. Respektive 921,9 mkr. Intäkterna  
      på –7,2 mkr. eller ammunitionskostnaderna är således inte inräknade i det svenska utfallet. 
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punkt 1 i tabellen (råvaror och materiel, bland annat portionsförstärkning), 
men denna  punkt är svårare att utreda, bland annat för att den för den svenska 
kontingenten omfattar även tjänster. Förnödenheter omfattar enligt den 
uppställning som nu är gjord inga tjänster utan endast sådant som förbrukas 
eller konsumeras samt reservdelar. Man kan därför anta att de svenska 
portionsförstärkningarna verkligen skall återfinns i den punkt där de nu 
redovisas. Resultatet blir att de klart identifierbara förnödenheterna har kostat 
ungefär lika mycket. Detta förefaller onekligen rimligt och vad man kan 
förvänta sig av två ungefär lika stora militära kontingenter, som, med liknande 
utrustning löser likvärdiga uppgifter. Det är också tänkbart att den här posten 
är den som påverkas minst av nationella skillnader och procedurer.  
 
Nästa kategori är Personalkostnader. Till skillnad från Förnödenheter består 
denna kategori av flera poster från de ursprungliga tabellerna. 
Sammanställningen kommer att se ut som tabellen nedan visar. 
 
Tabell 7. Översiktlig jämförelse av alla personalkostnader (mkr) 
Land\ 
Post 
 

2.1 Löner 2.2 Övriga 
personal-
kostnader 

2.3 
Trakta-
menten 

3. Övriga 
kostnader 
(pensionsför
säkring) 

6. Övriga 
personal-
kostnader  

Summa 

Sverige 
 

327,4 144 283,6 
  

11,6  
 

Inget utfall 
lokaliserat 

0,12  
 

622,7 
 

Finland 
 

185, 7  48,2 
 

82,1  
 

2,2  
 

0,57  
 

318,8  

 
Det visar sig här att de svenska personalkostnaderna är 304 miljoner kronor 
större än de finska.  Det är till och med så att de svenska personalkostnaderna 
(enligt svenskt sätt att redovisa) egentligen är ännu högre. Under punkterna 10 
och 11  i tabellen ovan, alltså där utbildningskostnader redovisas, har 
nämligen samlats alla lönetillägg som antagits kunna härledas till 
missionsutbildningen i Sverige. Detta påverkar dock inte resultatet med högre 
svenska personalkostnader. Om lönetilläggen flyttas från utbildningskostnader 
till personalkostnader kommer de svenska personalkostnaderna att bli ännu 
större än i tabellen. En sådan justering skulle innebära att 
utbildningskostnaderna blir mer likvärdiga. Å andra sidan uppges från 
FINCENT att de finska kostnader som ryms under punkterna 10 och 11 ovan 
är de enda som i Finland orsakas av utbildningen,145 vilket styrker den 
indelning som gjorts här. Lönetillägg för utbildning är alltså bortdragna från 
denna tabell i syfte att försöka analysera den svenska utbildningsmodellens 
totala kostnader. Sambandet mellan personal- och utbildningskostnader är 
dock inte slut i och med detta. För den svenska kontingenten rymmer 
sannolikt även 2.1 Löner kostnader för grundlöner utbetalda under 
missionsutbildningen, men dessa har inte gått att särskilja i underlaget. 
Resultatet, med vissa utbildningsbetingade personalkostnader redovisade 
under rubriken utbildning, och med andra redovisade under personalkostnader  
 

                                                 
144 Efter korrigering med ”felaktiga” sociala avgifter. 
145 Marjamäki 
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kan tyckas ologiskt, men det har räckt för att man skall få en uppfattning om 
det svenska utbildningssystemets kostnader, samtidigt som skillnaden mellan 
det som rubriceras som rena personalkostnader i de olika kontingenterna ändå 
blir tillräckligt tydlig. Dessutom påverkas ju inte de slutsatser som ändå kan 
dras av kvarvarande personalkostnader. Problemet att förklara en total skillnad 
på 304 miljoner (eller skillnad i lönekostnader på 142 miljoner kronor) 
återstår likafullt.  
 
För att försöka förklara skillnaderna i personalkostnader blev första steget att 
gå tillbaka till materialet för att se om det fanns uppenbara 
redovisningstekniska skillnader. Utan att fördjupa sig i en jämförelse av 
procentsatser för de olika ländernas skatter och avgifter kan konstateras att de 
svenska kostnaderna innefattar sociala avgifter, arbetsgivaravgifter och 
särskilda pensionsavgifter, medan det i de finska utfallet sägs ingå sociala 
avgifter, pensionsavgift och så kallat ekonomiskt stöd. Dessa kostnader 
redovisas under 2.2 Övriga Personalkostnader ovan. Den första skillnaden 
utgörs av arbetsgivaravgifterna på 163 miljoner kronor, vilka inte ens verkar 
ingå i det finska utfallet. De övriga delposterna är sociala avgifter, vilka 
uppgår till cirka tio miljoner, och särskilda pensionsavgifterna om 84 
miljoner.146 Det finns också förbryllande poster som sägs utgöra korrigeringar 
av de sociala avgifterna, och som enligt uppgift från uppgiftslämnaren skall 
dras av från det slutliga utfallet.147 Bortsett från att det finska utfallet verkar 
sakna arbetsgivaravgifter förefaller det onekligen orimligt att olika former av 
svenska skatter och avgifter uppgår till 257 miljoner kronor medan de finska 
uppgår till 48 miljoner. Skillnaden är 209 miljoner kronor trots att det finska 
beloppet dessutom sägs innefatta även andra kostnader. Eftersom det finska 
underlaget inte går att bryta ned ytterligare säger dock inte denna summa mer 
än att skillnaden rimligen måste bero på olika sätt att redovisa skatter och 
avgifter. Om man bortser från skillnader som rör sociala avgifter och 
pensioner återstår arbetsgivaravgifter. Om man antar att dessa inte ingår i det 
finska utfallet blir den egentliga skillnaden under rubriken 2.2 Övriga 
personalkostnader 72 miljoner kronor, och den nya skillnaden avseende de 
totala personalkostnaderna 141 miljoner kronor. Eftersom innehållet i 
delposterna är svårt att analysera kan man tänka sig att låta de tre posterna 
med högre finska kostnader, totalt uppgående till cirka 73 miljoner kronor, för 
enkelhetens skull uppväga de 72 svenska miljonerna som återstår under 2.2 
Övriga personalkostnader. Därmed skulle, med viss förenkling, skillnaderna i 
lönekostnaderna kunna sägas utgöra nyckeln till skillnaderna i denna kategori. 
Med hänsyn till olika former av budgettekniska oklarheter bör skillnaden inte 
betraktas som ett fastställt belopp utan endast som ett verktyg för fortsatta 
jämförelser och slutsatser, främst att försöka förklara en skillnad i 
lönekostnader av storleksordningen 141 miljoner kronor.   
 
Innan man kan gå vidare och börja dra slutsatser måste dock tabellens övriga 
poster kommenteras och därefter de återstående kategorierna presenteras. För  
 

                                                 
146 Kontoslagen 4081, 4092 och 4093. 
147 Ahl. Korrigeringarna är också gjorda från de lönesummor som redovisas ovan. 
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det första skiljer sig systemen för traktamenten. Den svenska kostnad som 
redovisats är endast traktamenten för utlandstjänst. Alla andra lönetillägg 
återfinns under utbildning. Med tanke på att det finska traktamentet för 
utlandstjänst är avsevärt högre än det svenska (se nedan) är det dock inte 
otroligt att denna post är rättvisande och därmed jämförbar. Nästa kategori av 
kostnader är Hyror, varor och tjänster. Här återfinns de två återstående 
utgiftsposter som visar ett högre finskt än svenskt utfall, nämligen 
investeringar och hyror. Skillnaderna är 8,7 miljoner kronor respektive 9,4 
miljoner kronor, alltså jämförelsevis små om man betänker att de svenska 
kostnaderna i denna kategori överstiger de finska med 97,8 miljoner kronor. 
 
Tabell 8. Översiktlig jämförelse av alla hyror, varor och tjänster (mkr) 
Land\ 
Post 

1.Råvaror , 
material   

4. Inves-
teringar 

7. Hyror  8.Inköpta 
tjänster 

9. Övriga 
kostnader 

Summa 

Sverige 8,9  3,8  4,1  111,3  57,6  185,7  
Finland 1,8  12,6  13,5  65,5  3,3  96,7  

 
Kategorin rymmer många olika delposter och risk för felaktiga jämförelser. 
Tabellen medger att detta kan kontrolleras, alltså att rätt utgift redovisats 
under rätt rubrik. När det gäller Investeringar är de befintliga utgifterna 
relativt säkra och bör knappast flyttas. Vad som återfinns under denna rubrik 
gäller inköp av till exempel elapparater, visserligen till ett lägre maxbelopp än 
de som används för motsvarande inköp, men ändå utgifter som är relativt 
svåra att rubricera som någonting annat. När det gäller Råvaror och material 
är detta en form av tjänst gällande livsmedel, så det kan diskuteras om utgiften 
rätteligen skulle återfunnits under Inköpta tjänster. Detta förklarar i sig 
ingenting eftersom den posten ändå är mycket högre för den svenska 
kontingenten än för den finska. Detsamma gäller kostnaderna under rubriken 
Hyror. Den svenska kontingentens utgifter under denna rubrik gäller hyror för 
faciliteter som nyttjas i Kosovo,148 och detta är också så rubriken skall tolkas 
enligt ekonomiavdelningen på FINCENT.149 Vissa hyror (som inte berör 
Kosovo) för den svenska kontingenten återfinns av denna anledning istället 
under Inköpta tjänster. Alltså bör inte heller här ske ytterligare justeringar. 
Under Inköpta tjänster återfinns reparation och underhåll, kostnader för 
telefon och post, löner till lokalanställda i Kosovo, övriga tjänster och 
konsultkostnader samt övriga hyror. De tre första hör, återigen enligt de finska 
informanterna, alldeles tydligt till denna post. Tjänster är en mer 
svårdefinierad utgift, men inte heller här finns delposter som bör omfördelas 
till de andra mindre posterna i tabellen. Hyreskostnader har redan berörts 
vilket gör att den sista posten, 9. Övriga Kostnader återstår. Under denna 
återfinns resekostnader, rotationskostnader, förluster på grund av 
valutakursförändringar samt ersättningar och skadestånd utbetalda i Kosovo.   
Samtliga är säkert identifierbara i det svenska utfallet och hör också enligt 
FINCENT hemma just under här. Resor är emellertid ett särfall. Här kan 
finnas smärre resekostnader som rätteligen borde ha placerats under rubrik 6. 
Övriga Personalkostnader i den förra tabellen. Detta gäller dock inte 
rotationskostnader som skall jämföras under denna punkt. Det som kan  
                                                 
148 Ahl. 
149 Marjamäki. 
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omfördelas är så marginella kostnader att de för enkelhets skull redovisas 
under 9. Övriga kostnader oavsett om detta inte är helt riktigt.         
Följaktligen är fördelningen av utgifter i denna kategori så riktig den kan bli 
med tillgängliga källor. Den finska kontingenten verkar helt enkelt ha 
genomfört fler eller större investeringar samt hyrt fler eller större faciliteter i 
Kosovo. Det ursprungliga finska ekonomidokument som utgör grunden för 
den sammanställning som här utgör källan finns heller inte tillgängliga varför 
det knappast går att komma längre än så här. De återstående tre posterna i 
kategorin visar på högre svenska kostnader. Framför allt skiljer sig utfallen åt 
under rubrikerna 8. Inköpta Tjänster och 9. Övriga Kostnader.  Skillnaden 
uppgår till 45,8 miljoner kronor respektive 54,8 miljoner kronor. Skillnaderna 
inom ramen för Inköpta Tjänster domineras av reparationskostnader, vilka 
totalt uppgår till 31 miljoner kronor och inhyrd personal (konto 7521) som 
orsakat kostnader på 21 miljoner kronor, alltså ytterligare en personalrelaterad 
kostnad. Bland Övriga kostnader dominerar resor och transporttjänster, 
inklusive rotationstransporter. Det kan vara svårt att utläsa vad som är vad, 
men rotationstransporterna uppgår till minst 28 miljoner kronor. Dessutom 
tillkommer resekostnader för cirka 28 miljoner kronor. Vissa av de 
sistnämnda kan sannolikt hänföras till resor i samband med utbildningen, men 
detta har inte varit möjligt att särskilja. Slutsatserna avseende utbildningen 
kan sannolikt ändå dras. Totalt uppgår skillnaderna när det gäller hyror, varor 
och tjänster till högre svenska än finska kostnader om 89 miljoner kronor. 
 
Den fjärde och sista kategorin är utbildning. Här ser sammanställningen ut 
enligt nedan. 
 
Tabell 9. Översiktlig jämförelse av utbildningskostnader (mkr) 
Land\ 
Post 

Rotation 1. 
KFOR 

Rotation 2. 
KFOR 

Summa 

Sverige Sammanlagt:  24,1  24,1  
Finland 3,1 3,8  6,9  

 
Totalt skiljer det 17,1 miljoner kronor mellan utbildningen av de svenska och 
finska kontingenterna. Här bör noteras vad som tidigare sagts om att 
skillnaden troligen vore ännu större om utbildningsrelaterade löne- och 
resekostnader inräknades. För det finska utfallet finns inga delposter 
redovisade. För den svenska kontingenten däremot kan de cirka 24 miljonerna 
uppdelas på tre delposter. Dessa är rena utbildningskostnader på 6,8 miljoner, 
personalkostnader knutna till missionsutbildningen (olika former av 
lönetillägg) vilka uppgår till 13,7 miljoner kronor samt inrikes logikostnader 
med anknytning till utbildningen. Dessa uppgår till 3,6 miljoner kronor.  
 
Sammanfattningsvis kan alltså med hjälp av det ekonomiska utfallet 
konstateras att det varit 401 miljoner kronor dyrare att utbilda, transportera, 
och driva den svenska kontingenten i Kosovo än motsvarande finska under 
2003. Inom ramen för detta har det varit minst 17, 1 miljoner dyrare att utbilda 
den svenska kontingenten, sannolikt också dyrare att transportera dess 
ingående delar till Kosovo. Den dominerande posten är personalkostnader  
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vilka har varit 304 miljoner kronor högre i den svenska kontingenten. Bland 
dessa är det framför allt lönekostnader, uppgående till 141 miljoner kronor, 
som dominerar. När det gäller att vidmakthålla och använda kontingenterna på 
plats i Kosovo kan konstateras att den rena förnödenhetsförbrukningen är 
förbluffande likvärdig (89 respektive 91 miljoner kronor). Däremot verkar de 
svenska kostnaderna för att inhyrda eller inköpta tjänster, resor och 
reparationer vara avsevärt större (89 miljoner kronor) än de finska. Man bör 
dock ha klart för sig att ingen av dessa kostnader justerats för intäkter av 
tjänster som den svenska kontingenten tillhandahållit i Kosovo. Totalt uppgår 
dessa till 7,1 miljoner kronor vilket i tabellerna endast återspeglas i utfallet. Å 
andra sidan framgår inte av underlaget om sådana här intäkter tagits med i 
beräkningarna i det finska utfallet. Svårigheterna att jämföra två olika 
nationers sätt att budgetera och redovisa kostnader gör sig ännu en gång 
påminda! Svårigheter spelar också in när det gäller skatter och avgifter. 
Mycket pekar som tidigare visats på att arbetsgivaravgifter inte ingår i det 
finska utfallet. Om dessa avgifter tas bort från utfallet reduceras skillnaden till 
att den svenska kontingenten varit 238 eller 245 miljoner kronor (beroende på 
om intäkterna medräknas eller inte) dyrare att utbilda och använda. Denna 
skillnad skulle då, om förnödenhetsförbrukningen (på 89 respektive 91 
miljoner kronor) anses vara likvärdig, bestå av högre svenska lönekostnader 
på 141 miljoner kronor, högre svenska kostnader för hyror, varor och tjänster 
uppgående till 89 miljoner kronor samt en svensk utbildning som är 17 
miljoner kronor dyrare.150 
 
Så långt de fyra kategorierna och underlaget i utfallstabellerna. För att kunna 
gå vidare och dra slutsatser rörande orsaker till skillnaderna i kostnad måste 
underlaget kompletteras med en jämförelse av villkor, inklusive löne- och 
traktamentsbelopp. En enkel jämförelse mellan tjänstgöringsvillkoren för 
svensk respektive finsk personal i utlandstjänst framgår av tabellen nedan. 
 
Tabell 10. Jämförelse av villkor 
Land\Post Villkor under utbildning i hemlandet Villkor vid tjänst utanför 

hemlandet  
Sverige151 Arvode (lön), se tabell nedan. 

Tillägg om 62 SEK/dag. 
Fritt logi, fri kost. 

Arvode (lön), se tabell nedan. 
Missionstillägg (ca 3000 
SEK/månad).152 
15% av utlandstraktamente, se 
tabell nedan. 
Fritt logi, fri kost. 

Finland153 Värnpliktiga:  
Ingen lön, dagtraktamente 192 SEK/dag.
Anställd personal:  
Ordinarie lön (ej arvode som i Sverige)  
Reducerat dagtraktamente 110 SEK/dag.
All personal: 
Fritt logi, fri kost. 

Lön efter befattningsnivå,  
se tabell nedan. 
Fullt dagtraktamente,  
se tabell nedan. 
Fritt logi, fri kost. 

                                                 
150 De 2 mkr. som saknas är de 2 mkr. som approximerades bort för förnödenheterna. 
151 Almér och Rekryteringsbroschyr utgiven av OPIL 2004. En insats för freden:   
     Utlandsstyrkan. Hädanefter Rekryteringsbroschyr OPIL. 
152 Almér. 
153 Pålsson et al. 
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Beloppen för traktamenten och löner (vad som i Sverige ofta benämns arvode) 
framgår av tabellen nedan.  
 
Tabell 11. Jämförelse av löner och traktamenten (SEK) 
Land\Post Månadslön för 

kompanichef 
Månadslön för 
pluton-chef 

Månadslön för 
menig 

Dagtraktamente 
i utlandstjänst 

Sverige154 39 552  
(skyttekompani) 

30 282  
(skyttepluton) 

19 776 –  
ca 22 000  

Ca 50 

Finland155 31 600  
 

25 075 –  
28 142  

13 286 – 
13 916  

i KFOR 292  

 
Först bör noteras att uppgifterna har delvis olika aktualitet. De svenska 
uppgifterna avser 2004 och baseras på villkorstabeller ingående i Operativa 
Insatsledningens rekryteringsbroschyr samt en informantintervju. De finska 
uppgifterna är hämtade från material som 2002 sammanställdes för en 
undersökning som genomfördes vid SWEDINT i syfte att se över det svenska 
utbildnings- och rotationssystemet (Pålsson et al.). Sifferuppgifterna är alltså 
inte samtida varför viss försiktighet krävs i slutsatser rörande belopp. Däremot 
kan vissa förhållanden belysas. Tidsskillnaden innebär troligen att de finska 
löne- och traktamentssummorna var högre 2003, alltså då utfallen uppstod, 
samtidigt som motsvarande svenska belopp var lägre. Detta kan alltså 
innebära att löneskillnaderna var mindre än vad som framgår av tabellen. Om 
skillnader fanns under 2003 torde de återfunnits bland lönerna för personal 
med de lägre graderna i bataljonen. Om vi antar att skillnaden i snitt var 3000 
kronor i månaden, och att detta gällde 300 personer i respektive kontingent, 
blir skillnaden 10,8 miljoner på ett år. Skillnader i lönebelopp räcker alltså 
inte för att förklara skillnader i lönekostnader. Däremot kan en enkel 
överslagsberäkning styrka skillnaderna i traktamentskostnader.  750 personer 
multiplicerat med 365 dagar multiplicerat med respektive traktamentsbelopp 
ger 13 687 500 kronor för den svenska kontingenten och 79 935 000 kronor 
för den finska. Med reservation för att antalet människor avrundats och 
likställts och att skillnaderna i belopp antagligen var ännu större stämmer 
storleksordningen ganska väl med utfallet på 11, 6 miljoner kronor och 82,1 
miljoner kronor. 
 
Fler slutsatser som förklarar skillnader i lönekostnader kan dras med hjälp av 
uppgifterna om löner och traktamenten. En skillnad mellan Sverige och 
Finland som troligen genererar olika kostnader är genomförandet av 
missionsutbildning i hemlandet. En svensk missionsutbildning genomförs, 
som visades under 3.1.1 ovan, under tre till tolv veckor och kan involvera 
uppemot 90 inlånade instruktörer och lärare,156 förutom ordinarie lärare och 
instruktörer. Den finska missionsutbildningen bedrivs däremot endast under 
tre till fem veckor i Finland, för att därefter fortsätta i Kosovo. Totalt 
involveras cirka 30 instruktörer och lärare varav huvuddelen faktiskt tas hem  
 

                                                 
154 Rekryteringsbroschyr OPIL. 
155 Pålsson et al. 
156 Även om inte alla dessa deltar i utbildningen samtidigt eller under hela   
      utbildningsperioden. 
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från Kosovo. Så få som ett tiotal behöver kommenderas till FINCENT från 
andra förband. Det svenska systemet genererar alltså både ökade utbildnings- 
och lönekostnader. Orsakerna är dels att utbildningstiden är längre, dels att 
den kräver fler instruktörer. Det kan i och för sig inte heller uteslutas olika sätt 
att redovisa kostnader också spelar in. Det framgår inte helt säkert av 
underlaget att man i Finland redovisar lönekostnader för utbildningsperioden. 
Om vi antar att alla inlånade instruktörer i Sverige åtminstone är inblandade i 
missionsutbildningen under sex veckor (av en period på tre till tolv veckor), 
och att man i Finland i alla fall redovisat lönerna för de tio instruktörer som 
inlånats kan skillnaderna i lönekostnader vara så stora som 80 månadslöner. 
Med en uppskattad snittlön på 18 000 kronor skulle detta innebära en skillnad 
i kostnader på knappt 2, 2 miljoner kronor för en bataljon och 4, 3 miljoner 
kronor på ett år. Summan är sannolikt högre eftersom inte sociala avgifter 
inräknats och det är fullt möjligt att man i det finska systemet inte konterar 
ordinarie månadslöner för inlånade lärare på missionsutbildningen. 
 
Detta blir dock inte den enda följden av skillnaderna i utbildningssystem. 
Under utbildningen i respektive hemland får finsk personal som inte är fast 
anställd enbart ett relativt lågt dagtraktamente. Motsvarande svenska personal 
får däremot befattningsberoende lön (arvode). En enkel och mycket ungefärlig 
överslagsräkning, byggande på att cirka 10 % av en finsk kontingent på 375 
personer tillhör den kategori som erhåller lön (alltså yrkesofficerare), att 
personalen utbildas under en månad med en månadslön om 31 600 kronor 
skulle på ett år resultera i lönekostnader för bataljonens egen personal på cirka 
2,4 miljoner kronor. Till detta kommer naturligtvis den finska personalens 
traktamenten på 5,9 miljoner kronor (90 % av personalen under två 
utbildningsmånader på ett år) men eftersom det är skillnaderna i löner som 
skall analyseras kan dessa här förbises. Det är troligen också så att dessa 
kostnader faktiskt finns med under 2.3 Traktamenten i det finska utfallet. 
 
Motsvarande beräkning av lönekostnader för en svensk kontingent baserad på 
den övre gränsen i löneintervallet för meniga, 22 000 kronor, och samma 
utbildningstid, ger lönekostnader på 16,5 miljoner kronor. Beräkningen är 
förvisso ungefärlig, men knappast överdriven. Lönen som användes i det 
svenska exemplet är bland de lägsta i kontingenten, och en stor del av 
personalen genomför längre utbildning än en månad, medan det finska 
exemplet bygger på en kompanichefslön, alltså definitivt inte den lägsta lönen 
för en yrkesofficer. Skillnaden är alltså sannolikt större än de cirka 14 
miljoner som blev resultatet här.  Även om skillnaderna i kostnader på de 
cirka 27 miljoner kronor157 som ganska enkelt kunnat visas här inte på något 
sätt kan förklara en differens på 141 miljoner kronor i personalkostnader kan 
man ändå med relativt stor säkerhet hävda att skillnader i genomförande av 
utbildningen samt villkoren för den personal som inte utgörs av 
yrkesofficerare är en del av förklaringen.   
 
 

                                                 
157 Löneskillnader 11 mkr., olika antal kommenderade 2 mkr., instruktörer skilda  
      ersättningsnivåer under utbildning 14 mkr.   
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Vid en jämförelse baserad på beskrivningen av de olika kontingenterna under 
punkterna 2.2 och 2.3  kan också konstateras att skillnaderna inte kan 
förklaras genom en ren jämförelse av personalstyrkan. Detta skulle snarast 
förvärra problemet eftersom den finska kontingenten var större än den 
svenska. Jämförelsen undanröjer också eventuella misstankar om att den 
svenska kontingenten skulle, för att använda ett av många slitna slagord, 
bestått av ”mer svans än bett” än den finska. Bataljonerna utgjorde, som 
visades ovan, på den finska sidan 77,5 % och på den svenska 80,1 % 
respektive 88,1 % av de totala kontingenterna. Däremot påverkar säkert den, 
som det verkar, något större andelen yrkesofficerare i den svenska 
kontingenten de totala lönekostnaderna. 
 
Avslutningsvis kan konstateras att fördelningen av kostnader mellan de fyra 
olika kategorierna i stort var likvärdig. Den enda större skillnaden mellan 
utfallen är att kostnaderna för förnödenheter utgör en större andel i det finska 
utfallet än i det svenska (cirka 18 % mot cirka 10 %). Skillnaden kompenseras 
av att de andra tre kategorierna, främst personalkostnader, utgör större andelar 
i det svenska utfallet.  Så långt de skillnader som kan beläggas med hjälp av 
det befintliga materialet. Det framgår inte om det finns annan personal som 
stött den svenska kontingenten och vars löner därför belastar utfallet. Det 
saknas också underlag avseende skillnaderna när det gäller de olika 
nationernas sätt att redovisa inte bara lönekostnader utan alla former av 
tillägg.  
 

4 Diskussion 

4.1 Svar på forskningsfrågorna  
 
Me de slutsatser som dragits ovan finns nu möjlighet att försöka besvara de tre 
forskningsfrågorna för att sedan i nästa steg se om detta förklarar varför 
Sverige verkar ha sämre förmåga än Finland att genomföra fredsfrämjande 
insatser. Den första frågan besvaras med hjälp av de första sex kriterierna för 
förbandsjämförelser. 
  
Fråga 1: Vid en jämförelse mellan en finsk och en svensk likvärdig militär 
enhet, vilken har störst insatsförmåga?  
 
Med insatsförmåga avsågs förmågan att lösa flera olika fredsfrämjande 
uppgifter, alternativt uppgift högt på en hög konfliktskalan, avgränsat till vad 
som i vardagligt tal benämns internationella uppgifter. Tanken var att detta 
sedan skulle kunna spegla förhållanden på nationell nivå, ett resonemang som 
fullföljs under fråga 3. De kriterier som framför allt säger något om 
insatsförmågan på förbandsnivå är Användbarhet och risknivå, Uthållighet, 
Förmåga till självständigt uppträdande samt Interoperabilitet. Dessutom kan 
i någon mån det första kriteriet, Personal, användas. Kriteriet Beredskap 
visade sig inte kunna skilja mellan förbanden, men kan däremot vara till hjälp  
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vid besvarandet av fråga 3. Det sista kriteriet, Kostnader, är enbart tillämpligt 
då fråga 2 skall besvaras.  
 
Ingetdera av förbanden var i grunden avsett att kunna användas i 
fredsframtvingande uppgifter. Båda visade sig också vara ungefär likvärdigt 
organiserade och utrustade. I båda fallen skulle uppgiften lösas av tre 
mekaniserade skyttekompanier med likvärdig beväpning och utrustning. 
Tillgången på understödsvapen varierade under den undersökta perioden och 
skiljde sig också i någon mån mellan bataljonerna. Den finska bataljonens 
något tyngre beväpning uppvägdes dock av den svenska bataljonens bättre 
mörkerkapacitet. Skyddsnivån bedömdes vara lika liksom möjligheterna att 
lösa humanitära uppgifter. Sammanfattningsvis gav detta vid handen att de två 
bataljonerna i stort var likvärdiga när det gällde användbarhet och att 
möjligheten att kunna ta risker med dem var lika stora. Även kriteriet 
Uthållighet visade på två i stort sett likvärdiga bataljoner. Källäget var här 
något oklart, och det kan inte uteslutas att den svenska bataljonens uthållighet 
var något större, något som dock knappast gav upphov till dramatiska 
skillnader. Jämförelsen med hjälp av kriteriet Självständigt uppträdande 
utmynnade i att den finska bataljonen var något överlägsen, men skillnaden 
var inte heller här överdrivet stor. Även Interoperabilitet, som ett resultat av 
arbetet med det sista kriteriet, visade sig vara en förmåga som i ungefär lika 
hög grad fanns hos båda förbanden.  De för insatsförmågan viktigaste 
kriterierna pekade alltså på att de två bataljonerna i stort var likvärdiga.  
 
Kriteriet Beredskap visade sig inte vara varken särskiljande eller avpassat för 
en jämförelse på förbandsnivå. Den tid som krävdes för att sätta in 
beredskapsförbanden uppgick i båda fallen till 30 dagar, och i övrigt 
påverkades tidsåtgången av de båda ländernas rekryterings- och 
utbildningssystem, som visserligen uppvisade stora olikheter, men båda tog 
ungefär ett år i anspråk. När det gäller kriteriet Personal granskades 
rekryterings- och utbildningssystemen. Det sistnämnda gav sannolikt ungefär 
likvärdiga militära kunskaper och färdigheter. Däremot tillvaratog troligen det 
finska systemet erfarenheter på ett bättre sätt medan de svenska förbanden 
delvis fick ”börja om” och bygga upp kontakter med lokalbefolkningen 
liksom erfarenheter.  I detta avseende var ett finskt förbands förmåga att lösa 
sina uppgifter sannolikt större, åtminstone inledningsvis. Det kan emellertid 
ifrågasättas om den här överlägsenheten egentligen påverkar insatsförmåga 
enligt uppsatsens definition. Att det påverkar lösandet av uppgifter på en låg 
konfliktnivå, alltså inom ramen för den situation som rådde i Kosovo under 
2003, kan dock inte uteslutas.  Å andra sidan kan resonemanget sägas vara 
hypotetiskt eftersom den här, tack vare utbildnings- och rotationssystemet, 
eventuella finska överlägsenheten i någon mån reduceras om en svenska 
bataljon innehåller tillräckligt många som har tidigare erfarenheter från 
Kosovo. 
 
Sammanfattningsvis kan alltså den första forskningsfrågan besvaras med att 
bataljonerna i stort har likvärdig insatsförmåga i betydelsen att kunna lösa 
olika uppgifter eller att agera på olika konfliktnivåer. Vill man vara petig kan  
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man peka på smärre skillnader avseende utrustning eller utbildningssystem. 
Sådana skillnader ger dock inte någon av bataljonerna bättre förmåga att agera  
för att till exempel lösa fredsframtvinganden uppgifter. Möjligen underlättade 
de lösandet av uppgifter i den situation som rådde i Kosovo 2003. 
Skillnaderna kan heller inte användas för att lösa problemet med varför det för 
Sverige verkar kosta mer pengar än för Finland att låta ungefär samma antal 
människor tjänstgöra utomlands.  
 
Vilken allmängiltighet har då svaret på frågan? Helt klart är att en 
undersökning av två bataljoner vid missionens början, alltså 1999, hade givit 
andra resultat. Vid den tidpunkten hade den svenska bataljonen i vissa 
avseenden tyngre utrustning än den finska, och en högre svensk insatsförmåga 
på plats i Kosovo hade i någon mån kunnat rättfärdiga högre svenska 
kostnader. En jämförelse genomförd med dagens registerförband hade 
sannolikt också gett andra resultat. Slutsatserna av jämförelsen av förbandens 
insatsförmåga på plats i missionsområdet kan alltså med säkerhet bara sägas 
gälla just dessa bataljoner och 2003. En svaghet är vidare att varken den 
finska bataljonens förbandsmålsättningar eller bataljonerna operativa 
uppgifter funnits med i jämförelsen. Dessa källor hade givit större möjligheter 
att exakt jämföra vilken förmåga de båda ländernas försvarsmakter förväntat 
sig av förbanden, liksom vilka krav som ställts. Dessutom vet vi inte hur 
representativa de tre förbandsmålsättningar som disponerats verkligen är för 
alla de svenska bataljoner som funnits i Kosovo. Å andra sidan hade sådant 
knappast bidragit till att i högre grad nå syftet med uppsatsen. Bedömningar 
av förmåga och ställda uppgifter torde alltid innehålla en viss grad av 
subjektivitet, men faktum kvarstår: Tre finska och tre svenska skytte (jägar) 
kompanier med i stort sett likvärdig utrustning och beväpning finns på plats i 
Kosovo för att lösa uppgifter. Det är denna effekt de båda länderna främst vill 
betala för, oavsett hur målen för dem formulerats. Det är också denna effekt 
som just då, 2003, kostade betydligt mer att uppnå för svensk del än för finsk. 
Bristen på källor och snäv avgränsning borde alltså inte ha påverkat arbetet 
med uppsatsens övergripande problem. 
 
Svaret på den första frågan kan också i någon mån sägas mildra kritiken mot 
den svenska försvarsmakten, eller åtminstone tvinga kritikerna att precisera 
sig. Den svenska insatsförmågan, som den här avspeglades på plats i Kosovo 
under 2003, var definitivt inte sämre än den finska. Problemet rörde enbart 
förhållandet mellan antalet människor avdelade för internationella uppgifter 
och vad detta kostade. Uppsatsen har heller inte undersökt hur förbanden löst 
sina uppgifter, hur man agerat i olika situationer eller hanterat uppkomna 
problem. Svaret på frågan visar å andra sidan att högre svenska kostnader i det 
här fallet inte kan förklaras med modernare materiel. Håkan Edström påpekar 
att man i Sverige, till skillnad från i Finland, förnyat materielbeståndet i alla 
försvarsgrenarna samtidigt 158, och materielanslagen utgör verkligen en större  
 
 
 
                                                 
158 Edström s. 248. 
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del av försvarsanslagen i Sverige än i Finland.159  I fallet Kosovo verkar dock 
problemet med högre svenska kostnader kvarstå, trots att förbanden har 
likvärdig materiel och förmåga, något som leder över till den andra 
forskningsfrågan. 
 
Fråga 2. Vad kostar det att bemanna, utbilda och vidmakthålla respektive 
enhet under ett år? Hur kan eventuella skillnader i kostnader förklaras? 
 
Den första delen av frågan är relativt lätt att besvara. Jämförelsen av utfallen 
gav vid handen att den svenska kontingentens kostnader uppgick till 922,7 
miljoner kronor och den finskas till 513,3 miljoner kronor. Skillnaden, efter 
att ammunitionskostnader avdragits, uppgick till cirka 400 miljoner kronor 
och när kostnader för arbetsgivaravgifter avräknats till 246 miljoner kronor. 
De svenska kostnaderna för utbildning uppgick till minst 24,1 miljoner kronor 
och de finska till 6,9 miljoner kronor. För att skillnaderna bättre skall framgå 
bör hit också adderas 16,5 miljoner kronor (Sverige) respektive 8,3 miljoner 
kronor (Finland)160 för bataljonernas löner och traktamenten under 
utbildningen.  
 
Kostnaderna för själva bemanningen gick inte att särskilja på grund av 
svårigheterna att ytterligare separera personalkostnaderna. Att döma av de 
metoder som används samt skillnaderna i hur många människor som 
involveras i processen är dock troligen de svenska kostnaderna avsevärt 
högre. När det gäller kostnaderna för vidmakthållande av förbanden i Kosovo 
är dessa också svåra att helt och hållet separera från övriga delar av utfallet. 
Båda bataljonerna har förbrukat förnödenheter, inklusive reservdelar, för 
ungefär 90 miljoner kronor. Vidare har man hyrt lokaler och mark i Kosovo 
för 13,5 miljoner kronor (Finland) respektive 4,1 miljoner kronor (Sverige). Å 
andra sidan visar den totala skillnaden när det gäller hyror, varor och tjänster 
på att den svenska kontingenten varit 89 miljoner kronor dyrare. Detta 
inkluderar också resor. I vidmakthållandet av förbanden borde rimligtvis 
också personalkostnaderna inräknas men här är det återigen svårt att separera 
utfallen i tid. En kostnad som dock kan särskiljas är traktamenten vilka för ett 
år uppgår till ger 13, 7 miljoner kronor för den svenska kontingenten och 79, 9 
miljoner kronor för den finska.  De synbart högre finska kostnaderna 
försvinner dock i den totala skillnaden avseende personalkostnader där den 
svenska kontingenten totalt varit 304 miljoner kronor dyrare. 
 
Som en inledning till resonemanget om skillnader i kostnader skulle man 
kunna säga att lite av den ursprungligen planerade förbandsjämförelsens 
precision förlorades genom att underlaget utökades till att omfatta hela 
kontingenter. Å andra sidan innebar detta sannolikt att uppsatsens syfte bättre 
kunde nås.  Om det ekonomiska utfallet endast gällt själva bataljonerna hade  
 
                                                 
159 Se till exempel Bergstrand, B.G., (18 januari 2004) PM: Försvarssatsningar och  
      satsningar på ”internationella insatser” i vissa länder. (avser 2002).                                                                          
      Projektet för Försvarssatsningarnas utveckling. Avdelningen för Försvarsanalys, FOI.  
      Hädanefter Bergstrand. 
160 2,4 + 5,9 mkr. Se s. 57 
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måhända skillnaderna blivit mindre och vissa förklaringar inte kunnat 
elimineras. Frågan är då om man inte också borde jämfört effekt och förmåga 
hos övriga delar av kontingenterna. Svaret är att detta i någon mån riskerat att 
leda tankarna i fel riktning, eftersom det är den svenska bataljonen som är i 
fokus för debatten kring svensk förmåga. Det är också bataljonernas 
nyckelkomponenter, skyttekompanierna, som är mest intressanta ur ett 
nyttoperspektiv. Det är dessa som skall lösa de fredsfrämjande uppgifterna 
med stöd av övriga enheter. Undantaget är det finska stabs- och 
signalkompaniet, men det förändrar inte bilden ur ett svenskt perspektiv. 
Kompaniet löser andra uppgifter (åt andra förband) än övriga stödenheter och 
ryms trots detta inom de lägre finska kostnaderna. Vilka förklaringar kan då 
finnas till de högre svenska kostnaderna? Som presenterades ovan stod de 
viktigaste större utgifterna att finna bland personalkostnader (främst löner), 
inhyrda eller inköpta tjänster (främst rotationstransporter, resor, reparationer 
och hyror). Olika sätt att genomföra utbildning samt olika villkor under 
utbildningen påverkade i sin tur personalkostnaderna. Skillnaderna kunde till 
alla delar inte förklaras,161 men misstanken att högre svenska lönenivåer 
ensamma låg bakom kunde i stort avskrivas, liksom att den svenska 
kontingenten skulle innehålla fler enheter för stöd och underhåll än den finska. 
Dessutom verkade det svenska utfallet faktiskt innehålla skatter och avgifter 
som saknades i det finska.  Skillnaderna påverkades sannolikt också av att den 
finska kontingenten minskades med ett kompani i oktober 2003. I vissa 
avseenden har det irländska kompani som istället tillfördes ändå genererat 
kostnader i det finska utfallet men de totala finska personalkostnaderna har 
också i och med detta påverkats.162 Det finska utfallet hade troligen varit 
större, och skillnaden därmed något mindre, om kontingenten haft tre finska 
jägarkompanier under hela året. 
 
Två övergripande slutsatser kan dras. För det första en allmän slutsats om 
svårigheterna med att jämföra olika länders kostnader. En sådan jämförelse 
kan knappast göras annat än genom att jämföra rådata från båda parter, alltså 
den typ av detaljerade ekonomiska utfallslistor som här funnits tillgängliga för 
den svenska kontingenten, men inte för den finska. Till detta kommer de 
svårigheter som infinner sig genom skillnader mellan olika länders sätt att 
redovisa utfall, smärre olikheter i kontingenterna och skillnader i skatter och 
avgifter. Den andra övergripande slutsatsen rör de generella svårigheterna att 
för en generalist eller beslutsfattare överhuvudtaget dra väsentliga slutsatser ur 
ett utfall med den komplexitet som det svenska uppvisar. Kanske är det så att 
det komplexa svenska systemet, med interndebiteringar och finmaskig 
uppdelning på olika kontoslag, bidrar till att beslutsfattare ”inte ser skogen för 
bara träd”.163 Avslutningsvis bör poängteras att även om de svenska 
kostnaderna var större än de finska visade sig den totala skillnaden i utfall  
 
 
                                                 
161 Begäran om en förtydligande av de höga lönekostnaderna har framförts till OPIL men i  
      skrivande stund inte besvarats.  
162 Marjamäki. 
163 Detta sagt utan kunskap om hur det finska systemet egentligen fungerar eftersom endast  
      finska sammanställningar av utfall disponerats. 
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efter analys av kostnaderna vara något mindre än vad en ytlig studie av enbart 
utfallen först verkade ge vid handen. 
 
Fråga 3. Med ledning av svaren på frågorna ovan, hur kan skillnader i 
insatsförmåga mellan den svenska och den finska försvarsmakten förklaras? 
 
Hittills har uppsatsen behandlat förbandsnivån. Frågan är då hur tillämpliga 
slutsatserna är för andra förband och på andra delar av insatsorganisationen. 
Det kan naturligtvis inte uteslutas att en jämförelse mellan andra förband för 
internationella uppsatser i de båda länderna delvis givit andra resultat. 
Sannolikt hade det gått att hitta fall där det ena eller andra förbandet haft 
högre förmåga, och om detta gällt det svenska förbandet hade detta kunnat 
rättfärdiga högre kostnader. Min uppfattning är att metoder och processer 
avseende detaljer varierar beroende på typ av förband medan i varje fall de 
generella slutsatserna har större giltighet. I botten finns samma 
förhållningssätt och samma organisationskultur oavsett vilka svensk förband 
eller organisationsenheter det rör sig om. Det är också samma människor som, 
beroende på personalrörligheten, handlägger och fattar beslut oavsett om det 
rör sig om förband för internationell tjänst eller för det nationella försvaret.  
När det gäller den svenska försvarsmakten används också samma typ av 
instrument i form av förbandsmålsättningar och budgeteringssystem oavsett 
om det rör sig om förband för nationellt eller internationellt bruk. Det verkar 
också vara så att den procentuella andel som har utgjorts av personalkostnader 
för den svenska kontingenten i Kosovo (67,5 %), alltså den största 
kostnadskategorin i utfallet, vid en jämförelse faktiskt verkar spegla resultatet 
för hela Försvarsmakten. Enligt en sammanställning gjord vid Försvarets 
forskningsinstitut, FOI, uppgick personalkostnaderna 2002 till 62,2 % av vad 
man kallar Operating Costs för försvaret.164. Det viktiga här är inte 
procentsatsen utan det faktum att det i båda fallen är personalkostnaderna som 
dominerar. 
 
Vilka generella slutsatser kan då dras med hjälp av svaren på de föregående 
frågorna? Till att börja med kanske det är bäst att påpeka att det här rör sig om 
möjliga förklaringar, inte om definitivt fastställda samband  − och så är ju inte 
heller forskningsfrågan ställd. Låt oss först vända på frågan och börja med 
vilka av slutsatserna som inte är tillämpliga på de båda försvarsmakterna som 
helhet. I och med att fokus för undersökningen riktas mot de internationella 
förbanden kan vi knappast dra några slutsatser rörande den totala fördelningen 
mellan till exempel anslag för materiel och förbandsverksamhet eller 
kostnader för värnpliktsutbildning. Eftersom processerna för uppsättande av 
internationella förband sannolikt också påverkas av ett ökande internationellt 
engagemang måste också stor försiktighet iakttas om slutsatserna i detalj skall 
appliceras på dagens situation. Kosovoförbanden är en sak, men 
registerförband, Afghanistan och Liberia någonting annat. Vad man däremot 
försiktigtvis skulle kunna förvänta sig speglar de båda organisationerna är 
övergripande metoder, principer och organisation för utbildning och 
personalhantering  
                                                 
164 Bergstrand. Uppgifterna avser 2002. 
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liksom möjligen inom vilka fält de kostnadsdrivande skillnaderna finns (alltså 
främst personalkostnader samt kostnader för hyror och köp av varor och 
tjänster). De två områdena hänger också ihop, eftersom personalkostnader 
verkar vara en stor del av förklaringen till de högre svenska kostnaderna. 
Samtidigt förefaller den svenska bemannings- och utbildningsproceduren 
också vara mer komplex än den finska, oavsett om man beskriver 
förhållandena nu eller de som rådde då de aktuella bataljonerna sattes upp. 
Man skulle kunna dra slutsatsen att svensk militär utbildningsorganisation 
verkar präglas av en strävan att i varje enskilt fall hitta den bästa lösningen, 
även om detta innebär nya lösningar och risk för högre kostnader, jämfört med 
en finsk som i högre grad verkar präglas av standardförfaranden och stående 
arbetsuppgifter.  
 
I den svenska organisationen verkar förbandscheferna både ha en starkare 
ställning men också fler rutinuppgifter att lösa när det gäller rekrytering och 
bemanning. I Finland däremot får pågående chefer ta över en av FINCENT 
färdigställd kontingent. De svenska chefernas, som det verkar, starka ställning 
kanske också bidrar till strävan att låna in en stor mängd instruktörer och 
lärare till varje bataljon. Här verkar det onekligen som om tankegångarna från 
epoken ”Allt för krigsförbanden!”, inklusive poängteringen av 
förbandschefernas starka roll, fortfarande präglar verksamheten, åtminstone i 
högre grad än vad som är fallet med de finska kontingenterna i Kosovo.165 
Detta skulle i så fall kunna stämma med Wilhelm Agrells uppfattning att vissa 
typer av planeringssystem tenderar att styra verksamheten, även när detta 
egentligen inte är optimalt. De metoder för utbildning och bemanning av 
svenska bataljoner som här beskrivits har antagligen stora fördelar när det 
gäller att sätta upp ett förband för en ny mission. Däremot borde kanske 
systemet ses över när det gäller en etablerad mission av den typ som Kosovo 
utgör idag. Här verkar finnas fördelar med de finska metoderna som onekligen 
mer utnyttjar ”löpande-band-principen”. Å andra sidan gör den finska 
metoden att bataljonschefens roll nedtonas, något som kanske är svårt att 
acceptera för chefer som är uppväxta med de förhållningssätt som präglat 
verksamheten under perioden med prioritering av krigsförband. Vi vet inte 
heller i vad mån de, enligt uppgift, uppemot 90 instruktörerna i den svenska 
utbildningsorganisationen idag merutnyttjas för andra förband för 
internationella insatser. 
 
När det gäller kostnader för inhyrda och inköpta varor och tjänster kan det 
finnas anledning att undersöka hur den svenska försvarsmaktens rutiner för till 
exempel ”outsourcing” egentligen påverkar kostnaderna. Dessutom kan man 
fråga sig hur stor del av de totala kostnaderna som är egentliga kostnader och 
hur stor del som utgörs av interdebiteringar. Resonemanget rörande kostnader 
leder över till en annan punkt, nämligen de kostnader i ett utfall som inte kan 
påverkas av den militära organisationen, till exempel direkta och indirekta 
skatter. Vi har redan sett att arbetsgivaravgifter och sociala avgifter faktiskt 
utgör en inte obetydlig del av den miljard som Michael Moore omnämner. I  
 
                                                 
165 Vilket i och för sig inte säger något om förhållandena i stort i det finska försvaret. 
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det svenska underlaget rörande ersättningsnivåer framgår vidare att fri mat 
och bostad under utbildningen förmånsbeskattas166 vilket naturligtvis påverkar 
behovet av högre ersättningsnivåer. Slutligen vet vi inte hur vanliga 
löneskatter påverkar behovet av ersättningsnivåer. Hursomhelst kan 
konstateras att här kanske finns en konflikt mellan olika ”strategiska direktiv” 
i form av hur Försvarsmakten i Sverige skall användas och vilka villkor som 
gäller för användandet (i form av vad som verkar vara en strävan att likställa 
försvaret med annan statlig verksamhet). 
 
Vid en granskning av den procentuella fördelningen av kostnader i det 
svenska utfallet visar det sig att personalkostnaderna dominerar följda av 
kostnader för hyror, varor och tjänster. Andelen som upptas av kostnader för 
förnödenheter och utbildning är däremot jämförelsevis små. Möjligen speglar 
detta en generell svensk syn på avtal och ersättningsnivåer varför en 
förändring kanske inte heller kan bli aktuell. Däremot kan kanske själva 
utnyttjandet av personalen ses över. Detta skulle kunna genomföras i 
Försvarsmakten och till exempel resultera i personalsvagare organisationer 
och andra sätt att organisera utbildningen. En sån här översyn skulle också 
kunna göras på säkerhetspolitisk nivå. Om svenska intressen mer gynnas av 
svensk militär närvaro i flera olika konfliktområden än en viss storlek på ett 
visst förbands operationsområde finns av personalkostnadsskäl (men kanske 
inte av operativa skäl) onekligen starka skäl för att sätta in styrkor av 
kompanistorlek istället för i bataljonsstorlek. Om inte nivåer för löner och 
traktamenten i sig kan påverkas (och detta skulle knappast heller leda till 
ökade rekryteringsmöjligheter) skulle alltså andra sätt att utnyttja personal för 
att nå de säkerhetspolitiska målen kunna övervägas. Eftersom själva 
förnödenhetsförbrukningen faktiskt verkar ha varit densamma i Finland och 
Sverige verkar det inte heller finnas anledning att se över den löpande 
verksamhet i Kosovo som bara påverkas av de aktuella förbanden.  
 

4.2 Fortsatt undersökning – förslag för framtiden 
 
Tre olika typer av fortsatta eller alternativa undersökningar kan skönjas. För 
det första olika sätt att genomföra en likartad undersökning med samma fokus 
på förbandsnivån, för det andra samma typ av undersökning − också riktad 
mot förbandsnivån men med andra avgränsningar och för det tredje en 
undersökning av samma problem men med fokus riktat på andra delar av 
Försvarsmakten eller mot den politiska styrningen av denna. 
 
Undersökningen har i praktiken bestått av två delar; för det första en 
undersökning av förbandsförmåga, för det andra en kostnadsjämförelse. 
Kostnadsjämförelser förutsätter naturligtvis kontroll av att undersökta förband 
är likvärdiga, men samtidigt kan resultatet på grund av det knappa utrymmet 
bli en kompromiss.  Ett alternativ hade varit två separata jämförelser, dels av 
ekonomin för att förklara högre svenska kostnader, dels av förbanden för att 
jämföra insatsförmågan så som den tar sig uttryck på förbandsnivå.  
                                                 
166 Rekryteringsbroschyr OPIL. 
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Hursomhelst finns ett behov av att djupare analysera de svenska 
personalkostnaderna. När det gäller att jämföra förbanden gjordes tidigt en 
avgränsning innebärande att de olika ländernas värnpliktsutbildning inte 
skulle undersökas. Detta förefaller, återigen med tanke på utrymmet, ha varit 
en rimlig avgränsning. Samtidigt kanske inte värnpliktsutbildningens 
betydelse bör underskattas. Eftersom de olika ländernas missionsutbildning 
skiljer sig åt kan det finnas anledning att återkomma till en jämförelse mellan 
de finska och svenska soldatutbildningar som föregår missionsutbildningen. 
Det är inte orimligt att tänka sig att utbildningsperioderna fungerar som 
kommunicerande kärl, det vill säga att en kortare och billigare finsk 
missionsutbildning innebär en längre, dyrare och på internationell tjänst mer 
fokuserad värnpliktsutbildning. I syfte att komplettera jämförelsen skulle 
alltså värnpliktsutbildningarna i kunna analyseras samtidigt som man jämför 
missionsutbildningarna. Även om gjorda avgränsningar accepteras återstår 
områden som skulle kunna ha undersökts men som inte kunde återfinnas med 
de valda kriterierna, eller inte lämnade spår i den typ av källor som använts. 
Ett exempel på detta är prov och försök med nya materielsystem. Sådan 
verksamhet kan antas generera större behov av utbildning, underhåll, och 
reparationer än brukandet av ordinarie, färdigutvecklad materiel. Det skulle 
kunna vara fruktbart att undersöka i vilken omfattning sådan verksamhet 
påverkar de svenska bataljonerna och vilka extra kostnader detta i så fall 
genererat, till exempel i form av att specialister hämtats från Sverige för 
utbildning eller reparation. Ett annat område att undersöka närmare, som 
skulle kräva andra undersökningsmodeller, är logistik. Istället för att 
koncentrera sig på förbanden skulle olika principer för upphandling eller 
hyrande av varor och tjänster kunna undersökas.  
 
Exemplen visar på olika sätt undersöka eller att avgränsa undersökningar med 
fokus på förbandsnivån. En tänkbar undersökning med annan fokus skulle 
kunna vara att i likhet med Birgitta Rydén undersöka hur förhållningssätten, 
till exempel i Försvarsmaktens högkvarter, påverkar implementeringen av den 
politiska ambitionen att öka Försvarsmaktens insatsförmåga, inklusive den 
internationella verksamheten. Problemet verkar i detta fall inte vara att det 
satsas för lite pengar varför man kan anta att det inte rör sig om bristande 
vilja. Snarare rör det sig om förhållningssätt som föreskriver att verksamheten 
skall genomföras på ett visst sätt, alltså med hög ambition och på ett sätt som 
är dimensionerat för att Sverige bara har en bataljon utomlands. Detta leder 
tankarna till en annan aspekt på problemet, nämligen den av Wilhelm Agrell 
diskuterade byråkratiseringen av Försvarsmakten. Kan det vara så att 
invecklade organisationer, ständiga omorganisationer, invecklade 
ekonomisystem och komplexa regler för beräkning av arbetstid är ett utslag av 
att man i den svenska försvarsmakten omedvetet ser sig mer som 
statstjänstemän och byråkrater än som ”krigare”, med felaktiga prioriteringar 
som följd? Kan det vidare vara så att man i Finland genom sina 
krigserfarenheter i modern tid behållit en mer pragmatisk syn på vad som är 
viktigt i den militära verksamheten, någonting som skulle kunna tänkas leda 
till snabbare och tydligare beslut, enklare lösningar och ett större utnyttjande 
av standardförfaranden? Detta är områden som inte berörts i uppsatsen men  
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Som skulle kunna vara värda att undersöka, till exempel ur ett 
organisationsteoretiskt perspektiv.  
 
Slutligen återstår det gigantiska fält som helt och hållit fallit utanför denna 
uppsats, nämligen den politiska styrningen av Försvarsmakten. Vi har redan 
sett att ekonomin påverkas av faktorer med ursprung utanför Försvarsmakten.  
Här finns, som diskuterades i inledningen, en mängd möjliga 
påverkansfaktorer, alltifrån materielbeställningarnas inverkan på 
försvarsekonomin till strävan att likställa Försvarsmakten med vilken annan 
statlig verksamhet som helst med de effekter detta har på arbetstidsavtal och 
skatteregler. 
 

5 Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen har varit att försöka förklara varför Sverige trots större 
resurser och en tydlig politisk inriktning verkar ha sämre förmåga än Finland 
att genomföra fredsfrämjande insatser. Till att börja kan man konstatera att 
kritiken mot den svenska försvarsmakten i vissa avseenden förefaller orättvis. 
Det har visat sig att den svenska förmågan till fredsfrämjande insatser (så som 
den speglades av förbanden i Kosovo 2003) enbart var sämre när det gäller 
antalet människor som kan lösa militära uppgifter utomlands för en viss 
summa pengar. De förband i Kosovo som Sverige betalar för är däremot 
varken bättre eller sämre än motsvarande finska. Möjligheten att i Kosovo 
åstadkomma en viss prestation (vad Colin Gray ovan kallar Strategic 
Performance) och i och med detta uppnå en effekt (Strategic Effect) är inte 
sämre för svensk del än för finsk. Det är till och med så att man verkar ha 
satsat större resurser i form av utbildare och pengar på den svenska bataljonen 
än på den finska (och definitivt fler utbildare än på sådana svenska förband 
som enbart är avsedda för det nationella försvaret). På ett sätt kan man alltså 
säga att de politiska prioriteringarna faktiskt följs i högre grad än vad de citat 
som inleder uppsatsen ger vid handen, om än inte på det sätt som den politiska 
ledningen tänkt sig. Dessutom har det visat sig att delar av den miljard som 
bataljonen i Kosovo sägs kosta faktiskt representerar skatter och avgifter som 
går tillbaka till staten, medan andra delar inte finns med i det finska utfallet. 
En viktig slutsats av detta resonemang blir att man knappast kan jämföra två 
nationers militära insatser och kostnaderna för detta genom att enbart räkna 
soldater och satsade medel.  
 
Med detta sagt kvarstår behovet av att förklara varför Sverige verkar ha sämre 
förmåga − i betydelsen kostnadseffektivitet − än Finland. Undersökningen har 
kunnat peka ut kostnader som tyder på att den svenska försvarsmaktens sätt att 
rekrytera, utbilda och vidmakthålla förband för internationella insatser i vissa 
avseenden behöver ses över. Vid en jämförelse av de ekonomiska utfallen från 
den svenska och den finska kontingenten i Kosovo 2003 visade det sig att de 
finska kostnaderna uppgick till cirka 500 miljoner kronor och de svenska till 
cirka 900 miljoner kronor. Vissa delar av skillnaden kan otvivelaktigt 
hänföras till dyrare eller mer komplicerade svenska militära lösningar.  
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Framför allt verkar det som om personalkostnader och kostnader för hyra eller 
köp av varor och tjänster måste analyseras vidare.  När det gäller rekrytering 
och utbildning verkar det finnas en diskrepans mellan politiska ambitioner, 
om än inte detaljerade kortsiktiga mål, om att kunna öka det internationella 
engagemanget, och försvarets förmåga att ställa om verksamheten från 
metoder lämpade för insatser med en bataljon till sådana som tillåter 
expansion av verksamheten. Uppsatsen har i så måtto styrkt antagandet att ett 
antal orsaker till den sämre svenska förmågan står att finna i den militära 
organisationen och dess sätt att lösa tilldelade uppgifter. I detta avseende 
skulle man också kunna säga att förhållandena speglar vad Håkan Edström 
kallar okoordinerad svensk doktrinutveckling (även om han använder 
begreppet främst för att beskriva synen på försvaret av Sverige).167 Detta 
styrks också av att man i den svenska försvarsmaktens ledning, enligt 
Edström, verkar se Försvarsmakten främst som en nationell resurs. Vad som 
förefaller märkligt är dock att man  − återigen enligt Edström − faktiskt har 
samma syn i den finska försvarsmakten.168 Skillnaderna i insatsförmåga när 
det gäller internationella uppgifter kanske därför inte främst kan härledas till 
skillnader i synsätt eller prioriteringar. Orsakerna beror kanske snarare på de 
två olika försvarsmakternas arbetssätt, alltså på skillnader i genomförandet. Å 
andra sidan skulle ett större utnyttjande av sådana standardförfaranden som 
används i Finland ställa krav på stor långsiktighet från den politiska 
ledningens sida. Kanske man ändå bör ta jämförelserna med Finland med en 
liten nypa salt. Trots alla likheter kan kanske inte finska förhållanden kopieras 
rakt av. Våra samhällen är olika, vi har olika historia och kanske är det därför 
lättare att i Finland inta en mer ”militärt” pragmatisk inställning till militära 
ting än i Sverige. Kanske medför attityder hos personalen i Sverige att det helt 
enkelt krävs högre ersättningsnivåer i Sverige för att rekrytera till tjänstgöring 
utomlands. Christopher Dandekers jämförelse av Sveriges och Storbritanniens 
olika förutsättningar skulle kanske kunna tillämpas även på Sverige och 
Finland.  
 
Avslutningsvis kan det vara på sin plats att påpeka att man i den fortsatta 
debatten kanske skall överväga att vända på resonemanget. I uppsatsens 
början avgränsades sådana förklaringar bort som inte berörde den 
internationella verksamheten liksom sådana som förväntades finnas utanför 
Försvarsmakten. Det är förvisso rätt, som Michael Moore påpekar, att 
bataljonen i Kosovo kostar nästan en miljard, men frågan är om det är där 
översynen av den svenska försvarsmaktens insatsförmåga borde börja. Även 
om en kontingent i Kosovo ”bara” kostar 500 miljoner som den finska (och 
skillnaden är mindre än vad den först ser ut att vara om utfallen verkligen görs 
jämförbara) rör det sig om stora kostnader. Man skulle alltså lika gärna kunna 
ställa sig frågan varför andra militära verksamheter eller materielinköp måste 
kosta si eller så mycket i Sverige om det nu är det internationella 
engagemanget som skall ges högst prioritet.  

                                                 
167 Edström s. 257-258. 
168 Ibid. s. 243. 
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beteckning 01800: 66691. 
 
OPIL rapport 2000-02-22 efter inspektion av KS 01. HKV beteckning 01 800: 
613 71. 
 
OPIL förslag 2002-06-19 till reviderat TOEM (Taktisk, Organisatorisk och 
Ekonomisk Målsättning) för insatsbataljon i Kosovo, att gälla från och med 
KS 07. OPL beteckning på skrivelsen 02 310: 80596.  
 
Reviderat TOEM (Taktisk, Organisatorisk och Ekonomisk Målsättning) 2003-
10-03 för insatsbataljon i Kosovo, att gälla från och med KS 09, HKV 
beteckning 02 313: 74323.  
 

6.2 Övriga skriftliga källor 
 
Bergstrand, B., G., (2004-01-18),  PM: Försvarssatsningar och satsningar på 
”internationella insatser” i vissa länder.                                                                           
Projektet för Försvarssatsningarnas utveckling. Avdelningen för 
Försvarsanalys, FOI. 
 
Ekonomiskt utfall för den finska kontingenten i KFOR 2003 
(sammanställning), erhållet maj 2003 från ekonomiavdelningen vid 
FINCENT, Niinisalo, Finland (översatt av mj Mika Kerttunen, 
Försvarshögskolan, Stockholm). 
 
Ekonomiskt utfall för den svenska kontingenten i Kosovo 2003. FS LOKAL 
RAPGEN 0406 SWEDINT UTLAND bgår 2003, uttaget 2004-05-06. Erhållet 
vid informantintervju med Jonas Ahl, OPIL J8. 
 
Rekryteringsbroschyr utgiven av OPIL 2004. En insats för freden: 
Utlandsstyrkan. 
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6.3 Informantintervjuer 
 
Ahl: Intervju 2004-03-12 och 2004-05-10 med Jonas Ahl (ekonom vid OPIL, 
J8). 
 
Almér: Intervju 2004-04-07 med mj Svante Almér (stabsofficer vid OPIL,  J1, 
internationella sektionen, Stockholm). 
 
Björkman: Intervju via e-post och telefon i april 2004 samt 2004-05-05 och 
2004-05-14 med mj Öjvind Björkman (tjänsteförrättande desk officer för 
Kosovo vid FINCENT, Ninisaalo, Finland). Resultatet sammanställt av 
Öjvind Björkman men lämnat av olika funktionsföreträdare vid FINCENT. 
 
Elofsson: Intervju via e-post 2005-05-12 med major Pär Elofsson (desk officer 
för Kosovo vid ATK).  
 
Eriksson: Intervju 2003-11-18 med forskningsledare Pär Eriksson (FOI 
Försvarsanalys, Stockholm). 
 
Erlandsson: Intervju via telefon och e-post 2004-05-11 med övlt Carl 
Erlandsson (OPIL,  J8). 
 
Helenius: Intervju 2004-03-29 med mj Rolf Helenius (finsk utbytesofficer och 
lärare vid Livgardet SWEDINT/ PfP Training Centre, Kungsängen). 
 
Lindahl: Intervju på telefon 2004-05-05 med övlt Jan Lindahl (HKV GRO 
GEN Förband. Chef för signalspaningsenheten ingående i KS 01).  
 
Lövstedt: Intervju 2003-11-04 med överingenjör Helge Lövstedt (FOI 
Försvarsanalys, Stockholm). 
 
Marjamäki: Intervju 2004-05-10 via e-post och tolk med Asta Marjamäki 
(ekonomiavd FINCENT). 
 
Pålsson: Intervju 2004-02-26 med mj Gösta Pålsson (lärare vid Pfp Training 
Centre, SWEDINT, Almnäs., ställföreträdande kompanichef i Bosnien, BA01, 
och Kosovo , KS05). 
 
Qvist: Förfrågan rörande organisation och utrustning till övlt Magnus Qvist 
(chef för Teknik/Fortdetaljen vid ATK/G4), besvarad via e-post mars 2004 i 
form av organisationssammanställning.  
 
Ramsten: Intervju via e-post 2004-03-10 och 2004-04-09 med lt Peter 
Ramsten (rekryteringsofficer vid FINCENT, Ninisaalo, Finland). 
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6.4 Källor på internet 

6.4.1 Rörande Finland 
Den finska Försvarsmaktens hemsida: Puolustusvoimat, Försvarsmakten, The 
Finnish Defence Forces [Online]. (2004, 27 april).  
http://www.mil.fi/varusmies/arvomerkki/index_sv.dsp 
 
Det finska finansministeriets hemsida/Statens budgetpropositioner: 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2003  
[Online]. (2004, 9 maj) 
http://budjetti.vm.fi/indox/tae/ruotsi/2003/frame_2003.html 
 
Lag om Försvarsmakten 31.5.1974/402 Online. (2004, 27 april). 
http://www.finlex.fi/svenska/lags/index.html 
   
Statens författningsdata Finlex, [Online ]. (2004, 4 mars), 
http://www.finlex.fi/pdf/saadkaan/E9840514.PDF 
 

6.4.2 Rörande Sverige 
Anförande av försvarsminister Leni Björklund vid Folk och Försvars 
rikskonferens, 2003-01-21 [Online]. (2003, 1 december). 
http://www.regeringen.se/galactica/service=irnews/action=obj_show?c_obj_id
=48562. 
 
Anförande av försvarsminister Leni Björklund vid Folk och försvars 
rikskonferens 2004-01-20 [Online]. (2004, 27 februari) 
http://www.regeringen.se/galactica/service=irnews/owner=sys/action=obj_sho
w?c_obj_id=57959 
 
Den svenska Försvarsmaktens hemsida [Online]. (2004, 4 mars). 
http://www.mil.se/article.php?id=403 
 
Den svenska Riksbankens hemsida: Sveriges Riksbank/Ränte.och valutakurser 
[Online], 2004, 9 maj). http://www.riksbank.se/upload/7621/ack0312.xls 
 
Regeringens proposition: Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (2001/02:10) 
[Online] (2004, 8 mars) 
http://forsvar.regeringen.se/propositionermm/propositioner/pdf/p200102_10.p
df 
 
Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Försvarsmakten [Online]. 
(2004, 4 mars) 
http://forsvar.regeringen.se/propositionermm/regleringsbrev/pdf/2003/FM_02
1219.pdf 
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Rapport från Riksrevisionsverket 2003-06-12: Försvarets omstrukturering.   
Granskning av  planering och genomförande [Online] (2004, 8 mars) 
http://www.riksrevisionen.se/templates/OpenDocument.aspx?documentid=29
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Abstract 
 
”Intentions or actions” − Why ambitions in the field of security politics cannot 
always be put into action in the form of military output or capabilities. 
 
The aim of this thesis is to explain why Sweden, − despite greater resources and 
relatively clear political priorities, − seems to have less capability than Finland in the 
field of peace-support operations. The study seeks explanations by comparing 
Swedish and Finnish infantry battalions deployed in Kosovo. The comparison 
includes manning, training, readiness, flexibility, sustainability, capability of 
independent operations, interoperability and costs. In the study the following 
questions are examined: 
 
−  Which of the two compared units is the most capable of carrying out different     
    operations quickly and flexibly (as measured with the criteria above)?                              
– What are the costs of manning, training and maintaining the different units?                             
–  How can differences in the capability to execute operations quickly and flexibly at   
    national armed forces level be explained (using the answers to the first two    
    questions)? 
 
One conclusion is that the Swedish and Finnish battalions deployed in Kosovo in 
2003 have the same capability of executing their missions, i.e. to carry out operations 
quickly and flexibly. There are however differences in costs between the Swedish and 
Finnish units.  The main reasons for these differences are, among other things, to be 
found in the more expensive Swedish methods of training and the higher costs of 
personnel in the Swedish unit.  However, the study also shows that there are 
differences in administrative procedures as well between the techniques used in each 
country when presenting costs, which make comparisons between military units from 
different countries more complicated than the simple comparisons of number of 
personnel to costs often seen in the media. 
 
   
 
 


