
 

             
 
 

          
            FÖRSVARSHÖGSKOLAN 

          Uppsats på C-Nivån 
Författare 
Tomas Dahlmark 

Förband 
Amf 1 

Kurs 
ChP 00-02 

MHS handledare 
Forskare Birgitta Rydèn och Martin Hallèn 

Uppdragsgivare 
FHS 

Beteckning 
19 100: 2039 

Kontaktman 

  
Internationaliseringen av den svenska Försvarsmakten sett ur ett 

policyperspektiv med fokus på åren 1992-2001 
 

Jämvikt eller förändring? 
 
Uppsatsen analyserar om perioden 1992-2001 kännetecknades av jämvikt eller förändring avseende Sveriges 
internationella engagemang. Syftet med uppsatsen är att belysa hur den svenska inställningen till den internationella 
tjänsten har utvecklats under perioden 1992-2001.  
Problemformulering: 
- Vad kännetecknade perioden 1992-2001 avseende Sveriges internationella engagemang.  
Som ett led till att finna svar på problemformuleringen kommer jag att använda mig av följande delfrågor: 
- Vilken var Sveriges ståndpunkt till internationell verksamhet under de tre försvarsbeslutsperioderna 1992-2001?  
- Vilka avvikelser och likheter mellan perioder kan påvisas?  
- Vilka större förändringar har skett från Försvarsbeslutet 1992 till regleringsbrevet 2001? 
 
Författaren kommer att jämföra den svenska säkerhetspolitiska inställningen vid tiden för tre olika Försvarsbeslut 
1992, 1996 och 2000 och tillsammans med regleringsbreven från 1994, 1997 och 2001 komma fram till dels vilken 
ståndpunkt Sverige intog under respektive period och dels vilka likheter och olikheter som finns. 
 
Uppsatsens svar på problemställningen och de viktigaste sluts atserna är att: 
Det har funnits överensstämmelse mellan policydokumenten inom och mellan perioderna. Det finns en tydlig tendens 
till utvidgning av Sveriges säkerhetspolitiska intresse, från norra Europa, till internationellt och till globalt. Under 
perioden skjuts också fokus från Mellanöstern och mellanstatliga konflikter till Europa och inomstatliga konflikter.  

Det säkerhetspolitiska hotet utökades från att enbart varit militärt till att även gälla global demokrati och hot mot vårt 
samhälles funktioner. Det har under hela perioden skett en utökning av Sveriges ambitionsnivå, denna har dock inte 
alltid effektualiserats. Det har under perioden skett en förskjutning från nationell nivå till en acceptans av ett mer 
överstatligt inflytande.  
 
Det finns en tydlig tendens till ökande ambitioner vad avser Försvarsmaktens internationella förmåga, från 
fredsbevarande i FN: s regi till fredsframtvingande operationer tillsammans med andra länder. Även om det under 
perioden skett förändringar så har dessa hela tiden gått i riktning mot ökad internationalisering och det har inte funnits 
några accentuerade policysvängningar inom den undersökta perioden. Detta talar för att perioden har kännetecknats av 
ett ”jämviktsförhållande”. 
 
Sökord: Policyanalys, internationalisering, säkerhetspolitik,  
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ABSTRACT 
The essay will analyse if the period 1992-2001 is characterised by equilibrium or changes 
because of Swedish international involvement. The purpose of the essay is to highlight how the 
Swedish political attitude has developed during the year 1992-2001.  
Questions: 
- What characterised the period 1992-2001 and how did this affect Swedish international 
commitment?  
 As a way of answering this, it is separated into the following parts: 

- What point of view did Sweden take during the three defence periods? 
- What similarities and differences can be shown? 
- What major changes have occurred between the defence period 1992 and the Letter of 

Regulation 2001? 
 
The author will compare the Swedish view of security defence policy at the time of three 
different defence periods 1992, 1996 and 2000, together with the Letter of Regulation from 
1994, 1997 and 2001. This is done in order to clarify what point of view the Swedish 
government claimed to have during these periods and what similarities and differences there 
were to be found. 
  
The result of the questions and the most significant conclusions are as follows: 
There has been agreement between the policy documents within and between periods. There 
has been a significant tendency to enlarge Sweden’s security interest area from the north of 
Europe to the whole of Europe and globally. During the mentioned periods, focus is moved 
from the Middle East and conflicts between states towards Europe and conflicts within states. 
 
The security political threat has enlarged from being just a military one to encompassing even 
global democracy and becoming a threat to our society’s functions. During the entire period 
there has been an enlargement of Sweden’s level of ambition, though it has not always been 
fulfilled. During the named period a displacement from national level towards more 
supranational influence has occurred.   
 
There is a significant tendency towards growing ambitions regarding the Swedish Defence 
international capacity, from peacekeeping in the name of UN towards peace enforcement 
operations together with other countries. Even if changes occurred during the mentioned 
periods, these changes have followed the same direction towards increasing internalisation and 
there have not been any accentuated policy changes during this era. This is strong evidence that 
the period was characterised by a state of equilibrium.  
 
Keywords: Policy analysis, Internationalization, Security policy 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
 
Försvarsbeslutet 1992, med riksdagsbeslut 19 maj, 1993, markerade slutet på 

en period då Försvarsmakten konstituerades av att kunna möta en invasion mot 

Sverige. Detta var början på en intressant tid då mycket hände som påverkade 

Sveriges utrikes och försvarspolitik. Bland annat skedde följande: 
 
Den svenska EU ansökan överlämnades till EG i juli 1991 av dåvarande 

statsministern Ingvar Carlsson. Förhandlingar inleddes i februari 1993 och 

tretton månader senare kunde resultatet presenteras. I april 1994 var alla 

förhandlingar klara. Under samma år hölls folkomröstning i Sverige och folket 

röstade ja. Sverige trädde in som ny medlem i EU den 1 januari 1995. 

 
I oktober 1993 lanserades förslaget om skapandet av PFP, på svenska ”partner-

skap för fred”, vid ett NATO-möte av den amerikanske försvarsministern Les 

Aspin. Vid NATO:s toppmöte i januari 1994 utfärdades en formell inbjudan.  

För Försvarsmaktens del innebar Regeringens proposition 1993/94:244 

”Utbildning för fredsbevarande verksamhet” den 14 april 1994 med beslut 

1994-06-02 en vändpunkt. Förslaget innebär att regeringen bemyndigas att 

sända väpnad styrka utomlands för att delta i övningar och annan utbildning för 

fredsbevarande verksamhet inom ramen för internationellt samarbete. 
 

Sverige har under perioden 1992-2001 haft tre olika regeringar, fyra 

utrikesministrar och två överbefälhavare. Försvarsmakten blev en egen 

myndighet med en chef 1994. 

 

I denna uppsats granskas och jämföres den inriktning och utveckling som har 

skett inom perioden 1992-2001avseende framförallt Försvarsmaktens 

internationella tjänst. Har det varit en tid som kännetecknats av stora 

svängningar eller av en rak linje? Har det som uttalats i politiska ambitioner 

också blivit utfört? Dessa och liknande frågor kommer att diskteras i 

kommande kapitel.  
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Med ovanstående som bakgrund blir min problemformulering: 

- Vad kännetecknade perioden 1992-2001 avseende de politiska beslut som 

berörde Sveriges internationella engagemang?  

1.2 Syfte och frågeställningar 
I denna uppsats undersöks om perioden 1992-2001 kännetecknades av jämvikt 

eller av förändringar.  

 

 Syftet med uppsatsen är tudelat. Dels är det att analysera om perioden 1992-

2001 kännetecknades av jämvikt eller förändring avseende politiska beslut om 

den svenska Försvarsmaktens internationella engagemang och dels är det att 

belysa hur den svenska politiska inställningen till den internationella tjänsten 

har utvecklats under perioden 1992-2001. Anledningen till mitt val är att det 

idag pågår en livlig debatt om vår säkerhetspolitiska inriktning men det finns 

mycket litet nutida svensk forskning på detta område.  

 

Som ett led till att finna svar på problemformuleringen kommer jag att använda 

mig av följande delfrågor: 

-  Vilken var den politiska ståndpunkten till internationell verksamhet under de 

tre försvarsbeslutsperioderna 1992-1996, 1996-2000 och 2000-2001?   

-   Vilka avvikelser och likheter mellan perioder kan påvisas?  

- Vilka större förändringar har skett från Försvarsbeslutet 1992 till 

regleringsbrevet 2001? 

Frågorna i den här uppsatsen tar sin ansats från samhällsvetenskapens 

policystudier. Med policystudier menas tillämpad samhällsforskning med 

inriktning på offentliga handlingslinjers innehåll och de processer i vilka de 

formuleras och genomföres. Detta utvecklas mera i teoridelen. 

1.3  Avgränsningar 

Uppsatsen avser att behandla en institutionell nationell nivå. Den kommer att 

fokusera på beteenden för strukturer i framförallt beslutsfattandefasen. Den har 

också fokus på det instrumentella, rationella och det dynamiska inom 
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politikens beslutsfattande.1 Detta innebär att i uppsatsen analyseras endast 

politiskt beslutsfattande på den högsta politiska nivån. Detta sker genom en 

analys av de viktigaste dokument som utgetts under perioden.    

 

Inom policyteorin har jag av utrymmesskäl valt att inte gå in på hur 

processerna, rollspelet eller juridiken har förändrats. Varför, dvs. de bakom-

liggande orsakerna, vilka aktörer, partipolitik, internationell politik och vilka 

internationella och nationella faktorer som spelat in kommer inte att behandlas 

heller inte i denna uppsats pga. utrymmesskäl. Av samma skäl kommer jag inte 

heller kommer jag att behandla frågeställningar på normativ och konstruktiv 

nivå. 

 

Uppsatsen kommer därför att enbart behandla förändringar i formuleringar och 

kopplingar mellan styrdokumenten, i detta fall regleringsbrev och riksdags-

beslut som berör Försva rsmaktens internationella engagemang. 

 

Jag har också valt att enbart använda mig av tre regleringsbrev. Det första 

(1994) är det första som ges till Försvarsmakten efter bildandet 1994-07-01 och 

markerar således mitt utgångsläge. Det andra (1997) skall påvisa de 

förändringar som försvarsbeslutet 1996 (med riksdagsbeslut 1997) innebar och 

det tredje skall markera var vi står idag efter försvarsbeslutet 2001.    

 

Frågor som berör försvarsindustrin behandlas inte i denna uppsats 

                                                 
1 Lundqvist 1993, Det vetenskapliga studiet av politik sid. 34-36 
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1.4 Material 

1.4.1 Tidigare forskning 

Det har varit svårt att hitta någon tidigare forskning på svensk inter-

nationalisering eller svensk säkerhetspolitisk inriktning under den period som 

uppsatsen handlar om. Jag har sökt på Uppsala, Lund och Stockholms 

Universitetsbibliotek. Det finns ingen nyutgiven avhandling, vare sig doktors 

eller licentiatavhandling, inom detta område. Det finns mycket forskning och 

litteratur inom ämnesområdet statsvetenskap och politik men ingen som direkt 

undersöker internationalisering under samma tid eller område. Policystudier 

inom området svensk internationalisering är, som jag uppfattar det, en relativt 

ny inriktning och policystudier inom svensk säkerhetspolitik ändå mindre.  

 

Det som kan nämnas är att på Utrikespolitiska institutet och på Organisationen 

”Folk och försvar” finns det inom ämnet internationalisering ett antal rapporter 

och debattartiklar bla:  

?? Andersson, Jan Joel, "Internationalization, Economic Dependence, and 

National Security" Research Report No 33 , Stockholm 2000 UI  

?? Folk och Försvars tidskrift ”Försvar i nutid” 1999 nr 1 , Internationellt 

engagemang, nr 2 ”Referat från seminariet Sveriges framtida 

säkerhetspolitik De internationella uppgifterna” 2000 NR 5 Referat från 

seminariet Sveriges framtida säkerhetspolitik- Vad kan Sverige bidra 

med? 

Dessa är inte medtagna i undersökningen då de kommer in på fråge-

ställningarna om bakomliggande orsaker och partipolitiska ställningstaganden 

som denna undersökning inte kommer att gå in på.  

 

På Försvarshögskolan har tidigare författats: 

?? Svensk säkerhetspolitisk och försvarspolitisk debatt, Jörgen Britzèn, 

HSK 2 A 88-90 

?? Svensk säkerhetspolitisk och försvarspolitisk debatt, Bo-Anders 

Johansson, HSK 2 A 90-92 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2002-05-18 
Chp 00-02  8 (73) 
Tomas Dahlmark 
 

?? Svensk försvarspolitik och anpassningsfilosofi under försvarsbeslut 

1925, 1996 och kontrollstation 1999, Patrik Lind, Chp 98-00 

?? Svensk säkerhetspolitik sett ur ett partipolitiskt perspektiv, Peter 

Laurin, ChP 98-00 

?? Svensk anpassningspolitik under 1900-talet - Ett säkerhetspolitiskt 

vågspel?, Peter Glimvall, ChP 99-01 

De tidigare två uppsatserna ligger utanför denna uppsats tidsram. Peter 

Laurins uppsats behandlar partipolitik och ligger inom ett annat område än 

denna uppsats och har följaktligen ej heller användas. Peter Glimvalls uppsats 

jämför försvarsbesluten 1936 och 2000. Detta ligger delvis inom ramen för 

denna uppsats och har används för egen faktainhämtning och som egen 

referens till de slutsatser som återfinns i kapitel 4 och 5. Glimvall har också 

delvis andra källor T.ex. har han använt Wilhelm Agrells bok Fred och fruktan 

(1990) och försvarsdepartementets debattskrift ”Anpassningsdoktrinen ett 

hinder för anpassning” av Johan Tunberger. Han har också använt sig av Åsa 

Lundqvists uppsats ”Från elasticitet till anpassning” som jämför det 

säkerhetspolitiska tänkandet vid försvarsbesluten 1925, 1936 och 1996. Den 

sista uppsatsen som han har använt och som delvis berör denna uppsats 

område är Patrik Linds ”Svensk försvarspolitik och anpassningsfilosofi under 

försvarsbeslut 1925, 1996 och kontrollstation 1999”. Linds uppsats jämför 

försvarsbesluten 1925 och 1996 för att därefter belysa vilka 

anpassningsåtgärder som vidtagits i kontrollstation 1999. Detta ligger delvis 

inom ramen för denna uppsats och har används för egen faktainhämtning och 

som egen referens till de slutsatser som återfinns i kapitel 4 och 5. 

 

Två ledande forskare i Sverige inom området statsvetenskap och policystudier, 

är som jag uppfattar det, Premfors och Lundquist. Lennart Lundquist främst 

inom området politiska studier medan Rune Premfors har gått djupare in på 

policyanalys.  Internationellt sätt kan nämnas Sabatier & Jenkins-Smith, 

Baumgartner & Jones, Knoke och Schneider & Ingram som alla har sett 

behovet av att vidareutveckla och förnya policyteorierna inom olika 

inriktningar under 1990 talet. 
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1.4.2 Empiriskt material 

De olika källor som ligger närmast för denna uppsats är: 

?? Ds, departementsserien med bla. säkerhetsbetänkanden  och 

försvarsberedningens förslag 

?? SOU, statens offentliga utredningar med bla. betänkanden om 

utlandsstyrkan.  

?? Riksdagsdebatten, från utfrågningar, säkerhetspolitisk debatt och debatt 

inför votering. 

?? Tal och uttalanden av statsråd 

?? Propositioner och motioner 

?? Riksdagsbeslut 

?? Regleringsbrev 

I uppsatsen har främst används riksdagsbeslut och regleringsbrev då det är de 

styrdokument som är beslutade och ges ut fö r att följas. Det är också de 

styrdokument som svarar mot uppsatsens syfte och inriktning. Övriga källor 

har ibland legat till grund för de förutnämnda men har inte dessas status och 

har därmed inte varit medtagna i den här uppsatsen. I den mån riksdagsbesluten 

och regleringsbreven hänvisar till övriga dokument har utdrag ur dessa tagits 

med.  

 

Det empiriska materialet är hämtat från regerings och riksdags grunddokument 

och torde ha hög tillförlitlighet på vad avser närhet i tid och fakta.  Det övriga 

materialet som antingen varit föremål för faktauppbyggnad eller som metod 

och teoriram har svårbedömd tillförlitlighet.  
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2. Teoriram 

2.1  Inledning 

Denna teoriram syftar till att ge läsaren förståelse för dels inom vilket område 

undersökningen bedrivs och dels  hur detta område är uppbyggt. Inledningsvis 

kommer jag att kortfattat gå igenom några grundläggande vetenskapliga 

områden för att därefter komma in på och föra en diskussion kring olika 

teoribildningar för att slutligen välja en av dessa. 

 
Politik betyder statskonst. På svenska har ordet politik, enligt National-

encyklopedien2, två grundbetydelser: dels de processer genom vilka makt 

utövas och politiska beslut fattas (eng. politics), dels den förda politikens 

principer och faktiska sakinnehåll (eng. policy). De båda begreppen har nära 

samband med varandra. Det politiska maktspelet gäller inte bara makten för 

dess egen skull utan också förmågan att främja politiska sakfrågor. Idépolitik 

och sakpolitik är även viktiga instrument i det politiska spelet om makten. 

Innebörden kan inom statsvetenskapen definieras på tre olika sätt: 3   

1) Politik omfattar beteenden, idéer och institutioner som är relaterade till det 

offentliga.  

2) Politik omfattar beteenden, idéer och institutioner som är relaterade till den 

auktoritativa fördelningen av värden för ett samhälle.   

3) 3) Politik omfattar beteenden, idéer och institutioner som är relaterade till 

utövandet av makt.  

I den här uppsatsen är det framförallt den tredje definitionen som är intressant 

och kommer att användas. 

 2.2 Policystudier4 
Med policystudier menar Premfors (1989) tillämpad samhällsforskning med 

inriktning på offentliga handlingslinjers innehåll och de processer i vilka de 

formuleras och genomföres. Han anser vidare att till traditionen policystudier 

möjligen kan föras utvärderingsforskning. Hans sätt att se på policyanalysen är 

                                                 
2 Nationalencyklopedin, 1994, Band 15, Sid191-192 
3 Nationalencyklopedin, 1994, Band 15, Sid191-192 
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att det är ett isärtagande av ett problem, inom politikens område, och en senare 

hopsättning av detsamma i ett delvis annorlunda mönster. Den syftar till att 

informera beslutsfattare om de troliga och verkliga konsekvenserna av olika 

handlingslinjer och program. Policyanalys kan enligt Premfors (1989) ske 

genom att undersöka hur processerna, rollspelet, juridiken, återredovisningen 

och styrdokumenten har förändrats. Detta sker enligt Premfors genom en 

analys av vilka processer som finns idag och igår och ett insättande av dessa i 

en teori. 

 

Policyanalys kan användas inom områdena formulering, implementation och 

utvärdering. Med formulering avses hela den process som genomföres från det 

att ett problem uppstår till det är dags att börja implementera den. Processen 

omfattar analys, framtagande och dokumentation av problem, alternativ, 

rekommendation och beslut. 5 

 
Implementeringsforskning är en samhällsvetenskaplig forskningsinriktning, 

som går ut på att undersöka förverkligandet i förvaltningen av politiska beslut. 

Den initierades av amerikanska forskare under förra delen av 1970-talet. En 

viktig inspirationskälla var misslyckandena i många av programmen inom den 

politik som skulle leda USA till The Great Society, där fattigdomen besegrats. 

Denna typ av studier hade tidigare bedrivits inom samhällsvetenskaplig 

förvaltningsforskning. Implementeringsforskarna själva framhöll att det nya i 

forskningen är att implementeringen tydligare än förut studeras som ett 

politiskt fenomen. 6 

 

Utvärderingsforskning beskrivs ofta som studier av offentliga program och 

åtgärder med hjälp av samhällsvetenskapliga metoder. Den har som syfte att ta 

reda på om en handlingslinje eller ett program antingen uppfyllt de 

förväntningar som vägledde det formella beslutet eller andra aktörers 

förväntningar i samband med detta beslut. 7 

                                                                                                                                 
4 Premfors (1989) policyanalys kap.1-3 
5 Premfors (1989) policyanalys kap. 3 
6 Nationalencyklopedien, 1994, Band 15, sid. 215 
7 Premfors (1989) policyanalys sid. 137, 141-142 
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2.3  Diskussion kring olika teorier8 

Inom Policyanalysen finns flera inriktningar som de ledande forskarna i sin tur 

har använt för att utveckla sina egna teorier kring.  I den här uppsatsen har valts 

ut de som kan anses som de viktigaste inriktningarna och som är också är 

erkända. Jag kommer att inledningsvis att presentera inriktningarna och föra ett 

kort resonemang kring deras för och nackdelar. Därefter kommer jag att 

presentera tre modeller för policyanalys. Slutligen kommer jag att föra ett kort 

resonemang kring dessa tre teorier och motivera den jag har valt.  

 

Den Rationalistiska modellen kännetecknas enligt Premfors av att det finns en 

dominerande beslutsfattare, entydiga och stabila mål, en klar åtskillnad mellan 

mål och medel, fullständig information om samtliga alternativ och des 

konsekvenser och att besluten sker i form av optimering. Detta gör att den 

”ekonomiska människan” kan optimera sin lösning. Den här modellen anser 

jag är mycket svår att använda då kriterierna på ”fullständig information om 

samtliga alternativ och deras konsekvenser” nästan aldrig föreligger. Den 

används praktiskt sätt väldigt lite utan ligger mest till grund för andra varianter. 

 

Begränsad rationalitet kännetecknas enligt Premfors av den individuelle 

beslutsfattarens begränsade förmåga att handla rationellt i förmågan att omfatta 

entydiga och stabila mål och preferenser och att kunna identifiera och bedöma 

samtliga alternativ och deras konsekvenser. Detta gör att den ”administrativa 

människan” tenderar att satisifiera, dvs. nöja sig med ett beslut som är 

tillfredställande och som når en viss minimal nivå av måluppfyllnad. Det här är  

En praktiskt användbar inriktning som används av många forskare. En av 

begränsningarna ligger i att den främst fokuserar på en individuell besluts-

författare och således inte är optimerad för att undersöka kollektiva besluts-

processer. En annan svaghet är att det forskningsmässigt är svårt att härleda hur 

alla alternativ såg ut och vad individen uppfattade i en given situation. 

 

                                                 
8 Premfors (1989) policyanalys kapitel 3 
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Den Inkrementalistiska modellen, , kännetecknas enligt Premfors av en mer 

pessimistisk syn. Detta berodde, enligt Premfors, på att möjligheten att styra 

en utveckling var begränsad därför att det finns flera aktörer i mer eller mindre 

uttalad konflikt, saknaden av färdiga målsättningar och därtill förmågan att 

skilja mellan mål och medel och (knapp) kunskap om ett fåtal alternativ som 

ligger nära existerande praxis. Detta leder till att man väljer, och bör så göra, 

alternativ som endast avviker marginellt från status quo. Den här modellen är 

enkel att förstå och beskriver också den situation som jag anser vara 

normalfallet i politiken. Problemet med den är att analysera en situation där 

målsättning, mål och medel och kunskapsluckor föreligger. 

 

Garbage can modellen är enligt Premfors ännu ett steg iväg från den 

rationalistiska modellen. Den kännetecknas av att det finns fyra strömmar 

(beslutsanledningar) som utgör själva soptunnan. Dessa är problem, lösningar 

och deltagare som mer eller mindre slumpmässigt sammanfaller och leder till 

beslut. Den här modellen är intressant men ur forskningssynpunkt svår att 

använda då den utgår från att det är slumpen som till del påverkar ett förlopp. 

 

Då uppfyllanden av alla kriterier iden ”rationalistiska modellen” är mycket 

svår att nå och då ”garbage can modellen” är svår att använda på normativ 

nivå har det utvecklats ett närmande mellan rationalistisk och 

inkrementalistisk modell. Två exempel på detta är Yehezkel Drors9 

”normative-optimun modell” och Amaitai Etzionis10 ”mixed scanning”. Dessa 

modeller har enligt Premfors  fördelen att de kan använda de bästa bitarna och 

samtidigt komma runt några v de svårigheter som jag tidigare beskrivet. 

 
Rune Premfors polcyanalys 11 är en modell inom policyanlysen som bygger på 

analys av policyprocessen i sju olika steg eller faser. I det första steget 

identifieras och struktureras problemet. I nästa fas söks och värderas alternativa 

lösningar. I den tredje fasen bestämmer sig analytikern för en eller ibland ett 

fåtal alternativ och kommunicerar detta val av handlingslinjer. I den fjärde 

                                                 
9 Dror, Yehezkel, 1985: Policymaking under adversity 
10 Etzioni, Amitai, 1993, Public policy in a new key 
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handlar om det formella, legitimerande beslutet om en policy. I genomförande-

fasen dominerar handling snarare än av analys, men här finns också många 

analysuppgifter. I den sjätte, utvärderingsfasen, där frågan ställs om hur det har 

gått, blir processen återigen ”analystung” och analytikern ibland en central 

aktör. I den sista, den sjunde, dras korrekta och hand lingsrelevanta lärdomar 

för framtiden av vad som hittills skett, ibland på basis av analys. 

 

David Eastons Politiska systemteori12 har eftersträvat att utveckla en från 

övriga samhällsvetenskaper självständig generell systemteori och att ge 

statsvetenskapen både en starkare egen identitet och större empirisk stringens 

och vetenskaplighet. Hans huvudinsats har legat i analysen av begreppet 

"politiskt system". Dess kärna tecknas i ett flödesschema (input-output), där 

samhällsbehov av skiftande ursprung och art genom det politiska systemet 

omsätts i beslut, som i sin tur genom återflöde (feedback) påverkar behoven. 

Även om E:s systemteori präglas av bundenhet till den amerikanska politikens 

funktioner har den haft inflytande på statsvetenskaplig forskning och 

undervisning i hela världen.  

 

Punctuated-Equilibrium Theory (Punkt- Jämviktsteorin)13 “Jämvikt-punkt 

teorin” utvecklades av Baumgartner & Jones 1993. Den framkom för att 

förklara en enkel observation: politiska processer drivs ofta genom en logisk 

framväxt med stabilitet i samspel med framväxande förändringar men att de 

emellanåt också frambringar händelser som omvälver det förutvarande.  

Den grundar sig på modellen med Begränsad rationalitet och har sedan 

vidareutvecklats framförallt av Bryan D Jones. Den bygger på att politik 

karaktäriseras av långa perioder med framväxande förändring för att brytas av 

korta perioder med större eller omvälvande förändringar.  

 

                                                                                                                                 
11 Premfors, 1989, Policyanalys, kap 3-9 
12 Easton, 1990, The analysis of political structure, kap 1 
13 Sabatier, 1999, Theories of the policy process, kap. 5 
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Deras teori bygger på en analys av ett flertal policyfrågor som drevs inom den 

amerikanska administrationen. Ur denna analys upptäckte de följande tre  

förhållanden: 

- Politiska frågor undergår perioder av både stillastående och hopp beroende på 

när frågorna dyker upp och försvinner på agendan 

- Att tendensen mot snabba förändringar motverkades av olika institutioner 

som strävade efter jämvikt och tillsammans skapade ett subsystem som blev 

svårt att forcera   

- Att kunna skapa starka policybilder spelade en nyckelroll då det gällde att 

föra ut en fråga utanför den kontroll som låg hos specialister och 

specialintressen, vad Baumgartner & Jones kallade policymonopolet  

 

Sammanfattningsvis så förklarar teorin varför och hur förändringar sker i 

politiken genom att använda sig av begreppen punkt och jämvikt. Punkt 

används för att åskådliggöra en större plötslig förändring som kräver en extra 

insats för att övervinna trögheten i subsystemen. Jämvikt är det läge som 

administrationen strävar efter att bibehålla och det som skapar kontinuerlighet 

över tiden. 

2.8 Vald teori 
I uppsatsen kommer jag att använda Baumgartner & Jones punkt-jämviktsteori. 

Valet är främst gjort för att den dels bäst möjliggör en förklaring till det som 

uppsatsen har för avsikt att undersöka, dvs. har det varit en period av stora 

svängningar och omvälvningar eller har den karaktäriserats av en jämvikt och 

ett stadigt framåtskridande?  

 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2002-05-18 
Chp 00-02  16 (73) 
Tomas Dahlmark 
 

3. Metod 

3.1 Inledning 

Jag har valt att göra en kvalitativ tvärsnittsstudie då jag dels vill belysa en 

period och dels analysera verbala förändringar. Detta stöds också av Lennart 

Lundquists (1993)14 resonemang kring kvalitativa och kvantitativa metoder där 

han bla. tar upp att i den kvalitativa metoden intresserar man sig för samman-

hang, strukturer, det säregna  och det unika eller det eventuellt avvikande 

3.2 Diskussion kring olika Metoder15 

Rolf Ejvegård (1994) har i sin bok tagit fram ett flertal metoder och tekniker 

som är användbara inom kvalitativ forskning. Flera av dessa är möjliga att 

använda i denna uppsats. De viktigaste är:  

?? Deskription (att beskriva någonting) 

?? Klassificering (sortera data inför analys) 

?? Innehållsanalys (analys av texter) 

?? Kvantifiering (data omsatt till något som kan räknas) 

?? Fallstudie (undersöka ett fall av många) 

?? Komparation (jämförande analys) 

?? Hypotesprövning (verifiering/falsifiering) 

Jag har valt att gå vidare med deskription, innehållsanalys och komparation. 

Det som styrt valet är strävan att få en helhet och en röd tråd genom både 

empiri och analys. Deskription är en systematisk redogörelse för hur något 

fungerar eller har gått till. Alla fakta som samlas in måste kategoriseras och 

sorteras och sedan användas för att visa någonting. Deskription är i sig rent 

empirisk, men kan ha initierats av värderande skäl. Komparation är att göra en 

jämförelse mellan olika empiri i syfte att kunna förklara en viss företeelse. Det 

är viktigt att utgå från enheter som går att jämföra. Före jämförelsen behöver 

man generalisera de företeelser som skall jämföras detta innebär att en 

                                                 
14 Lundquist, 1993, Det vetenskaliga studiet av politik, sid. 104 
15 Ejvegård, 1994, Vetenskaplig metod, kap 3 
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sortförvandling sker, dvs. en omskrivning i jämförbara termer där såväl likheter 

som olikheter beskrivs. Kvalitativ innehållsanalys, enligt den metod som 

forskningsledare Robert Dalsjö använde sig av i sitt inträdesanförande i 

Kungliga Krigsvetenskaps-akademin avdelning 6 den 18 maj 1999 16, medger 

en granskning av mindre verbala förändringar. Den innebär att inledningsvis 

beskrivs frågeställningarna deskriptivt i syfte att skapa en faktabaserad 

bakgrundsbeskrivning. Därefter granskas delfrågeställningarna. Slutligen 

jämföres delfrågeställningarna steg för steg.  

3.3  Valda metoder 

Uppsatsen behandlar en institutionell nationell nivå. Den har också fokus på 

det instrumentella, rationella och det dynamiska inom politikens besluts-

fattande. Detta tillsammans med uppsatsens syfte har styrt valet av de metoder 

som används både i den inledande empiridelen och i den efterkommande 

analysdelen.  

 

Jag har valt att i den inledande empirin och analysen använda deskriptiv metod 

kompletterat med kvalitativ innehålls analys enligt Robert Dalsjös metod. Detta 

för att få en systematisk och sorterad empiri som sedan kan granskas utifrån att 

upptäcka mindre verbala förändringar. Därefter kommer jag att i jämförande 

analys och slutsatser främst att använda mig av komparation och kvalitativ 

innehållsanalys. I den avslutande diskussionsdelen kommer jag att ge förslag 

på områden för vidare forskning. 

3.4 Angreppssätt 
Jag har för avsikt att inledningsvis skapa en bild av de viktigaste besluten och 

händelserna under en viss period. Därefter kommer jag att analysera 

styrdokumenten dvs. försvarsbesluten och relevanta regleringsbrev. Sedan 

kommer jag att jämföra olika perioder sinsemellan. Därefter kommer jag att 

använda allt detta för att besvara frågeställningarna. Slutligen kommer jag att 

föra ett resonemang kring några av uppsatsens viktigaste svar och där ge 

förslag på vidare forskning.  

                                                 
16 Krigsvetenskapsakademins tidskrift 1999 nr 4 sid. 39-67  
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4. Empirisk undersökning och inledande analys 

4.1 Inledning 
Empirin är uppbyggd kring att först ge en översiktlig bild av dels det politiska 

läget och dels de viktigaste politiska besluten under perioden. Därefter kommer 

en faktadel med utdrag ur försvarsbeslut och regleringsbrev. Denna del är den 

som ligger till grund för att senare kunna besvara frågeställningarna kring vad 

som kännetecknade de olika perioderna och vilken ståndpunkt Sverige hade till 

internationell tjänst inom respektive period. I de fall där det saknas uppgifter 

och/eller styrdokumenten hänvisar till andra dokument har viktigare fakta ur 

dessa medtagits under förutsättning att de dels är beslutade och dels är 

relevanta för denna uppsats. Så är exempelvis fallet med reglerings-brevet för 

1994 som har kompletterats med budgetpropositionen för samma år. Analysen 

är uppbyggd kring följande fem olika områden. Dessa är säkerhets-, utrikes- 

och försvarspolitisk inriktning, Försvarsmaktens inriktning, deltagande 

personal, monetära medel och återredovisning. 

Valet är gjort utifrån ambitionen att kunna påvisa likheter och olikheter inom 

och mellan perioder där uppsatsen kommer att jämföra om den inriktning som 

återfinns för säkerhets-, utrikes- och försvarspolitisk inriktning, 

Försvarsmaktens inriktning, också återspeglas i genomförandedelen dvs. 

deltagande personal, monetära medel och återredovisning. I analysdelen 

kommer det att ske en jämförelse mellan om och hur den politiska inställningen 

och ambitionen återspeglas eller förändras. 
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4.2 Period 1 1992 –1996, med tonvikt på försvarsbeslutet 1992 och 

1994 års regleringingsbrev 

4.2.1 Inledning   

Följande beslutsfattare agerade under perioden:  
Statsminister   Försvarsminister  

Carl Bildt  1991-1994 Anders Björk 1991-1994, 

Ingvar Carlsson  1994-1996  Thage G Peterson  1994-1997 

Göran Persson  1996- Björn von Sydow  1997- 

Utrikesminister  ÖB  

Margaretha af Ugglas  1991-1994 Bengt Gustafsson  1986-1994 

Lena Hjelm-Wallén    1994-1998 Ove Wiktorin  1994-2000 

 

Följande större händelser, som jag anser påverkade Sveriges inter-

nationalisering, inträffade under perioden 

 

Den svenska EU ansökan överlämnades till EG i juli 1991 av dåvarande 

statsministern Ingvar Carlsson. Förhandlingar inleddes i februari 1993 och 

tretton månader senare kunde resultatet presenteras. Samtidigt med de svenska 

förhandlingarna hölls förhandlingar med Finland, Norge och Österrike som 

också ansökt om medlemskap. I april 1994 var alla förhandlingar klara. Under 

samma år hölls folkomröstningar i de fyra ansökarländerna. I Österrike, 

Finland och Sverige röstade folket ja, men i Norge blev resultatet nej till EU 

medlemskap. Sverige, Finland och Österrike trädde in som nya medlemmar i 

EU den 1 januari 1995.17 

 

Slovenien och Kroatien förklarade sig självständiga i juni 1991. Den federala 

armén ingrep mot de nya staterna men drogs efter ett par veckor tillbaka från 

Slovenien. Striderna upphörde i januari 1992, sedan Serbien ockuperat en 

tredjedel av Kroatiens territorium. FN beslöt i februari att upprätta en 

fredsbevarande styrka, UNPROFOR, i Kroatien. Då Bosnien och Hercegovina 

i april 1992 proklamerade sin självständighet, upprepades mönstret. Frontläget 

                                                 
17 http://www.riksdagen.se/eu/EUblad/01.htm 
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i kriget mellan de bosniska serberna och regeringssidan förblev i huvudsak 

oförändrat från hösten 1992 till sommaren 1995. I maj 1993 utbröt krig i full 

omfattning mellan Sarajevoregeringen och den Bosnienkroatiska utbrytarstaten 

Herceg-Bosna, vars milisstyrkor (HVO) inledningsvis varit allierade med 

regeringsarmén mot serberna. Striderna upphörde i april 1994, sedan ett 

fredsfördrag förhandlats fram under amerikansk medling. Den första svenska 

bataljonen i Bosnien BA 01 åker ut hösten 1993.18 

 

Regeringens proposition ”Utbildning för fredsbevarande verksamhet” antogs 

av riksdagen 1994-06-02. I propositionen föreslås en ny lag om utbildning för 

fredsbevarande verksamhet. Förslaget innebär att regeringen bemyndigas att 

sända väpnad styrka utomlands för att delta i övningar och annan utbildning för 

fredsbevarande verksamhet inom ramen för internationellt samarbete.  Den nu 

föreslagna lagen innebär ingen förändring vad avser regeringens möjlighet att 

sända en väpnad styrka utomlands för deltagande i fredsbevarande verksamhet 

enligt lagen (1992: 1153) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands. Den 

nya lagstiftningen föreslogs att träda i kraft den 1 juli 1994.  

4.2.2 Vilken var Sveriges ståndpunkt till internationell verksamhet i 

1992 års försvarsbeslut  

Säkerhets-, utrikes- och försvarspolitisk inriktning19 

I försvarsbeslutet betonades bla. att den svenska säkerhetspolitikens 

utformning förändras i ett Europa som förändras och att den nya säkerhets-

politiken skapar nya möjligheter för deltagande också i utrikes- och säkerhets-

politiskt samarbete med andra europeiska stater. 

 

Försvarsbeslutet tryckte också på att de strategiska realiteterna i det 

nordeuropeiska och nordatlantiska området innebär att den hårda kärnan i vår 

säkerhetspolitik fortfarande är den militära alliansfriheten med dess skyldighet 

att upprätthålla en betryggande försvarsförmåga för att vi skall kunna vara 

                                                 
18 Nationalencyklopedin, 1994,. ”De Jugoslaviska krigen” 
19 Prop1991/1992:102 sid. 34-41 
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neutrala i händelse av ett krig i vårt närområde. Detta manifesterades i tesen: 

Ingen annan försvarar Sverige, och vi försvarar bara Sverige. 

 

När det gällde totalförsvaret angav försvarsbeslutet att Totalförsvaret skall nu 

också  kunna medverka i FN:s fredsbevarande operationer. 

 

Försvarsmaktens inriktning20 

Beträffande Försvarsmaktens inriktning skrevs det att verksamheten skall 

bedrivas så att förband ur Försvarsmakten, som enligt särskilda beslut ställs till 

Förenta Nationernas (FN) eller annan ansvarig organisations förfogande för 

tjänstgöring utomlands i fredsbevarande operationer, säkert och uthålligt kan 

lösa de uppgifter som tilldelas dem. Vidare anfördes att förband som tjänstgör 

utomlands skall verka i enlighet med de instruktioner FN, eller annan 

organisation, utfärdat för respektive operation. Slutligen togs det upp att 

Sverige skall uppfylla sina åtaganden enligt det s.k. Wiendokumentet från 1990 

inom den Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen (ESK).  

 

Deltagande personal21 

Beträffande deltagande personal så hade två kontingenter om sammanlagt 1300 

man under 1990/1991 utbildats för tjänstgöring i södra Libanon. Ungefär 50 

man för Cypern. 80 man hade utbildats för att ingå i FN: s observatörsstyrkor. 

Två beredskapskompanier om 120 man hade rekryterats och utbildats.  5 man 

hade utbildats för Korea. Förutom den planerade verksamheten hade 

rekrytering och utbildning genomförts av de 525 personer som ingick i det 

fältsjukhus som under våren 1991 tjänstgjorde i Saudiarabien. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Prop1991/1992:102 sid. 238  
21 Prop1991/1992:102 sid. 239 
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Monetära medel22 

Följande tabell utvisar kostnaderna för utlandstjänsten 1990/91, anslagen för 

1991/92 och förslaget för 1992/93. 

L1 Kostnader i Sverige  

för FN-styrkor mm 

L2 FN-styrkors verksamhet  

utomlands  

L3 Sveriges delegation  

vid NNSC Korea 

1990/1991 utgift        39 204 898 1990/1991 utgift   265 216 074 1990/1991 utgift     4 862 198 

1991/1992 Anslag     41 922 500 1991/1992 Anslag 267 610 000 1991/1992 Anslag   5 290 000 

1992/1993 Förslag    49 915 000 1992/1993 Förslag 247 713 000 1992/1993 Förslag  5 054 000 

 

Utrikesdepartementets anslag för oförutsedda fredsbevarande insatser var 

1992/1993 40 000 000 kr 

 

Återredovisning23 

I återredovisningen anfördes bla. att den planerade verksamheten hade 

genomförts. Till följd av händelserna i Gulfen hade vissa delar av matriel-

anskaffningen inom anslaget tidsmässigt förskjutits. Utbildningsresultaten har 

generellt varit goda. Vissa svårigheter att rekrytera specialister hade 

konstaterats 

4.2.3 Vilken var Sveriges ståndpunkt till internationell verksamhet i 

1994 års regleringsbrev  

Säkerhets-, utrikes- och försvarspolitisk inriktning24 

Regleringsbrevet hänvisar helt till 1992 års försvarsbeslut 

 

Försvarsmaktens inriktning25 

I statsliggaren anfördes att total försvaret skall kunna medverka i FN: s 

fredsbevarande operationer. Vidare anfördes att ökad vikt skall läggas vid 

Försvarsmaktens förmåga att medverka i fredsbevarande operationer under 

FN:s eller ESK:s ledning 

 

                                                 
22 Prop1991/1992:102 sid. 241-243 
23 Prop1991/1992:102 sid. 239 
 
24 Statsliggaren 1994/95 utgiftsområde 4 Fö sid. 7 
25 Statsliggaren 1994/95 utgiftsområde 4 Fö sid. 7-8 
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Deltagande personal 26 

I Budgetpropositionen anfördes att Försvarsmakten skulle deltaga i 

internationellt samarbete omfattande militär rådgivning till Sveriges ständiga  

representation i Genève. Vidare skulle militär rådgivning ske till Sveriges FN 

och ESK delegation och till Sveriges representation i organisationen för 

förbudet mot kemiska vapen. 

 

Propositionen återredovisar också vilka styrkor som har varit ute under året. 

Sammanfattningsvis har under budgetåret 1993/94 avvecklingen skett av den 

svenska underhållsbataljonen om 494 man i FN: s interimstyrka i Libanon, 

Unifil samt av det resterande svenska deltagandet i FN: s fredsbevarande 

operation på Cypern, Unificyp.  Försvarsmakten har på regeringens uppdrag 

avvecklat det svenska deltagandet om 260 man i det nordiska stabs- och 

trosskompaniet vid Unprofor i Makedonien. Vid årets slut fanns följande 

förband ute i Europa. I Kroatien fanns ett Stabskompani på 161 man, Bosnien-

Hercegovina mek.skyttebataljon på 1063 man inklusive militärpolis och 

mek.inf.komp. I Makedonien fanns det en Skyttepluton 40 man 

    
 
 
Monetära medel  27 

Medel utvisande anslag och förslag till anslag för 1993/94 0ch 1994/95 

L1 Kostnader i Sverige  

för FN-styrkor mm 

L2 FN-styrkors verksamhet  

utomlands  

L3 Sveriges delegation  

vid NNSC Korea 

1993/94  Anslag         149 037 000    1993/94 Anslag       780 363 000 1993/94 Anslag           66 741 000 

1994/95 Förslag           53 007 000 1994/95 Förslag       716 500 000 1994/95 Förslag        66 787 000 

                         

Återredovisning28 

Statsliggaren tar bl.a. upp att Försvarsmakten under varje program skall sär-

redovisa kostnader för den utlandsverksamhet som genomförs till följd av 

svenska internationella åtaganden inom ramen för FN, ESK, bilaterala avtal 

                                                 
26 Prop. 1994/95:100 B 9   
27 Statsliggaren 1994/95 utgiftsområde 4 Fö sid. 28 
28 Statsliggaren 1994/95 utgiftsområde 4 Fö sid. 13 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2002-05-18 
Chp 00-02  24 (73) 
Tomas Dahlmark 
 
och PFP. Detta redovisningskrav omfattade även kostnader för förberedelser 

för sådan verksamhet. 
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4.3 Period 2 1996 -2000 med tonvikt på försvarsbeslutet 1996 och 
1997 års regleringingsbrev 

4.2.4 Inledning 

Följande beslutsfattare agerade under perioden: 29 
Statsminister   Försvarsminister  

Göran Persson  1996- Björn von Sydow  1997- 

Utrikesminister  ÖB  

Lena Hjelm-Wallén     1994-1998 Ove Wiktorin 1994-2000 

Anna Lindh  1998- Johan Hederstedt 2000- 

     

I november 1995 inleddes intensiva förhandlingar om ett fredsavtal för hela det 

forna Jugoslavien på den amerikanska flygbasen i Dayton, Ohio. Utgångs-

punkten var de delningsplaner som lagts fram under tidigare medlingsförsök. 

Dayton-avtalet ingicks 21 november och undertecknades i Paris 14 december. 

Enligt avtalet delades Bosnien och Hercegovina i två "enheter", Republika 

Srpska och den sedan 1994 på papperet existerande federationen mellan 

kroaterna och regeringssidan. En ny konstitution innehöll svaga gemensamma 

institutioner, medan enheterna skulle bibehålla skilt militär-, polis- och 

rättsväsen. En internationell styrka, IFOR, skulle insättas under ett år för att 

övervaka trupptillbakadragande och demobilisering. 30 

 

De väpnade attackerna i Kosovo började i februari 1996 när det efter 

Daytonavtalet stod fullständigt klart att omvärlden inte var beredd att stödja 

kraven på självständighet. Under 1998 intensifierades gerillans attacker och i 

februari dödades två serbiska polismän vilket blev starten för en serbisk 

rensningsaktion. Onsdagen den 24 mars 1999 verkställde Nato hotet om 

militärt våld mot Jugoslavien. Detta sedan Jugoslavien hade vägrat att 

acceptera Rambouillet fredsförslaget om Kosovo. I oktober 1999 åkte den 

första Kosovobataljonen ut. 31 

 

                                                 
29 http://www.riksdagen.se/eu/EUblad/01.htm 
30 http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?t_word=JUGOSLAVISKA+KRIGEN 2002-04-11 
31 http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?t_word=JUGOSLAVISKA+KRIGEN2002-04-11 
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Regeringens proposition ”Totalförsvar i förnyelse” blev ”Försvarsbeslut 1996”. 

Riksdagen antog den 20 november 1996 utskottets betänkande som innebar att 

regeringens förslag ograverat gick igenom och att alla motioner avslogs.  

 

Den 26 mars 1998 kom Utrikesutskottets betänkande avseende mellanstatliga 

organisationer. Detta betänkande var föranlett av riksdagens revisorers rapport 

1995/1996 RR12. Revisorernas granskning behandlar Sveriges medlemskap i 

internationella mellanstatliga organisationer. Den 16 April 1998 antog Sveriges 

riksdag utskottets betänkande.  

 

Regeringens skrivelse 1997/98:29 ”Euroatlantiska partnerskapsrådet och det 

fördjupade Partnerskap för fredssamarbetet ” behandlades i utrikesutskottet 

under rubriken ”Vissa säkerhetspolitiska frågor samt Sveriges deltagande i 

EAPR och det fördjupade PFF-samarbetet”. Den 16 april 1998 antog Sveriges 

riksdag utskottets betänkande.  

 

Den 26 maj 1999 godkände Riksdagen regeringens förslag till säkerhets-

politikens mål, under perioden 1997-2001. Regeringens proposition ”Det nya 

försvaret” antogs i huvudsak av riksdagen den 30 maj 2000.  

 

4.2.5 Vilken var Sveriges ståndpunkt till internationell verksamhet i 

1996 års försvarsbeslut  

Säkerhets-, utrikes- och försvarspolitisk inriktning32 

Riksdagen fattade den 6 december 1995 beslut rörande den fortsatta 

Inriktningen av Sveriges säkerhets- och försvarspolitik samt totalförsvarets 

långsiktiga utveckling. 

 

Beträffande säkerhetspolitiken framhölls bl.a. i det sammansatta utrikes- och 

försvarsutskottets betänkande (bet.1995/96: UFöU1) om Sveriges säkerhets-

politik att:  

                                                 
32 Prop.1996/1997:4 sid.35- 41 
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Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att bevara vårt lands frihet och 

oberoende.  Vårt säkerhetspolitiska mål är att i alla lägen och i former som vi 

själva väljer trygga en handlingsfrihet att - såsom enskild nation och i 

samverkan - kunna utveckla vårt samhälle.  

 

Sveriges militära alliansfrihet syftande till att vårt land skall kunna vara 

neutralt i händelse av krig i vårt närområde består.  Den förutsätter att vi har en 

betryggande försvarsförmåga.  Genom att vidmakthålla en trovärdig grund för 

totalförsvarets långsiktiga styrka och anpassningsbarhet ger vi vårt bidrag till 

säkerhetspolitisk stabilitet i det nordeuropeiska området.    

 

Säkerhetspolitikens mål är styrande för mycket av Sveriges utrikespolitiska och 

försvarspolitiska agerande.  Detta avspeglar att vår säkerhetspolitik har såväl 

en internationell som en nationell dimension.  

 

Internationellt skall vi i samverkan med andra stater aktivt delta i freds-

främjande och humanitär verksamhet.  I denna strävan efter gemensam 

säkerhet fullföljer vi vårt mångåriga arbete inom framför allt FN för fred och 

nedrustning samt för demokratisk, social, ekonomisk och ekologiskt hållbar 

utveckling.  Vi skall även samarbeta internationellt för att förebygga och 

hantera icke-militära hot och påfrestningar. 

 

Anspråken på totalförsvarets förmåga att möta väpnade angrepp kommer 

därför att vara begränsade under ett antal år.  De direkta anspråken på total-

försvaret i närtid är därmed främst att hävda svensk territoriell integritet, att 

bidra till att hantera de påfrestningar som kan följa i spåren av kriser i vårt 

närområde samt att stödja vårt internationella säkerhetspolitiska engagemang.  

  

Försvarsmaktens inriktning 

I försvarsbeslutet framkom bla. att under försvarsbeslutsperioden är målet att, 

inom de ekonomiska ramar som står till buds, såsom hittills kunna delta med 

enhet upp till bataljonsnivå  i internationella fredsfrämjande truppinsatser på 

mandat av FN eller OSSE. 
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Det poängterades också att deltagande med en snabbinsatsstyrka skall kunna 

ske med kort varsel.  Även specialenheter för ledning, fältarbeten, transporter 

och sjukvård skall kunna deltaga i de fredsfrämjande truppinsatserna.  Volym 

och innehåll i den svenska styrkan skall anpassas efter efterfrågan och 

tillgängliga resurser. 33 

 

Vidare trycktes det på att Sveriges förmåga, möjligheter och förutsättningar att 

bidra till internationell fred och säkerhet skall ökas.  Utifrån ett vidgat 

säkerhetspolitiskt synsätt är det Sveriges ambition att genom politiska, 

diplomatiska, civila, humanitära och militära bidrag ytterligare stärka vårt 

deltagande i internationella freds-främjande insatser.  En väsentlig del av denna 

generella ambitionshöjning inom ramen för den svenska säkerhetspolitiken 

utgörs av en ökad kapacitet för totalförsvaret att medverka i internationella 

fredsfrämjande och humanitära insatser.34  

 

Deltagande personal35 

I försvarsbeslutet angavs att i juni 1995 omfattade det svenska deltagandet en 

förstärkt bataljon samt ett par andra mindre styrkor inklusive enskilda 

observatörer och civilpoliser ca 1 300 personer. 

 

Monetära medel 36 

I försvarsbeslutet angavs att i totalförsvarsramen ingår kostnader för en 

internationell styrka för fredsfrämjande insatser. Genom överföring av medel 

från Utrikesdepartementets huvudtitel (anslaget B 9 Fredbevarande verk-

samhet) tillförs Försvars-departementets huvudtitel fr.o.m. budgetåret 1997 

medel för kostnader som avser militära fredsfrämjande insatser.  Kostnader för 

observatörer, monitorer (övervakare), civilpoliser, sanktionsövervakare och 

civila insatser för FN:s och OSSE:s konfliktförebyggande och fredsbevarande 

verksamhet m.m. finansieras fortsatt över Utrikesdepartementets huvudtitel.   

                                                 
33 Prop.1996/1997:4 sid.236 
34 Prop. 1995/96:12 sid:104 
35 Prop. 1995/96:12 sid:104 
36 Prop. 1995/96:12 sid:99 
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Återredovisning37 

I försvarsbeslutet betonades att regeringen anser att ambitionsnivån i total-

försvarets utlandsinsatser skall höjas.  Särskilt bör förmågan att snabbt kunna 

igångsätta verkningsfulla insatser utvecklas och civila insatser systematiseras.  

När såväl de fredsfrämjande som de humanitära insatserna nu utvecklas är det 

naturligt att samtidigt förstärka samverkan mellan de berörda civila och 

militära organisationerna.  Samverkan bör bl.a. omfatta förberedelser som 

planering och utbildning.  Ett förslag till utbildning inom totalförsvaret för den 

fredsfrämjande och humanitära verksamheten bör tas fram i nära samverkan 

med berörda myndigheter och organisationer. 

 

Försvarsbeslutet tryckte också på att det mot bakgrund av en ökad ambitions-

nivå bör också större uppmärksamhet ges åt insatser med militära observatörer.  

Förebyggande diplomati blir ofta effektivare om konkreta åtgärder t.ex. 

förebyggande gruppering av observatörer och/eller förband kan ske snabbt. 

4.2.6 Vilken var Sveriges ståndpunkt till internationell verksamhet i 

1997 års budgetproposition 

 
Säkerhets-, utrikes- och försvarspolitisk inriktning38 

I budgetpropositionen skrevs bla. att när det gäller frågor om totalförsvarets 

fortsatta utveckling hänvisar regeringen till prop. 1996/97:4 Totalförsvar i 

förnyelse - etapp 2 som avser perioden 1997-2001.  Regeringens förslag inne-

fattar, förutom ett förnyat säkerhetspolitiskt ställningstagande, bl.a. ställnings-

taganden till den kvantitativa och kvalitativa inriktningen av det militära 

försvarets krigsorganisation, det militära försvarets organisation i fred samt 

inriktningen av det civila försvarets verksamhet i krig och i fred. 

 

 

                                                                                                                                 
 
37 Prop. 1995/96:12 sid:105 
38 Prop.  1996/1997:1 Bilaga 6, 2 
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Försvarsmaktens inriktning39 

Budgetpropositionen angav att inriktningen för budgetåret 1997 var att på 

mandat av FN eller OSSE kunna ställa militära (förband)till förfogande för 

fredsfrämjande trupp insatser och att fortsätta bidra till den pågående insatsen i 

Makedonien så  att den dåvarande relativt stabila situationen i området skulle 

bestå. 

 

Deltagande personal40 

Budgetpropositionen tar upp att Sverige sedan år 1993 har deltagit med en 

mekaniserad bataljon i den freds- främjande insatsen i Bosnien och 

Hercegovina.  Den ursprungliga FN-ledda operationen UNPROFOR övergick i 

december 1995 till en av NATO ledd multinationell fredsstyrka.  I samband 

därmed reducerades antalet tjänstgörande svensk militär personal i Bosnien och 

Hercegovina från ca 1 000 personer till 840. 

 

Den nämner vidare att 1997 ställde Sverige en bataljon till förfogande som 

ingick i den mellan de nordiska länderna och Polen gemensamma brigaden.  

Utöver bataljonen hade bidrag skett med ca 100 personer till brigadens stab och 

stabskompani samt till underhållsenheter. 

 

Den tar också upp att det svenska högkvarterskompaniet i Zagreb i Kroatien 

som ställdes till UNPROFOR: s förfogande 1992 avvecklades under våren 

1996 och att Sverige deltagit I FN: s mission UNPREDEP i Makedonien med 

en pluton som har ingått i det mellan Finland, Norge och Sverige gemensamma 

kompaniet SCANCOY. Propositionen påpekar att gällande mandat för IFOR-

insatsen i Bosnien och Hercegovina upphörde vid årsskiftet 1996/1997 och för 

att kunna följa upp Daytonavtalet kommer med stor sannolikhet en fortsatt 

utländsk militär närvaro att krävas i Bosnien och Hercegovina. Propositionen 

förutspår att den FN-ledda insatsen i Makedonien sannolikt kommer att pågå 

under år 1997 och att deltagandet i de fredsfrämjande insatserna i det f.d.  

                                                 
39 Prop. 1996/97:1 Bilaga 6,  8:2 anslag A2 
40 Prop. 1996/97:1 Bilaga 6, 8:2 
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Jugoslavien kommer att ha bidragit till en stabilisering av regionen och ha 

utgjort en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna genomföra 

Daytonavtalet.  

 

Monetära medel 41 

Medel utvisande anslag och förslag till anslag för perioden 1994-1997 

l994/95  Utfall                            700 000 610 kr  

              Reservation                                                                    136 288 000 kr 

l995/96  Anvisat                   1 352 808 000 kr         

              Prognos                                                                       1 475 200 000 kr 

              Därav 1996                                                                 1 066 400 000 kr 

1997      Ramanslag  A1  Försvarsmakten                                   472 526 000 kr      

             Anslag         B4  UD                                                       150 206 000 kr 

 

Återredovisning42 

I propositionen framgår det att de anslagna medlen medgav en truppinsats 

utomlands som omfattade ca 500 personer och att fredsfrämjande insatser inte 

får hindras av att regeringen inte kan fatta snabba beslut om svenska insatser.  

Propositionen anser därför att det därför är angeläget att, om den internationella 

utvecklingen så påkallar, möjlighet finns för regeringen att omdisponera medel 

mellan utgiftsområden och mellan militära och civila insatser. 

 

Propositionen anger vidare att enligt regeringens bedömning bör denna 

verksamhet kunna inrymmas inom den maximala gränsen för anslagskredit på 

10 %. Vidare skrivs att det under pågående budgetår kan det dock inträffa att 

anslagsutrymmet måste utökas utöver vad som ryms inom kreditgränsen.  

Sådana tillfälliga utgiftsbehov bör i avvaktan på ett riksdagsbeslut 

likvidmässigt hanteras genom en ökad kredit på Försvarsmaktens 

räntekontokredit inom den allmänna, av riksdagen fastställda, kreditramen. 

                                                 
41 Prop. 1996/97:1  Utrikesdepartementet bilaga 5 B4 
42 Prop. 1996/97:1 Bilaga 6, 8:2 
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4.3.5 Vilken var Sveriges ståndpunkt till internationell verksamhet i 

1997 års regleringsbrev 

 
Säkerhets-, utrikes- och försvarspolitisk inriktning43 

Regleringsbrevet framhåller att Sverige medverkar till stärkandet av 

demokratier, skydd av mänskliga rättigheter samt humanitär verksamhet 

genom att stödja fredsfrämjande insatser.  

 

Regleringsbrevet tar också upp att anslaget skulle möjliggöra för regeringen att 

på begäran av FN, OSSE, EU eller annat bilateralt eller mellanstatligt organ, 

ställa personal till förfogande för konfliktförebyggande, fredsbevarande och 

annan fredsfrämjande verksamhet inklusive sanktionsövervakning, planerings- 

och förhandlingsarbete eller övervakningsverksamhet, stödja seminarier kring 

ämnet fredsfrämjande samt bistå svenska enskilda organisationer som bedriver 

studier och annan verksamhet inom detta område, bekosta utländskt deltagande 

i utbildningsinsatser som Sverige anordnar eller står värd för inom ramen för 

Partnerskap för fred (PFF). 

 

Försvarsmaktens inriktning44 

Regleringsbrevet skriver att Försvarsmakten skall kunna ställa kvalificerade 

förband och andra resurser till förfogande för internationella fredsfrämjande 

och humanitära insatser. Vidare skrivs att Försvarsmakten skall kunna delta 

varaktigt i fredsfrämjande insatser med självständiga enheter upp till bataljons-

nivå. Regleringsbrevet fastställer också att Försvarsmakten skall omorganisera 

SWEDINT till ett internationellt kommando. Kommandot skall benämnas 

Försvarsmaktens Internationella Kommando. Kommandots uppgifter skulle 

vara att organisera, utbilda och understödja de fredsfrämjande insatserna som 

Försvarsmakten medverkar i. Kommandot skulle påbörja sin verksamhet senast 

den 1 juli 1997. 

 

                                                 
43 Statsliggaren 1997 utgiftsområde 5 B 4 
44 Statsliggaren 1997 utgiftsområde 6 A 
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Vidare reglerar regleringsbrevet att Försvarsmakten skulle överföra 

SWEDRELIEF till Statens räddningsverk. Det fastställs också att 

Försvarsmakten skulle organisera och utveckla specialenheter för ledning, fält-

arbeten inklusive minröjning, transport och sjukvård. Enheterna skall för-

beredas för olika insatsalternativ 

 

Vidare nämner regleringsbrevet att Försvarsmakten skulle organisera en snabb-

insatsstyrka. Styrkan skulle omfatta ledningspersonal, ett mekaniserat kompani 

samt en ovan nämnd specialenhet av kompanis storlek. Styrkan skulle ha 

intagit nedan angivna insatsberedskap från den 1 juli 1998. En rekognocerings-

styrka skulle kunna avtransporteras till ett krisområde senast 15 dagar efter 

regeringens beslut. Huvudstyrkan skulle kunna avtransporteras senast 30 dagar 

efter regeringens beslut. 

 

I regleringsbrevet skrivs också att Försvarsmakten skulle hålla personal i 

beredskap för internationella insatser. Personalen skulle ha en hög tillgänglig-

het och beredskap för militärobservatörs- stabsofficers- och specialistuppdrag, 

t.ex. i ovan angivna specialenheter. Beredskapen skulle vara intagen senast den 

1 juli 1997. Försvarsmakten skulle också delta i Partnerskap för fred (PFF) och 

där planera, delta i och stå värd för övningar samt delta i kurser, seminarier, 

möten och andra aktiviteter. Försvarsmakten skulle vidare ha beredskap för att 

kunna utvidga sina insatser för utbildning, övningsverksamhet m.m. inom 

ramen för det vidareutvecklade PFF samarbetet. Verksamheten skulle bedrivas 

i enlighet med Sveriges individuella partnerskapsprogram (IPP) och i enlighet 

med de mål som fastställts för Sveriges medverkan i PFF:s planeringsprocess 

(Planning and Review Process, PARP) samt i enlighet men de andra särskilda 

regeringsbeslut som kan komma att fattas. 

 

Regleringsbrevet reglerar också att Försvarsmakten skulle delta i samarbetet i 

Östersjöområdet. Försvarsmakten skulle fullfölja stödet till uppbyggnaden av 

den baltiska fredsbevarande bataljonen, BALTBAT. Försvarsmakten skulle 

vidare enligt plan som skulle fastställas i särskilt regeringsbeslut fullfölja andra 

aktiviteter inom ramen för det svenska säkerhetsfrämjande stödet till de 
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baltiska länderna samt ha beredskap att medverka i det vidgade 

Östersjösamarbetet enligt särskilda beslut av regeringen. 

 

Deltagande persona45l 

I Regleringsbrevet framgår det att regeringen hade beslutat att delta med 

observatörer och civilpoliser till nedanstående insatser. Indikativa belopp för 

budgetåret 1997 anges inom parentes (milj. kr), och grundas på omfattningen 

av det svenska deltagandet i respektive insats vid utgången av 1996. 

- FN:s kommission för stilleståndsövervakning i Palestina (UNTSO) (8,7) 

- FN:s militära observatörsgrupp i Indien och Pakistan (UNMOGIP) (6,3) 

- Övervakningskontingenten i Korea (NNSC) (5,5) 

- FN:s observationsgrupp i Irak-Kuwait (UNIKOM) (4,1) 

- FN:s observatörsgrupp i Georgien (UNOMIG) (5,4) 

- Europeiska kommissionens Övervakningsgrupp (ECMM) (8,7) 

- FN:s mission i Bosnien-Hercegovina (UNMIBH inkl. UNIPTF) 

(se även utgiftsområde 7 anslaget A 1) (13,6) 

- FN:s observatörsmission i Prevlaka (UNMOP);FN:s övergångsadministration 

för Östra Slavonien, Baranja och Västra Sirmium(UNTAES);  

FN:s förebyggande styrka i Makedonien (UNPREDEP) (11,0) 

- FN-sekretariatets avdelning för fredsbevarande verksamhet (DPKO) (5,0) 

 

                                                 
45 Statsliggaren 1997 utgiftsområde 6 A 
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Monetära medel46 

Medel utvisande anslag och förslag till anslag för 1997  

A 2 Fredsfrämjande truppinsatser 

Anslagspost 1 disponeras av Försvarsmakten. 

1. UNPREDEP, Makedonien     22 000 000 kr 

2. Till regeringens disposition   450 526 000 kr 

Summa    472 526 000 kr 

B 4 Fredsfrämjande verksamhet 

l. Försvarets internationella centrum. Verksamhet 

utomlands (ram)    68 300 000 kr 

2. Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands (ram)  2 100 000 kr 

3. Utrikesdepartementet. Särskilda insatser (ram)  10 000 000 kr 

4. Till regeringens disposition (ram)   69 806 000 kr 

Summa     150 206 000 kr 

Följande villkor angavs i regleringsbrevet: 

1. Försvarsmakten får utöver tilldelat anslagsbelopp för anslagspost 1 

disponera en anslagskredit på högst 660 000 kr. 

2. Medel ur anslagspost 2 ställs till Försvarsmaktens disposition efter särskilda 

regeringsbeslut. Eventuell justering av anslagskredit skall ske i samband med 

detta. 

 

Återredovisning47 

Regleringsbrevet anger att Försvarsmakten skulle i årsredovisningen i 

anslutning till redovisningen av program 15 även redovisa en sammanställning 

över verksamhet och kostnader i andra program som är hänförliga till svenska 

internationella åtaganden inom ramen för FN eller Organisationen för säkerhet 

och samarbete i Europa (OSSE) eller andra mellanstatliga avtal eller 

Partnerskap för fred (PFF). Försvarsmakten skulle också i årsredovisningen 

och delårsrapporten för varje insats redovisa: 

- Genomförd verksamhet, uppnådda resultat samt förmåga att lösa erhållna 

uppgifter. 
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- Utnyttjandet av anslaget fördelat på följande verksamheter: 

- Rotationer, uppföljning, inspektioner, besök, utbildning per kontingent och 

hemkomstverksamhet 

- Genomförd verksamhet, uppnådda resultat samt i förekommandefall bedömd 

förmåga i förhållande till uppsatta mål. 

 

Försvarsmakten skulle som bilaga till varje kvartalsrapport redovisa: 

- Läget i pågående fredsfrämjande insatser och vid de svenska enheterna. 

Redovisningen skall omfatta en sammanfattning av mandatet och dess 

utsträckning i tiden, läget mellan parterna och vid de svenska enheterna samt 

under kvartalet genomförd verksamhet. Vidare skall antalet tjänstgörande 

svensk personal redovisas. 

- Utnyttjandet av anslaget enligt följande struktur: Anslag, utfall, differens, 

prognos. Prognos om eventuellt över- eller underskridande kommenteras.  

- Verksamhet vid det internationella kommandot, verksamhetsmål 1. 

- Specialenheter, verksamhetsmål 3. 

- Snabbinsatsstyrkan, verksamhetsmål 4. 

- Personal i beredskap, verksamhetsmål 5. 

- Genomförd PFF-verksamhet som belastar program 15, verksamhetsmål 6. 

Varje övning, redovisas för sig. 

- Genomförda kurser. Varje kurs redovisas för sig inklusive erhållna 

elevavgifter, verksamhetsmål 9. 

- Övrig verksamhet i program 15, verksamhetsmål 2, 7, 8. 

 

Redovisningen skulle struktureras enligt följande: 

Budget, Utfall, Differens, Prognos, Prognos +/- 
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 4.4  Period 3 2000-2001, med tonvikt på försvarsbeslutet 2000 och 

2001 års regleringingsbrev 

4.4.1 Inledning 

Följande beslutsfattare agerade under perioden: 
Statsminister   Försvarsminister 

Göran Persson  1996- Björn von Sydow  1997- 

Utrikesminister  ÖB 

Anna Lindh  1998- Johan Hederstedt 2000- 

 

Följande större händelser, som jag anser påverkade Sveriges inter-

nationalisering, inträffade under perioden 

Regeringens proposition ”Det nya försvaret” antogs av riksdagen den 30 

maj 2000. Beskrivningen av huvuddragen i den internationella utvecklingen 

under år 1999 bygger i stor utsträckning på Försvarsberedningens rapport 

Europas säkerhet – Sveriges försvar. ”Det nya försvaret del 2”, grundat på 

regeringens proposition och det sammansatta försvars- och utrikesutskottets 

betänkande antogs av riksdagen den 11 december 2001. 

 

Den första bataljonen, KS 01, kom till Kosovo i oktober 1999 

 
Vid EU-toppmötet i Helsingfors i december 1999 beslutade medlems-

staterna att inrätta tre nya organ för planering, beslut och genomförande av 

krishanteringsinsatser: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp), 

Militärkommittén och den militära staben.  Dessa tre organ började fungera 

i provisorisk form redan i mars 2000 och inrättades permanent under våren 

2001. 

 
Europeiska rådet i Helsingfors fastställde i december 1999 som övergripande 

mål på det militära området att EU 2003 skall disponera 60 000 soldater för 

insats inom 60 dagar under minst ett år, samt marin- och flygförband.   

 

Den 11 september 2001 inleddes en terrorattack mot USA. 
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4.4.2 Vilken var Sveriges ståndpunkt till internationell verksamhet i 

2000 års försvarsbeslutet  

Säkerhets-, utrikes- och försvarspolitisk inriktning   

I försvarsbeslutet skrivs att Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att bevara 

vårt lands freds och självständighet och att vårat säkerhetspolitiska mål är att i 

alla lägen och i former som vi själva väljer trygga en handlingsfrihet att, såsom 

enskild nation och i samverkan, kunna utveckla vårt samhälle. Vidare skrivs att 

vår säkerhetspolitik hade såväl en nationell som en internationell dimension. 48 

 

Försvarsbeslutet nämner också att vi nationellt skulle kunna möta militära och 

andra hot som direkt berör Sverige. Svårast bland dem var väpnade angrepp 

riktade mot vårt lands frihet och självständighet.  Vi skulle också förebygga 

och kunna hantera situationer som utan att direkt hota Sveriges fred och 

självständighet ändå skulle kunna innebära snabba och allvarliga försämringar 

av samhällets normala funktioner. 49  

 

I försvarsbeslutet anges att internationellt skulle vi i samverkan med andra 

stater aktivt verka för fred och ökad säkerhet.  Genom att verka för en stärkt 

internationell rättsordning och genom att medverka till konfliktförebyggande 

samarbete och insatser, gemensam civil och militär krishantering samt 

försoning och uppbyggnad efter kriser och konflikter kunde vi bidra till ökad 

säkerhet i omvärlden och därmed också för oss själva. 50   

 

Vidare nämner försvarsbeslutet att med utgångspunkt i en bred syn på säkerhet 

formas säkerhetspolitikens båda dimensioner i ett kontinuerligt samspel mellan 

flertalet politikområden. Det var av avgörande betydelse även för Sveriges 

säkerhet att utvecklingen globalt leder till fördjupad demokrati, öppenhet och 

välfärd, och därmed till ökad stabilitet och trygghet.  Av central betydelse var 

FN: s breda insatser för fred och säkerhet.  Sverige lade också stor vikt vid att 
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50 Prop. 2001/02:10 sid.: 21 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2002-05-18 
Chp 00-02  39 (73) 
Tomas Dahlmark 
 
FN och de regionala organisa-tionerna på olika sätt tidigt kunde ingripa i lokala 

och regionala konflikter. 51 

 

Försvarsbeslutet reglerade också att internationellt skulle vi i samverkan med 

andra stater aktivt verka för fred och ökad säkerhet.  Det var av avgörande 

betydelse att den globala utvecklingen leder till fördjupad demokrati, öppenhet 

och välfärd och därmed ökad stabilitet och trygghet.  FN: s insatser för fred och 

säkerhet var av central betydelse. Sveriges strävan var att samarbeta inom och 

medverka i FN, Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) 

samt inom ramen för EU: s gemensamma krishanteringsförmåga.  Regeringen 

ville i detta sammanhang understryka att EU: s krishantering hade utvecklats 

och fördjupats på ett positivt sätt de senaste åren. Vi samverkade även med 

Nato och flertalet europeiska stater inom ramen för Euroatlantiska 

partnerskapsrådet och Partnerskap för fred.  Vi hade också regionalt och 

bilateralt samarbete med ett stort antal länder. För Sveriges del var ett brett 

europeiskt och internationellt säkerhetssamarbete viktigt för den globala 

säkerheten, inte minst för att trygga vår egen säkerhet. 52 

 

I försvarsbeslutet beskrevs att vid EU-toppmötet i Helsingfors i december 1999 

beslutade medlemsstaterna att inrätta tre nya organ för planering, beslut och 

genomförande av kris-hanteringsinsatser: Kommittén för utrikes- och 

säkerhetspolitik (Kusp), Militärkommittén och den militära staben.  Dessa tre 

organ började fungera i provisorisk form redan i mars 2000 och inrättades 

permanent under våren 2001. I maj 2000 inrättades även en särskild kommitté 

för civila aspekter av krishantering (Civilkommittén).  Denna kommitté ger, 

liksom Militär-kommittén, råd till Kusp i olika frågor inom sitt ansvarsområde. 

I april 2001 utnämndes den finländske generalen Gustav Hägglund till 

Militärkommitténs ständige ordförande för en period om tre år.  Den militära 

staben bemannades och flyttade in i sina nya lokaler i Bryssel. Beslut hade 

också fattats av Allmänna rådet om formerna för överföringen av 
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Västeuropeiska unionens (VEU) satellitcenter och VEU:s säkerhetspolitiska 

institut till EU vid kommande årsskifte. 53 

 

Försvarsbeslutet beskrev också att Europeiska rådet i Helsingfors fastställde i 

december 1999 som övergripande mål på det militära området att EU 2003 

skulle disponera 60 000 soldater för insats inom 60 dagar under minst ett år, 

samt marin- och flygförband.  Sedan denna målsättning tillkom har 

medlemsländerna arbetat med att i detalj fastställa vilka resurser som krävs för 

att genomföra olika tänkbara krishanteringsinsatser.  Resultatet har 

sammanställts i en katalog, Helsinki Headline Catalogue (HHC). 54 

 

I försvarsbeslutet tas också upp att Sårbarhets- och säkerhetsutredningen, 

redovisade sitt betänkande - Säkerhet i en ny tid - den 11 maj 2001 (SOU 

2001:41). Försvarsberedningen har i rapporten den 31 augusti 2001 redovisat 

sin syn på utredningens förslag. Regeringen avser i en proposition våren 2002 

återkomma till riksdagen i frågan om den närmare utformningen av 

planeringen för beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred samt 

planeringen för höjd beredskap. 55  

 

Försvarsmaktens inriktning  

Försvarsbeslutet anger att Sverige aktivt deltar i uppbyggandet av en europeisk 

och en gemensam euroatlantisk krishanteringsförmåga.  Uppbyggnaden av EU: 

s civila och militära krishanteringsförmåga sker i ett snabbt tempo och Sverige 

deltar aktivt i denna process.  Vidare framgår det att regeringen i tidigare 

propositioner hade lyft fram behovet av att stärka Sveriges förmåga att bidra 

till europeisk krishantering.  Med europeisk krishantering avsåg regeringen 

sådan krishantering som direkt berör freden och säkerheten i Europa utan att 

för den skull enbart vara geografiskt begränsad till den europeiska kontinenten. 

Regeringen ansåg att Europeisk krishanteringsförmåga borde ses i ett bredare 

perspektiv än EU: s krishanteringsförmåga och innefatta samtliga Europas 
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säkerhetsorganisationer. Regeringen ansåg att utvecklingen av de militära 

resurser som Sverige har anmält till EU fr.o.m. 2003 var en prioriterad uppgift 

för Försvarsmakten. Försvarsbeslutet angav vidare att samma resurser var, helt 

eller delvis, även anmälda i register för FN- respektive Nato-ledda insatser och 

att i takt med att försvaret internationaliseras kommer Sverige att kunna lämna 

ytterligare bidrag till den europeiska krishanteringsförmågan.  56 

 

Försvarsbeslutet beskrev att Försvarsmaktens internationalisering innefattar två 

element; att långsiktigt utveckla förmåga att kunna genomföra internationella 

insatser, samt att beroende på aktuella behov och ambitioner faktiskt delta i 

internationell verksamhet. Vidare framhölls att utgångspunkten för svenskt 

deltagande i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser bör därför 

vara dels efterfrågan på svenska resurser, dels vår förmåga att effektivt bidra 

samt i vilken utsträckning detta bidrar till att öka den nationella 

försvarsförmågan.  57 

 

Försvarsbeslutet angav att Svenska förband som skall delta i internationella 

insatser behöver ha en god förmåga att samverka med andra länders förband, 

s.k. interoperabilitet.  Det var också viktigt att förbanden har en beredskap som 

gör att de snabbt och samtidigt med andra länders förband kan vara på plats i 

ett insatsområde.  Därutöver bör förbanden ha en uthållighet som gör att de kan 

användas effektivt över tiden, antingen genom nationell rotering eller genom 

rotering i samarbete med andra länder.  Vidare angavs att EU: s styrkeregister 

för krishantering ställer krav på att förbanden från 2003 skall kunna vara på 

plats i ett insatsområde senast inom 60 dagar efter beslut och ha en uthållighet 

på minst ett år.  FN: s motsvarande krav är att förbanden skall kunna lämna det 

bidragsgivande landet inom 30 dagar efter mandat från säkerhetsrådet. 

Försvarsbeslutet konstaterar att det för svenskt vidkommande har inneburit att 

samtliga förband som anmälts till EU behöver ha snabbinsatsförmåga och 

beredskapskontrakterad personal.  58 
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Deltagande personal  

I försvarsbeslutet återfinns regeringens bedömning att tjänstgöring i den freds-

främjande verksamhet som Försvarsmakten bedriver utomlands bör betraktas 

som en naturlig del av de anställdas yrkesutövning. Vidare anser regeringen att 

yrkesofficerare som nyanställs bör vara skyldiga att tjänstgöra i utlandsstyrkan 

och att redan anställda yrkesofficerare bör ges möjlighet att göra ett sådant 

åtagande. Vidare skrivs att den internationella verksamheten bör även i 

framtiden i första hand grundas på frivillighet vilket ställer krav på att 

Försvarsmakten vidtar åtgärder som gör sådan tjänstgöring attraktiv.  59 

 

I försvarsbeslutet framgår att Försvarsmakten till regeringen redovisat förslag 

om utvecklingen av Försvarsmaktens internationella förmåga för år 2000 och 

2001. Förslagen omfattade utveckling av en rad förband ur samtliga strids-

krafter samt kostnadsberäkningar m.m. för materielanskaffning, förbandsverk-

samhet och insatser för respektive förbandstyp.  Begränsningen för att uthålligt 

personalförsörja förband vid internationella insatser bedömer Försvarsmakten 

uppgå till ca 1 500 personer, vilket under kortare perioder kan utökas till ca 

2000 personer, främst genom förband ur marin-  och flygstridskrafterna.  

Försvarsmaktens bedömning grundas bl.a. på att personal kan visstidsanställas 

och att deltagande i internationella insatser blir en del av officersyrket. 60 

 

Monetära medel61  

Försvarsbeslutet anger att utvecklingen av EU: s krishanteringsförmåga och de 

svenska åtaganden som gjorts i detta sammanhang underströk vikten av att så 

snabbt som möjligt kunna sända väpnad styrka utomlands för humanitära och 

fredsfrämjande insatser. Vidare anges att EU: s styrkeregister för krishantering 

ställer krav på att förbanden skall kunna vara på plats i ett insatsområde senast 

inom 60 dagar efter beslut.  Förenta nationerna har som krav att förband skall 

kunna lämna respektive land 30 dagar efter det att säkerhetsrådet har fastställt 
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ett mandat.  Inriktningen enligt regeringen och riksdagen var att en styrka, med 

de resurser som efterfrågas, skulle kunna sättas in någon månad efter ett beslut 

i riksdagen eller av regeringen.  Möjligheten att snabbt komma på plats i ett 

insatsområde anses avhängig av en rad faktorer, varav finansiering av insatsen 

utgör en del.  

 

Försvarsbeslutet tar upp att den statliga budgetprocessen innebar att de 

ekonomiska resurserna för fredsfrämjande truppinsatser i första hand skulle 

göras tillgängliga inom utgiftsområdets beslutade ekonomiska ram.  Detta inne-

bar, enligt försvarsbeslutet, att de resurser som skulle kunna användas för 

annan verksamhet, dvs. för att försvara Sverige mot väpnat angrepp och 

hävdandet av vår territoriella integritet, blev mindre. Det måste därför finnas 

system som möjliggör avvägningar mellan fredsfrämjande truppinsatser och 

övriga totalförsvarsresurser.  I budget-propositionen för 2002 föreslår därför 

regeringen, som ett led i att skapa denna större flexibilitet, att ett gemensamt 

anslag för förbandsverksamhet och beredskap samt fredsfrämjande trupp-

insatser anvisas.  Vid beräkningen av behovet för 2002 hade hänsyn tagits till 

att regeringen på tilläggsbudget till statsbudgeten i samband med budget-

propositionen för 2002 föreslagit att vissa anslag inom utgiftsområdet minskas 

och att beloppen i stället beräknas under innevarande års anslag för freds-

främjande truppinsatser. Regeringen avser under förutsättning av riksdagens 

godkännande av förslaget föreskriva att det anslagssparande som därigenom 

uppstår vid utgången av 2001skall få användas under 2002.  Regeringen har 

således för fredsfrämjande truppinsatser beräknat ca 1,2 miljarder kronor under 

det nya anslaget för 2002. Om svensk medverkan med trupp i en internationell 

insats skulle bli aktuell under 2002 och utgifterna för denna inte beräknas 

rymmas inom de ekonomiska ramarna kommer regeringen att överväga att 

snabbt omfördela medel för detta ändamål. 
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Återredovisning62 

Då försvarsbeslutet inte behandlar återredovisning har bugetpropositionen för 

2002 använts 

 

I Budgetpropositionen nämns att förmågan bidra till fred och säkerhet i 

omvärlden är godtagbar och att de främsta bristerna är i första hand relaterade 

till förmågan att genomföra fredsframtvingande insatser, där vissa materiella 

och utbildningsmässiga brister föreligger. 

 

Vidare skrivs att det under 2000 hade ca 850 personer deltagit i den freds-

främjande verksamhet som finansieras från utgiftsområde 6 Totalförsvar.  

Utgifterna för detta hade uppgått till ca 970 miljoner kronor. Utöver de freds-

främjande truppinsatserna deltog Sverige även med militärobservatörer m.m. i 

övrig fredsfrämjande verksamhet på begäran av FN eller efter beslut av OSSE, 

EU eller annat bilateralt eller mellanstatligt.   

 

Propositionen redovisade att omfattningen av den internationella verksamheten 

även under 2000 varit betydande.  Försvarsmakten hade anpassat sina arbets-

former och sin organisation av personalfunktionen till detta.  Under 2000 hade 

antalet yrkesofficerare som tjänstgjort utomlands uppgått till ca 350.  Av dessa 

hade ca 250 varit i nivåerna fänrik till major (örlogskapten) och ca 100 i nivå-

erna överstelöjtnant (kommendörkapten) däröver.  Då antalet yrkesofficerare i 

de högre nivåerna endast utgör ca 15 procent av officerskåren ansågs 

belastningen på denna kategori som betydande.  Till följd av de kompetenskrav 

som Sveriges åtaganden ställer är dessutom yrkesofficerare med armébakgrund 

överrepresenterade i den internationella verksamheten i jämförelse med yrkes-

officerare med marin bakgrund eller flygvapenbakgrund. 

 

Regeringen beslutade i juni 2000 att anta ett antal partnerskapsmål inom ramen 

för PFF:s planerings- och översynsprocess (PARP) för perioden 2001-2006.  

Under 2000 hade Försvarsmakten lagt ned ett omfattande arbete på att 
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organisera de resurser och förbandstyper som Sverige skall ha förmåga att delta 

med i internationella insatser.  Försvarsmakten hade organiserat enheter från 

såväl armé-, marin- som flygstridskrafterna.  Förbanden hade 30 respektive 90 

dagars beredskap. Försvarsmakten hade bl.a. deltagit med förband i fyra PFF-

övningar, samt med stabsofficerare i 13 PFF-övningar.  Sverige var värd för 

övningen Baltic Link, som genomfördes i "PFF-anda", och för delar av övning-

en Baltops. Försvarsmakten hade inom ramen för utveckling av bilateralt sam-

arbete genomfört stabssamtal med sammanlagt tolv länder. 

 

I propositionen redovisades att Nato har i enlighet med beslut av FN: s 

säkerhetsråd lett en multinationell fredsstyrka (SFOR) i Bosnien-Hercegovina 

sedan december 1995.  Vidare nämndes att regeringen beslutade i november 

1999 att Försvarsmakten under 2000 skulle ställa en väpnad styrka om ca 40 

personer till förfogande inom SFOR. Den svenska styrkan, vars främsta uppgift 

har varit civil-militär samverkan, har ingått i den nordisk-polska bataljons-

stridsgruppen. Regeringen ansåg att under 2002 bör Sverige ställa motsvarande 

resurser till SFOR:s förfogande.  

 

Propositionen tar också upp att den internationella fredsstyrkan KFOR har 

funnits i Kosovo sedan den 11 juni 1999. Styrkan leds av Nato.  Sverige har 

sedan hösten 1999 bidragit med trupp.  Under 2000 har Sverige bidragit med ca 

800 personer till KFOR.  Den svenska styrkan har bl.a. bestått av en 

mekaniserad skyttebataljon, stabsofficerare vid KFOR:s högkvarter och vid 

den brittiska brigadstaben, enheter för utbildning i minkännedom (s.k. mine 

awareness team) samt underrättelsetjänst. Utöver de ordinarie uppgifterna som 

gränsövervakning, patrullering, upprättande av vägspärrar m.m. har den 

svenska bataljonen bl.a. deltagit i sökande efter vapen.  Under vinterperioden 

har bataljonen även medverkat i operationer för att trygga ved- och mat-

försörjningen åt främst minoritetsgrupper i bataljonens område. 

 

 Propositionen redovisar vidare att i mars 2001 meddelade Nato att KFOR-

styrkan behövde förstärkas mot bakgrund av händelseutvecklingen i södra 

Serbien och i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (FYROM).  Regeringen 
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ansåg att Sverige borde bidra till detta och beslutade därför i mars 2001 att 

Försvarsmakten skulle förstärka det svenska truppbidraget med ett mekaniserat 

skyttekompani om ca 190 personer.   

 

I propositionen framgår att föranlett av det israeliska tillbakadragandet från 

södra Libanon och efter förfrågan från FN bidrog Sverige under perioden juli-

december 2000 med en ammunitions- och minröjningspluton med stödpersonal 

om ca 45 personer till Unifil.  Det svenska förbandet var underställt den finska 

bataljonen i området.  En förutsättning för den snabba och väl fungerande 

insatsen ansågs vara  att en färdigutbildad ammunitionsröjningsenhet fanns att 

tillgå, dessa hade utbildats för att delta i KFOR-missionen. 

 

Propositionen beskriver också att Försvarsmakten sedan november 2000 har 

deltagit med fem stabsofficerare i FN: s insats UNMEE i Etiopien och Eritrea.  

Försvarsmakten har deltagit i insatsen inom ramen för Shirbrig (The 

Multinational Stand-by High Readiness Brigade for UN Operations) som är ett 

multinationellt samarbete inom FN:s ram där små och medelstora länder som 

inte ensamma snabbt kan ställa en större militär styrka till FN:s förfogande 

förenar sina resurser.  UNMEE:s uppgift har bl.a. varit att övervaka eldupphör 

och omgrupperingar, administrera minröjning och samordna de militära, 

humanitära och civila insatserna i området.  I mitten av maj 2001 avslutade 

Shirbrig- enheten, med de svenska stabsofficerarna, sin mission i området. 

4.4.3 Vilken var Sveriges ståndpunkt till internationell verksamhet i 

2001 års regleringsbrev  

Säkerhets-, utrikes- och försvarspolitisk inriktning  

Regleringsbrevet anger att målet för politikområdet var att bidra till att bevara 

vårt lands fred och självständighet. Vidare anges att Sverige skulle kunna möta 

militära hot som direkt berör oss. Sverige skulle bidra till fred och säkerhet i 

omvärlden genom deltagande i internationella fredsfrämjande och humanitära 

insatser både i och utom Europa. Totalförsvarsresurserna skulle kunna 

användas för följande huvudändamål, försvara Sverige mot väpnat angrepp, 
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hävda vår territoriella integritet, bidra till fred och säkerhet i omvärlden och 

stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. 63 

 

I regleringsbrevet beskrivs att den nya säkerhetspolitiska situationen med en 

vidgad hotbild hade medfört att samhället behövde kunna möta ett bredare 

spektrum av hot, risker och påfrestningar, som utan att hota Sveriges fred och 

självständighet ändå kunde innebära snabba och allvarliga förändringar av 

samhällets normala funktioner. Dessa kunde t.ex. omfatta terrorism, gräns-

överskridande brottslighet, finansiella kriser, etniska och religiösa konflikter 

samt den sårbarhet som den tekniska utvecklingen och informationstekniken 

medför. 64 

 

Försvarsmaktens inriktning65 

I regleringsbrevet framgår att beträffande  fredsfrämjande verksamhet var 

målet för verksamhetsgrenen att Försvarsmakten skulle rekrytera, utbilda och 

utrusta den personal som regeringen beslutade att ställa till förfogande för 

internationell fredsfrämjande verksamhet. Vidare skulle Försvarsmakten 

administrera det svenska deltagandet i de aktuella missionerna. Vad avsåg 

uppgiften att bidra till fred och säkerhet i omvärlden skulle Försvarsmakten ha 

förmåga att i samverkan med andra länder planera, genomföra och utvärdera 

fredsbevarande operationer, främst i Europa och dess närhet, men även globalt. 

Vidare skrevs att Försvarsmakten skulle ha förmåga att i samverkan med andra 

länder planera, genomföra och utvärdera fredsframtvingande operationer i 

Europa och dess närhet och på  medellång sikt (inom fem år efter beslut av 

regeringen) skulle Försvarsmakten med mindre styrkor kunna delta i freds-

framtvingande operationer även globalt. 

 

I regleringsbrevet framgår också att den internationella kompetensen innebar 

kunskaper och färdigheter att kunna genomföra internationella fredsfrämjande 

och humanitära insatser samt att kunna delta i internationellt säkerhets-

                                                 
63 Regleringsbrevet 2002 sid. 11 
64 Regleringsbrevet 2002 sid. 151 
65 Regleringsbrevet 2002 sid. 10, 13 
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samarbete bl.a. i form av gemensamma övningar. Häri ingick stöd till åter-

uppbyggnad och övrig civil-militär samverkan. 

 

Deltagande personal  

I regleringsbrevet nämns att Försvarsmakten skall ställa en väpnad styrka 

motsvarande ca 40 personer för bl.a. civil-militär samverkan till förfogande 

inom den multinationella fredsstyrkan SFOR i Bosnien-Hercegovina under 

2002. För perioden efter den 21 juni 2002 gällde detta under förutsättning att 

FN: s säkerhetsråd gav förlängt mandat till den multinationella fredsstyrkan 

SFOR. Med anledning av regeringens beslut den 22 december 1999 bestämmer 

regeringen att Försvarsmakten skall ställa en väpnad styrka motsvarande en 

bataljon samt stabsofficerare m.m. till förfogande till den multinationella 

fredsstyrkan i Kosovo (KFOR) under 200266 

 
Regleringsbrevet tar också upp att Försvarsmaktens förmåga att genomföra 

internationella insatser med förband som är anmälda till internationella 

styrkeregister skulle utvecklas. Sådana förband skulle därför prioriteras i 

utvecklings-, utbildnings- och övningssammanhang. Utbildningen av 

värnpliktiga skulle även beakta behovet av rekrytering till internationella 

insatser. Försvarsmakten skulle avbryta utvecklingen av en mekaniserad 

bataljon pbv 302 för internationella insatser. Ett insatskompani pbv 302 för 

internationella insatser skulle omgående organiseras. Försvarsmakten skulle 

delta i övningar inom ramen för EU:s krishanteringssamarbete och Partnerskap 

för fred (PFF) i första hand med sådana enheter som är anmälda i PARP och 

EU:s styrkeregister för krishantering. Övningar i närområdet med en bred 

deltagarkrets skulle prioriteras. 67 

 

                                                 
66 Regleringsbrevet 2002 sid. 27-28 
67 Regleringsbrevet 2002 sid. 20-21 
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Monetära medel68  

Medel utvisande anslag och förslag till anslag för 1997 

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik5:6  

Fredsfrämjande verksamhet (anslagspost 1)                64 300 000 kr 

Politikområde Försvarspolitik Utgiftsområde 6 Totalförsvar 

6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och 

 fredsfrämjande truppinsatser m.m.          20 338 658 000 kr 

Underindelning av anslag: 

1. Förbandsverksamhet och beredskap m.m. (ram)             19 138 658 000 kr 

2. Fredsfrämjande truppinsatser (ram)                                   1 200 000 000 kr 

                                                                                 Summa 20 338 658 000 kr 

I regleringsbrevet fanns följande villkor för den fredsfrämjande verksamheten: 

1. Högst 42 000 000 kronor får användas för Försvarsmaktens deltagande i 

SFOR i Bosnien-Hercegovina. 

2. Högst 950 200 000 kronor får användas för Försvarsmaktens deltagande i 

KFOR i Kosovo. 

3. Högst 1 850 000 kronor får användas för lön m.m. till chefen för Shirbrig. 

4. Högst 1 000 000 kronor får användas för avveckling av Unifil. 

5. Resterande belopp under anslagsposten får användas först efter beslut av 

regeringen. 

 

Återredovisning69 70 

 I regleringsbrevet framgår att Försvarsmakten skulle i samband med delårs-

rapporten samt årsredovisningen redovisa vilken fredsfrämjande verksamhet 

som finansierades från utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 5:6 

fredsfrämjande verksamhet som Försvarsmakten deltog i. Vidare skulle 

redovisas en sammanfattning av mandatet för missionen och dess utsträckning i 

tiden och läget mellan parterna och vid de svenska enheterna samt under 

perioden genomförd verksamhet. Redovisningen skulle också omfatta  antalet 

                                                 
68 Regleringsbrevet 2002 sid. 40-43 
69 Regleringsbrevet 2002 sid.10-11 
70 Regleringsbrevet sid. 27-28 
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över året tjänstgörande svensk personal och erfarenheter från det svenska 

deltagandet.  

 

I regleringsbrevet framkom också att Försvarsmakten skulle redovisa vilka 

insatser Försvarsmakten deltog i och som finansieras från utgiftsområde 6, 

anslaget 6:1 förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser 

m.m. anslagspost 2. Försvarsmakten skulle också redovisa en sammanfattning 

av mandaten för insatserna och Försvarsmaktens bedömning av läget mellan 

parterna i aktuella insatsområden, status på de svenska förbanden samt en 

sammanfattning av genomförd verksamhet. Vidare avkrävdes en samman-

ställning av under året tjänstgörande svensk personal i utlandsstyrkan och 

erfarenheter av det svenska deltagandet, speciellt sådana som berör avtal, 

materielutveckling samt förbandsutveckling (PARP och kapacitetsmål för EU:s 

militära krishanteringsförmågor). Försvarsmaktens bedömning om insatsen 

ansågs kunna fortsätta i sin nuvarande form med eventuella förslag till 

förändringar. Vidare skulle Försvarsmakten i delårsrapporten göra en kortfattad 

redovisning av genomförd verksamhet samt ge en preliminär bedömning om 

insatsen borde fortsätta i sin nuvarande form. 
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5. Jämförande analys och slutsatser 

 5.1 Inledning 
Analysdelen bygger på tidigare redovisad empiri. Först kommer en syntes av 

respektive period användas för att fastställa vilken ståndpunkt som fanns inom 

respektive period. Detta är också svaret på den första av delfrågeställningarna. 

Därefter kommer perioderna, med stöd av den första delfrågeställningen och 

tidigare empiri, att jämföras sinsemellan för att ge svar på den andra och den 

tredje av delfrågeställningarna.  Slutligen kommer en syntes av dragna slut-

atser att användas för att påvisa om ”jämvikts-punkt teorin” pekar mot punkt 

eller jämvikt för hela perioden. Detta tillsammans ger svaret på uppsatsens 

problemformulering. Delar av detta svar kommer sedan att utvecklas under den 

avslutande diskussionen.  

5.2 Vilken var den politiska ståndpunkten under de tre försvars-

beslutsperioderna? 

5.2.1 Inledning 

Ståndpunkten har tagits fram genom att analysera empirin och därefter använda 

komparation och kvalitativ innehållsanalys för att komma fram till det som 

redovisas under respektive punkt. Ståndpunkten skall beskriva vilken inställ-

ning till internationell tjänst som kännetecknade respektive period. En del av 

empirin tagits med för att ge ståndpunkten en förklarande ram som också tjänar 

till att bygga upp ståndpunkten. 

  5.2.2 Period 1 1992 –1996 

Följande huvuddrag kännetecknar perioden: 

- Den första svenska bataljonen i Bosnien BA 01 åker ut hösten 1993 

- Ansökan, folkomröstning och förhandling med EU genomfördes och blev 

klart våren 1994. 

- Försvarsmakten bildas 1994-07-01 

- Det är val hösten 1994 och regeringen Bildt avgår och regeringen Carlsson 

tillträder 

- Fokus för utlandstjänsten ändras från Libanon och Cypern mot Europa 
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- Kontrollen över de monetära medlen förs över från Försvarsmakten till 

utrikesdepartementet 

- Det sker en ambitionshöjning och en höjning av anslagen för utlandstjänst 

- Anslaget låg under 1990/1991, 1991/92 och 1992/1993 runt ca 300 miljoner 

kronor för posterna L1-L3 

- Anslaget höjdes under 1993/94 till runt 1000 miljoner kronor  

- 1993/94 Hade Sverige ca 2000 man i utlandstjänst  

Ståndpunkt 
Det finns inga skarpa policysvängningar i dokumenten inom perioden utan det 

finns en entydig bild av ett Sverige som är beslutsamt att lämna sin tidigare 

självständiga ställning och närma sig det övriga Europa. Det är under den här 

perioden som Sverige ändrar fokus från Mellanöstern till det forna Jugoslavien. 

Det sker en tydlig ambitionshöjning avseende den internationella tjänsten där 

det både i inriktningen och i genomförandedelen sker en uttalad höjning av 

nivåerna. Det skrivs förhållandevis lite avseende direkta styrningar i de 

undersökta dokumenten men regeringen signalerar med ett antal åtgärder att 

den visar ökat intresse och vill ha ökad kontroll över den internationella 

tjänsten . 

5.2.3 Period 2 1996 –2000 

Följande huvuddrag kännetecknar perioden: 

- Viljan till ytterligare ambitionshöjning finns i försvarsbeslutet 1996 

- Sverige ställer trupp under, en operation med, NATO ledning 

- Anna Lindh och Björn von Sydow tillträder 1998 respektive 1997 

- Fokus ändras från Bosnien till Kosovo  

- Den första svenska Kosovo bataljonen åker ut oktober 1999 

- Överföring av medel har skett från UD:s anslag  för 1996 till 

Försvarsmaktens anslag för 1997 

- Räkenskapsåret har ändrats från brutet till kalenderårsvis 

- Anslaget låg 1997 på ca 470 miljoner kronor 

- En omdisponering mellan Försvarsmaktens anslag görs möjlig för att 

säkerställa att en snabb insats inte hindras av brist på medel 
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Ståndpunkt: 
Det finns inga skarpa policysvängningar i dokumenten inom den här perioden 

häller utan den tidigare entydiga bilden av ett Sverige som är beslutsamt att 

lämna sin tidigare självständiga ställning och närma sig det övriga Europa 

förstärks under denna period. Det är under den här perioden som Sverige 

ändrar fokus från Bosnien till Kosovo. Den tidigare ambitionshöjningen 

fortsätter i denna period framför allt i den inriktande delen av dokumenten. I 

den genomförande delen är den inte lika tydlig. Det skrivs förhållandevis 

betydligt mer i dokumenten både vad avser innehåll och i antalet styrningar 

som ges. Regeringen fortsätter att signalera genom ett antal åtgärder att den 

återigen visar ökat intresse och vill ha ändå mer kontroll över den 

internationella tjänsten. 

5.2.4 Period 3 2000-2001 

Följande huvuddrag kännetecknar perioden: 

- EU inrättade tre nya organ för planering, beslut och genomförande av 

krishanteringsinsatser: Kommittén för utrikes- och säkerhets-politik (Kusp), 

Militärkommittén och den militära staben 

- Europeiska rådet fastställde att EU 2003 skall disponera 60 000 soldater för 

insats inom 60 dagar under minst ett år, samt marin- och flygförband.   

- Den 11 september 2001 inleddes en terrorattack mot USA. 

- Försvarsbeslutet fastslår att Sverige aktivt skall deltaga i uppbyggnaden av en 

europeisk och en gemensam euroatlantisk krishanteringsförmåga 

- Försvarsbeslutet fastslog att det finns två säkerhetspolitiska dimensioner, en 

nationell och en internationell 

- Försvarsbeslutet fastslog att Europeisk krishanteringsförmåga bör ses i ett 

bredare perspektiv än EU:s krishanteringsförmåga och innefatta samtliga 

Europas säkerhetsorganisationer 

- Försvarsbeslutet fastslog att Sverige skall ha förmåga att i samverkan med 

andra länder planera, genomföra och utvärdera fredsbevarande operationer, 

främst i Europa och dess närhet, men även globalt 
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- Försvarsbeslutet fastslog att Sverige skall ha förmåga att i samverkan med 

andra länder planera, genomföra och utvärdera fredsframtvingande operationer 

i Europa och dess närhet, 

- Försvarsbeslutet fastslog att på medellång sikt (inom fem år efter beslut av 

regeringen) skall Försvarsmakten med mindre styrkor kunna delta i 

fredsframtvingande operationer även globalt. 

- Ca 850 personer har år 2000 tjänstgjort utomlands inom förvarsmaktens 

anslag där utgifterna för år 2000 uppgått till ca 970 miljoner kronor 

Ståndpunkt: 
Det finns inga skarpa policysvängningar i dokumenten inom den här perioden 

häller. Den tidigare entydiga bilden av ett Sverige som är beslutsamt att lämna 

sin tidigare självständiga ställning och närma sig det övriga Europa utökas nu 

med en försiktig men tydlig strävan mot en utökad global intressesfär och en  

viss global förmåga  avseende internationell tjänst. Sverige ändrar nu fokus 

från ett samarbete inom olika organisationer till att tala om ett samarbete med 

olika länder och betonar särskilt att det gäller även fredsframtvingande 

operationer. Den tidigare ambitionshöjningen fortsätter i denna period framför 

allt i den inriktande delen av dokumenten. I den genomförande delen är den 

inte lika tydlig. Det skrivs förhållandevis betydligt mer i dokumenten både vad 

avser innehåll och i antalet styrningar som ges. Regeringen fortsätter att 

signalera genom ett antal åtgärder att den återigen visar ökat intresse och vill 

ha ändå mer kontroll över den internationella tjänsten. 

5.3 Vilka avvikelser och likheter mellan perioder kan påvisas? 

5.3.1 Inledning 

För att besvara delfrågeställningen kommer det först ske en jämförelse mellan 

de fem områden kring vilka empirin är uppbyggd. Jämförelsen sker genom att 

inledningsvis beskrivs viktigare fakta i respektive period. Därefter dras under 

varje område slutsatser grundat på hela perioden. Dessa slutsatser utgör 

tillsammans svaret på delfrågeställningen.  
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5.3.2 Jämförelse mellan perioderna avseende säkerhets-, utrikes och 

försvarspolitisk inriktning 

Period 1:  

- Regleringsbrevet bygger på och hänvisar enbart till försvarsbeslutet. Här 

finns full överensstämmelse inom perioden. 

- Det som tydligt poängteras är att det är Europa som är centralt och det 

samarbete som sker skall ske främst är med andra Europeiska stater.  

- Det framgår också att internationell tjänst inte är en huvuduppgift. Detta 

regleringsbrev är också det sista som regeringen Bildt ger ut. 

Period 2: 

- Regleringsbrevet hänvisar till försvarsbeslutet så här finns full 

överensstämmelse.  

- Inom perioden framgår att Sverige skall bidraga till säkerhetspolitisk stabilitet 

i det nordeuropeiska området och att Sveriges säkerhetspolitik har såväl en 

internationell som en nationell dimension. 

- Inom perioden framgår vidare att internationellt skall vi i samverkan med 

andra stater aktivt delta i fredsfrämjande och humanitär verksamhet  

- Regleringsbrevet betonar betydelsen av att stödja fredsfrämjande insatser 

Period 3: 

Det finns överensstämmelse mellan försvarsbeslut och regleringsbrev. Det som 

särskilt poängteras är att: 

- Det finns två säkerhetspolitiska dimensioner, en nationell och en 

internationell och att säkerhetspolitiken skall ha sin utgångspunkt i en bred syn 

och ett kontinuerligt samspel mellan flera politikområden 

- Det är avgörande betydelse även för Sveriges säkerhet att utvecklingen 

globalt leder till fördjupad demokrati, öppenhet och välfärd, och därmed till 

ökad stabilitet och trygghet 

- Sverige skall också förebygga och kunna hantera situationer som utan att 

direkt hota vår fred och självständighet ändå skulle kunna innebära snabba och 

allvarliga förändringar i samhällets funktioner 

- 11 september händelserna 2001 och sårbarhetsutredningens betänkande börjar 

återfinnas i dokumenten 
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Slutsatser: 

?? Det finns inga skarpa policysvängningar i dokumenten vare sig inom en 

period eller mellan perioderna. 

?? Det finns en tydlig tendens till utvidgning av Sveriges 

säkerhetspolitiska intresse, från norra Europa, till internationellt och 

slutligen till globalt. Det säkerhetspolitiska hotet utökas från att enbart 

varit militärt till att även gälla global demokrati och hot mot vårt 

samhälles funktioner. 

?? Sverige går från strikt nationell till att vara berett att acceptera ett visst 

mått av överstatlighet inom ramen för ett medlemskap i EU. 

?? Under perioden skjuts fokus från Mellanöstern och mellanstatliga 

konflikter till Europa och inomstatliga konflikter.  

5.3.3 Jämförelse mellan perioderna avseende Försvarsmaktens 

inriktning 

Period1: 

- I stort finns överensstämmelse mellan försvarsbeslut och regleringsbrev.  

- Det som skiljer är att det finns en mening som kan tyda på en 

ambitionshöjning i regleringsbrevet ”Ökad vikt skall läggas vid 

Försvarsmaktens förmåga att medverka i fredsbevarande operationer under 

FN:s eller ESK:s ledning”. 

Period 2: 
- I försvarsbeslutet och regleringsbrev finns överensstämmelse i sak, dvs. 

bataljons styrka, snabbinsatsstyrka mm.  

- Det som skiljer är att försvarsbeslutet tre gånger betonar ambitionsökning ” 

förutsättningar att bidra till fred och säkerhet skall ökas”, ” Sveriges ambition 

att genom… och militära bidrag ytterligare stärka vårt deltagande i 

internationella insatser”, ”...ökad kapacitet för totalförsvaret att medverka i 

internationella fredsfrämjande och humanitära insatser”.  

- Denna ambitionshöjning återspeglas inte i regleringsbrevet. I regleringsbrevet 

tas däremot upp deltagande i PFP och stödet till BALTBAT. 

Period 3: 

Det finns full överensstämmelse mellan försvarsbeslut och regleringsbrev.  
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Det som särskilt poängteras är att: 

- Sverige aktivt deltager i uppbyggnaden av en europeisk och en gemensam 

euroatlantisk krishanteringsförmåga 

- Europeisk krishanteringsförmåga bör ses i ett bredare perspektiv än EU:s 

krishanteringsförmåga och innefatta samtliga Europas säkerhetsorganisationer 

- EU: s styrkeregister för krishantering ställer krav på att förbanden från 2003 

skall kunna vara på plats i ett insatsområde senast inom 60 dagar efter beslut 

och ha en uthållighet på minst ett år. FN:s motsvarande krav är att förbanden 

skall kunna lämna det bidragsgivande landet inom 30 dagar efter mandat från 

säkerhetsrådet. För svenskt vidkommande har detta inneburit att samtliga 

förband som anmäls till EU behöver ha snabbinsatsförmåga och beredskaps-

kontrakterad personal   

- Sverige skall ha förmåga  att i samverkan med andra länder planera, 

genomföra och utvärdera fredsbevarande operationer, främst i Europa och dess 

närhet, men även globalt 

- Sverige skall ha förmåga att i samverkan med andra länder planera, 

genomföra och utvärdera fredsframtvingande operationer i Europa och dess 

närhet 

- På medellång sikt (inom fem år efter beslut av regeringen) skall försvars-

makten med mindre styrkor kunna delta i fredsframtvingande operationer även 

globalt. 

Slutsatser: 

?? Det finns inga skarpa policysvängningar i dokumenten vare sig inom en 

period eller mellan perioderna 

?? Det finns en tydlig tendens till utvidgning av Sveriges säkerhets-

politiska intresse, från Europa till Euro-atlantiskt till globalt 

?? Det finns en tydlig tendens till ökande ambitioner vad avser 

Försvarsmaktens internationella förmåga, från fredsbevarande i FN:s 

regi till fredsframtvingande operationer tillsammans med andra länder 

?? Kravet på förmåga till snabb respons med militär trupp har ökat under 

perioden. Detta har gjort att Sverige ändrat sina rutiner avseende 

utbildning och anställningsformer vid internationell tjänst  
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5.3.4 Jämförelse mellan perioderna avseende deltagande personal 

Period1: 

- Det finns överensstämmelse mellan försvarsbeslut och regleringsbrev 

- Inom perioden har det skett en förändring av fokus från Libanon, 

Saudiarabien och Cypern mm i försvarsbeslutet till att enbart tala om 

rådgivning i allmänhet i regleringsbrevet. 

Period 2: 

- Det finns överensstämmelse mellan försvarsbeslut och regleringsbrev 

- Svensk FN trupp överförs till en IFOR insats under NATO ledning.  

- Ytterliggare 9st pågående uppdrag finns inom ramen för FN och EU:s 

övervakningskommission 

Period:3 

- Det finns överensstämmelse mellan försvarsbeslut och regleringsbrev, dock 

behandlar de olika saker.  

- Regleringsbrevet tar bl.a. upp att vilka förband som skall skickas ut (SFOR i 

Bosnien och KFOR i Kosovo) och att dessa förband är prioriterade. Det tar 

även upp att utbildningen av värnpliktiga skall beakta behovet av rekrytering 

till internationella insatser, att utvecklingen av en insatsbataljon pbv. 302 skall 

avbrytas och ett insatskomp pbv. 302 omgående skall organiseras.  

- Försvarsbeslutet tar bl.a. upp frågan om officerarnas skyldighet att tjänstgöra 

internationellt och att Försvarsmaktens internationella förmåga omfattar 

samtliga stridskrafter. Här höjs också ambitionsnivån för hur mycket trupp som 

skall kunna vara ute till 1500 personer, vilket under kortare perioder kan utökas 

till 2000. 

Slutsatser: 

?? Det finns inga skarpa policysvängningar i dokumenten vare sig inom en 

period eller mellan perioderna 

?? Även om ambitionsnivån har ökat under perioden har det inte lett till 

ökat numerärt deltagande i internationella operationer. Det finns en 

topp när en ny mission inleds men så fort den är etablerad så sjunker 

antalet. Här finns en skillnad mellan uttalad ambition och utförd 

verksamhet 
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?? Under perioden har en acceptans för att ställa trupp tillförfogande för 

annat än FN operationer inletts och vidgats 

?? Det finns i dokumenten en tendens till att Sverige har svårt att, med 

gällande lagstiftning och bestämmelser, klara av en ytterliggare utökad 

numerär 

5.3.5 Jämförelse mellan perioderna avseende monetära medel  

Period 1: 

- Det finns viss överensstämmelse mellan försvarsbeslut och regleringsbrev 

- Under perioden 1991-1995 sker en förändring i hur medel för internationell 

tjänst budgeteras. Det som händer är att alla medel utom 1000kr lyfts över till 

utrikesdepartementet.  

- Det finns för övrigt en liknande ambitionsnivå mellan 1992 och 1994 års 

anslag för internationell tjänst.  

- I budgetprop.  finns det en avsevärd diskrepans mellan regleringsbrevet för 

1994/95 och propositionen avseende anslagen för 1993/94.  Det troliga är att 

det är den första Bosnienbataljonen som åker ut hösten 1993 som orsakar 

diskrepansen.    

Period 2:   

- Det finns överensstämmelse mellan försvarsbeslut och regleringsbrev  

- Överföring av medel har skett från UD:s anslag för 1996 till Försvarsmaktens 

anslag för 1997 

-  Räkenskapsåret har ändrats från brutet till kalenderårsvis.  

Period 3: 

Det finns överensstämmelse mellan försvarsbeslut och regleringsbrev, dock 

behandlar de olika saker.  

Försvarsbeslutet tar bla. upp: 

- Vikten av att snabbt kunna sända en väpnad styrka utomlands, där 

finansieringen av insatsen utgör en del 

-Införandet av ett gemensamt anslag för förbandsverksamhet, beredskap och 

fredsfrämjande insatser som ett led att skapa större flexibilitet och att 

möjliggöra avvägningar 
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- Att om ytterliggare insatser sker som inte ryms inom de ekonomiska ramarna 

kommer regeringen att överväga att snabbt omfördela medel för detta ändamål 

Regleringsbrevet tar  bla. upp: 

- Att anslaget är 1,2 miljarder kronor 

- Att det finns fem villkor förknippade med anslaget som reglerar var och hur 

mycket pengar som Försvarsmakten får disponera 

- Att regeringen behåller ca 200 miljoner i reserv 

Slutsatser: 

?? Det finns inga skarpa policysvängningar i dokumenten vare sig inom en 

period eller mellan perioderna 

?? Under perioden sker en tydlig tendens till att omstrukturera anslagen för 

internationell tjänst för att säkerställa att ett snabbt ingripande ej 

försenas i avvaktan på ett riksdagsbeslut 

?? Kostnaderna för bataljonerna i Bosnien och Kosovo har varit ojämn 

beroende på vilket utseende de har haft 

?? Kraven och villkoren som är förknippade med anslagen har blivit mer 

och mer detaljerade under tiden för de tre perioderna 

5.3.6 Jämförelse mellan perioderna avseende återredovisning 

Period 1: 

- Det finns överensstämmelse mellan försvarsbeslut och regleringsbrev dock 

behandlar de delvis olika saker 

I försvarsbeslutet tas upp att: 

- Planerad verksamhet har genomförts 

- Utbildningsresultaten har varit goda 

- Viss svårighet att rekrytera specialister har konstaterats 

- Materielanskaffningen inom anslaget har förskjutits pga. händelserna i Gulfen 

 Regleringsbrevet tar upp att: 

- Särkostnader för utlandsverksamhet skall redovisas under varje program 

Period 2: 

Det finns överensstämmelse inom perioden dock behandlar de olika 

dokumenten delvis olika saker 

I budget propositionen betonar regeringen att:  
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- Det är viktigt för regeringen att kunna omdisponera medel mellan anslag för 

olika utgiftsområden. 

- Anslagskrediten skall kunna användas för att inte frånvaron av ett 

riksdagsbeslut skall försena en snabb svensk insats. 

- I regleringsbrevet ökar regeringen kraven på återredovisningskraven. Nu 

avkrävs Försvarsmakten en mycket detaljerad återrapportering enligt metoden 

med kvartalsrapport, delårsrapport och årsredovisning.  

Period 3: 

- Det finns överensstämmelse inom perioden dock behandlar de olika 

dokumenten delvis olika saker 

Återredovisningen saknas i försvarsbeslutet men återfinns i budget-

propositionen. I regleringsbrevet finns endast styrningar hur återredovisningen 

skall gå till. Budgetpropositionen tar bla. upp att:  

- Förmågan att bidra till fred och säkerhet är godtagbar 

- 850 personer tjänstgjort utomlands inom förvarsmaktens anslag 

- Utgifterna uppgått till 970 miljoner kronor 

- 350 yrkesofficerare tjänstgjort utomlands, varav 100 var överstelöjtnant eller 

högre vilket innebar ett en betydande belastning för den kategorin då den 

endast utgör 15 % av den totala officerskåren  

- Officerare med armébakgrund är överrepresenterade i utlandstjänst-göringen 

- Ett snabbinsatskompani förstärkte bataljonen i Kosovo under våren 

- KFOR, SFOR UNIFIL och UNMEE genomfört sin verksamhet enligt plan 

Regleringsbrevet tar bla. upp att hur delårs- och årsredovisningen skall gå till 

och vad den skall innehålla 

Slutsatser: 

?? Det finns inga skarpa policysvängningar i dokumenten vare sig inom en 

period eller mellan perioderna 

?? Kraven på återredovisning har fortlöpande ökat under perioden, både 

vad avser detaljeringsgrad och periodicitet. Detta indikerar på att ökad 

vikt läggs på detta av den politiska sfären 
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5.4  Vilka större förändringar har skett från Försvarsbeslutet 1992 
till regleringsbrevet 2001? 

5.4.1 Inom perioderna 1992-1996, 1996-2000 och 2000-2001 

- Det finns inga skarpa policysvängningar i dokumenten inom perioderna   

5.4.2 Mellan perioderna 1992-1996, 1996-2000 och 2000-2001 

 Slutsatser avseende säkerhets-, utrikes och försvarspolitisk inriktning 

- Det finns inga skarpa policysvängningar i dokumenten vare sig inom en 

period eller mellan perioderna 

- Det finns en tydlig tendens till utvidgning av Sveriges säkerhetspolitiska 

intresse, från norra Europa, till internationellt och slutligen till globalt. Det 

säkerhetspolitiska hotet utökas från att enbart varit militärt till att även gälla 

global demokrati och hot mot vårt samhälles funktioner 

- Sverige går från strikt nationell till att vara berett att acceptera ett visst mått 

av överstatlighet inom ramen för ett medlemskap i EU. 

- Under perioden skjuts fokus från Mellanöstern och mellanstatliga konflikter 

till Europa och inomstatliga konflikter  

Slutsatser avseende Försvarsmaktens inriktning 
- Det finns inga skarpa policysvängningar i dokumenten vare sig inom en 

period eller mellan perioderna 

- Det finns en tydlig tendens till utvidgning av Sveriges säkerhetspolitiska 

intresse, från Europa till Euro-atlantiskt till globalt 

- Det finns en tydlig tendens till ökande ambitioner vad avser Försvarsmaktens 

internationella förmåga, från fredsbevarande i FN:s regi till fredsframtvingande 

operationer tillsammans med andra länder 

- Kravet på förmåga till snabb respons med militär trupp har ökat under 

perioden. Detta har gjort att Sverige ändrat sina rutiner avseende utbildning och 

anställningsformer vid internationell tjänst  

Slutsatser avseende deltagande personal 
- Det finns inga skarpa policysvängningar i dokumenten vare sig inom en 

period eller mellan perioderna 

- Även om ambitionsnivån har ökat under perioden har det inte lett till ökat 

numerärt deltagande i internationella operationer. Det finns en topp när en ny 
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mission inleds men så fort det är etablerad så sjunker antalet. Här finns en 

skillnad mellan uttalad ambition och utförd verksamhet 

- Under perioden har en acceptans för att ställa trupp tillförfogande för annat än 

FN operationer inletts och vidgats 

- Det finns i dokumenten en tendens till att Sverige har svårt att, med gällande 

lagstiftning och bestämmelser, klara av en ytterliggare utökad numerär 

Slutsatser avseende monetära medel  
- Det finns inga skarpa policysvängningar i dokumenten vare sig inom en 

period eller mellan perioderna 

- Under perioden sker en tydlig tendens till att omstrukturera anslagen för 

internationell tjänst för att säkerställa att ett snabbt ingripande ej försenas i 

avvaktan på ett riksdagsbeslut 

- Kostnaderna för bataljonerna i Bosnien och Kosovo har varit ojämn beroende 

på vilket utseende de har haft 

- Kraven och villkoren som är förknippade med anslagen har blivit mer och 

mer detaljerade under tiden för de tre perioderna 

Slutsatser avseende återredovisning 

- Det finns inga skarpa policysvängningar i dokumenten vare sig inom en 

period eller mellan perioderna 

- Kraven på återredovisning har fortlöpande ökat under perioden, både vad 

avser detaljeringsgrad och periodicitet. Detta indikerar på att ökad vikt läggs på 

detta av den politiska sfären 

5.4 Återkoppling till Punkt- Jämviktsteorin 
“Jämvikt-punkt teorin” utvecklades av Baumgartner & Jones 1993. Den 

framkom för att förklara en enkel observation: politiska processer drivs ofta 

genom en logisk framväxt med stabilitet i samspel med framväxande 

förändringar men att de emellanåt också frambringar händelser som omvälver 

det förutvarande. Sammanfattningsvis så förklarar teorin varför och hur 

förändringar sker i politiken genom att använda sig av begreppen punkt och 

jämvikt. Punkt används för att åskådliggöra en större plötslig förändring som 

kräver en extra insats för att övervinna trögheten i subsystemen. Jämvikt är, 

enligt teorin, det läge som är mer stabilt och som skapar kontinuerlighet över 

tiden. 
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I denna uppsats har författaren kommit fram till att även om det under perioden 

skett förändringar så har dessa hela tiden gått i riktning mot ökad international-

isering och det har inte funnits några accentuerade policysvängningar inom den 

undersökta perioden. Detta talar för att perioden har kännetecknats av ett 

”jämviktsförhållande”. Det skulle således, enligt teorin, ha skett en större 

policyförändring i samband med att Sverige beslutade sig för att gå med i EU. 

Denna politik har legat fast under Sveriges ansökningstid och därefter under 

resterande tid som innefattas av denna uppsats. Detta tyder på att beslutet 

delades av en bred politisk bas då det inte har omprövats av de regeringar som 

tillträtt under den undersökta perioden. 

5.5 Besvarande av problemställningen 

Besvarandet av problemställningen återfinns i besvarandet av delfråge-

ställningarna. Ett försök till att nå en syntes av delfrågeställningarna och 

konkretisera hela problemställningen skulle riskera att förlora i värde. Det finns 

ändå en poäng i att försöka dra ut de viktigaste bitarna till en syntes för att 

försöka att åskådliggöra helheten inför den avslutande diskussionen. Ett försök 

att omfatta hela problemställningen är som följer.  

 

Det har funnits överensstämmelse mellan policydokumenten inom och mellan 

perioderna. Det finns en tydlig tendens till utvidgning av Sveriges säkerhets-

politiska intresse, från norra Europa, till internationellt och till globalt. Under 

perioden skjuts också fokus från Mellanöstern och mellanstatliga konflikter till 

Europa och inomstatliga konflikter. Det säkerhetspolitiska hotet utökades från 

att enbart varit militärt till att även gälla global demokrati och hot mot vårt 

samhälles funktioner. Det har under hela perioden skett en utökning av 

Sveriges ambitionsnivå, denna har dock inte alltid effektualiserats. Det har 

under perioden skett en förskjutning från nationell nivå till en acceptans av ett 

mer överstatligt inflytande. Det finns en tydlig tendens till ökande ambitioner 

vad avser Försvarsmaktens internationella förmåga, från fredsbevarande i FN:s 

regi till fredsframtvingande operationer tillsammans med andra länder. 
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 Även om det under perioden skett förändringar så har dessa hela tiden gått i 

riktning mot ökad internationalisering och det har inte funnits några 

accentuerade policysvängningar inom den undersökta perioden. Detta talar för 

att perioden har kännetecknats av ett ”jämviktsförhållande”.  

5.6 Avslutande diskussion och utblick 
Jag har i min uppsats funnit svar på de fyra delfrågeställningarna och anser att 

de tillsammans svarar på huvudproblemställningen. Jag har också gjort en 

ansats att utifrån en syntes på delfrågeställningarna konkretisera ett svar på 

huvudfrågeställningen. Uppsatsen har i avgränsningarna bl.a. tagit bort de 

bakomliggande orsakerna dvs. vilka aktörer, partipolitik, internationell politik 

och vilka internationella och nationella faktorer som spelat in. Det finns inom 

de avgränsade områdena underlag för fortsatt forskning. Några intressanta 

områden skulle kunna vara att: 

- Undersöka hur och varför samspelet mellan olika politiska 

grupperingarna har skett, dvs. de bakomliggande orsakerna till hur 

politiken formas. 

- Undersöka hur tjänstemannanivån under den högsta politiska ledningen 

kan eller inte kan påverka hur politiken utformas.  

- Undersöka hur stor betydelse GUSP (den gemensamma utrikes och 

säkerhetspolitiken) har haft under perioden. Även om GUSP ligger 

inom den andra pelaren och baseras på mellanstatlighet så är det 

intressant att spekulera i om Sverige har närmat sig Europa och EU 

eller om Europa och EU har dragit med sig Sverige utan att vi har 

kunnat vara med och styra förloppet. 

   

Det finns också anledning att kommentera några av resultaten i uppsatsen. Den 

första frågan jag vill kommentera är punkt –jämviktsteorin. Även om den i 

detta tydligt pekar mot jämvikt vilket enligt teorin skulle innebära en trolig 

period som kännetecknades av ämbetsmannastyre så kan det finnas fler 

förklaringar. En av de är att det enligt den rationalistiska modellen skulle 

finnas en dominerande aktör som drivit igenom sin vilja. En annan är att det 

enligt den inkrementalistiska modellen med flera aktörer i mer eller mindre 
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uttalad konflikt tenderar att väljas alternativ som endast marginellt avviker från 

status quo. I det aktuella fallet öppnar det några spännande frågeställningar. 

Har regeringen Carlsson stakat ut kursen före 1991 års ansökan till EU och 

ingen sedan mäktat med att ändra den? Om det funnits en stark vilja genom tre 

regeringar att driva en särskild kurs, vem är då personen? En tredje och enklare 

förklaring kan vara att det helt enkelt ända från början funnits en politisk vision 

som har delats av en tillräckligt stor riksdagsmajoritet för att vara oberoende av 

vem som sitter i regering. 

 

Den andra frågan jag vill kommentera är huruvida ambitionen i 

säkerhetspolitiken har återspeglats i konkreta åtgärder när det gäller 

Försvarsmaktens internationalisering. Det finns under perioden ingen större 

volymökning av antalet personal trots en uttalad ambition. Det har heller inte 

blivit ett obligatorium för officerare att genomföra internationell tjänst trots att 

det under perioden har blivit en ny huvuduppgift för Försvarsmakten. Det som 

stämmer med ambitionen är att uppgifterna blir vidgade, tex. fredsfram-

tvingande, och att de även går emot att bli globala. 

 

Den sista frågan jag vill kommentera är förskjutningen av hotbilden, från att 

vara enbart militärt till att omfatta totalförsvaret och till sist att vara allt som 

kan påverka och allvarligt störa samhällets funktioner. Här finns också en 

underrubrik om vikten av att globalt skydda och verka för fred och demokrati. 

Detta är en mycket intressant svängning som påverkar hela vårt samhälle. För 

att kunna lösa den första biten kräva att alla funktioner kan prediktera vart, hur, 

med vad och när ett hot kommer att uppstå och därefter arbeta för att undanröja 

det. Detta kommer att kräva en helt ny typ av samordning och organisation av 

alla myndigheter i Sverige. I nästa steg blir det också en gemensam europeisk 

angelägenhet att lösa. 

 

Med dessa tre områden och med tidigare frågeställningar som bakgrund hoppas 

jag att jag initierat och intresserat någon att forska vidare.  
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6. Sammanfattning 

6.1 Inledning 
Uppsatsen har analyserat om perioden 1992-2001 kännetecknades av jämvikt 

eller av förändringar. Problemformulering var: 

- Vad kännetecknade perioden 1992-2001 avseende de politiska beslut som 

berörde Sveriges internationella engagemang?  

 

 Syftet med uppsatsen var tudelat. Dels var det att analysera om perioden 1992-

2001 kännetecknades av jämvikt eller förändring avseende politiska beslut om 

den svenska Försvarsmaktens internationella engagemang och dels var det att 

belysa hur den svenska politiska inställningen till den internationella tjänsten 

har utvecklats under perioden 1992-2001. Anledningen till mitt val var att det 

idag pågår en livlig debatt om vår säkerhetspolitiska inriktning men det finns 

mycket litet nutida svensk forskning på detta område.  

 

Som ett led till att finna svar på problemformuleringen använde jag mig av 

följande delfrågor: 

-  Vilken var den politiska ståndpunkten till internationell verksamhet under de 

tre försvarsbeslutsperioderna 1992-1996, 1996-2000 och 2000-2001?   

-   Vilka avvikelser och likheter mellan perioder kan påvisas?  

- Vilka större förändringar har skett från försvarsbeslutet 1992 till 

regleringsbrevet 2001? 

 

Det har varit svårt att hitta någon tidigare forskning på svensk inter-

nationalisering eller svensk säkerhetspolitisk inriktning under den period som 

uppsatsen handlar om. Det finns ingen nyutgiven avhandling, vare sig doktors 

eller licentiatavhandling, inom detta område. Det finns mycket forskning och 

litteratur inom ämnesområdet statsvetenskap och politik men ingen som direkt 

undersöker internationalisering under samma tid eller område.  
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6.2 Teoridelen 
Teoridelen ger en kort bakgrundsbeskrivning avseende kopplingen mellan 

policyanalys och politik. Den beskriver också några olika riktningar inom 

policyanalysen. Därefter förs en diskussion kring några olika teoretiska 

modeller som skulle kunna vara möjliga att använd i uppsatsen. Slutligen väljs 

punkt och jämviktsteorin. Sammanfattningsvis så förklarar teorin varför och 

hur förändringar sker i politiken genom att använda sig av begreppen punkt och 

jämvikt. Punkt används för att åskådliggöra en större plötslig förändring som 

kräver en extra insats för att övervinna trögheten i subsystemen 

Jämvikt är det läge som är mer stabilt och det som skapar kontinuerlighet över 

tiden. 

6.3 Metoddelen 
Jag har valt att göra en kvalitativ tvärsnittsstudie då jag dels vill belysa en 

period och dels analysera i första hand verbala förändringar. I den inledande 

empirin och analysen använder jag deskriptiv metod kompletterat med 

kvalitativ innehålls analys enligt Robert Dalsjös metod. Detta för att få en 

systematisk och sorterad empiri som sedan kan granskas utifrån att upptäcka 

mindre verbala förändringar. Därefter har jag att i jämförande analys och 

slutsatser främst använt mig av komparation och kvalitativ innehållsanalys.  

6.4 Empiridelen 
Empirin var uppbyggd kring att först ge en översiktlig bild av dels det politiska 

läget och dels de viktigaste politiska besluten under perioden. Därefter kom en 

faktadel med utdrag ur försvarsbeslut och regleringsbrev. Denna del var det 

som låg till grund för att senare kunna besvara frågeställningarna kring vad 

som kännetecknade de olika perioderna och vilken ståndpunkt Sverige hade till 

internationell tjänst inom respektive period. Analysen var uppbyggd kring 

följande fem olika områden. Dessa är säkerhets-, utrikes- och försvarspolitisk 

inriktning, Försvarsmaktens inriktning, deltagande personal, monetära medel 

och återredovisning. Valet var gjort utifrån ambitionen att kunna påvisa 

likheter och olikheter inom och mellan perioder där uppsatsen kommer att 

jämföra om den inriktning som återfinns för säkerhets-, utrikes- och försvars-

politisk inriktning, Försvarsmaktens inriktning, också återspeglas i genom-
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förandedelen dvs. deltagande personal, monetära medel och återredovisning. I 

analysdelen kommer det att ske en jämförelse mellan om och hur den politiska 

inställningen och ambitionen återspeglas eller förändras. 

6.5 Jämförande analys och slutsatser 

6.5.1 Vilken var den politiska ståndpunkten under de tre försvars-

beslutsperioderna? 

Ståndpunkt för perioden 1992-1996 

Det finns inga skarpa policysvängningar i dokumenten inom perioden utan det 

finns en entydig bild av ett Sverige som är beslutsamt att lämna sin tidigare 

självständiga ställning och närma sig det övriga Europa. Det sker en tydlig 

ambitionshöjning avseende den internationella tjänsten. Regeringen signalerar 

med ett antal åtgärder att den visar ökat intresse och vill ha ökad kontroll över 

den internationella tjänsten, 

Ståndpunkt för perioden 1996-2000 

Det finns inga skarpa policysvängningar i dokumenten inom den här perioden. 

Sveriges närmande av det övriga Europa förstärks under denna period. Den 

tidigare ambitionshöjningen fortsätter i denna period. Regeringen fortsätter att 

signalera visat intresse och mer kontroll över den internationella tjänsten. 

Ståndpunkt för perioden 2000-2001 

Det finns inga skarpa policysvängningar i dokumenten inom den här perioden. 

Sveriges ambition utökas nu med en försiktig men tydlig strävan mot en utökad 

global intressesfär och en viss global förmåga avseende internatione ll tjänst. 

Sverige ändrar nu fokus från ett samarbete inom olika organisationer till att tala 

om ett samarbete med olika länder. Den tidigare ambitionshöjningen fortsätter i 

denna period framför allt i den inriktande delen av dokumenten. Regeringen 

fortsätter att signalera genom ett antal åtgärder att den återigen visar ökat 

intresse och vill ha ändå mer kontroll över den internationella tjänsten. 

6.5.2 Vilka större förändringar har skett från Försvarsbeslutet 1992 till 

regleringsbrevet 2001? 

- Det finns inga skarpa policysvängningar i dokumenten vare sig inom en 

period eller mellan perioderna 
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- Det finns en tydlig tendens till utvidgning av Sveriges säkerhetspolitiska 

intresse, från norra Europa, till internationellt och slutligen till globalt. Det 

säkerhetspolitiska hotet utökas från att enbart varit militärt till att även gälla 

global demokrati och hot mot vårt samhälles funktioner 

- Sverige går från en strikt nationell hållning till att vara berett att acceptera ett 

visst mått av överstatlighet inom ramen för ett medlemskap i EU. 

- Under perioden skjuts fokus från Mellanöstern och mellanstatliga konflikter 

till Europa och inomstatliga konflikter  

- Det finns en tydlig tendens till ökande ambitioner vad avser Försvarsmaktens 

internationella förmåga, från fredsbevarande i FN:s regi till fredsframtvingande 

operationer tillsammans med andra länder 

- Kravet på förmåga till snabb respons med militär trupp har ökat under 

perioden. Detta har gjort att Sverige ändrat sina rutiner avseende utbildning och 

anställningsformer vid internationell tjänst  

- Även om ambitionsnivån har ökat under perioden har det inte lett till ökat 

numerärt deltagande i internationella operationer. Det finns en topp när en ny 

mission inleds men så fort det är etablerad så sjunker antalet. Här finns en 

skillnad mellan uttalad ambition och utförd verksamhet 

- Det finns i dokumenten en tendens till att Sverige har svårt att, med gällande 

lagstiftning och bestämmelser, klara av en ytterliggare utökad numerär 

- Under perioden sker en tydlig tendens till att omstrukturera anslagen för 

internationell tjänst för att säkerställa att ett snabbt ingripande ej försenas i 

avvaktan på ett riksdagsbeslut 

- Kraven och villkoren som är förknippade med anslagen har blivit mer och 

mer detaljerade under tiden för de tre perioderna 

- Kraven på återredovisning har fortlöpande ökat under perioden, både vad 

avser detaljeringsgrad och periodicitet. Detta indikerar på att ökad vikt läggs på 

detta av den politiska sfären 

6.5.3 Återkoppling till Punkt- Jämviktsteorin  

Teorin förklarar varför och hur förändringar sker i politiken genom att använda 

sig av begreppen punkt och jämvikt. Punkt används för att åskådliggöra en 

större plötslig förändring som kräver en extra insats för att övervinna trögheten 
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i subsystemen. Jämvikt är, enligt teorin, det läge som är mer stabilt och som 

skapar kontinuerlighet över tiden. I denna uppsats har författaren kommit fram 

till att även om det under perioden skett förändringar så har dessa hela tiden 

gått i riktning mot ökad internationalisering och det har inte funnits några 

accentuerade policysvängningar inom den undersökta perioden. Detta talar för 

att perioden har kännetecknats av ett ”jämviktsförhållande”. 

6.5.4 Besvarande av problemställningen  

Det har funnits överensstämmelse mellan policydokumenten inom och mellan 

perioderna. Det finns en tydlig tendens till utvidgning av Sveriges säkerhets-

politiska intresse, från norra Europa, till internationellt och till globalt. Under 

perioden skjuts också fokus från Mellanöstern och mellanstatliga konflikter till 

Europa och inomstatliga konflikter. Det säkerhetspolitiska hotet utökades från 

att enbart varit militärt till att även gälla global demokrati och hot mot vårt 

samhälles funktioner. Det har under hela perioden skett en utökning av 

Sveriges ambitionsnivå, denna har dock inte alltid effektualiserats. Det har 

under perioden skett en förskjutning från nationell nivå till en acceptans av ett 

mer överstatligt inflytande. Det finns en tydlig tendens till ökande ambitioner 

vad avser Försvarsmaktens internationella förmåga, från fredsbevarande i FN: s 

regi till fredsframtvingande operationer tillsammans med andra länder. Även 

om det under perioden skett förändringar så har dessa hela tiden gått i riktning 

mot ökad internationalisering och det har inte funnits några accentuerade 

policysvängningar inom den undersökta perioden. Detta talar för att perioden 

har kännetecknats av ett jämviktsförhållande. 

 

6.6 Avslutande diskussion och utblick 

I den avslutande diskussionen tas det upp tre olika områden som utvecklas 

ytterligare från föregående kapitel. Dessa tillsammans med frågeställningar 

som ligger inom områden som avgränsats bort föreslås också för att ligga till 

grund för framtida forskning.  
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