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Strategiskt management av krishanteringsstyrkan 
Syftet med uppsatsen är att genom empirisk forskning beskriva hur statsmakten, i 
uppsatsen syftande på regeringskansliet och Försvarsmakten, har förberett processen kring 
finansieringen av en potentiell europeisk krishantering som inte har allokerade medel i 
statsfinanserna för 2003? Med strukturering av Premfors policyanalys svarar uppsatsen på 
två frågor; Hur regeringskansliet och Försvarsmakten förberett beslutet om finansiering av 
svenskt deltagande i en europeisk krishantering när kostnaderna överstiger anslaget för 
fredsfrämjande truppinsatser och om det finns skillnader i uppfattning mellan dessa 
intressenter kring hur finansieringen skall ske. Efter analys av ett antal intervjuer och av 
propositioner, brev och skrifter framkom svaret på frågeställningarna; Regeringskansliet, 
men inte Försvarsmakten, har förberett sig på en finansiering utanför anlagsposten för 
fredfrämjande insatser. Regeringskansliet har slagit ihop två anslag till ett för att få 
flexibelt management av de medel som riksdagen fördelar i statsbudgeten till 
förbandsverksamhet och fredfrämjande truppinsatser. Det visade sig även att 
regeringskansliet och Försvarsmakten faktiskt har en tydlig skillnadsuppfattning kring hur 
en finansiering utanför anslagsposten skall ske. Premfors analysmodell visade att 
policyproblemet ligger i ett otydligt regleringsbrev från regeringen till Försvarsmakten 
Bilaga: Frågeställningar vid intervjuer 
 
Nyckelord:  
Internationella insatser, fredsfrämjande insatser, EU-krishantering, EU-HFC, 
krishanteringstyrkan, strategiskt management, management, policyanalys, 

 
 
 



 FÖRSVARSHÖGSKOLAN     C-UPPSATS  
          Chefsprogrammet  01-03  19 100:2041 
          Major Åke Willberg           2003-05-27  Exemplar ___ av 3 
 
 

 
Abstract 

 
Strategic management of the Swedish 

dedicated military force for  
European Union crises management 

 
 

The purpose of this essay has been to, based upon interviews of administrative 
officials and analyses of governmental documents, describe how the 
governmental authorities, represented by the Ministry of Defence, ministry of 
Finance and the Swedish Armed Forces, have prepared the strategic process of 
financing the budget deficit of the Swedish military forces participation in 
European Union crises management. The essay primary answers to two 
questions. How are the preparations are done and if there a difference in the 
actors view of how the financial issues should be resolved. The method applied 
by the author was a model of policy analysis and a model of decision-making 
analysis gave the following conclusions. Preparations have been done to make 
it possible to move allocated assets in the defence budget between the peace 
time administration and training of the Swedish Armed Forces and Swedish 
Armed Forces, specific task of performing international peace keeping 
missions. The essay points out that the unclear regulating instructions from the 
government to the Swedish Armed Forces are the policy problem. 
Consequently, the governmental actors have a different view of how the 
finance the budget deficit. 
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1 Inledning 
 

”Ärade åhörare, 
Arbetet med att stärka samarbetet kring säkerhet i Europa fortsätter. Det är 
nödvändigt. En förmåga att hantera de kriser vi står inför, i Europa och utanför, 
är en gemensam angelägenhet. Sverige skall fortsätta att utveckla sin förmåga att 
bidra till internationell krishantering. Det är en naturlig fortsättning på det 
internationella engagemang vi haft sedan decennier tillbaka. Ett engagemang som 
fortsätter att växa i betydelse. Vi skall också fortsätta att utveckla den europeiska 
krishanteringsförmågan. Vi arbetar aktivt för att stärka, och bidra till, EU: s 
krishanteringsförmåga. Vi bidrar aktivt till utvecklingen av Partnerskap för Fred. 
Vi driver aktivt fördjupningen av det nordiska samarbetet kring 
krishanteringsinsatser. Sverige skall fortsätta att engagerat och seriöst bidra till 
FN:s krishanteringsinsatser. Vi skall fortsätta att bidra till arbetet inom OSSE. 
 
Allt detta ställer krav på utvecklingen av vårt försvar. Hårt arbete, många svåra 
prioriteringar och många tuffa beslut kommer även framöver att krävas för 
skapa en försvarsmakt som kan leva upp till dessa krav. Vi har gjort mycket, men 
mycket återstår att göra” 
 

Ur Försvarsminister Leni Björklunds tal på  
Folk och Försvars konferens i Sälen 2003, egen fetmarkering 

 
Utveckla europeiska krishanteringen, hårt arbete, många svåra prioriteringar 
många tuffa beslut kommer att krävas. Vad ger försvarsministern uttryck för 
egentligen? Vad kan hon syfta på? Uppsatsen kommer att belysa det strategiska 
mangementet av den svenska krishanteringstyrkan och skillnaderna i 
statsmaktens uppfattning av hur en finansiering skall ske av den militära trupp 
vi är beredda på att skicka utomlands. Har statsmakten en enig uppfattning om 
hur finansieringen skall gå till? I uppsatsen kommer management på en 
national och militärstrategisk nivå att belysas.1 Ett strategiskt management 
innebär att ekonomiska medel är avgörande för hur delar av svensk säkerhets 
och utrikespolitik planeras och kan realiseras. Detta fenomen studeras i 
uppsatsen. Den sammanvägda försvars, ekonomisk, utrikes och finanspolitik 
som utövas kommer att belysas utifrån intressenters uppfattning eller uttalad 
vilja eller ambition. 
 
Om vi är normativa för ett ögonblick och ser på nationalstaten Sverige från ett 
rationellt perspektiv kan vi konstatera att vi lever i en säkerhetspolitisk 
omvärld full av dynamik och förändringar. Nationalstaten Sverige utgör en 
säkerhetspolitisk aktör på den Europeiska arenan men är en något mindre aktör 
på den större internationella arenan. Europeiska Unionen med sina 
medlemsstater, stora ekonomiska resurser och politiska möjligheter utgör en av 
de betydande aktörerna på den internationella säkerhetspolitiska arenan. Det är 
                                                 
1 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=250031, 2003-02-27 Vad är 
management? Konsten att leda politiskt, ekonomiskt, ledarskap management  (eng., eg. 'drift', 'förvaltning'), ett 
anglosaxiskt begrepp som spritts till många andra språk, syftar i Sverige dels på cheferna på olika nivåer i företag och 
organisationer, dels på den "konst" eller det yrke som utövas av dessa chefer. Den teoribildning som utvecklats över 
åren med utgångspunkt från den sistnämnda betydelsen utgör en deldisciplin i ämnet företagsekonomi 
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således genom och tillsammans med den Europeiska Unionen vi får störst 
möjlighet att påverka vår närmaste omvärld.  

1.1 Bakgrund 
Sverige har anmält nästan 3000 man och flera olika kvalificerade förband 
bestående av mekaniserade markstridsförband, ubåtar, korvetter och JAS-
flygplan till Europeiska Unionens styrkeregister Helsinki Headline Goal 
Cataloge (HHC). Förbanden i denna katalog skall med en kort beredskapstid 
kunna delta i en beslutad europeisk krishantering. Alla dessa förband bör ha 
faktiska möjligheter, både ur ett viljeperspektiv eller en nationalstrategisk 
utgångspunkt, men även ur en finansiell realiserbarhetssynvinkel för att kunna 
räknas till ett instrument in Unionens gemensamma utrikes och 
säkerhetspolitik. Denna politik utgör en säkerhetsgemenskap som tydligt kan 
exemplifieras med de internationella relationerna i Europa som sedan andra 
världskriget utvecklats till ett nätverk av transnationella relationer. Dessa 
sammanflätade relationer gör det allt svårare att särskilja på inrikes och 
utrikespolitik.2 Det skulle kunna utryckas så att den Europeiska Unionens 
gemensamma utrikes och säkerhetspolitik har ett slags kundförhållande till ett 
svenskt bidrag till den gemensamma krishanteringen. Europeiska Unionen är 
därmed indirekt beroende av Svenskt management av krishanteringsförbanden. 
Beslutsprocessen innehåller ett flertal olika intressenter. Den nationella 
huvudintressenten är regeringskansliet med försvars, utrikes och 
finansdepartementen. Försvarsmakten är den andra intressenten i det avseendet 
att den är genomföraren, både i uppbyggnad av förmåga och i praktiskt 
genomförande. Svensk finansiering av statens utgifter följer den demokratiska 
dagordningen som är fastställd av riksdagen. En gång per år, på hösten, lämnar 
regeringen en budgetproposition till riksdagen för omröstning och en gång per 
år, på våren, lämnar regeringen in sitt tillägg eller korrigering till 
budgetpropositionen. Den lämnas in  tillsammans med förslag till riktlinjer för 
den ekonomiska politiken samt budgetpolitiken för de närmaste åren. Det är 
vid dessa två tillfällen som regeringen normalt kan fördela medel mellan 
statens olika utgiftsområden.3 

1.2 Problembeskrivning 
Sveriges riksdag har anmält flera förband till Europeiska Unionens militära 
krishanteringsförmåga.  De militära förbanden har en beredskapstid på 30-60 
dagar innan de skall kunna genomföra en insats inom EU:s omfattande  
krishanteringsområde som sträcker ut sig i en 400 mils radie från Bryssel.4 
 

                                                 
2 Aggestam, Engelbrekt, Wagnsson, Winnerstig, Europeisk säkerhetspolitik, Studentlitteratur 2000 sid 46 
3 http://finans.regeringen.se/propositionermm/propositioner/bp03/budgetprocessen.htm, 2003-04-19 
4 Helsinki Headline Goal Process  
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                                                  Figur 1, Område för Europeiska Unionens krishantering, egen bearbetning5 

Den omfattande radien innebär att flera potentiella krisområden såsom Balkan, 
Israel och Irak innesluts och kan komma att omfattas av en Europeisk 
krishantering. Inför ett svenskt deltagande skall insatserna finansieras.  De 
svenska förbanden är kostnadskalkylerade men i huvudsak inte budgeterade i 
regeringens budget för statens utgifter 2003. Om en europeisk krishantering 
blir aktuell med begäran om deltagande av svenska militära förband kommer 
det att uppstå en situation där statsmakten behöver ta beslut om deltagande och 
finansiering av krishanteringen. När beslut skall tas, i synnerhet när det är 
vägval, avgörande och viktiga beslut, uppstår i regel en omfattande process 
innan det faktiska beslutet tas. I denna process som föregår beslutet eftersträvas 
ofta rationalitet i balans med acceptans och effektivt resursutnyttjande.6 Mot 
den bakgrunden kan flera olika alternativ för finansiering av genomförandet av 
krishanteringen uppstå. Skall krishanteringen genomföras inom det totala 
anslaget för Förvarsmakten? Är det troligt att ytterligare medel tillförs eller 
måste Försvarsmakten låna pengar ur den nationella beredskapskrediten? 
Kvarstannar ambitionen att delta i krishanteringen när priset blir för högt. Kan 
vi verkligen leva upp till våra åtaganden? Det finns mängder av politiska och 
ekonomiska konsekvenser för samhället. Ett strategiskt management av svensk 
militär krishanteringsförmåga är av betydelse för vår gemensamma utrikes och 
säkerhetspolitik inom unionen men även för vår nationella militärstrategi och 
doktrinära utveckling 
 

                                                 
5 Radiens utsträckning är ungefärlig då hänsyn inte tagits till kartans projektion eller att exakt origo finns 
i Bryssel, Belgien 
6 Sundelius Bengt et al, Krishantering på svenska - teori och praktik, N&S Förlag AB,  1997 sid 22 
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1.3 Problemformulering 
I regeringens regleringsbrev till Försvarsmakten för 2003 finns 1,2 miljarder 
avsatta inom försvarets budget (anslagspost 6:1.2 fredsfrämjande truppinsatser) 
för internationella insatser.7 Det budgeterade beloppet täcker i princip bara de 
redan beslutade fredsbefrämjande insatserna. Skulle regeringen och riksdagen 
fatta beslut om en krishantering inom unionens gemensamma utrikes och 
säkerhetspolitik behövs ett finansieringsbeslut för att kunna realisera det 
svenska deltagandet i den beslutade krishanteringen. Problemet är 
uppmärksammat av bland annat försvarsberedningen och givetvis finns det 
idag olika förslag och uppfattningar hur finansiering skall ske. Är en längre 
internationell insats inom europeisk krishantering verkligen realiserbar? Vilka 
är de säkerhetspolitiska konsekvenserna om finansieringen inte är beslutad? 
Hur väl har egentligen statsmakterna i generella termer förberett 
finansieringsbeslutet? Kommer regeringen att ta beslut om omfördelning inom 
utgiftsområdet och på så vis göras tillskott av medel vid en insats eller kommer 
insatsen att genomföras inom Försvarsmaktens ramanslag. Vad kommer våra 
politiker välja? Konsekvenserna för Försvarsmakten är olika beroende på hur 
val av finansiering fattas. Finns det trovärdighet i resursanmälan kontra avsatta 
medel eller förberett beslut att tillföra medel?  Inom EU finns det krafter som 
ställer krav på att nationalstaterna skall reservera pengar till krishantering 
nationellt eller i en europeisk fond.8 Var förväntar sig Försvarsmakten att 
medel kommer ifrån. Kommer svensk deltagande i europeisk krishantering att 
kunna genomföras? Kvarstannar ambitionen när priset blir för högt. Kan 
Sverige leva upp till sina åtaganden? Kan man välja att avstå från 
krishantering?  
 
Beslut om en krishantering utanför den ekonomiska anslagsposten är inte 
tidigare genomförd. Ett sådant beslut har hittills aldrig tagits men behovet kan 
uppstå snabbt. Förbanden som är anmälda har bara 30 till 90 dagar 
beredskapstid till en eventuell insats.  Kommer det att vara finnas möjligheter 
för svenska förband att delta i unionens gemensamma utrikes och 
säkerhetspolitik? Kärnproblemet är: Hur är väl är processen egentligen 
förberedd?  

1.4 Syfte och frågeställningar 
Vad har statsmakten gjort för processförberedelser för att kunna besluta om 
deltagande i en europeisk krishantering med svenska militära förband när 
allokerade medel för fredsfrämjande truppinsatser är upparbetade. Finns 
processen förberedd? Vad har statsmakten gjort för att skapa det strategiska 
management som krävs för att göra en tillräckligt snabb avvägning mellan 
politisk rationalitet, hushållning med militära och ekonomiska resurser, och 
politisk konsensus eller acceptans som krävs för att kunna uppfylla de 
tidsmässiga beredskapskraven på 30 till 60 dagar.  
  
                                                 
7 Regeringsbeslut 29 , regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Försvarsmakten, Sthlm, 2003 sid 36 
8 Uttalat av Anders Oljelund, EU-ambassadör, vid FHS besök i Bryssel, 2002-11-01 
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Syftet med uppsatsen är att genom empirisk forskning beskriva hur 
statsmakten, i uppsatsen syftande på regeringskansliet och Försvarsmakten, har 
förberett processen kring finansieringen av en potentiell europeisk 
krishantering som inte har allokerade medel i statsfinanserna för 2003?  
 
De frågeställningar som besvaras i uppsatsen är följande: 
 

 Hur har regeringskansliet och Försvarsmakten förberett beslutet om 
finansiering av svenskt deltagande i en europeisk krishantering när 
kostnaderna överstiger anslaget för fredsfrämjande truppinsatser? 

 
 Finns det skillnader i uppfattning mellan intressenterna, på 

regeringskansliet och i Försvarsmakten, kring hur finansieringen skall 
ske?  

1.5 Avgränsning 
I uppsatsen görs två avgränsningar: Regeringskansliet representeras av de 
verkställande departementena av svenskt bidrag av krishantering. 
Utrikesdepartementet har betydande och dominerande roll för beslutet av att 
det blir ett svenskt deltagande men det är inte specifikt den process jag 
avhandlar i uppsatsen. Utrikesdepartementet avgränsas motvilligt bort därför 
att departementets intresse för finansieringsproblematiken finns på viljenivå. 
Detta departement behöver inte bära konsekvenser av finansieringen som 
försvarsdepartementet, finansdepartementet och Försvarsmakten behöver göra. 
För att kunna besvara uppsatsens syfte räcker det att regeringskansliet är 
representerade av finans och försvarsdepartementet. Uppsatsen omfattar 
perioden år 2000 till och med 2003-04-28 då den sista datainsamlingen 
genomfördes vid försvarsdepartementet. 

1.6 Begreppsförklaringar 
Krishanteringstyrkan 
 

Svensk militär trupp som är anmälda till Helsinki 
Headline Goal Cataloge. (HHC) 

Management Konsten att leda. Politiskt och ekonomiskt ledarskap 
GUSP Gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken inom 

EU, CFSP.(Common Foreign and Security Policy) 
Svensk 
säkerhetspolitik 

Ett spel och samarbete mellan utrikes- och 
försvarspolitiken där utrikespolitiken kan uppfattas 
som överordnad. Idag innefattar säkerhetspolitiken det 
vidgade säkerhetsbegreppet omfattande sektorer inom 
politik, militär, ekonomi, samhälle, och ekologi. 

Utgiftsområde 
 

Samlade utgifter i svenska statsbudgeten sorterade på 
exempelvis Totalförsvar, Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg, Rättsväsendet, Utbildning och 
universitetsforskning, et cetera. 

Anslag Tilldelade medel och uppgifter inom utgiftsområdet, 
kallas även ramanslag. 
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Anslagspost Uppdelning av ett anslag i specificerade uppgifter 

med allokerade medel i ett regleringsbrev. 

1.7 Tidigare forskning 
Jag har inte kunnat finna någon forskning på området management av svenskt 
bidrag till krishantering. Närliggande forskning är gjord av Tomas Dahlmark; 
Internationaliseringen av den svenska Försvarsmakten sett ur ett 
policyperspektiv med fokus på åren 1992-2001, Jämvikt eller förändring? 
Försvarshögskolan, 2002. Johan Norman; EU: s militära krishantering, en 
bristinventering. Strategiska institutionen, Försvarshögskolan, 2001. 

1.8 Disposition 
I uppsatsen kommande andra kapitel redogör jag för två teoretiska 
anknytningar, Premfors policyanalys och Sundelius beslutsmodell 
beslutsfattarens balansakt. Jag presenterar kort Premfors teoretiska modell för 
policyanalys och uttrycker att jag kommer att analysera policyproblemet, 
beslutsalternativens konsekvensyttringar och beslutsfasen med denna modell. 
Vidare i kapitlet beskriver jag kort Sundelius beslutsmodell och hur jag 
kommer att använda beslutsfattarens balansakt i kombination med 
policyanalysens modell i analysen av beslutsfasen. Det tredje kapitlet är ett 
metodkapitel och beskriver det deduktiva angreppssättet och den deskriptiva, 
kvalitativa innehållsanalysen jag gör av mitt insamlade empiriska material. I 
det fjärde kapitlet presenterar jag empirin: Jag beskriver Europeiska Unionens 
gemensamma säkerhetspolitik och den aktuella nationella management-
processen för att skapa en fond till det strategiska manegement som avses i 
uppsatsen. I den avslutande delen av kapitlet presenterar jag resultatet av text 
och intervjuanalysen. Jag påbörjar redan här den faktiska analysen och för med 
mig slutsatser till det femte kapitlet där teorierna kopplas in i analysen. I det 
avslutande kapitlet för jag en diskussions kring svenskt strategiskt management 
av krishanteringsstyrkan. I detta slutliga kapitel svarar jag explicit på 
uppsatsens frågeställningar och föreslår vidare forskning. 

2 Teori 

2.1 Inledning 
Strategi kan i vid mening definieras som läran och sammanhanget mellan mål 
och medel.9 Den nationella strategin är statens orkestrering av alla tillgängliga 
politiska verktyg där ekonomi och militärmakt ingår jämte diplomati och 
psykologi.10 Strategiskt management är i uppsatsen det ekonomiska ledarskap 
som utövas av chefer och beslutsfattare i statsmakten, här regeringskansliet och 
Försvarsmakten. Den strategiska användningen av ekonomiska medel för att nå 
eller främja politiska mål en del av nationalstrategin.11 För att kunna förstå och 

                                                 
9 Diesen Sverre, Militær strategi, J.W. Cappelens Forlag a.s, Oslso 2000, sid 19 
10 Ibid., sid 17 
11 Sverre Diesen Föreläsning  i strategi vid FHS  2002-04-02 
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få insikt det strategiska management som statsmakten, regeringskansliet och 
Försvarsmakten utövar inom internationell krishantering behöver vi knyta an 
till en eller flera teoribildningar. Policyanalys och en statsvetenskaplig 
beslutsmodell, beslutsfattarens balansakt, utgör de perspektiv som om möjligt 
kan belysa och tydliggöra beslutsprocesserna hos intressenterna 
regeringskansliet och Försvarsmakten.  

2.2 Policyanalys 
Policyanalysen är ett mångdisciplinärt och professionellt kunskapsfält vars 
främsta egenskap ligger i ambitionen att förena insikter från såväl olika 
vetenskaper som den politisk-administrativa praktiken i en uttalad strävan att 
lösa policyproblem.12  
 
Policy i det har sammanhanget står för programförklaring eller uttryckligen 
deklarerade linjer för en verksamhet.13 I detta fall en offentlig policy. Det är 
inte alltid en policy är klar och tydlig varken för betraktaren eller varken för 
den som lyder under den faktiska policyn. Det kan bero på att policyn oftast 
består av kedjor av beslut. Det objekt som omfattas av policyanalysen är dessa 
offentliga handlingslinjer eller program innefattande kedjor av 
sammanhängande beslut och deras genomförande. Policyanalysens syfte är att 
bidra till lösningen av ett policyproblem och kan ofta leda till att en analytiker 
kan formulera sina rekommendationer.14  Teorin förekommer och används vid 
all policyorienterad forskning, systematisk analys av offentlig politik och 
statsvetenskaplig forskning som har policyprocessen i fokus men även vid 
ekonomisk analys av beslutsalternativ.15 
 
Vid en beskrivning av policyanalysen blir modellen att utgå ifrån ett antal 
faser. Premfors har avgränsat sig till sju faser i sin fasmodell. De är i en 
processordning Problem, Alternativ, Rekommendation, Beslut, Genomförande, 
Utvärdering och Återföring.16 Sammanhanget mellan momenten i modellen 
visas i figur 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 Premfors Rune, Policyanalys, Studentlitteratur, Lund, 1989, sid 5  
13 Ibid., sid 9 
14 Ibid., sid 16 
15 Ibid., sid 19 
16 Ibid., sid 44 
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Ett policyproblem är ett tillstånd som en aktör anser vara otillfredsställande och 
offentligt kräver att det bör förändras. Denna definition av Policyproblemen 
innebär att de skall betraktas som subjektiva.17  
 
Problemfasen karaktäriseras av att i denna fas identifieras och struktureras 
policyproblemet. Identifieringen handlar om att finna rätt problemområde att 
analysera. Problemidentifieringen kan enligt Premfors ifrågasättas ifall det 
verkligen är en uppgift för policyanalytikern. En problemidentifiering kan 
lämnas åt andra exempelvis en uppdragsgivare men en problemsökning och ett 
problemval faller väl in i analytikerns arbete med modellen. Ett arbete med 
problemval kan utföras enligt ett antal mer eller mindre rationella matriser eller 
beslutsträd eller kombinationer av dessa.18 Här genomförs själva 
struktureringen av problemet. Problemfasen kan ses som miniatyrform av en 
egentlig analys. Vad vi bör ha i minne är att denna aktivitet ofta präglas av 
vilken kompetensbakgrund analytikern har. Här blir perspektivet viktigt för hur 
arbetet med analysen görs. Vilken tyngdpunkt och vilken struktur får 
problemet.19  
 
Nästa fas är alternativfasen och nu söks och värderas ett antal olika lösningar. 
Rationalisten uppfattar denna fas som i princip problemfri men med andra 
perspektiv kan denna fas uppfattas som besvärlig. Den kräver en kreativ 
intelligens och det är svårt att visa metoder som främjar kreativt beteende.20 
Inspiration för alternativskapande kan hämtas från erfarenheter från samma 
eller liknande problem-situationer men också från analogier och utveckling av 
olika vetenskaper.21 För att lyckas i denna fas skall endast ett fåtal lösningar 
skall värderas. I denna c-uppsats kommer inte olika alternativ tas fram däremot 
kommer olika funna alternativ att värderas utifrån en metod som kallas för 
beslutsanalys. Denna analysmetod är en snabb och lämpad för 
alternativvärdering i situationer där en beslutsfattare har att ta ställning till ett 
fåtal alternativ. Metoden är också lämpad för situationer där beslutsfattaren 
konfronteras med serier av beslut där föregående beslut ger förutsättning för 
det senare beslutet.22 Beslutsanalysen kan använda sig av en grafisk modell 
som benämns för beslutsträdet. Detta beslutsträd strukturerar policyproblemet 
och åskådliggör konsekvenserna av handlingsalternativen på ett pedagogiskt 
sätt. 
 
Rekommendationsfasen inträder när analytikern har bestämt sig för ett eller 
flera alternativ och beskriver dessa som olika handlingslinjer. En 
argumentation kopplat till rationella mål resulterar i en rekommendation av en 
handlingslinje. De kriterier som utvecklas inför sammankopplingen mellan mål 
och alternativens egenskaper präglas ofta av analytikerns kompetensbakgrund 

                                                 
17 Premfors Rune, Policyanalys, Studentlitteratur, Lund, 1989, sid 48 
18 Ibid., sid 54 
19 Ibid., sid 55 
20 Ibid., sid 64 
21 Ibid., sid 64-65 
22 Ibid., sid 73-76 



 FÖRSVARSHÖGSKOLAN     C-UPPSATS  
          Chefsprogrammet  01-03  19 100:2041 
          Major Åke Willberg           2003-05-27  Sidan 9 av 43 
 
 
 
men också uppdragsgivarens ställda mål.23 Kriterierna flexibilitet och 
förutsägbarhet i beslutsfattandet kommer att inta en särställning under 
rekommendationsfasen.24 I denna c-uppsats kommer inte någon 
rekommendation av handlingslinjer att ske då det inte ingår i uppsatsens syfte 
eller frågeställningar.  
 
I beslutsfasen kan ses åtminstone fyra olika beslutssituationer. När beslutsfasen 
inträder visar det sig att den förutom själva aktiviteten kring det själva 
beslutsfattandet, även innehåller de omedelbara åtgärderna, 
beslutsförberedelserna samt de åtgärder man vidtar för att expediera och 
kommunicera besluten.25 Fasen kan även innehålla en andra situation där 
beslutet fattar sig själv. Detta gäller framför allt problem som inte är alltför 
kontroversiella. I detta fallet går hela processen som på räls. En tredje situation 
i beslutsfasen kan även innefatta vad som kallas icke-beslut (sic). En 
systematisk underlåtenhet att fatta beslut kan få viktiga konsekvenser. Den 
fjärde beslutssituationen är otydliga beslut. Den präglas av  en balansakt mellan 
behov av acceptans, konsensus och resursanvändning.  
 
Genomförandefasen omfattar tiden eller skeendet från den formella beslutet till 
dess att handlingslinjen omsätts i praktiskt verksamhet. Här har analytikern 
framför allt en roll i att analysera implementationen av besluten.26 Det är 
generellt sett en viktig process i policyanalysen men i denna c-uppsats 
omfattning finns det faktum att det inte har skett ett genomförande av svenskt 
deltagande i europeisk krishantering och mot den bakgrunden kommer inte 
denna fas att finnas med i analysen.27 De två följande faserna i policyanalysen 
omfattar utvärderingsfasen och återföringsfasen. Dessa båda faser är analysen 
av genomförandet av handlingslinjerna och erfarenhetstagandet centrala 
kriterier. Har handlingslinjerna uppfyllt målsättningarna och de konkreta 
lärdomarna återförs till beslutsfattaren?28 Mot samma bakgrund att beslut om 
krishantering ej tagits kommer inte c-uppsatsen att omfattade dessa två 
avslutande faser. 

2.3 Beslutsmodellen enligt Sundelius et al 
Sundelius et al: s beslutsmodell diskuterar utifrån tio olika teman.29 Dessa tio 
teman har en karaktäristika som kan låta sig formuleras som öppna frågor för 
att förstå dess innebörd och helheten. Beslutsenheter – Skapandet av grupper 
för beslutsfattning. Hur och vad händer vid bildandet av beslutsgrupper?   
Probleminramning - Den initiala probleminramningen, vem eller vilka gjorde 
det och vilket utfall fick det i beslutsprocessen? Politiskt samförstånd - Hur hög 

                                                 
23 Premfors Rune, Policyanalys, Studentlitteratur, Lund, 1989, sid 88-90,  
24 Ibid., sid 96 
25 Ibid., sid 114 
26 Ibid., sid 120 
27 I ett förslag till kommande forskning skulle genomförandefasen kunna studeras inom ramen för en c-
uppsats vid chefsprogrammet på Försvarshögskolan. 
28 Premfors Rune, Policyanalys, Studentlitteratur, Lund, 1989, sid 132-148 
29 Sundelius Bengt et al, Krishantering på svenska - teori och praktik, N&S Förlag AB,  1997, sid 139 
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grad av samförståndslösning har beslutsprocessen eller bildandet av den 
kritiska Kärnan av beslutsfattare? Organisatoriskt profilsökande eller 
revirbevakande konkurrens – Hur förstärks konkurrensen mellan aktörer i 
krishanteringen? Vilka konsekvenser kan härledas till detta? Sundelius et al: s 
presenterar tio teman som skall få forskaren att förstå och även kunna beskriva 
ett visst skeende eller förmåga som återfinns i beslutsprocesserna. Man skulle 
kunna säga att en slags helhetssyn eftersträvas. Angreppssättet kan anses vara 
kognitivt. Tiopunktsmodellen uppfattar jag som seriell eller åtminstone som en 
sekventiell modell där en eller flera av punkterna kan användas i serie eller i 
sekvens för att analysera en beslutsprocess. De tio teman hjälper oss att 
förklara agerandet, komparationer och övergripande mönster i svåra 
beslutsprocesser. Det som avgör vilket angreppssätt som väljs är egentligen 
vilken grundsyn forskaren har eller vilken grundsyn aktörerna i 
beslutsfattningen representerar. När beslut skall tas, i synnerhet när det är 
vägval, avgörande och viktiga beslut, uppstår i regel en omfattande process 
innan det faktiska beslutet tas. I denna process som föregår beslutet eftersträvas 
ofta rationalitet i balans med acceptans och effektivt resursutnyttjande.30 Denna 
beslutfattarens balansakt är ständigt återkommande i de flesta processer. Figur 
3 åskådliggör på ett grafiskt sätt hur denna balansakt kan te sig för 
beslutsfattaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Motiv för val av teorianknytning 
Inom mitt ämnesval är Premfors policyanalys den teori som bäst fyller behovet 
av teorianknytning och ger mig en möjlighet att följa handlingslinjen och 
därmed managementperspektivet av krishanteringsstyrkan.  Policyanalysen 
innehåller tre faser som jag väljer att studera; problem, alternativ och beslut. 
Teorin kommer att utgöra ett bra stöd för struktur och disposition i 
diskussionskapitlet. Beslutsmodellen enligt Sundelius et al är inte tillräckligt 
utvecklad för, och kan inte tillämpas, på en kedja av handlingar som 
management av krishanteringen innebär eller kan innebära. Den är en bättre 
                                                 
30 Sundelius Bengt et al, Krishantering på svenska - teori och praktik, N&S Förlag AB,  1997, sid 22-23 
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modell för analys av beslutsfattande under tidspress och kris. Beslutsmodellen 
enligt Sundelius et al passar dock utmärkt att använda i policyanalysens 
beslutsfas. Jag väljer där att föra en diskussion utifrån modellens balansering 
av beslut och kombinerar det med policyanalysens främsta egenskaper, 
ambitionen att förena insikter från såväl olika vetenskaper som den 
politiskadministrativa praktiken i en uttalad strävan att finna och föreslå 
lösningar  policyproblem.31 

3 Metod 
3.1 Kvalitativ Metod 
Undersökningen har ett deduktivt angreppssätt och metoden är deskriptiv, 
kvalitativ innehållsanalys.32 Det deduktiva angreppssättet kommer sig av att jag 
redan från början valt att beforska området och analysera utifrån Premfors teori 
policyanalys och till delar Sundelius Beslutsfattarens balansakt.33 Detta 
angreppssätt passar väl ihop med den kvalitativ metod jag valt. Att välja den 
kvalitativa metoden för att forska i ämnet är naturligt. Ett insamlande av empiri 
genom intervju och textanalys är en lämpligt för forskningen och resultatet. I 
det fall att vi hade ett flertal historiska och genomförda beslut i svenskt 
deltagande i europeisk krishantering skulle en fallstudie kunna ha genomförts. 
För att finna olikheter mellan intressenter är intervju med analys och textanalys 
en lämplig metod för att identifiera var olikheterna förekommer. 

3.2 Intervjuer  

Urval 
Regeringskansliet utgörs av regeringens olika departement och det är på 
regeringskansliet ärenden för regeringsbeslut och propositioner till riksdagen 
bereds. Beslut om ett svenskt deltagande i en Europeisk krishantering kommer 
att beredas av detta kansli och därför har jag valt att intervjua handläggare som 
arbetar med ett management av vår krishanteringsstyrka. På finans- och 
försvarsdepartementet har jag kontaktat kansliets informationstjänst som lett 
mig vidare till lämpliga respondenter. Detta har genomförts med avsikt att 
finna central placerade källor för att komma nära besluts och förståelsecentrum 
i mot de frågor jag ställer.34 Jag har valt att intervjua handläggare hos 
respektive intressent. Min bedömning är att det är dessa som genom sin 
kontinuitet har den bästa sakkunskapen och största erfarenheten av hur 
processen genomförs och är tänkt att genomföras på regeringskansliet. 
Försvarsmaktens högkvarter är den högsta beslutande instansen i 
organisationen. På högkvarteret sker ledningen av Försvarsmakten och här sker 
kontakterna med den politiska nivån. Överbefälhavaren är Försvarsmaktens 

                                                 
31 Premfors Rune, Policyanalys, Studentlitteratur, Lund, 1989, sid 5  
32 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 1996, sid 30 
33 Backman Jarl, Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur, Lund 1998, sid 48 
34 Esaiasson Peter, et al, Metodpraktikan, Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Nordstedts 
Juridik, Sthlm 2002, sid 286 
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högsta chef och hans närmaste stab är den Strategiska ledningen (STRA) som 
bereder ärenden av militärstrategisk natur och är en del av den exekutiva 
ledningen av Försvarsmakten. Det är också här som huvuddelen av kontakterna 
med regeringskansliet sker. Vid högkvarterets Grundorganisationsledning 
(GRO) genomförs management av Försvarsmaktens organisation för 
fredsutnyttjande. Det är här som den direkta ekonomiska styrningen 
(management) av de militära utbildnings- och insatsförbanden sker. Inför 
intervjuerna på högkvarteret har jag utifrån egen kunskap om högkvarterets 
organisation kontaktat sektionschefer på GRO och STRA som föreslagit 
respondenter utifrån vilka ärenden de handlägger. Hänvisningar från andra 
personer är således använd vid urvalet av respondenter både vid 
regeringskansliet och vid Försvarsmaktens högkvarter. 

Intervjumetodik 
Intervjuerna har genomförts på respondenternas arbetsplatser. Syftet med valet 
av dessa platser är att respondenterna skall känna sig trygga i sin roll att det 
skall finnas få distraktorer. Jag genomför intervjuerna utifrån personernas 
yrkesroll och vill att de skall känna att de utövar den rollen under själva 
intervjufasen. Vidare finns det möjlighet för de intervjuade att vid behov finna 
stöd i de fakta som de anser behöver för att kunna svara trovärdigt. Flera valde 
också att plocka fram dokument och bilder under intervjun för att styrka eller 
förtydliga sina svar på frågorna. 
 
Den första frågan innebär att respondenten utifrån egen uppfattning beskriva 
beslutskedjan vid svensk krishantering. Jag ställer denna fråga av tre syften. 
För det första vill jag mjuka upp den intervjuade med en frågeställning som är 
relativt fri och ger möjlighet till att spekulera. Frågan skall gymnastisera 
respondentens förmåga att utveckla sig och för det andra vill jag leda in till det 
ämne vi skall diskutera. För det tredje vill jag få en uppfattning av den 
intervjuades generella kunskaper inom ämnet för att kunna värdera om 
respondenten kan representera ett lämpligt urval. 
 
En av intervjuerna valde jag att genomföra som gruppintervju. Avsikten med 
detta var att respondenterna skulle komplettera varandra så att ämnesområdet 
blev täckt in på ett bra sätt. Respondenterna skulle inte finna ett konsensussvar 
på frågorna utan svara utifrån sin egen expertkompetens. Nackdelen är att 
gruppdynamik och gruppsykologiska konsekvenser kommer in i bilden. Jag har 
ingen kunskap om hur relationerna var mellan gruppdeltagarna. Dominerade 
någon? Politiserade någon? Blev svaren inte bara riktade mot mig utan även 
riktade mot det andra objektet i gruppen. Detta har givetvis påverkat svaren 
men jag bedömer att det inte haft någon inverkan på faktainsamlingen inför 
uppsatsen då svaren hade relativt god överensstämmelse med svaren från andra 
delar av den organisationen. 
 
När jag intervjuat respondenterna på departementena har jag valt att inte bära 
uniform. Min uppfattning är att jag tror att svaren kan komma att påverkas då 
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jag genom att bära uniform uppfattas som representant35 för Försvarsmakten 
och kan inom detta ämne vara en, eller uppfattas som en, motpart för 
departementena och därigenom inte få tillräckligt klara svar för att kunna 
behandla dem i min uppsats. När jag genomfört intervjuer med högkvarteret 
och militära rådgivaren vid försvarsdepartementet har jag burit min uniform. 
Syftet med detta har varit att visa tillhörighet i organisationen Försvarsmakten 
och därmed få fakta eller uppfattningar redovisade som kanske skulle ha dolts 
för mig på av respondenternas osäkerhet på min roll och mina syften med 
frågorna. Det faktum att jag är major och har en lägre grad än respondenterna 
(överstelöjtnanter och brigadgeneral) kan ha påverkat utfallet negativt. Att ha 
kunskap är makt och det är inte självklart att dela med sig till personal på lägre 
nivå med. Jag kan endast spekulera i om det förekom kunskap/maktaspekter 
hos de respondenterna. Jag bedömer dock att det inte haft någon inverkan på 
mitt forskningsresultat då jag genomför intervjuerna på bredd i denna 
organisation. 

Respondenterna 
Regeringskansliet 
Departementsråd Åke Hjalmarsson på Finansdepartementets budgetavdelning 
som handlägger löpande budgetärenden inom departementet.  
Intervjun genomförd 2003-02-26 
 
Brigadgeneral Michael Moore på Försvarsdepartementet som är militär 
rådgivare till försvarsminister Leni Björklund.  
Intervjun genomförd 2003-03-06 
 
Departementssekreterare Petra Anger på Försvarsdepartementet som är 
handläggare på den militära enheten av internationella frågor. 
Intervjun genomförd 2003-04-28 
 
Försvarsmakten 
Överstelöjtnant Johan Törnqvist på HKV STRA PLANS Int som handlägger 
Europafrågor och strategiska ledningens kontakter med EU.  
Intervjun genomförd 2003-02-24 
 
Överstelöjtnant Thomas Karlsson på HKV GRO GEN Förb. Handläggare av 
kalkylering av kostnader för insats av förband som anmäls till fredsfrämjande 
truppinsatser. Intervjun genomförd 2003-03-02 
 
Överstelöjtnant Marcus Björkman och Överstelöjtnant Erik Andersson, 
gruppintervju på HKV STRA PLANS som handlägger kontakter och 
beslutsunderlag för högkvarterets samarbete med försvarsdepartementet. 
Intervjun genomförd 2003-03-03 

                                                 
35 Esaiasson Peter, et al, Metodpraktikan, Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Nordstedts 
Juridik, Sthlm 2002, sid 294 
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Etik 
Genom att jag själv samlar in mitt material och studerar det utifrån mina egna 
värderingar och vald teorianknytning. Jag måste jag själv avgöra vad som är 
viktigt och jag måste ständigt försöka hålla mig objektiv till insamlat fakta. 
Forskningen ska heller inte kunna komma att skada författaren själv eller 
respondenter vars svar utgjort faktaunderlag. Det etiska förhållningssättet jag 
valt är att redovisa för respondenterna att jag kommer att använda vårt samtal 
till underlag för fakta och slutsatser i C-uppsatsen. Jag har valt att redovisa 
vilka respondenter som jag intervjuat i uppsatsen. Intervjuerna är upptagna på 
flyktigt media i form av analoga ljudband och är 30 minuter långa. 

Frågorna 
Frågorna utgår från tre olika kategorier som jag kopplat till Premfors 
policyanalys. Det kan sägas att en del frågeställningarna kvalificerar sig till 
flera kategorier och då har jag sorterat in den under den kategori som bäst 
svarar på syftet med frågeställningen. Svaren kan dock komma att hamna under 
en annan kategori än själva frågan. Sådan är dynamiken i intervjun och den 
effekten tillvaratas för de slutsatser som görs i uppsatsen. Svaren skall även 
betraktas ur de olika perspektiv de intervjuade kan tänkas eller bedömas ha. 
Det finns ett försvarsmakts och ett politiskt perspektiv att ta hänsyn till i 
tolkningarna. Frågorna redovisas i detalj i bilaga 1. Svaren från respondenterna 
har efter intervju koncentrerats36 för att kunna bearbetas och användas i 
uppsatsens fakta och diskussionskapitel. 
 

3.3 Litteratur 

Textanalys 
Litteratursökning inom ämnet har i huvudsak skett på EU-parlamentets, 
riksdagen och regeringens hemsidor. Framför allt i RIX LEX som är 
riksdagens digitala databas. De valda sökorden här har i huvudsak varit 
budgetproposition, regleringsbrev, fredsfrämjande truppinsatser, internationella 
insatser, krishantering, försvarsmakten, utgiftsområde 6, EU, Europeiska 
unionen, med flera. Vidare har databasen på försvarshögskolans bibliotek 
används för att finna lämplig litteratur. Studentlitteratur och läromedel inom 
området statsbyggnad och ekonomi har specifikt för uppsatsen ett antal 
textanalyser genomförts. Textanalys har gjorts av propositionstexterna i 
regeringens regleringsbrev för Försvarsmakten 2003, budgetproposition för 
2001, 2002 och 2003. Fokus har varit att finna en inriktning på management 
eller finansiell försörjning av krishanteringsstyrkan. Försvarsberedningens 
rapport Ds2001:44, Ny struktur för ökad säkerhet –Nätverksförsvar och 
krishantering har analyserats med samma fokus. Försvarsberedningen är ett 
forum för konsultationer mellan regeringen och representanter för de politiska 
partierna i riksdagen. Strävan är att nå en så bred enighet som möjligt om hur 
                                                 
36 Esaiasson Peter, et al, Metodpraktikan, Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Nordstedts 
Juridik, Sthlm 2002, sid 296 
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Sveriges säkerhets- och försvarspolitik långsiktigt skall utformas. Det är utifrån 
detta samråd som regeringen utformar sina förslag till riksdagen.37 
 
I den kvalitativa textanalysen har jag metodiskt ställt de frågor som 
korresponderar mot uppsatsens syfte. Det blir som en inre dialog mellan mig 
och texten där jag försöker finna svar på mina frågor. Flertalet av texterna har 
lästs flera gånger för att få en förståelse som behövs för att kunna formulera  
svaren på de ställda frågorna.38 Ett idékritisk anslag i sökandet efter validitet på 
frågorna på texterna formuleras som relevans, konsistens och hållbarhet.39 

3.4 Källkritik 
Internet 
Huvuddelen av mitt skriftliga material har jag hämtat från Sveriges riksdags 
Internet-tjänst debatt och beslut/Rixlex. Därigenom har fastställda och 
protokollförda offentliga dokument såsom Regeringsbeslut 29, regleringsbrev 
för budgetåret 2003 avseende Försvarsmakten och propositionerna 
2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, Budegetpropositionerna för 
åren 2001 till 2003, 2000/01:1, 2001/02:1, 2002/03:1. På försvarsberedningens 
hemsida har jag laddat ner exemplar ur debattserien, Rapport Ds 2 001:44, Ny 
struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering. Riksdagens och 
även EU-parlamentets hemsidor har även används som faktainsamling för den 
gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Dessa dokument och källor är 
performativa ursprungskällor och kan sägas ha både validitet, trovärdighet och 
för uppsatsens syfte även en tillräcklig närhet. Försvarsberedningens rapport 
anser jag har en viss tendens då den är en rapport skriven i syfte att påverka 
och skapa debatt i försvarsfrågor. 
 
Tjänsten Nationalencyklopedin on-line har använts via Försvarshögskolan 
bibliotek. Nationalencyklopedin är en källkritiskt hårdgranskat dokument och 
validiteten och trovärdighet anser jag vara hög. 
 
Diverse hemsidor hos försvarsmaktens förband har använts och de anser jag 
vara äkta och har tillräcklig närhet. 
 
Studentlitteratur 
Ingen kontroversiell litteratur har använts. Flertalet av böckerna har använts 
vid undervisningen vid Försvarshögskolans chefsprogram. Det offentliga 
trycket av böckerna gör att jag betraktar dem med tillräcklig validitet och 
oberoende. 
 
Intervjuer 
Respondenter: En viktig del av uppsatsen empiriska grund utgörs av den serie 
intervjuer som genomförts under våren 2003. Respondenterna är att betrakta 
                                                 
37 http://www.forsvarsberedningen.gov.se/, 2003-04-19 
38 Esaiasson Peter, et al, Metodpraktikan, Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Nordstedts 
Jurudik, Sthlm 2002, sid 234 
39 Ibid., sid 239 
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som experter och subjektiva förstahandskällor, vilka jag sorterar på två 
kategorier; regeringskansliet och Försvarsmakten. Båda kategorierna anser jag 
uppfylla kravet på såväl äkthet som närhet. Respondenter har här svarat på 
frågeställningarna utifrån sin subjektiva uppfattning. Det är en nackdelen att 
intervjua handläggare på departementen och högkvarteret i förhållande till det 
exekutiva ledarskapet i form av ministrar och myndighetschefen 
Överbefälhavaren. Detta är den svagaste delen av mina intervjuer. Det är 
egentligen ibland dessa beslutsfattare vi kan reda på den politiserade policyn de 
gemensamt utformar inom statsmakten. Jag har valt bort denna möjlighet 
därför att med ett ökat inslag av politiska perspektivet i uppsatsen skulle inte 
rymmas inom ramen för en uppsats på C-nivå vid Försvarshögskolan. 
 
Övrigt 
Generallöjtnant Sverre Diesen, Norska Försvarsmakten är en militärstrateg och 
debattör med internationellt erkännande. En trovärdighet källa med närhet och 
viss tendens. 
 
Skrivelsen och kalkyleringar på förband från högkvarteret betraktar jag som 
äkta och med tillräcklig validitet då det är delar av samma underlag 
regeringskansliet erhållit av försvarsmakten. 

4 Resultatredovisning 

4.1 Gemensam utrikes och säkerhetspolitik 
En gemensam mellanstatlig utrikes och säkerhetspolitik för Europeiska 
Unionen har växt fram som ett av de tre viktiga politiska ben som unionen vilar 
på. Detta har påverkat utformningen av svensk försvarspolitik, vår 
militärstrategi och ominriktningen av Försvarsmakten. Den 26 september 2001 
lämnade regeringen en proposition med under titeln ”Fortsatt förnyelse av 
totalförsvaret” till riksdagen som underlag till försvarsbeslutet 2001. 
Regeringens försvarsbeslut 2001 omfattar ambitioner att delta i europeisk 
krishantering. Vårt samarbete inom Europeiska unionens gemensamma utrikes- 
säkerhetspolitiken har påverkat regeringens utformning av vårt försvar i 
försvarsbeslutet 2001 och kommer även att påverka nästa försvarsbeslut 2004. 
 
Ursprunget för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken finns i det 
Europeiska politiska samarbetet som grundades 1970. När Unionsfördraget 
undertecknades i Maastricht 1992 skapades grunden för den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) Fördraget trädde i kraft i november 
1993 och då var säkerhetspolitiken inkluderad i Unionen. Det gemensamma 
samarbetet, som syftar till att befrämja demokrati, fred och säkerhet, bedrivs 
genom gemensamma förklaringar och aktioner samt gemensamma strategier 
och riktlinjer.40 När Amsterdamfördraget trädde i kraft den 1 maj 1999 tillkom 
en enhet för politisk planering och tidig förvarning, ledd av en hög representant 
för GUSP som också är ministerrådets generalsekreterare. I och med 
                                                 
40 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=347614,   2002-04-16 
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Amsterdamfördraget införlivades även de så kallade Petersbergsuppgifterna 
vilket innebär att Unionen skall ha förmåga till humanitära insatser och 
räddningsinsatser, fredsbevarande insatser samt insatser med stridskrafter vid 
krishantering som inkluderar fredsskapande åtgärder. 

Målen med GUSP 
Målen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken är för närvarande41  

• att skydda unionens gemensamma värden, grundläggande intressen och 
oavhängighet; i och med Amsterdamfördraget inbegrips även unionens 
integritet i detta skydd, som skall följa grundsatserna i FN-stadgan 

• att på alla sätt stärka unionens och dess medlemsstaters säkerhet 

• att bevara freden och stärka den internationella säkerheten i överens-
stämmelse med grundsatserna i FN-stadgan, principerna i Helsingfors-
avtalets slutakt och målen i Parisstadgan; i Amsterdamfördraget erinras 
det uttryckligen om att även principerna och målen för yttre gränser 
inbegrips 

• att främja det internationella samarbetet 

• att utveckla och befästa demokratin och rättsstatsprincipen samt 
respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna 

Målen med GUSP passar väl in under en syn på ett vidgat säkerhetsbegrepp där 
insatser på flera olika sektorer eller plan politiska, militära, ekonomiska, 
sociala42 eller samhälliga och miljö-aspekter kan skapa den grund för säkerhet 
som unionen eftersträvar. 

Vem beslutar i GUSP 
Det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet inom Unionen innebär att 
medlemsländerna samordnar sin politik i frågor av gemensamt intresse. Beslut 
tas om gemensamma aktioner som fredsbevarande, fredsskapande och 
humanitära insatser och ställningstaganden i internationella organ. Samarbetet 
inom GUSP är mellanstatligt. Det innebär att kommissionens och 
Europaparlamentets roller är begränsade och att EG-domstolen inte har något 
inflytande. Medlemsländerna är de viktigaste aktörerna, med sin representation 
i Europeiska rådet och i ministerrådet. Europeiska rådet är det högsta organet 
och fattar de viktigaste avgörandena. Europeiska rådet avgör också när EU ska 
anlita försvarsorganisationen VEU för olika insatser. EU arbetar med att sätta 
upp egna strukturer som i framtiden ska axla denna roll. Andra beslut såsom 
gemensamma åtgärder och gemensamma ståndpunkter tas av EU: s 
utrikesministrar. Inom GUSP beslutas inte om gemensamma regler, direktiv 
eller förordningar. Medlemsländerna antar i stället gemensamma strategier och 

                                                 
41 http://www.europarl.eu.int/factsheets/6_1_1_sv.htm 2002-04-09 
42 Aggestam, Engelbrekt, Wagnsson; Winnerstig, Europeisk säkerhetspolitik, Studentlitteratur, Lund, 
2000 sid 25 
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ståndpunkter.43 Till exempel antogs en strategi om Ryssland och en om 
Ukraina år 1999. I juni år 2000 antogs även en strategi om Medelhavsområdet. 
Ministerrådet44 ansvarar för att genomföra de antagna strategierna. När beslut 
tas i frågor av militär eller försvarspolitisk betydelse räcker inte kvalificerad 
majoritet. I beslutsreglerna finns även möjligheten till konstruktiv 
röstnedläggelse då en medlemsstat, utan att blockera beslutsprocessen, ges 
möjlighet att avstå från att rösta. Den berörda medlemsstaten blir då inte heller 
skyldig att tillämpa det tagna beslutet. Denna beslutsregel tillkom för få en 
ökad flexibilitet för den framtida utvecklingen av EU: s gemensamma utrikes- 
och säkerhetspolitik.45 

Gemensam försvarspolitik 
Vid Europeiska rådets möte i Köln i juni 1999 kom medlemsländerna överens 
om att förstärka samarbetet som rör den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken. Bakgrunden till beslutet låg i de dåliga erfarenheter man 
hade fått bland annat från krigen på Balkan där medlemsländerna i Unionen har 
haft stora problem att samordna sitt agerande och därmed stått i det närmaste 
handlingsförlamade. Vid Europeiska rådets möte i Helsingfors i december 
1999 enades rådet om följande att behovet av en europeisk handlingsförmåga 
ledde till beslut om att överföra Västeuropeiska Unionens (VEU) 
krishanteringskapacitet till EU. EU skall i framtiden på ett snabbt och effektivt 
sätt ska kunna utföra konfliktförebyggande och krishanterande uppgifter. 
Beslutet innebär att EU-länderna enats om att bygga upp en ny organisation för 
militär och civil krishantering. Flera politiska och militära organ har inrättats i 
ministerrådet. För närvarande rör det sig om tillfälliga politiska och militära 
samarbetskommittéer, men på sikt ska dessa övergå i en permanent kommitté 
för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) men även en militärkommitté och en 
militär stab. Europeiska rådet har därmed beslutat att ha en egen militär 
kapacitet och att EU-länderna ska senast år 2003 skall ha beredskap för att på 
kort tid, inom 60 dagar, kunna sätta en insatsstyrka på upp till 60 000 man 
inom Europas närområde. Beslutet innebär även att en insats under minst ett år 
kunna underhålla styrkorna som skall klara av hela skalan av den Europeiska 
krishanteringens olika uppgifter.46 (Petersbergsuppgifterna) 

I EU ingår länder som inte tillhör en militärallians såsom Sverige. I fördraget 
finns därför en artikel som säger att unionens politik inte ska påverka den 
särskilda karaktären av vissa medlemsländers säkerhets- och försvarspolitik, 
samtidigt som unionen ska respektera vissa medlemsländers förpliktelser enligt 
NATO-fördraget. Innebörden för Sverige är att det är ett nationellt ansvar för 
egen försvarsmakt, samtidigt som EU-länder med NATO-medlemskap 
samordnar sitt nationella försvar inom alliansen NATO. EU och NATO ska 
mellan sig sätta upp ett system för samråd och samarbete men även strukturer 

                                                 
43 http://www.riksdagen.se/eu/EUblad/04.htm, 2002-04-07 
44 inom GUSP är det EU-ländernas utrikesministrar som utgör ministerråd 
45 http://www.riksdagen.se/eu/EUblad/04.htm, 2002-04-07 
46 Ibid. 
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som gör det möjligt för NATO-medlemmar utanför EU att delta i olika 
krishanteringsoperationer ledda av EU.47 

Arbetet inom Unionen fortsätter och vid Europeiska rådets möte i Göteborg i 
juni 2001 antogs en rapport och ett särskilt EU-program för 
konfliktförebyggande åtgärder inom den gemensamma säkerhets och 
försvarspolitiken.48 Av utformningen av säkerhets- och försvarspolitiken kan 
man dra slutsatsen att EU har en militär ambition att i framtiden bli en 
självständig säkerhetspolitisk aktör inom krishantering jämte eller tillsammans 
med FN, NATO och USA.49 Europarådets beslut om KUSP och den militära 
kapaciteten visar på allvar realismen i denna europeiska militära ambition. 

Svenskt bidrag till europeisk krishantering  
Förband som är anmälda till internationella styrkeregistret EU-HFC och har 
intagit beredskap eller intar beredskap under 2003.50 Förbanden är även 
dubbelbokade såtillvida att de även ingår i andra internationella styrkeregister 
som tillhör nordiska samarbeten, FN och Natos samarbetsprogram. 
 
Förband             Enhet           Tid                     Beredskap         Beslut 
Mekbataljon 90 I 
(bepansrade strids 

fordon) 

  30 dgr beredskap 
från 2003-07-01 

Regbeslut 7 
2000-11-09 

Militärpoliskompani   30 dgr beredskap 
från 2003-01-01 

Regbeslut 7 
2000-11-09 

Ingenjörskompani   30 dgr beredskap 
från 2003-01-01.  

Regbeslut 7 
2000-11-09 

Ubåtsförband  Halland  
Stödenhet 

Insats 6 mån 
därefter ny 
uppsättning efter 
12 mån 

30 dgr beredskap 
från 2003-01-01 
 

Regbeslut 7 
2000-11-09 

Korvettförband 
(stridsfartyg) 

2 Göteborg 
1 Uh-fartyg 

Insats 6 mån 
därefter ny 
uppsättning efter 
12 mån 

30 dgr beredskap 
från 2003-01-01 
 

Regbeslut 7 
2000-11-09 

Minröjningsstyrka 2 Landsort 
1 Uh-fartyg 

Insats 6 mån 
därefter ny 
uppsättning efter 
12 mån 

30 dgr beredskap 
från 2001  

Regbeslut 7 
2000-11-09 

SWAFRAP C-130 
(transportflygplan) 

 Insats 6 mån 
därefter ny 
uppsättning efter 
12 mån 

30 dgr beredskap 
från 2001  

Regbeslut 7 
2000-11-09 

SWAFRAP AJS 37 
(stridsflygplan i 
spaningsroll) 

 Insats 6 mån 
därefter ny 
uppsättning efter 
12 mån 

30 dgr beredskap 
intill 2003-12-31 
 

Regbeslut 7 
2000-11-09 

                                                 
47 http://www.europarl.eu.int/factsheets/6_1_3_sv.htm 2002-04-08 
48 Regeringens proposition 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, s20 
49 ff egen slutsats 
50 Skrivelse Försvarsmaktens Budgetunderlag för år 2003 med särskilda redovisningar  HKV skr 23 
383:62418 2002-03-01, 
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SWAFRAP JAS-39  
(stridflygplan  i spanings 
och luftförsvarsroll) 

 Insats 6 mån 
därefter ny 
uppsättning efter 
12 mån 

30 dgr beredskap 
från 2004-01-01 
 

Regbeslut 7 
2000-11-09 

Ledningsresurs  
 

 2002 = 40 pers 
2003 = 50 pers 
2004 = 50 pers 
Cimic personal , 
Amröjhund-
ekipage 

7 dgr beredskap 
från 1/1 resp år. 
Anmälda till 
styrkeregistren 
med 30 dgr 
beredskap 

Regbeslut 7 
2000-11-09 

S 102B 
(signalspaningsflygplan) 

 Nationell resurs, 
baserad i Sverige  

30 dgr 
 

Regbeslut  5 
2001-09-13 

Exempel på kalkylering och beräknade kostnader för 
krishanteringen 
Att delta i en Europeisk krishantering med kvalificerade förband medför 
kostnader som i volym exemplifieras med de kalkyleringar som 
Försvarsmakten51 genomfört under 2002 och 2003 inför eventuella insatser 
inom området för EU krishantering.  För att få en bred representation 
presenteras här detaljerat två olika förband. Ett Marinförband i form av 
Korvetten Göteborg och ett Arméförband i form av ett Ingenjörskompani får 
utgöra exempel på att det är stora kostnader för varje förband som genomför en 
internationell insats.52  Det största förbandet, mekaniserad bataljon 90I, är inte 
detaljberäknad men uppgifter och uppskattade kostnader presenteras. 
Kostnaderna är renodlade till att vara de beräknade utgifter som uppstår när 
förbandet genomför en internationell insats. Utgifterna belastar därför endast 
anslagspost 6:1.2 fredsfrämjande insatser. De kostnader som statsmakten har 
för att producera själva förbandet med materiel och personal omfattas inte. 
Dessa kostnader belastar anslagspost 6:1.1 förbandsverksamhet och beredskap 
och 6:2 materiel, anläggningar och forskning. De exempel som redovisas har 
nedan en detaljeringsgrad som överskådligt redovisar vilka direkta kostnader 
som omfattas av kalkyleringen. 
 
Korvett 
Korvett Göteborg är specialiserad för ubåtsjakt- och ytstridsuppgifter. Fartyget 
utrustat med högteknologiska vapensystem. Deplacementet är 380 ton, längden 
50 m.53 

                                                 
51 Beräkningarna genomförda av HKV GRO GEN Förband och är samma kalkyleringar som 
Försvarsmakten presenterar för regeringskansliet efter en anmodan 
52 Ibid. 
53 http://www.3ysflj.mil.se/article.php?id=5911, 2003-04-19 
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         Bild 1,  Korvett i dimma 

 
Korvettförband 6 mån   
Kostnadsdrivande faktorer kr Övrigt 
Personalkostnader 87 293 528 206 personer 
Ledningskostnader 1 100 000   
Transportkostnader 3 481 000   
Materielkostnader 6 324 000   
Förberedelserkostnader 4 089 000   
Ombaseringskostnader 5 491 800   
Insatskostnader 12 433 200   
Återtransportkostnader 6 100 800   
Avvecklingskostnader 39 450 000   
Hemkomstverksamhet 206 000   
Osäkerheter 8 010 000 Ca 5% 
Kostnad för insats exkl tp 173 979 328  

 

Ingenjörskompani 
Ett ingenjörskompani arbetar med fältarbeten. De har förmåga att bygga vägar, 
broar och färjor samt att röja blindgångare och minor. Det internationella 
ingenjörkompaniet skall vid insats kunna understödja svensk insatsbataljon i 
fredsbefrämjande insatser (peace support operarations), fredsbevarande 
(peacekeeping) och fredsframtvingande (peace enforcement) med fältarbeten 
inom ramen för givna mandat. Kompaniet kan också få till uppgift att 
understödja insatsbataljon från annan nation, eller ingå i en multinationell 
ingenjörbataljon samt självständigt kunna genomföra humanitära insatser med 
de resurser som finns i förbandet.54 
 

                                                 
54 http://www.ing2.mil.se/article.php?id=5232, 2003-04-19 
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                                                                                                               Bild 2, Splitterskyddad grävlastare i ett ingenjörskompani 
 
Ingkomp 12 mån   
Kostnadsdrivande faktorer kr Övrigt 
Personalkostnader 162 300 000 193 man 
Ledningskostnader 2 100 000   
Transportkostnader 44 679 000 Båt och flyg 
Materielkostnader 6 272 000   
Missionskostnader 34 442 945   
Sambandskostnader 4 000 000   
Avvecklingskostnader 24 302 000   
Förberedelser 19 875 440 2 mån utbildning vid andra rotationen 
Hemkomstverksamhet 366 000   
Osäkerheter 14 900 000 Ca 5% 
Totalt 313 237 385   
Kostnad för insats exkl tp 268 558 385  
Transportkostnad 44 679 000  
 

Mekaniserad bataljon 90I 

 
Bild 3, Stridsfordon 9040C som är huvudfordon i insatsbataljonen. 

 
Det personellt största förbandet som är anmält till Europeisk krishantering är 
den mekaniserade bataljonen 90 I (internationell) och kostnaden på detta 
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förband kan vara upp till 1,2 miljard per år i internationell tjänst.55 Den 
mekaniserade bataljonen ska kunna ingå i en multinationell styrka ledd av EU, 
FN, eller NATO med fredsfrämjande eller fredsframtvingande uppgifter.  
Efter ett regeringsbeslut skall bataljonen kunna påbörja mobilisering efter 7 
dygn.  Bataljonen skall senast inom 15 dagar efter regeringsbeslutet kunna 
transportera en rekognoseringsstyrka till ett missionsområde och efter 30 dagar 
kunna transportera huvudstyrkan. Bataljonen kan komma att sättas in med 
korta tidsförhållanden och med krav på snabba ingripanden i områden med 
konflikter av komplex natur.56 
 

Slutsats: Svenskt deltagande i den Europeiska krishanteringen är 
centralt för den svenska regeringen. Vårt samarbete inom 
Europeiska unionens gemensamma utrikes- säkerhetspolitiken har 
påverkat regeringens utformning av vårt försvar i det senaste 
försvarsbeslutet Genom utformningen av GUSP syns det att EU har 
en militär ambition och att i framtiden bli en självständig 
säkerhetspolitisk aktör inom krishantering. Insatser för 
fredsbefrämjande insatser är kostsamma. Prislappen för de anmälda 
svenska förbanden till den Europeiska krishanteringen ligger 
avrundat på hundratals miljoner kronor upp till över en miljard per 
förband.  Om det blir aktuellt med ett flertal insatser samtidigt blir 
den procentuella ökningen av kostnaderna inom anslaget för 
fredsfrämjande insatser mycket hög och budgeteringen som 
regeringen gjort får en stor avvikelse från riksdagens beslut om de 
svenska finanserna. 

  

4.2 Nationella politiska processer och beslut vid 
management av krishanteringstyrkan 

Riksdag och regering 
Det är ytterst riksdagen som beslutar om ett svenskt deltagande i en Europeisk 
krishantering. Underlaget bereds av regeringskansliet och regeringen lägger 
fram en proposition till riksdagens utrikesutskott som efter en debatt tar beslut 
om insatsen. Regeringskansliet bereder propositionens fakta tillsammans med 
Försvarsmakten. Försvarsdepartementet anmodar Försvarsmakten att inkomma 
med formella uppgifter som exempelvis kalkylerade kostnader. En proposition 
för fredsfrämjande truppinsatser innehåller alltid uppgifter om hur finansiering 
av insatsen skall ske.57 
 
Det finansiella flödet har sitt ursprung i förvaltningen av statsmakten. 
Riksdagen fördelar ekonomiska medel normalt enligt budgetproposition på 
hösten och en vårproposition som är en tilläggsproposition till den beslutade 

                                                 
55 Intervju, Övlt Thomas Karlsson, HKV GRO GEN Förband 
56 http://www.armen.mil.se/article.php?id=6787 
57 Intervjuresultat vid finansdepartementet 



 FÖRSVARSHÖGSKOLAN     C-UPPSATS  
          Chefsprogrammet  01-03  19 100:2041 
          Major Åke Willberg           2003-05-27  Sidan 24 av 43 
 
 
 
budgeten för statsmakterna.58  Pågående, kända och planerade insatser 
budgeteras i budgetpropositionen till riksdagen på hösten och förändringar kan 
budgeteras i tilläggspropositionen. Ej kända insatser är inte allokerade men det 
finns en viss ”överbudgetering” på anslagsposten för fredsfrämjande insatser i 
regleringsbrevet till Försvarsmakten. Det är inte tillåtet enligt regeringsformen 
för regeringen att överstiga det anslag som riksdagen beslutat utan ett nytt 
riksdagsbeslut. 

Finansiering av krishanteringen 
Försvarsmaktens anslag finns i utgiftsområde 6; Försvar samt beredskap mot 
sårbarhet.59 Vid analys av text och intervjuer har fyra finansieringsalternativ av 
en insats inom den Europeiska krishanteringen utkristalliserats. Dessa det fyra 
olika huvudalternativ till finansiering formuleras som följer: 
  

• Det första är att genomföra det inom anslagsposten 6:1.2. 
Anslagsposten är budgeterad för olika insatser och finansiering kan ske 
genom att avstå från planerade eller avbryta pågående insatser. Det 
finns en viss överbudgetering inom anslaget för att regeringen skall 
kunna ha en flexibilitet vid beslut om finansieringen.  

 
• Det andra alternativet är att omfördela pengar inom anslaget från 

anslagspost 6:1.1 förbandsverksamhet till 6:1.2 fredsfrämjande 
truppinsatser. Regeringen kan på eget beslut omfördela medel inom 
anslaget. Fördelas pengar från Försvarsmaktens anslag till 
förbandsverksamhet kommer det att påverka produktionen av förband. 
Försvarsmakten kommer att behöva minska sina utgifter inom 
budgetåret och därmed tvingas att reducera sin produktion och 
organisation. 

 
• Det tredje alternativet är att omfördela pengar från anslag 6:2 materiel, 

anläggningar och forskning till 6:1.2 fredsfrämjande insatser. För 
omfördelningar inom mellan anslag 6:2 och 6:1 krävs ett 
riksdagsbeslut. En omfördelning medför avbeställningar och eller 
senareläggning av levaranser av materiel till Försvarsmakten. 

 
• Det fjärde alternativet som kan användas är anslagskrediten på 300 

miljoner med återbetalning i nästkommande budgetår.60 
Återbetalningen nästa budgetår kan kompenseras med högre anslag 
eller genom förändringar av Försvarsmaktens planerade fredsfrämjande 
insatsverksamhet för det kommande året. 

 

                                                 
58 http://finans.regeringen.se/propositionermm/propositioner/bp03/budgetprocessen.htm 2003-04-19 
59 Regeringens proposition 2002/03:1, Budgetpropositionen för 2003, Sthlm, 2002, sid 148 
60 Regeringsbeslut 29, regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Försvarsmakten, Sthlm,  sid 40 
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4.3 Regeringskansliets management av 

krishanteringsstyrkan 
Hur ser regeringskansliets management av krishanteringsstyrkan ut och hur 
uppfattas det av Försvarsmakten och försvarsberedningen? Inledningsvis 
presenteras resultatet av den empiriska forskningen och den följande text och 
intervjuanalysen. 

Litteratur 
Rapport Ds2001:44 
Regeringens samarbetsforum Försvarsberedningen har i sin rapport; 
Ds2001:44, Ny struktur för ökad säkerhet, -Nätverksförsvar och krishantering, 
särskilt påpekat för riksdagen betydelsen av ett tydligt management för 
krishanteringsstyrkan. Förutsättningen för att kunna göra snabba insatser är att 
finansieringen är klar.  
 

”En viktig del som vi själva kan påverka är dock att regeringens och 
riksdagens beslut om en svensk internationell insats bereds så snabbt som 
möjligt. De formella möjligheterna för en snabb beredning är goda både 
inom Regeringskansliet och vid kammarbehandlingen i riksdagen, men 
förutsätter samtidigt en enighet i sak om lämpligheten av den aktuella 
insatsen. Förutsättningar för snabba insatser bygger också på att 
finansieringen av en ny insats är klar och att förbandet har den beredskap 
och det personalförsörjnings- läge som gör att förbandet kan vara på plats 
inom 30 dagar efter regeringens beslut. Försvarsberedningen utgår från att 
ovanstående förhållanden beaktas i det fortsatta arbetet med att utveckla 
vår förmåga att delta i internationella fredsfrämjande insatser.” 

Ur Försvarsberedningens rapport Ds2001.44, egen fetmarkering 
 
Försvarsberedningen utgår ifrån att managementaspekter kommer att ingå när 
statsmakten utvecklar svensk förmåga att delta i fredsfrämjande truppinsatser, 
det är en förutsättning för att kunna genomföra snabba insatser med 
krishanteringsstyrkan. Försvarsberedningen föreslog vidare i sin rapport att en 
sammanslagning av anslagsposterna för Försvarsmaktens grundorganisation 
och fredsfrämjande insatser skulle öka flexibiliteten i planering och när 
avvägning måste ske mellan fredsfrämjande truppinsatser och 
grundorganisationens verksamhet. Vid en sammanslagning är det möjligt för 
regeringen att flytta medel mellan anslagsposterna. Flexibiliteten kommer 
också att gälla anslagskrediten som nu beräknas på det totala ramanslaget och 
därmed blir större. Försvarsberedningen drar här slutsatsen att regeringen 
därför kan utan dröjsmål fatta beslut om fredsfrämjande insatser.61 
 

Slutsats: Försvarsberedningen har föreslagit för regeringen att skapa 
möjlighet till ett snabbt management för internationell krishantering 
inom anslaget.  

 

                                                 
61 Försvarsdepartementet, Rapport Ds 2001:44  Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och 
krishantering, Sthlm, 2001 sid 61 
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Budgetpropositionen 2001 
Under 2000 ändrade Regeringen i budgetpropositionen för 2001 anlagsposten 
för fredbefrämjande insatser och flyttade in anslagsposten under anslag 6:1 och 
fick beteckningen 6:1.2. Den tidigare anslagsbeteckningen 6:2 fredsfrämjande 
insatser blev i budgetproposition 2001/01:1 istället anslaget för materiel, 
anläggningar och forskning. 62 
 

Slutsats: Förbandsverksamhet och fredsfrämjande truppinsatser 
finns på samma anslag 6:1 och möjlighet till omfördelning av medel 
mellan posterna 6.1.1 och 6:1.2 kan göras av regeringen. 

  
Rapport Ds 2001:44 vidare 
Försvarsberedningen konstaterar att resurserna allokerade för internationella 
truppinsatser skall finansieras inom ramen för anslag 6:1 och att det kan 
komma att påverka Försvarsmaktens andra uppgifter såsom att försvara 
Sverige mot väpnat angrepp och hävdande av territoriell integritet.63 Något 
system för avvägningar presenteras inte i rapporten utan det lämnas öppet till 
statsmakten att utforma. Försvarsberedningen har dock pekat på ett viktigt 
behov av ett verktyg för management av krishanteringen 
 

”det måste därför finnas system som möjliggör avvägningar mellan  
fredsfrämjande truppinsatser  och  övriga  totalförsvarsresurser” 

Ur Försvarsberedningens rapport 
Ds 2001.44 sid 61,egen fetmarkering 

 
Slutsats:.  
Beredningen är klar med att avvägningar måste göras mellan 
förbandsverksamhet och fredsfrämjande truppinsatser. 

 
Regleringsbrevet 
Varje verksamhetsår ger regeringen ett regleringsbrev till Försvarsmakten. Av 
regleringsbrevet framgår hur uppgifter och anslaget skall fördelas och brevet är 
en produkt av den årliga nationella budgetprocessen i riksdagen.64 
Regleringsbrevet utgör regeringens övergripande och detaljerade styrning av 
Försvarsmakten under ett verksamhetsår. I regleringsbrevet skall 
Försvarsmakten finna sina managementstyrningar för verksamhetsåret 2003.  
 
Det framgår av regleringsbrevet att förband anmälda till internationella 
styrkeregister skall prioriteras avseende utbildning, övningar och rekrytering.65 
I regleringsbrevet framgår även var styrningar finns av vilka förband som skall 
ingå i internationella styrkeregister. Brevet reglerar även vilka förband som för 
närvarande skall genomföra fredsfrämjande verksamhet. Försvarsmakten skall i 
budgetunderlaget redovisa de sammanlagda kostnaderna under perioden 2000 
                                                 
62 Proposition 2000/01:1, Budgetpropositionen för 2001, Uom 6, Sthlm, 2000, bilaga 2, sid 133 
63 Försvarsdepartementet, Rapport Ds 2001:44  Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och 
krishantering, Sthlm, 2001 sid 61 
64 Halvarsson Arne, Sveriges statskick,Liber AB, Falköping, 2000, sid116 och 118 
65 Regeringsbeslut 29, Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Försvarsmakten, 2003, sid 10 
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till 2003 för utveckling av den internationella förmågan för de förband som 
regeringen anmält till internationella styrkeregister. Kostnaderna för 
utbildning, beredskap, materiel samt andra kostnadskomponenter av väsentlig 
karaktär skall specificeras. Redovisningen skall omfatta både direkta och 
indirekta kostnader. Regleringsbrevet anger att 1.2 miljarder skall fördelas i 
Försvarsmaktens budget till anslagsposten för fredfrämjande truppinsatser.66 
 

Slutsats: Det är tydligt i regleringsbrevet att det är ett anslag för 
förbandsverksamhet och fredsfrämjande truppinsatser. I reglerings-
brevet framgår det inte att Försvarsmakten skall planera eller vara 
beredd på eventuella omfördelningar mellan anslagsposterna 6:1.1 
förbandsverksamhet och 6:1.2 fredsfrämjande truppinsatser. 

 
Budgetpropositionen 2003 
I budgetpropositionen framgår att Sverige aktivt skall bidra till EU: s 
krishanteringsförmåga. Mot den bakgrunden skall vår förmåga att delta i både 
militära och civila fredsfrämjande och humanitära insatser fortsätta att 
utvecklas.67 För att få en bättre balans mellan materielanskaffning och 
verksamhet överför regeringen drygt en miljard kronor från anslag 6:2 
materiel, anläggningar och forskning till anslaget 6:1 förbandsverksamhet, 
beredskap och fredsfrämjande truppinsatser.68 Regeringen har för avsikt att för 
2003 bibehålla 2002 års ambitionsnivå för de fredsfrämjande truppinsatserna 
som Försvarsmakten genomför.69 Budgetpropositionen delar inte upp anslaget i 
två specificerade anslagsposter 
 
Vidare skall Försvarsmakten redovisa konsekvenser av regeringens ambitioner 
i internationell krishantering och denna redovisning skall utgå från att 
förmågan 2004 skall vara högre än för 2003.  En snar utveckling mot en 
förmåga att med förband, som Sverige har anmält till internationella 
styrkeregister, kunna genomföra fredsfrämjande truppinsatser varaktigt med 
två bataljoner (600 till 900 personer per bataljon) samtidigt. Men även att 
samtidigt, under begränsad tid, genomföra insats med ett antal mindre förband 
ur armé-, marin-, och flygstridskrafterna.70 Tendensen är en klar 
ambitionsökning och i budgetpropositionen för 2003 framgår inte hur en 
framtida finansiering skall ske av den ökade förmågan men det är formellt en 
fråga för budgetpropositionen 2004. 
 

Slutsats: Det är viktigt med ett deltagande i europeisk krishantering 
och det finns en tydlighet i att förbandsverksamhet och 
fredsfrämjande truppinsatser är på samma anslag. Ingen fördelning 
mellan anslagsposterna 1 och 2 kan urskiljas. Regering vill öka 

                                                 
66 Regeringsbeslut 29, Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Försvarsmakten, 2003, sid 36 
67 Regeringens proposition 2002/03:1, Budgetpropositionen för 2003, Sthlm, 2002, sid 15 
68 Ibid., sid 18 
69 Ibid., sid 87 
70 Ibid., sid 69 
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ambitionerna med fredsfrämjande truppinsatser och att 
konsekvensen av den ökningen skall redovisas inom anslaget. 

Intervju 
Resultatet av intervjuerna struktureras och redovisas kring åtta strategiska 
managementfrågor. För att lättare kunna göra en jämförelse av intressenterna 
Försvarsmaktens, finans och försvarsdepartementets uppfattningar presenteras 
responserna individuellt för varje intressent.71 
 
Hur skall en krishantering finansieras? 
Finansdepartementet: En krishantering skall finansieras inom ramen för det 
budgeterade anslagen 6:1 och 6:2. Det finns bara en finansieringsform och det 
är dessa anslagen. 
 
Försvarsdepartementet: Finansieringen sker inom anslagsposten 6:1.2 och det 
är ett jättepusslande. Man går inte över ramanslaget och det är därför viktigt att 
hålla reda på hur mycket som är upparbetat inom ramanslaget. Krishantering 
kan även finansieras inom anslaget 
 
Försvarsmakten: Finansieringen sker inom anslaget 6:1.2 fredsfrämjande 
insatser.72 
 

Slutsats: Finansdepartementets syn är att det finns en ekonomisk 
helhet inom utgiftsområdet. Det vill säga mellan 
förbandsverksamhet, fredsfrämjande insatser, och anskaffning av 
materiel. Den synen delas inte helt av försvarsdepartementet och 
Försvarsmakten. 

 
Vilka finansieringsformer är inte aktuella? 
Finansdepartementet: Någon form av tillskott till anslaget 6 är inte aktuellt. 
Beredskapskrediten är inte heller aktuell. Den omfattar inte den har typen av 
insatser. Försvarsberedningen har varit inne på att vidga målet med den 
krediten men det är helt avvisat. 
 
Försvarsdepartementet: Beredskapskrediten är inte en möjlig 
finansieringsform. Det är ett missförstånd att denna kredit skall kunna 
användas till denna typ av insatser. Det är en kredit för att snabbt kunna 
upprusta det vill säga anpassa Försvarsmakten. 
 
Försvarsmakten: Beredskapskrediten är inte aktuell som finansieringsform 
men i övrigt anses anslagskrediten och omfördelning mellan anslagsposterna 
som mycket olämpligt för den långsiktiga planeringen. Det är inte rimligt att en 

                                                 
71 Vissa uttryck och benämningar gjorda av responserna är felaktiga och i redovisningen av intervjuerna 
men de står kvar för att inte förvanska empirin. 
72 Här menas anslagspost 6:1.2 
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omfördelning skall kunna ske och det kommer inte att inträffa men det är 
teoretiskt möjligt med en omfördelning mellan anslagsposterna. 
 

Slutsats: Ingen av intressenterna förväntar sig att tillskott kan 
komma från en beredskapskredit. Försvarsmakten ser heller inte att 
det är möjligt av rationella skäl med omfördelning eller en kredit 
inom anslaget. 

 
När i beslutsprocessen tas beslut om finansieringsform? 
Finansdepartementet: Finansieringsbeslut tas i ett sent skede. Först lovar vi 
förband till insatsen därefter finansieras de. 
 
Försvarsdepartementet: Kalkyleringen sker tidigt och kostnaderna finns med i 
hela processen. Det är en pusslande och det är därför viktigt att hålla reda på 
hur mycket som är upparbetat inom ramanslaget.73 
 
Försvarsmakten: När anslaget 6:1.2 medel på ca 1,2 miljarder är förbrukade. 74 
Försvarsmakten är inte delaktig i processen utan det är ett spel inom 
regeringskansliet mellan utrikes- försvars och finansdepartementet. Grunden är 
att regeringen ger en uppgift med beslutad finansiering till Försvarsmakten 
 

Slutsats: Intressenterna är överens om att finansieringsbeslutet 
kommer sent i processen. Försvarsmakten ser inte heller 
finansieringsbeslutet som sitt problem. 

 
Kan storleken på insatsen vara beroende för hur val av finansiering sker? 
Finansdepartementet: Det är lättare att klara de finansiella belastningarna än de 
organisatoriska och resursmässiga förutsättningarna Försvarsmakten står inför 
vid en större insats. 
 
Försvarsdepartementet: Förhållandet mellan storlek och pris finns hela tiden 
med i beslutsprocessen annars skulle man kunna skicka hur stora förband som 
helst. Små insatser går nästan alltid att finansiera. 
 
Försvarsmakten: Storleken och kostnaden för på förbanden kan inte överstiga 
anslaget 1,2 miljarder.75 Detta betyder att pengarna inte räcker till den anmälda 
mekaniserade 90 I-bataljonen eller en längre insats (12 mån) med exempelvis 
ingenjörskompaniet.  
 

Slutsats: Intressenterna anser samtliga att en balans mellan kostnad 
och storleken är avgörande för realisering av insatsen. Ingen ansåg 
att det påverkade val av finansieringsform. 

 

                                                 
73 Här menas anslagspost 6:1.2 
74 Här menas anslagspost 6:1.2 
75 Här menas anslagspost 6:1.2 



 FÖRSVARSHÖGSKOLAN     C-UPPSATS  
          Chefsprogrammet  01-03  19 100:2041 
          Major Åke Willberg           2003-05-27  Sidan 30 av 43 
 
 
 
Vilka olika alternativ till finansiering utanför anslagsposten 6:1.2 
fredsfrämjande truppinsatser finns det? 
Finansdepartementet: Det är i praktiken inte aktuellt att skjuta till mer pengar 
till totalförsvaret än det som finns inom anslaget.  En krishantering skall 
finansieras inom ramen för det budgeterade anslagen 6:1 och 6:2 Osäker på 
vem som får ta beslut om omfördelningen. Ett oprövat alternativ till 
finansiering av en bedömd fredsfrämjande insats mot slutet av budgetåret 
skulle vara ett frisläpp på exempelvis 1/12-del som skulle kunna genomföras i 
anslaget var månad. Då skulle insatsen finansieras med ambitionssänkningar 
under årets genomförande. Det finns en anslagskredit som kan utnyttjas men 
den skall betalas tillbaka inom anslaget kommande budget. Det finns en spridd 
uppfattning att krediten är en finansiering man eventuellt kan slingra sig ur 
senare men det är faktiskt inte möjligt.  
 
Försvarsdepartementet: Alternativ till en finansiering är en omfördelning eller 
ett sparbeting inom anslaget 6:1. Det kan även finnas möjligheter till att 
använda en anslagskredit. Omfördelning från 6:1.1 till 6:1.2 är förberett genom 
att de finns inom samma anslag 
 
Försvarsmakten: Försvarsmakten överväger inte några andra alternativ än 
finansiering inom anslaget 6:1.2.76 Försvarsmakten utreder däremot 
organisatoriska och personella konsekvenser av grundorganisationens resurser 
som finns inom anslagspost 6:1.1. Anslagskrediten kan ha används vi något 
tillfälle och det är möjligt att den kan komma att användas igen. 
 

Slutsats: Anslagskrediten anser samtliga kan vara ett alternativ till 
kortsiktig finansiering. Regeringskansliet ser att en omfördelning 
inom anslaget är ett möjligt finansieringsalternativ. Försvarsmakten 
ser inga andra alternativ till finansiering. Uppfattningarna går här 
helt isär mellan regeringskansliet och Försvarsmakten. 

 
Överväger Försvarsmakten alternativ till finansiering utanför 6:1.2? 
Finansdepartementet: Vet ej. 
 
Försvarsdepartementet: Nej och ja, efter en anmodan kommer de in med 
underlag på bland annat kostnader för insatsen. Försvarsmakten vill att 
kostnaden helst skall belasta 6:1.2 
 
Försvarsmakten: Nej, det är ett spel inom regeringskansliet mellan utrikes- 
försvars och finansdepartementet. Grunden är att regeringen ger en uppgift 
med beslutad finansiering till Försvarsmakten. Det finns ingen 
förhandsplanering på att genomföra fredsbefrämjande insatser på annat anslag 
än 6:1.2.77 
 

                                                 
76 Här menas anslagspost 6:1.2 
77 Här menas anslagspost 6:1.2 
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Slutsats: Försvarsmakten har aldrig fått indikation, eller direktiv av 
regeringskansliet på, att överväga en finansiering av fredsfrämjande 
truppinsatser som får konsekvenser på annan anslagspost som 
förbandsverksamhet eller materielanskaffning. 

 
Kan det tänkas att insats kan komma finansieras genom en omfördelning 
mellan anslagsområde 6:1.1 till 6:1.2 
Finansdepartementet: Det är självklart att det kan ske en finansiering genom 
omfördelning inom anslaget 6:1. Försvarsmakten kommer då att säga att det 
blir konsekvenser men det är ju bara ett spel. 
 
Försvarsdepartementet: Ja, det är möjligt. Framför allt mot slutet av budgetåret 
och om anslaget 6:1.2 är upparbetat.78 Regeringen kan själv göra den 
omfördelningen och har öppnat för det genom budgetproppen. 
 
Försvarsmakten: Nej, diskussionen har förts om en omfördelning men enligt 
vår uppfattning står det endast i regleringsbrevet att förberedelser för insats 
skall kunna göras på 6:1.1 men att särkostnaderna för insatsen skall faktureras 
6:1.2 fredsfrämjande insatser. GRO har dock varit oroliga för att när det 
kommer nya handläggare på regeringskansliet så kan en annan tolkning komma 
att göras och att det då kan komma omfördelas medel mellan anslagsposterna. 
Hypotetiskt är det inte omöjligt att det kan komma ske. En omfördelning 
mellan anslagsposterna är olämpliga för det får långsiktiga konsekvenser för 
grundorganisationens verksamhet. Det är inte bra då Försvarsmakten inte kan 
göra den långsiktiga planering som krävs för att nå upp till de uppsatta 
kvalitetsmålen för produktionen. Försvarsmakten kommer att redovisa 
konsekvenserna vid en sådan här finansiering men det är regeringen som 
beslutar. Det blir stora begränsningar i 6:1.1, förbandsverksamheten, om en 
omfördelning måste ske. STRA anser att statsmakterna får ta sitt ansvar för det 
som måste utgå ur grundorganisationen (förbandsverksamheten) på grund av 
en eventuell omfördelning mellan anslagsposterna. Konsekvensen är egentligen 
att om omfördelningar kommer att ske kan anslagsposterna egentligen slås ihop 
och att Försvarsmakten då disponerar anslaget som en helhet. En gemensam 
anslagspost för all verksamhet, nationell som internationell och 
materielanskaffning är något som Överbefälhavaren föredrar. Enligt STRA vill 
dock inte regeringskansliet ha en sådan lösning.  
 

Slutsats: Regeringskansliets och Försvarsmaktens uppfattningar går 
isär. Vid en insats när anslaget är upparbetat är det aktuellt med 
omfördelning mellan anslagsposterna. Denna omfördelning fruktar 
Försvarsmakten men är inte medveten om att regeringskansliet är 
beredd att göra den. 

 

                                                 
78 Här menas anslagspost 6:1.2 
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Kan Sverige dra sig ur en överenskommen insats? 
Finansdepartementet: Det är möjligt, men det är inte finanserna som hindrar ett 
deltagande. 
 
Försvarsdepartementet: Nej och ja, rent juridiskt är det möjligt men att dra sig 
ur helt är mycket svårt men hur svårt det är beroende på vilket politiskt fokus 
som finns på krisen just då. Är det samma förutsättningar som vid ingången av 
insatsen står det stora politiska poäng på spel vid urdragningen. Det förs 
mycket diskussioner kring de politiska möjligheterna att dra sig ur insatser. 
Liten insats innebär i regel mindre problem än vad en stor gör. 
 
Försvarsmakten: Det finns möjligheter att dra sig ur mindre insatser eller 
insatser som inte är strategiskt politiskt viktiga. Exempel är att ett MP-kompani 
som blev för dyrt har tagits hem från Balkan.  
 

Slutsats: Det finns en enig uppfattning om att det är möjligt men att 
de är ett politisk beslut och politiska konsekvenser som avgör om 
Sverige kan dra sig ur  en beslutad insats. 

 

5 Analys 

5.1 Inledning  
Syftet med analysen är att analysera och strukturera den empiriska forskningen 
med hjälp av Premfors Policyanalys och Sundelius Beslutsfattarens balansakt 
för att kunna beskriva hur statsmakten, syftande på regeringskansliet och 
Försvarsmakten, har förberett processen kring finansieringen av en potentiell 
europeisk krishantering som inte har allokerade medel i statsfinanserna 2003? 
 
Empirin gav flera viktiga slutsatser. Svenskt deltagande i den Europeiska 
krishanteringen är centralt för den svenska regeringen. Vårt samarbete inom 
Europeiska unionens gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken har påverkat 
regeringens utformning av vårt försvar i det senaste försvarsbeslutet EU har en 
uttalad militär ambition och att i framtiden bli en säkerhetspolitisk aktör inom 
krishantering. Insatser för fredsbefrämjande insatser är kostsamma. Från 
hundratals miljoner kronor upp till över en miljard per insatt förband.  Vid flera 
insatser samtidigt blir den procentuella ökningen av kostnaderna inom 
anslagsposten för fredsfrämjande truppinsatser mycket hög och får en 
avvikelse från riksdagens beslut om utgiftstaket för anslagsposterna.  
 
Försvarsberedningen har föreslagit och regeringen har skapat ett gemensamt 
anslag för förbandsverksamhet och fredsfrämjande truppinsatser. Därmed finns 
en möjlighet till ett snabbt management och omfördelning av medel av för 
internationell krishantering. Regeringskansliet har inte beskrivit något system 
för att göra avvägningar mellan anslagsposterna. Ett verktyg för management 
och av avvägningarna som kan behöva göras mellan förbandsverksamhet och 



 FÖRSVARSHÖGSKOLAN     C-UPPSATS  
          Chefsprogrammet  01-03  19 100:2041 
          Major Åke Willberg           2003-05-27  Sidan 33 av 43 
 
 
 
fredsfrämjande truppinsatser finns inte. Regeringen är dock tydligt i 
regleringsbrevet att det är ett anslag för förbandsverksamhet och 
fredsfrämjande truppinsatser. I regleringsbrevet till Försvarsmakten framgår 
det inte att Försvarsmakten skall planera eller vara beredd på eventuella 
omfördelningar mellan anslagsposterna 6:1.1 förbandsverksamhet och 6:1.2. 
fredsfrämjande truppinsatser. Regeringen vill i en nära framtid öka 
ambitionerna med fredsfrämjande truppinsatser och att konsekvensen av den 
ökningen inom anslaget skall redovisas av Försvarsmakten. 
 
I de genomförda intervjuerna med intressenterna är finansdepartementets syn 
att det finns en ekonomisk helhet inom utgiftsområdet. Det vill säga mellan 
förbandsverksamhet, fredsfrämjande insatser och anskaffning av materiel. Den 
synen delas, men inte helt, av försvarsdepartementet och definitivt inte av 
Försvarsmakten. Regeringskansliet ser att en omfördelning inom anslaget är 
möjligt finansieringsalternativ. Försvarsmakten ser inga andra alternativ till 
finansiering. Försvarsmakten ser inte att det är möjligt av rationella skäl med 
omfördelning eller en kredit (till och med som ett kortsiktig alternativ) inom 
anslaget. Uppfattningarna går här helt isär mellan regeringskansliet och 
Försvarsmakten. Försvarsmakten har aldrig fått indikation eller direktiv av 
regeringskansliet på att överväga en finansiering av fredsfrämjande 
truppinsatser som får konsekvenser på annan anslagspost som 
förbandsverksamhet eller materielanskaffning. Försvarsmakten ser inte heller 
ett beslut om finansiering som sitt problem. Regeringskansliets och 
Försvarsmaktens uppfattningar går här tydligt isär. Vid en insats när anslaget är 
upparbetat är det aktuellt med omfördelning mellan anslagsposterna. Denna 
omfördelning fruktar Försvarsmakten men har inte en inte medvetenhet om att 
regeringskansliet är beredd att göra den. Intressenterna är överens om att 
finansieringsbeslutet kommer sent i processen och att en balans mellan kostnad 
och storleken är avgörande för realisering av insatsen. Detta påverkar dock inte 
val av finansieringsform. Anslagskrediten anser samtliga kan vara ett alternativ 
till kortsiktig lösning men att det är att betrakta som ett lån och inte egentligen 
en finansiering. Ingen av intressenterna förväntar sig att tillskott kan komma 
från en beredskapskredit. Det finns en enig uppfattning att det är möjligt men 
att de är ett politiskt beslut och politiska konsekvenser som avgör om Sverige 
kan dra sig ur en beslutad insats.  
 
I analysen och utgår jag från Premfors Policyanalys för att finna uttryckligen 
deklarerade linjer för krishanteringen. I detta fall en blir det offentlig policy. 
Det är inte ju alltid som en policy är klar och tydlig varken för betraktaren eller 
varken för den som lyder under den faktiska policyn. Det objekt som omfattas 
av policyanalysen är dessa offentliga handlingslinjer eller program innefattande 
kedjor av sammanhängande beslut och deras genomförandeproblem, alternativ 
och beslut.  Finns det skillnader i uppfattning mellan intressenterna i 
regeringskansliet och Försvarsmakten kring vilken policy för hur en 
finansiering skall ske när medlen i anslagsposten är förbrukande? Vad är 
problemet?  
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5.2 Managementproblemet (problemfasen) 
När anslagsposten 6:1.2 för fredsbefrämjande truppinsatser på 1,2 miljarder är 
upparbetad så uppstår ett managementproblem. Problemet kan ses som att det 
inte finns en överenskommen planering eller policy för hur finansiering skall 
ske. En antaganderedovisning har implicit gjorts i empirin att regeringskansliet 
har skapat förutsättningar för ett management som Försvarsmakten inte har 
uppfattat som realistiskt.  I utmaningen av empirins managementantaganden 
har en finansiering genom att utnyttja någon kredit varit samstämmiga mellan 
intressenterna. Anslagskrediten är inte finansiering utan en sätt att snabbt 
lösgöra kapital för en fredsfrämjande truppinsats. Beredskapskrediten får inte 
användas för denna typ av insatser och är därmed är inte krediter kvar som 
alternativ. Vid en syntes av empirins managementantaganden återstår endast en 
omfördelning av medel inom anslaget 6:1 förbandsverksamhet och 
fredsfrämjande truppinsatser. 
 
Statsmakten, här regeringskansliet och Försvarsmakten, har inte en ensad syn 
på hur finansieringen skall komma att ske. Det ser ut att bli ett beslut och 
avvägning från fall till fall. Regeringskansliet inte oroad för finansieringsfrågan 
och regeringskansliet är klar med att finansieringen skall ske inom anslaget 6:1 
förbandsverksamhet och fredsbefrämjande truppinsatser. Det vill säga att 
medel kan komma att omfördelas mellan anslagsposterna. Denna uppfattning 
delas inte av Försvarsmakten. Varför har inte Försvarsmakten uppfattat att det 
kan komma en omfördelning inom anslaget? 
 
Policyproblemet: Det framgår inte av regleringsbrevet att Försvarsmakten 
skall vara beredd och planera för att en omfördelning från förbandsverksamhet 
till fredsfrämjande truppinsatser. Med en gemensam syn, en gemensam policy, 
på finansieringen kan statsmakten skapa förutsättningar för ett strategiskt 
management med en snabb beredning av underlag för riksdagens beslut. 

5.3 Alternativa management (alternativfasen) 
När anslagsposten för fredsfrämjande truppinsatser är upparbetad och det är 
aktuellt med en internationell insats kommer en insats göras möjlig genom att 
pengar omfördelas inom anslaget, från anslagspost 6:1.1 förbandsverksamhet 
till 6:1.2 fredsfrämjande truppinsatser. Regeringen kan på eget beslut 
omfördela medel inom anslaget. Fördelas pengar från anslag till 
förbandsverksamhet kommer det att påverka Försvarsmaktens produktion av 
förband. En omfördelning från förbandsverksamhet får olika konsekvenser för 
Försvarsmaktens grundorganisation. Intressenterna har inte en enad syn och när 
det strategiska managementet placeras i ett beslutsträd som ingår i en metod för 
beslutsanalys förordad av Premfors policyanalys åskådliggörs olika 
konsekvenser av policyproblemet med ett otydligt regleringsbrev. Vad 
beslutsträdet säger oss är att det finns en gren som terminerar i en säker 
konsekvens av att omfördela medel när det är en klar och tydlig policy inom 
statsmakten att det kan komma att ske. Processen blir tidigt förankrad politiskt 
och i Försvarsmakten. Försvarsmakten får tillräckligt med tid för analys och 
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planeringsförutsättningar för att kunna göra en rationell process för vilka 
verksamheter som skall avvägas. När att statsmakten inte har en gemensam 
policy sker en omfördelning av medel sker utan i förberedd planering. Då 
uppkommer en osäkerhet som resulterar i två grenar som terminerar i två olika 
sorters konsekvenser av managementet; en bästa konsekvens och en sämsta 
konsekvens. Utfallet av dessa konsekvenser är vad vi skall ställa mot en 
otydlighet i regleringsbrevet till försvarsmakten. Konsekvenserna är här 
närliggande men spekulativa och får exemplifiera grad av konsekvens för 
intressenterna. 

Beslutsträdet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det finns givetvis flera alternativ till konsekvenser och vilka konsekvenser det 
är kan utredas och är ett förslag till lämplig vidare forskning vid 
Försvarshögskolan. I denna uppsats vill jag endast påvisa att statsmakten med 
ett oklart regleringsbrev skapar ett policyproblem som tvingar in 
managementet på ett riskfyllt alternativ där ett antal osäkerheter kommer att 
avgöra om det blir en framgång eller ett misslyckande. 
 

misslyckande 

Beslut: 
Internationell truppinsats
skall finansieras och
genomföras. Anslagspost
6:1.2 är upparbetad 

            
                  =Terminalnod 

Riskfyllt alternativ: 
Omfördela från 6:1.1  
utan förberedd planering 

framgång Bästa konsekvens: 
Försvarsmakten kommer att
behöva minska sina utgifter inom
budgetåret och därmed tvingas att
reducera sin produktion och
organisation. Övningar och
kostsam verksamhet kan att ställas
in samt ambitions och kvalitets-
sänkningar måste ske i  pro-
duktionen av förband. 

Sämsta konsekvens: 
Insatsen riskerar att försenas eller
förhindras i riksdagen. Instabilitet
kan komma att uppträda i
organisationen. En politisk
instabilitet och oförutsägbarhet
skapar ett tillstånd av ickebeslut.
Inrikes regionalpolitik ställs mot
utrikespolitiska mål. Arbetsplatser
och hela förband kan komma att
läggas ner utan möjlighet till -
breda politiska lösningar.
Förtroendet mellan
Försvarsmakten och
regeringskansliet skadas allvarligt 

        
 
                   =Osäkerhetsnod

Säker konsekvens: 
Kända och planerade
konsekvenser för Försvarsmakten
som är politiskt och
organisatoriskt förankrade.
Beslutsprocessen är förberedd och
går snabbt. 

Riskfritt alternativ: 
Omfördela från 6:1.1 enligt 
förberedd planering 

 
 
                      =Beslutsnod 

 

Figur 4, Beslutsträdet, efter Premfors, sid 74 
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5.4 Beslutsprocessens implikationer (Beslutsfasen) 
Om vi tittar tillbaka lite och kommer ihåg vad Leni Björklund sa angående 
svenska internationella åtaganden på Folk och Försvars konferens i Sälen så 
ger det en fond till den beslutsamhet regeringen vill visa omvärlden. 
 

”Vi skall också fortsätta att utveckla den europeiska krishanteringsförmågan. Vi 
arbetar aktivt för att stärka, och bidra till, EU: s krishanteringsförmåga” 

// 
”Allt detta ställer krav på utvecklingen av vårt försvar. Hårt arbete, många svåra 
prioriteringar och många tuffa beslut kommer även framöver att krävas för 
skapa en försvarsmakt som kan leva upp till dessa krav. Vi har gjort mycket, men 
mycket återstår att göra” 
 

Ur Försvarsminister Leni Björklunds tal på Folk och Försvars  
konferens i Sälen 2003, egen fetmarkering 

 
Vi har i det tidigare avsnittet följt det riskfyllda alternativets gren med att 
omfördela mellan anslagsposterna utan att ha en möjlighet till förplanering och 
med terminering i ett misslyckande å ena sidan och en framgång å andra sidan. 
Dessa två termineringar kommer att dominera hela beslutsfasen. I beslutsfasen 
uppträder enligt Premfors fyra olika beslutssituationer. Förutom själva 
aktiviteten kring själva beslutsfattandet innehåller fasen även de omedelbara 
åtgärderna, eller beslutsförberedelserna och de åtgärder man vidtar för att 
expediera, men även att kommunicera besluten. I det här stycket är regeringen 
tydlig mot omvärlden att det kommer att ske prioriteringar och att det är många 
tuffa beslut som kommer i framtiden. Beslutsfasen kan även innehålla en andra 
situation där beslutet fattar sig själv. Detta gäller framför allt problem som inte 
är alltför kontroversiella. Man kan säga att hela processen går som på räls. 
Denna situation kan komma att råda när en fredsfrämjande insats inte är 
organisatoriskt omfattande och inte kostar mer än vad som kan lånas i 
anslagspostens anslagskredit  
 
En tredje situation i beslutsfasen kan även innefatta vad som kallas icke-beslut 
(sic). En underlåtenhet att fatta beslut kan få viktiga konsekvenser framför allt 
för utrikespolitiken. Den fjärde beslutssituationen är otydliga beslut. Den 
präglas av en balansakt mellan behov av acceptans, konsensus och 
resursanvändning. I dessa två situationer kan tvinga in beslutsfattarna i en 
balansakt som här åskådliggörs med Sundelius modell för Beslutsfattarens 
balansakt. I den process som föregår beslutet eftersträvas ofta rationalitet i 
balans med acceptans och effektivt resursutnyttjande. Figuren på nästa sida 
åskådliggör på ett grafiskt sätt hur denna balansakt kan te sig för i 
beslutssituationens olika faser.  
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Även i denna modell är innehållet i de balanserande punkterna är närliggande 
men spekulativa och får exemplifiera vad som kan komma att balanseras i 
dessa beslutssituationer. 
 

6 Diskussion och förslag om fortsatt forskning 
Första frågan jag ställde i inledningen av uppsatsen var: Hur har 
regeringskansliet och Försvarsmakten förberett beslutet om finansiering av 
svenskt deltagande i europeisk krishantering när kostnaderna överstiger 
anslaget för fredsfrämjande truppinsatser? Svaret på den frågan är faktiskt 
tudelad. Att regeringskansliet har förberett sig, men inte Försvarsmakten! 
Regeringskansliet har slagit ihop två anslag till ett för att få flexibelt 
management av de medel som riksdagen fördelar i statsbudgeten till 
förbandsverksamhet och fredfrämjande truppinsatser. Försvarsministern har 
kommunicerat att Sverige skall utveckla sin förmåga och arbeta aktivt för att 
stärka och bidra till EU: s krishanteringsförmåga. Försvarsmakten har inte gjort 
några speciella managementbeslut. Inga förberedelser finns gjorda föra att 

Beslutsfattarens balansakt

Figur x efter Sundelius sid 22 

Strävan efter analytiskt 
sakliga beslutsgrunder 
Vi byter budgeterad och inledd
verksamhet mot utrikespolitiska
mål. Vi avstår från, eller sänker
ambitionen på, beslutade
förmågor mot att svenska
förband deltar i en europeisk
krishantering. Försvarsmakten
kommer inte att få tillräckligt
med tid för analys eller
planeringsförutsättningar för att
kunna göra en rationell process
för vilka verksamheter som skall
avvägas. Vad skall statsmakten
välja bort? Skall förband
avvecklas? Skall större eller
flera övningar ställas in. Hur
kommer Försvarsmakten att
agera föra att rationalistiskt
parera det upptäckta fenomenet?

Balansering Balansering 

Balansering

Hushållande med tid och
andra viktiga resurser 
Hur lång tid får beslutet om
insats och finansiering ta?
Konsekvenser för Försvars-
makten om finansieringen skall
ske inom anslaget 6:1 kan bli
stora. 200 miljoner är nästan lika
mycket som ett mindre
regemente, och en mekaniserad
bataljon kostar lika mycket som
en stor flygflottilj per år. Vilken
flottilj eller regemente skall
läggas ner eller avstå från
verksamhet? Var skall folk bli
arbetslösa?   

Behov av acceptans, 
konsensus och stöd 
Hur förstärks konkurrensen
mellan aktörer i krishanteringen?
Aktörerna blir nu genast flera.
Förutom Försvarsmakten, Finans
och försvarsdepartementet så
tillkommer exempelvis närings-
departementet och regionala
intressenter så som kommuner,
länsstyrelser och landsting. 

 

Figur 5, efter Sundelius, sid 25 
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rationellt kunna omfördela resurser för möjliggöra ett snabbt beslut om insats 
med fredfrämjande trupp.  
 
Andra frågan jag ställde i inledningen av uppsatsen var: Finns det skillnader i 
uppfattning mellan intressenterna i regeringskansliet och Försvarsmakten kring 
hur finansieringen skall ske? Efter analysen framgår det att det att 
regeringskansliet och Försvarsmakten faktiskt har en tydlig 
skillnadsuppfattning. Premfors analysmodell visade att policyproblemet ligger i 
ett otydligt regleringsbrev till Försvarsmakten. Försvarsmakten förväntar sig 
inte att resurser från förbandsverksamheten skall omfördelas för att kunna 
genomföra andra tillkommande internationella uppgifter. Man är inte förberedd 
och har inte heller skapat en handlingsberedskap för att genomföra 
finansieringen inom ramanslag 6:1. Försvarsmakten förväntar faktiskt att om 
det kommer nya uppgifter skall det även komma ett nytt tillskott av medel till 
anslaget. Genom att det inte finns en samsyn hos intressenterna kring det 
strategiska managementet av krishanteringstyrkan går det att påstå att 
finansieringsprocessen faktiskt inte är tillräckligt förberedd. 
 

        
Lördag den 13 december 2003                pris 10:- utan bilaga 

KRISEN I TURKIET 
lägger ner 

Jägarregementet i 
Arvidsjaur 

300 arbetslösa i kriskommunen 
                              egen förvanskning och bearbetning79 

 
Jag vill inte se liknande rubriker i kvällstidningen aftonbladet i kommande 
vinter som ovan. Visst är det tillspetsat men rubriken kan, under nu gällande 
förutsättningar för finansiering med omfördelning inom anslaget, faktiskt vara 
möjlig vid en olycklig internationell utveckling av exempelvis kurdfrågan efter 
kriget i Irak.   
 

Vad är då lösningen på problemet? 
Ett tydligt regleringsbrev som ger ett uttryck för att regeringen vill ha en 
handlingsmöjlighet till ett snabbt managementbeslut för att kunna bidra med 
                                                 
79 Egen förvanskning av en spekulativ rubrik på en förstasida på kvällstidningen Aftonbladet. 
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svenska förband vid en europeisk krishantering. Då skulle Försvarsmakten 
kunna göra en rationell planering möjlig med ordentligt utredda 
konsekvensbeskrivningar. Denna lösning för in problemet på den riskfria 
grenen av beslutsträdet. Det är där det strategiska managementet får snabbhet 
och acceptans därför att planeringsförutsättningarna har gjort att 
konsekvenserna redan är kända. Beslutet kan stå mellan att lägga ner förband 
eller delta i en krishantering. En politisk instabilitet, en oförutsägbarhet och ett 
slag tillstånd av icke beslut kan upplevas av Försvarsmakten. Vad skall 
Försvarsmakten avstå ifrån? Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet ställs 
mot utrikespolitiska ambitioner. Det vill säga vi byter budgeterad och inledd 
verksamhet mot utrikespolitiska mål. Fortsatt forskning i ämnet skulle kunna 
belysa två viktiga frågeställningar: 
 

 Kan finansieringsfrågan komma att påverka svenskt deltagande i den 
Europeiska krishanteringen? Kan inrikesekonomiska skäl få 
konsekvenser för vår gemensamma utrikes och säkerhetspolitik med 
Europeiska unionen? 

 
 Vilka reella konsekvenser kan en omfattande krishanteringsinsats få för 

Försvarsmaktens förbandsverksamhet? Vad skall vara möjligt att 
avväga bort vid en uppkommen finansiering? 

 
Statsmaktens strategiska management brister i en allvarlig på punkten att det 
inte framgår av regleringsbrevet till Försvarsmakten att myndigheten skall vara 
beredd på att omfördela inom anslaget för förbandsverksamhet och 
fredsfrämjande truppinsatser. Policyproblemet måste upp på dagordningen. 
Regleringsbrevet måste formuleras klart och med tydliga direktiv till 
försvarsmakten för att undvika att hamna akut i denna beslutsprocess med 
rivaliserande intressenter och en riskfylld väg av alternativ med okända och 
outredda konsekvenser för statsmakten. 

7 Sammanfattning 
Sveriges riksdag har anmält flera förband till Europeiska Unionen: s militära 
krishanteringsförmåga.  De militära förbanden har en beredskapstid på 30-60 
dagar innan de skall kunna genomföra en insats inom EU:s omfattande  
krishanteringsområde som sträcker ut sig i en 400 mils radie från Bryssel. Den 
omfattande radien innebär att flera potentiella krisområden såsom Balkan, 
Israel och Irak innesluts och kan komma att omfattas av en Europeisk 
krishantering. Inför ett svenskt deltagande skall insatserna finansieras.  De 
svenska förbanden är kostnadskalkylerade men i huvudsak och i princip inte 
budgeterade i regeringens budget för statens utgifter 2003. Om en europeisk 
krishantering blir aktuell med begäran om deltagande av svenska militära 
förband kommer det att uppstå en situation där statsmakten behöver ta beslut 
om deltagande och finansiering av krishanteringen. I regeringens 
regleringsbrev till Försvarsmakten för 2003 finns 1,2 miljarder avsatta inom 
försvarets budget (anslagspost 6:1.2 fredsfrämjande truppinsatser) för 
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internationella insatser. Det budgeterade beloppet täcker i princip bara de redan 
beslutade fredbefrämjande insatserna. Uppsatsen undersöker vad statsmakten 
har gjort för processförberedelser för att kunna besluta om deltagande i en 
europeisk krishantering med svenska militära förband när allokerade medel för 
fredsfrämjande truppinsatser är upparbetade. Finns processen förberedd? Vad 
har statsmakten gjort för att skapa det strategiska management som krävs för 
att göra en tillräckligt snabb avvägning mellan politisk rationalitet, hushållning 
med militära och ekonomiska resurser, samt den politisk konsensus eller 
acceptans som krävs för att kunna uppfylla de tidsmässiga beredskapskraven på 
30 till 60 dagar? 
 
Syftet med uppsatsen är att genom empirisk forskning beskriva hur 
statsmakten, i uppsatsen syftande på regeringskansliet och Försvarsmakten, har 
förberett processen kring finansieringen av en potentiell europeisk 
krishantering som inte har allokerade medel i statsfinanserna för 2003. De 
frågeställningar som ställs och besvaras i uppsatsen är; Hur har 
regeringskansliet och Försvarsmakten förberett beslutet om finansiering av 
svenskt deltagande i europeisk krishantering när kostnaderna överstiger 
anslaget för fredsfrämjande truppinsatser? Och finns det skillnader i 
uppfattning mellan intressenterna i regeringskansliet och Försvarsmakten kring 
hur finansieringen skall ske?  
 
I uppsatsen redogörs för två teoretiska anknytningar, Premfors policyanalys 
och Sundelius beslutsmodell beslutsfattarens balansakt. Uppsatsen kommer att 
nyttja policyanalysen för att analysera policyproblemet, beslutsalternativens 
konsekvensyttringar och beslutsfasen. Sundelius beslutsmodell, 
beslutsfattarens balansakt kombineras med policyanalysens modell i 
beslutsfasen. Undersökningen har ett deduktivt angreppssätt och metoden är 
deskriptiv, kvalitativ innehållsanalys. 
 
En gemensam mellanstatlig utrikes och säkerhetspolitik för Europeiska 
Unionen har växt fram som ett av de tre viktiga politiska ben som unionen vilar 
på. Detta har påverkat utformningen av svensk försvarspolitik, vår 
militärstrategi och ominriktningen av Försvarsmakten. Målen med GUSP 
passar väl in under en syn på ett vidgat säkerhetsbegrepp där insatser på flera 
olika sektorer eller plan politiska, militära, ekonomiska, sociala eller 
samhälliga och miljö kan skapa den grund för säkerhet som unionen 
eftersträvar. Att delta i en Europeisk krishantering med kvalificerade förband 
medför kostnader som i volym exemplifieras med de kalkyleringar som 
Försvarsmakten gjort för Korvett Göteborg, ett ingenjörskompani och det 
personellt största förbandet som är anmält till Europeisk krishantering, den 
mekaniserade bataljonen 90 I. Detta är förband som är anmälda till 
internationella styrkeregistret EU-HFC och har intagit beredskap eller intar 
beredskap under 2003 
 
Fyra finansieringsalternativ av en insats inom den Europeiska krishanteringen 
presenteras tillsammans med en redogörelse för regeringskansliets 
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management av krishanteringsstyrkan. Resultatet av den empiriska forskningen 
och den följande text och intervjuanalysen utgår ifrån försvarsberedningens 
rapport Ds2001:44, Ny struktur för ökad säkerhet, -Nätverksförsvar och 
krishantering, Regeringens budgetpropositioner 2001 till 2003 och det 
regleringsbrev till Försvarsmakten för 2003. Resultatet av intervjuerna 
struktureras och redovisas kring åtta strategiska managementfrågor; Hur skall 
en krishantering finansieras? Vilka finansieringsformer är inte aktuella? När i 
beslutsprocessen tas beslut om finansieringsform? Kan storleken på insatsen 
vara beroende för hur val av finansiering sker? Vilka olika alternativ till 
finansiering utanför anslagsposten 6:1.2 fredsfrämjande truppinsatser finns det? 
Överväger Försvarsmakten alternativ till finansiering utanför 6:1.2? Kan det 
tänkas att insats kan komma finansieras genom en omfördelning mellan 
anslagsområde 6:1.1 till 6:1.2 och kan Sverige dra sig ur en överenskommen 
insats? 
 
Empirin gav flera viktiga slutsatser. Svenskt deltagande i den Europeiska 
krishanteringen är centralt för den svenska regeringen. Försvarsberedningen 
har föreslagit och regeringen har skapat ett gemensamt anslag för 
förbandsverksamhet och fredsfrämjande truppinsatser. Därmed finns en 
möjlighet till ett snabbt management och omfördelning av medel av för 
internationell krishantering. Uppfattningarna att det är möjligt går här helt isär 
mellan regeringskansliet och Försvarsmakten. Försvarsmakten har aldrig fått 
indikation eller direktiv av regeringskansliet på att överväga en finansiering av 
fredsfrämjande truppinsatser som får konsekvenser på annan anslagspost som 
förbandsverksamhet eller materielanskaffning. 
 
I analysen identifieras med Premfors analysmodell ett policyproblem: Det 
framgår inte av regleringsbrevet att Försvarsmakten skall vara beredd att 
planera för en omfördelning från förbandsverksamhet till fredsfrämjande 
truppinsatser. När att statsmakten inte har en gemensam policy kommer en 
omfördelning ske av medel utan en förberedd planering. Policyproblemet leder 
till ett riskfyllt alternativ som åskådliggörs i Premfors Beslutsträd. Denna 
osäkerhet resulterar i två grenar som terminerar i två olika sorters konsekvenser 
av managementet; en bästa konsekvens och en sämsta konsekvens. I den 
process som föregår beslutet eftersträvas ofta rationalitet i balans med 
acceptans och effektivt resursutnyttjande Beslutsprocessens implikationer 
analyseras med Sundelius Beslutsfattarens balansakt.  
 
Diskussion svarar på uppsatsens frågor; Att regeringskansliet har förberett sig, 
men inte Försvarsmakten och att regeringskansliet och Försvarsmakten faktiskt 
har en tydlig skillnad i uppfattning. Försvarsmakten förväntar sig inte att 
resurser från förbandsverksamheten skall omfördelas för att kunna genomföra 
andra tillkommande internationella uppgifter. Man är inte förberedd och har 
inte heller skapat en handlingsberedskap för att genomföra omfördelningen 
med dess olika konsekvenser. Avslutningsvis lämnas förslag på fortsatt 
forskning; Vilka reella konsekvenser kan en omfattande krishanteringsinsats få 
för Försvarsmaktens förbandsverksamhet? 
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Bilaga 1 Frågeställningar 
 
Kategori Frågeställning 
Problem Kan du beskriva beslutkedjan vid krishantering med 

svenska förband 
Problem Beskriv vad som händer i FM/Rk när EU tagit beslut om 

anmälda svenska förband skall delta i en krishantering. 
Beslut Hur lång tid tar beslutsprocessen/kedjan? 
Problem När sker enligt din uppfattning kalkylering av kostnader? 
Alternativ När i beslutskedjan tas beslut om hur finansiering skall 

ske? 
 
Problem Kan storleken/priset på förbandsinsatsen vara beroende för hur 

finansiering sker?  
Problem Vilken principiell kostnad har förbanden, 1milj/man/år eller 

liknande? 
Problem Överväger FM olika alternativ till finansiering? 
Beslut Inom EU finns det krafter som ställer krav på att nationalstaterna 

skall reservera pengar tillkrishantering. 
Hur har vi hanterat det? 

Alternativ Kan det tänkas att insatsen får genomföras inom FM ekonomiska 
ram?  

Alternativ I så fall, när tror du en brytpunkt inträffar för övergång till olika 
finansieringssätt alternativt ingen insats inträffar? 

Alternativ/Beslut Det kan skönjas att försvarsberedningen föreslår att upp till 40 
miljarder kan lånas i riksgälden för insats. Vem tar beslut om att 
dessa 40 miljarder får användas kan göras och när sker det? 

Alternativ Jag kan skönja fyra alternativ till finansiering. 
1. Inom anslagspost 6:1.2  
2. Omfördelning inom anslag 6:1  
3. Sparbeting inom ramanslaget. 6:1. 
4. Anslagskrediten -tillskott max 3% med återbetalning i nästa 

ramanslag 
5. Låna i riksgälden av beredskapskrediten 
Eller: Avstå av kostnadsskäl  

Vilket eller av dessa alternativ är, enligt din mening, inte ett 
alternativ till finansiering? 
Vem tar formellt sett beslutet inom UOM 6.? 

Alternativ Kan Sverige nationellt dra sig ur om kostnaderna anses för hög i 
förhållande till andra utgifter. (Politisk balansering) 
 

Beslut Hur finansieras styrkan som skall till Makedonien?(ca 15 man) 
Alternativ Hur påverkar en ekonomisk kris eller en politisk balansering vår 

ambition? (ex nationell kris) 
Alternativ Kan vi dra oss ur en EU-beslutad insats i ett sent skede? 

 
 


