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Organisationerna bakom försvarsbesluten

Sammanfattning: Försvarsbesluten får direkta inverkningar för den dagliga verksamheten 
vid förbanden. Indelningen i insatsorganisation och grundorganisation är en sådan effekt. 
Denna uppsats tar upp ämnet om Försvarsmaktens egen personals möjligheter att påverka 
försvarsbesluten och i dess förlängning den egna verksamheten.

Försvarsmakten styrs allt oftare av ekonomiska anslag, detta kan få till följd att andra 
aktörer får ett intresse även för försvarsbesluten. För professionen styrka är det centralt att 
utöva ett inflytande över den egna verksamheten. Försvarsbeslutens utformning kommer 
därför vara viktiga för professionen.

Genom att studera två försvarsbeslutsprocesser och särskilja de olika organisationerna 
som görs delaktiga i utformningen av försvarsbesluten kan förändringar i inflytandet över 
dessa beslut framträda. Studien görs genom att spåra vilka utredningar som låg till grund för 
försvarsbesluten och i dessa mäta olika former av inflytande. Inför försvarsbeslutet 1987 ges 
professionens organisationer en given roll i utredningsarbetet. Inför försvarsbeslutet 2004 
har dessa inte längre samma givna roll trots att den vid det tillfället representerades av fler 
organisationer såsom exempelvis Officersförbundet, Sveriges Reservofficersförbund, 
Tjänstemännens centralorganisation och Studentkåren.

Den pågående maktförskjutningen inom beslutsprocesserna medför att professionen 
kommit att konkurrensutsättas inom det egna verksamhetsområdet. Detta är problematiskt 
för frågan om att tillvarata Försvarsmaktens personals intressen och skapar frågetecken kring 
vilken legitimitet som söks för försvarsbesluten. Professionen påverkas inte endast utifrån i 
och med de konflikter den kommer i kontakt med i form av politiska styrningar, 
professionen försvagas även inifrån genom att inte ges inflytande över det egna 
verksamheten. Det krävs ytterligare studier om maktförhållandena inom Försvarsmakten för 
att avgöra om dessa studieresultat gäller för även andra former av inflytande.

Nyckelord: Organisationer, försvarsbeslut, Försvarsmakten, inflytande
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1   Inledning
Försvarsbesluten får direkta inverkningar på den dagliga verksamheten vid förbanden. 
Indelningen i insatsorganisation och grundorganisation är en sådan effekt. Denna uppsats 
behandlar frågan om Försvarsmaktens egen personals möjligheter att påverka försvarsbesluten 
och i dess förlängning den egna verksamheten.

Den direkta vägen till att påverka ett försvarsbeslut går genom sammanslutningar i 
organisationer. För anställda inom Försvarsmakten utgörs dessa sammanslutningar av de 
fackliga organisationerna och organisationen Svensk soldat samt för studerande 
studentkårerna. Dessa organisationer representerar på ett direkt sätt sina medlemmar i 
beslutsgången inför ett försvarsbeslut.1

Forskningen av organisationernas påverkan på besluten menar att 
arbetstagarorganisationernas tidigare särställning i beslutsgången numera utmanas av andra 
organisationer och aktörer. Framförallt är det näringslivsintressen som i högre utsträckning 
deltar i utformningen av besluten.2 Då varje organisation kommer försöka påverka besluten 
till sin fördel är det intressant att studera Försvarsmaktens organisationer i förhållande till 
andra organisationers inflytande över försvarsbesluten. I den statliga demokratiutredningen  
framhålls däremot att det inte är tillräckligt utrett hur det förhåller sig med organisationernas 
inflytande på besluten och att det krävs ytterligare forskning om de faktiska förhållandena i 
beslutsgången.3

Även andra indikatorer talar för att försvarsbesluten utvecklats till en arena för en 
pågående maktkamp mellan olika intressen. Det faktum att Försvarsmakten i högre grad  styrs 
med marknadsmodeller och planeringsstyrning är en sådan indikator.4 Försvarsdepartementet 
konstaterar att dessa styrformer för med sig en allt tätare kontakt mellan olika aktörer.5 Också 
Statsminister Fredrik Reinfeldts uttalande om att ”Försvarsmakten är ett särintresse”6 kan visa 
på att försvarsfrågor nu ska likställas med andra politikområden såsom socialpolitik, 
utbildningspolitik eller miljöpolitik och inte endast är förbehållet aktörerna inom den egna 
sfären.

Ett skäl till att studera den formella beslutsprocessen är att tidigare studier visat att 
Överbefälhavarens påverkan på försvarsbesluten är begränsad. Detta baserar sig på dels på en 
utredning av Försvarsdepartementet 2005, den s. k. Försvarsstyrningsutredningen, ”ÖB var 
svag i realiteten” och dels på en studie av Försvarsbeslutet 1996 vilken konstaterar att 
Överbefälhavarens förslag till nedrustning helt förkastades till förmån för regionalpolitik. 7 8

Ovanstående får illustrera som exempel på att försvarsbesluten numera kan tänkas vara 
utsatta för en kamp mellan intressen. Studiet av inflytande kan göras utifrån olika perspektiv, 
denna uppsats studerar försvarsbesluten ur ett strukturellt perspektiv. För att kunna se 

1 Intresseorganisation definieras som en organisation som organisatoriskt skiljer sig från staten och 
statsförvaltningen. Den engelska benämningen NGO (non-governmental organizations) är att föredra 
eftersom den inkluderar den organisatoriska placeringen av dessa organisationer. En intresseorganisation kan 
representera sina medlemmar eller vara ideell. Ett exempel på intresseorganisation är 
arbetstagarorganisationerna men även kommersiella intressen eller föreningssammanslutningar kan 
organiseras och representerar då en bransch. I litteraturen är oftast den korrekta benämningen 
intresseorganisation.

2 Melin, Makten över trafikpolitiken , och Hermansson, Politik som intressekamp, Petersson, Svensk politik
3 SOU 1999:121 Avkorporativisering och lobbyism
4 Stenlås, En kår i kläm - Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier
5 SOU 2005:92, Styrningen av insatsförsvaret, bet. av Försvarsstyrningsutredningen
6 DN 2013-01-29, ”Försvarsmakten är ett särintresse”
7  SOU 2005:92, Styrningen av insatsförsvaret, bet. av Försvarsstyrningsutredningen. ÖB var svag i realiteten 

s.93
8  Egervärn, Lobbying kring försvarsfrågan 1996 
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förändringar i inflytandet görs en jämförelse mellan två beslut, försvarsbeslutet 1987 och 
försvarsbeslutet 2004.

1.1   Problemformulering

Att det finns en yttre konkurrens för Försvarsmakten ifråga om inflytandet på politiken har 
visats på i inledningen. Huruvida det även finns en inre konkurrens ifråga om påverkan på 
beslutsprocessen försvarsbesluten syftar den här uppsatsen till att svara på.

Problemet med konkurrensen i den egna sfären kan inte begränsas till 
arbetstagarorganisationernas inflytande och makt, det finns ett större sammanhang än så. En 
eventuell förändring i inflytandet i negativ riktning för Försvarsmaktens interna 
organisationer kommer även få effekter för den militära professionen. Detta kommer sig av att 
organisationerna både är vägen för att påverka beslut och centrala för uppbyggnaden av den 
militära professionen.

En stark profession kännetecknas av starka organisationer och en tydlig makt över det 
egna kunskapsområdet.9 Professionens mål är att förbli autonom i förhållande till staten och 
för att lyckas med detta krävs kontroll över den egna verksamheten.10 Till den egna 
verksamheten räknas försvarsbeslutens utformning. För professionens styrka blir det därför 
centralt att utöva ett inflytande på försvarsbeslutsprocessen.

Om organisationerna ges inflytande kommer det att påverka professionen genom att 
stärka den, för det omvända förhållandet gäller att makten istället förskjuts från professionen 
till annan organisation eller aktör och därmed försvagar professionen.

1.2   Uppsatsens syfte med frågeställning

Syftet med uppsatsen är att undersöka inflytandet för Försvarsmaktens egna organisationer i 
beslutsprocessen inför två försvarsbeslut och hur deras inflytande förändrats.
Ett underliggande syfte är att visa på vilka organisationer och intressen som utöver 
Försvarsmaktens interna organisationer påverkar försvarsbesluten.

Från staten och förvaltningens perspektiv ses det som ett problem att olika organisationer 
försöker att påverka beslutsprocessen inifrån.11 Det faktum att staten styr såväl 
Försvarsmaktens verksamhet som beslutsprocessen och dessutom är arbetsgivare för med sig 
att inflytandet för Försvarsmaktens interna organisationer direkt kan antas vara begränsat. Om 
detta påstående stämmer kommer uppsatsen att svara på.

Det är under beredningen av ärendet som organisationerna i första hand kan vara med och 
påverka beslutets utformning. Tidigare forskning talar för att beredningsskedet är centralt för 
beslutets utformning och innehåll.12 Det är beslutsgången fram till beslut som studeras och inte 
innehållet i försvarsbesluten de facto. För att kunna studera försvarsbesluten ur detta 
perspektiv krävs kunskap om hur beslutsprocesserna är utformade. När regeringen lägger 
fram förslag om försvarsbeslutens utformning är förslaget grundat på olika underlag. Vilka 
underlag som ska ligga till grund för beslutet beslutar regeringen om, antingen direkt eller via 
Försvarsdepartementet. En form av underlag är de offentliga utredningarna. Den formella 
beslutsprocessen är den sammantagna ärendegången inför försvarsbesluten.

Att studera de formella beslutsgångarna innebär att slutsatserna som dras begränsas till 
tendenser och inte kan jämföras med det faktiska inflytandet. Detta på grund av det även kan 
9 Stenlås, En kår i kläm – Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier, förord
10 Hasselberg, I rikets tjänst – en ESO rapport om statliga kårer
11 SOU 1997:57, I medborgarnas tjänst, kap 7
12  Marcusson, Att uppvakta statsråd, 1996 och Egervärn, Lobbying kring försvarsfrågan 1996
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förekomma andra former av inflytande på beslutsprocessen. Däremot kan det strukturella 
perspektivet resultera i att mönster för beslutsgången framträder beträffande vilka 
organisationer som ges möjlighet att påverka och hur dessa organisationer faktiskt deltagit i 
utredningsarbetena.

Det underliggande syftet finns för att kunna visa vilka organisationer och aktörer som är 
de konkurrerande intressena och hur deras inflytande förändrats mellan de två 
försvarsbesluten. Detta ska visa på att beslutens innehåll intresserar olika utomstående 
grupper och att dessa tillåts påverka försvarsbesluten.

Uppsatsen presenterar efter det inledande kapitlet ett teorikapitel, därefter är upplägget 
lika för de två försvarsbesluten, en kort introduktion om försvarsbeslutets innehåll och 
effekter inleder och därpå följer de tre delarna i beslutsprocessen. De tre delarna är 
remisshanteringen, styrningsdirektiven och utredningsarbetena. I det avslutande kapitlet görs 
jämförelsen mellan försvarsbeslutens beslutsprocesser och en slutlig analys ges vilken 
inkluderar teorierna.

1.3   Avgränsningar

Till skillnad från innehållet i försvarsbesluten är det arbetsformerna för beslutsprocesserna 
som är föremål för denna uppsats. En studie av försvarsbeslutens innehåll relaterat till 
organisationernas inflytande respektive som studie över tiden är en större studie i många 
hänseenden.

Begränsningen i tid och rum styrs av beslutsprocessens fasindelning. Det är endast den 
inledande fasen av beslutsprocessen som är föremål för studien, de offentliga utredningarna, 
en annan benämning på denna fas är beredningsfasen. Detta kommer sig av att riksdagen 
oftast antar regeringens förslag.

En ytterligare begränsning i tid har gjorts genom att endast de direkt underliggande 
offentliga utredningarna till regeringens propositioner13 utgör empiriskt material. Här har 
tiden fått sätta begränsningen. Vidare är det endast de offentliga utredningarna som är aktuella 
med anledning av att försvarsdepartementets andra utredningar, departementsserien, är 
inomdepartementliga och inte inkluderar externa aktörer i lika stor utsträckning som de 
offentliga utredningarna.

1.4   Material

Inför båda försvarsbesluten föregicks besluten av sex offentliga utredningar. Dessa 
utredningar låg tillsammans med andra arbetsgruppers rapporter och samverkan mellan olika 
departement till direkt grund för det förslag regeringen lade fram.

Övriga källor är kommittédirektiven till de offentliga utredningarna, regeringens 
propositioner, remisslistor och sammanställningar av remissvar. Dessutom har media använts 
för att stödja eller klarlägga fakta ifråga om organisationernas intressen, i de fall tveksamheter 
om organisationens syfte har funnits har respektive organisations hemsida används som 
underlag. De aktuella hemsidorna följer av käll- och litterturförteckningen.

Huvuddelen av materialet är med andra ord beroende av det offentliga trycket. Detta kan 
ses som såväl en styrka som svaghet för uppsatsen. Att utredningarna styrs på samma sätt vid 
de två besluten gör att lika material finns vid båda tillfällena, detta underlättar jämförelsen. 
Men svagheten ligger i att materialet är vad det är och det inte kan uteslutas att det är 
tendensiöst. Vissa sådana effekter har spårats och hanteringen av dem presenteras också i 
uppsatsen men allmänt kan sägas att uppsatsens avgränsning till den formella 

13 Prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar och prop. 1986/87:95 Totalförsvarets fortsatta utveckling
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beslutsprocessen har varit styrande och att det som ges av det offentliga trycket betraktas som 
det formella.

1.5   Val av fall

För arbetet har beslutsprocessen inför försvarsbeslut 1987 och 2004 valts. Försvarsbeslutet 
2004 valdes med anledning av den stora förändring som beslutet kom att innebära för 
försvaret. Det andra beslutet 1987 har valts på grund av avskaffandet av den korporativa 
modellen i ett riksdagsbeslutet 1992, mer om denna följer i presentationen av teorierna. 1987 
är därmed det beslut som finns närmast i tiden före beslutet 1992.

Det kan kritiseras att försvarsbeslutet ligger nära i tid i relation till den korporativa 
modellens avskaffande. 1987 ligger nära i tid till 1992 men det som undersöks här är en 
eventuell gradskillnad och därför är det mer intressant med två försvarsbeslut förhållandevis 
nära varandra i tid i jämförelse med om ett försvarsbeslut från 1960-talet istället hade valts. 
Med två fall nära varandra i tid begränsas påverkan av andra faktorer som kan tänkas ha 
effekt för resultatet.
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2   Teorierna
När det gäller studiet av ett statskick kan flera utgångspunkter användas. Det som här  
studeras är organisationernas inflytande i beslutsprocessen. Det behövs därför ett perspektiv 
som ställer dessa organisationer i fokus och för uppsatsen har teorierna korporatism och 
pluralism valts. Detta sätt att studera organisationernas delaktighet har studerats på liknande 
sätt tidigare14 och uppställningen av dessa teorier mot varandra kan kallas för klassisk.

De valda perspektiven är lika till sin utformning i den aspekten att båda förklarar hur 
statsskicket ska förstås i förhållande till organisationerna. En enkel beskrivning kan göras 
genom att påstå att korporatismen är inkluderande till endast vissa organisationer och 
pluralismen är inkluderande till det stora flertalet organisationer. För att illustrera detta med 
en liknelse kan inflytandet ses som en dörr vilken öppnas och stängs av staten. Då dörren är 
öppen endast för ett fåtal organisationer innebär detta att korporatism råder, om dörren istället 
är öppen för alla med intresse i försvarsbesluten innebär detta att pluralism råder. 
Gradskillnaderna kan illustreras med att dörren är mer eller mindre öppen där en liten öppning 
innebär svagt inflytande.

2.1   Korporatism

Historien bakom den svenska korporatismen har rötter i 1800-talet i och med bildandet av 
Arbetareförsäkringskommittén. Det är inte min avsikt att ge en historisk redogörelse utan är 
endast ett exempel på korporatismens historiska betydelse för det svenska statsskicket.15

Vad är korporatism och hur ska den förstås? Korporatism är en teori för hur det levande 
statsskicket ska förstås. Flera författare har gjort försök att definiera korporatismen och för 
denna uppsats har Demokratiutredningens definition valts: ”en av statsmakternas erkända 
medverkan från organisationerna i beslut eller förvaltning inom den offentliga 
verksamheten”.16

Denna samverkan syftar till att ge intresseorganisationerna möjlighet till ett faktiskt 
inflytande över det politiska beslutet. Intresset för samarbetet är delat mellan staten och 
organisationen. Staten önskar samarbete i syfte att skapa stöd för politiken samt ge besluten 
legitimitet och stödet ges av organisationerna. Organisationen önskar som utbyte av stödet att 
påverka det politiska beslutet i riktning mot de egna medlemmarnas intressen. Organisationer 
med arbete som bas för sin organisering anses generellt ha goda möjligheter att påverka 
utifrån att de betraktas som samhällets producenter. I egenskap av producent har de potentiellt 
större maktresurser gentemot konsumentintressena.17 

Korporatism kan ses antingen som horisontell eller vertikal och det är den horisontella 
formen som här utgör föremål för studien. I en horisontell korporatism studeras samverkan 
mellan staten och organisationerna, där graderna av korporatism kännetecknas av vilket 
inflytande organisationerna har. Det svenska styrelseskicket anses i internationell jämförelse 
ha en hög grad av korporatism. Ursprunget till detta är att det i Sverige finns starka 
organiserade intressen.18

Den svenska korporatismen återfinns i tre former: som rådgivande organ, som ledamot i 
styrelser och som domstolsorgan.19 För detta arbete är det relevant med en korporatism som 
14  Melin, Makten över trafikpolitiken, s.22
15  Rothstein, Den korporativa staten, kap 8
16 SOU 1999:121 Avkorporativisering och lobbyism, s.22
17 Feltenius, En pluralistisk maktordning, s.4
18 Hermansson, Politik som intressekamp, s.39
19  Rothstein, Den korporativa staten, s.90
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bygger på ett deltagande som ledamot i styrelser men i detta fall utredningar, 
beredningskorporatism.20 Korporatismen känns igen på ett av staten institutionaliserat, med 
detta menas ett reglerat och återkommande, deltagande för organisationerna.

När riksdagen 1992 avskaffade organisationernas direkta tillträde till den politiska 
beslutsprocessen var en begränsning för platserna som tidigare getts till lekmän i 
myndigheternas styrelser. Riksdagsbeslutet innebar att beslutsmodellen korporatism formellt 
avskaffades. Riksdagens beslut omfattande endast styrelsernas sammansättning det innebär 
inte att korporatismen helt försvunnit eftersom den kan leva kvar i förvaltningen som ett 
levande statsskick.21

2.2   Pluralism

Forskningen om organisationernas deltagande i beslutsprocesserna talar för att det i Sverige 
istället är pluralism som är den nu rådande ordningen.22 Pluralismen kan närmast beskrivas 
som en marknad där tillträdet är öppet för alla organisationer och konkurrens mellan dessa 
sinsemellan råder. Enligt pluralismen är det troligt att förutsättningarna för deltagande delas 
mellan alla organisationer. 23 Alla kan i det här fallet definieras som alla organisationer med 
intressen i  beslutet.

Statens intresse av att samverka med organisationerna grundar sig på att organisationerna 
kan erbjuda sakkunskaper och kompetens samt en insyn i verksamhetsområden som staten 
inte har. Organisationernas intresse av samverkan med staten är att de önskar utöva inflytande 
över beslutsfattningen. Organisationerna kan organisera olika samhällsintressen. 
Maktresurserna utgörs i första hand av ekonomiska tillgångar men även medlemsantalet kan 
vara en maktfaktor.

När det gäller inflytandet enligt pluralismen ska detta vara öppet för alla organisationer. 
Staten förutsätts agera som en neutral aktör och ge alla samma möjligheter att utöva 
inflytande. De institutionaliserade formerna för delaktigheten är inte reglerat annat än att 
staten är en passiv aktör. Pluralismen känns igen av att många olika intressegrupper finns 
representerade som på ett mindre strukturerat sätt tillåts delta i beslutsprocessen.24

2.3   Metod

Som övergripande metod har processpårning används för arbetet. Metoden tar beslutet som 
utgångspunkt och följer sedan beslutsprocessen bakåt för att finna relevant material. Metoden 
fokuserar på hur beslutet har fattats. Metoden att arbeta framifrån och bakåt, dvs att ta som 
utgångspunkt det politiska beslutet, har visat sig vara av stor praktisk användning då 
beslutsprocessen inför framförallt försvarsbeslut 2004 togs om flera gånger i riksdagen och 
var omfattande.25

Arbetet är en jämförande studie över tid. För att kunna göra denna jämförelse har två fall 
valts ut enligt tidigare. Det första försvarsbeslutet är att betrakta som gynnsamt fall för 
korporatismen och kritiskt för pluralismen och det omvända gäller för försvarsbeslutet 2004.

Teorierna ger en viss styrning för hur metoden kan utvecklas. Det är deltagandet i 
utredningarnas kommittéer som är det väsentliga i korporatismen. Härifrån kan deltagandet 
graderas utifrån en fallande ordning av deltagandeformer där remissinstans ses som lägst 

20 SOU 1999:121, Avkorporativisering och lobbyism, kap 2
21 Rothstein, Den korporativa staten, s.90 och s.59-61
22 SOU 1999:121, Avkorporativisering och lobbyism, s. 44
23 Walzer, Pluralism och jämlikhet, s.19-20
24 Uhrwing, Tillträde till maktens rum, s.20-24
25 Esaiasson Peter, Metodpraktikan, konsten att studera samhälle individ och marknad, s.144-148
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deltagande i beslutet. Rent praktiskt handlar det om att mäta inflytandegraden genom olika 
delaktighet i utredningarna. Inflytandet över ett försvarsbeslut handlar om delaktighet vilken 
kan mätas genom att studera hur delaktigheten i utredningarna har varierat över tiden. En 
lägre grad av inflytande är att få delta i besluten i form av remissinstans, en högre grad av 
inflytande är att tillåtas delta i utredningarnas arbete. 

Det som studeras i uppsatsen är följande: styrningarna för utredningarna, utredningarnas 
arbetsmetoder och beskrivningar av arbetsgången samt remissberedningen med dess ingående 
organisationer. Deltagandet har på liknande sätt som görs i denna uppsats graderats i tidigare 
forskning och i de fallen har deltagandeformerna, ledamot, expert samt remissförfarandet 
använts för att mäta inflytandet på olika sätt. Andra sätt att uttrycka vad inflytandet handlar 
om är ”närvaroformer som leder långt in i maktens rum”26 eller ”en plats i en statlig utredning 
är från inflytandesynpunkt betydligt intressantare än att få möjlighet att delge regeringen sina 
synpunkter i en remissskrivelse”.27

Utifrån korporatismen ges organisationerna en plats i utredningens arbete. Det är detta 
som är idealtyp för korporatismen. I de fall dessa direkta former för deltagandet saknas för 
organisationerna krävs en fullständig analys ner på remissinstanserna i vilken form 
deltagandet erbjudits av staten.28 Indelningen nedan utgår från teorier och litteratur för 
statsskicket29. Därefter har två deltagandeformer kompletterat uppställningen och dessa är 
”synpunkter” och ”information” eftersom dessa har angetts i utredningarna som en 
arbetsform. Närvaron graderas i uppsatsen utifrån följande fallande ordning:
- en plats som ledamot i utredningarna
- en plats som expert eller sakkunnig
- som samverkanspartner i utredningsarbetet
- tillåtelse att ge synpunkter på utredningsarbetet
- organisationen har informerats under arbetets gång
- organisationen har deltagit i utredningsarbetet genom att svara på remisser

I utredningarna som granskas förekommer även andra former för deltagandet. 
Exempelvis kategoriseras ”besök” i arbetsbeskrivningarna som deltagandeformen synpunkt 
eftersom det är en närmare form av deltagande än kategorin ”informerats om”. Mer om hur 
detta har hanterats följer i uppsatsens empiridel.

En och samma intresseorganisation kan ges delaktighet i flera av närvaroformerna och då 
räknas den högst rankade formen. Avgörande för om närvaron kan räknas till den korporativa 
modellen blir huruvida staten är aktiv i sin inbjudan av organisationen och selektivt erbjuder 
en närvaroform som då inte erbjuds andra organisationer eller aktörer. För det korporativa 
perspektivet är det dessutom avgörande om närvaroformen är institutionaliserad, dvs 
återkommande reglering i kommittéstyrningarna.

26 Uhrwing, Tillträde till maktens rum, s.56
27 Hermansson, Politik som intressekamp, s.72
28 Melin, Makten över trafikpolitiken, s.72
29 Halvarson, Sveriges statsskick. s.61
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3   Försvarsbeslut 1987
Vid tiden för detta försvarsbeslut fanns ett fullskaligt kärnvapenkrig mellan stormakterna med 
i den säkerhetspolitiska bedömningen. Riskerna för att Sverige skulle dras med i en sådan 
krigföring tonades ner av försvarskommittén. Den säkerhetspolitiska bedömning blev istället 
att stormakterna skulle fortsätta den växelvis anspänningen och ingen upprustning blev därför 
aktuell. Frågan om övergång till ett yrkesförsvar fördes upp på dagordningen men något 
förslag kom aldrig till regeringen.30

Två författare gör bedömningen att det var under denna period som försvarsanslagen blev 
viktigare för politikerna än de säkerhetspolitiska bedömningarna.31

Det var inte en helt enig kommitté bakom beslutet att låta försvaret drabbas av nedskärningar, 
ledamoten Carl Bildt reserverar sig mot förslaget. Han reserverar sig även mot utredningarnas 
bruk av termen ”förkrigsskede”32 Den här termen användes för första gången vid 
utredningarna 1987 och innebar att det svenska regeringen räknade med en krigsförvarning på 
ett år innan krigsutbrott mellan stormakterna.

Värnplikten behandlades och skärps utifrån utredningarnas förslag, den sk 
handräckningstjänsten33 kvarstår, beslut tas om att kvinnor ska prövas mot officersyrket och 
försvarsbeslutet innehåller krav på en effektivisering av yrkesofficersutbildningen.

I riksdagen blev regeringens förslag till försvarsbeslut föremål för behandling i utskotten 
fyra gånger34. Partierna hade i en av utredningarna gjort en uppgörelse om försvarsbeslutet 
och därför kom förslaget att antas till stora delar. Detta innebär en ökad betydelse för 
beredningsskedet för försvarsbeslutets utformning.

För att kunna svara på frågan vilka organisationer som fanns representerade i 
beredningen av ärendet behandlas först ärendets remisser.

3.1   Remissförfarandet

Regeringen valde att skicka en av utredningarna på remiss, Svensk säkerhetspolitik inför 90-
talet, rapport från försvarskommittén. Innehållet i denna rapport kan anses vara av 
övergripande karaktär för hela det säkerhetspolitiska området.

De inkomna svaren kom från 60 olika organisationer och myndigheter samt statliga 
organ, såsom exempelvis länsstyrelserna. En granskning av remissvaren utifrån statliga 
myndigheter och statliga organ gör att instanser som Överbefälhavaren, 
Civilförsvarsstyrelsen, universitet, ambassader och länsstyrelserna faller bort. De kategorier 
och gränsdragningar som använts för att dela in organisationerna kan givetvis ifrågasättas 
men syftet är endast att ge en sammanställd bild av vilka intressen som fanns representerade i 
detta beredningsskede inför försvarsbeslutet 1987. Organisationerna har det gemensamt att de 
alla har visat ett engagemang i frågan om försvarsbeslutet.

Efter att statliga myndigheter och organ har tagits ur listan kvarstår ett stort antal politiska 
förbund. Utifrån definitionen av en organisation ska organisationen vara icke-politisk. 
Skillnaden mellan politiska organisationer och fredsorganisationer är desto svårare att göra 
men sammanställningen redovisas nedan. De politiska grupperna har tagits med i 
sammanställningen som ett referensfall och det blir upp till läsaren att avgöra om någon 

30 Agrell, Fred och fruktan, s.263
31 Agrell, debattartikel ”Enighet men om vad?”, DN 1985-05-24 och Björeman Carl, Försvarets förfall, s.25
32 SOU 1987:9, Det svenska totalförsvaret inför 90-talet, s.126
33 vardagligt tal, ”malaj-tjänst”
34 Yttrande 86/87:BoU2, yttrande 86/87:AU4, yttrande 86/87 TU2, yttrande JuU3
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organisation ska tillhöra en annan kategori. I fall med svårighet att kategorisera har 
information om organisationen inhämtats från respektive hemsida.

Kvar i listan över inkomna svar finns fortfarande ett antal organisationer med olika 
intressen. Nedan följer en tabell över organisationerna sammanställda utifrån respektive 
kategori.

Tabell 1. Organisationer som inkommit med remissvar inför 1987 års försvarsbeslut35

Kategori Organisation
Arbetstagarorganisationer Sveriges reservofficersförbundet, 

Landsorganisationen (LO)

Arbetsgivarorganisationer Svenska arbetsgivarföreningen (SAF)

Försvarsorganisationer Allmänna försvarsföreningen,
Kungliga krigsvetenskapsakademin
Kungliga örlogssällskapet

Fredsorganisationer Svenska freds och skiljedomsföreningen, 
Arbetsgruppen för svensk folkriksdag, 
Kvinnoförbundet för fred och säkerhet, Kvinnor för 
fred

Icke 
kärnvapenorganisationer

Svenska läkare mot kärnvapen,
Svenska ingenjörer mot kärnvapen
Svenska jurister mot kärnvapen

Kristna organisationer Svenska kyrkan,
Kristna fredsrörelsen,
Sveriges frikyrkoråd
Fria kristna samfundens råd

Humanitär organisation Svenska Röda korset

Näringslivsorganisationer Sveriges industriförbund (SI),
Lantbrukarnas riksförbund (LRF), 
Ingenjörsvetenskapsakademin

Politiska organisationer Folkpartiets ungdomsförbund, Folkpartiets 
kvinnoförbund,Centers kvinnoförbund, 
Socialdemokratiska ungdomsförbundet, 
Socialdemokratiska kvinnoförbundet, 
Socialdemokratiska broderskapsrörelsen, Moderata 
ungdomsförbundet

Vilka intressen är det som finns representerade vid försvarsbeslutet 1987? 
Arbetstagarorganisationer representeras av två organisationer. Dessa organisationer   
balanseras av arbetsgivarorganisationen SAF. Därefter försvarsorganisationer vilka balanseras 
av fredsorganisationerna. I kategoriseringen har kristna organisationer skiljts från 
fredsorganisationer men flera av dessa har ett fredsintresse. Dessutom finns en kategori med 
rubriken näringslivsorganisationer vilka representeras av tre organisationer. Röda korset har 
placerats i en egen kategori med rubriken humanitära organisationer. 

De inkomna remissvaren kan sättas i sitt sammanhang utifrån rapporten som de svarade 
på nämligen Svensk säkerhetspolitik inför 90-talet. Det kan tänkas att inkomna svar och därför 

35 Prop. 1986/87:95, remissvaren i bilaga 1.2
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också ovanstående kategorier haft en annan indelning om istället rapporten Värnplikten i 
framtiden skickats på remiss.

Det bilden visar är att ingen organisation gavs särskilt tillträde till utredningarna genom 
att väljas som ”anmodad remissinstans”. De organisationer som valde att inkomma med svar 
kan ses som organisationer med intresse för försvarsbeslutet. Arbetstagarorganisationerna 
hade med andra ord inget exklusivt tillträde till försvarsbeslutet gentemot andra organisationer 
ifråga om remissvar. Statens intresse av denna grupp är att ses som allmänt eftersom den inte 
valdes att ingå i de utvalda remissinstanserna. Inte heller någon av de övriga organisationerna 
har getts en större delaktighet i utformningen av försvarsbeslutet.

Den sammantagna analysen av listan på remissvaren ger att staten inte ger någon organisation 
explicit tillträde till försvarsbeslutets utformning och därmed är statens förhållande till dessa 
organisationer att ses som en pluralistisk ordning.

3.2   Utredningsstyrningar

Det finns inte så många alternativ till att granska just direktiven i sig när det kommer till 
utredningarnas sammansättningar. Samtliga kommittédirektiv till de sex offentliga 
utredningarna har studerats. Nedan följer den granskning som gjorts.

Inför försvarsbeslutet 1987 anhöll chefen för försvarsdepartementet hos regeringen om att 
få tillåtelse att tillsätta sex utredningar. Dessa utredningar är:

Figur 1. De offentliga utredningarna inför 1987 års försvarsbeslut
SOU 1985:23 
Svensk 
säkerhets
politik inför 
90-talet

SOU 1987:9, 
Det svenska 
totalförsvaret 
inför 90-talet

SOU 1985:36 
Värnplikten 
i samhället

SOU 1986:30 
Vapenfri
utbildningen 
i framtiden

SOU 1986:43 
Befrielse från 
värnplikts
tjänstgöring

SOU 1984:71 
Värnplikten 
i framtiden

Utredningarna styrdes i de två utredningarna om svensk säkerhetspolitik och svenskt 
totalförsvar till att bestå av sju ledamöter från riksdagen. Chefen för försvarsdepartementet 
utsåg även experter och sakkunniga för utredningens arbete. Ingen av dessa experter eller 
sakkunniga representerade någon organisation annat och kan endast ses som statliga 
representanter. Ingen organisation görs heller delaktig i utredningarna på annat sätt.

Till de övriga utredningarna var det även denna gång chefen för försvarsdepartementet 
som styrde utredningarnas sammansättning. Sex ledamöter från riksdagen utsågs i respektive 
utredning. Chefen för försvarsdepartementet utsåg sakkunniga och experter. Men 
utredningarna styrs i sitt arbete till en arbetsstyrning som berör arbetstagarorganisationerna: 
”Kommittén bör vid arbetets påbörjande och vidare under arbetets gång informera berörda 
arbetstagarorganisationer och bereda dessa tillfälle att framföra synpunkter”.36 Det framgår 
med andra ord redan i utredningarnas styrningar att arbetstagarorganisationerna ska göras 
delaktiga i utredningarna om värnplikten.

De tilläggsdirektiv som förekommer för flera av utredningarna omfattar en förlängning av 
utredningens tid eller förändringar av innehållet av det som ska granskas i utredningsarbetet 
och inte nya arbetsformer.

Det faktum att utredningsarbetet redan i detta skede regleras till att ta in synpunkter från 
arbetstagarorganisationerna talar för att just dessa organisationer i högre utsträckning ska få 

36  Kommittédirektiv dir. 1983:51, Översyn av värnpliktsutbildningen, rubriken tillkallande av en kommitté.
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delta i arbetet med utformningen av försvarsbeslutet. I detta första skede ges därför den 
korporativa teorin ett visst stöd. 

Den kommande rubriken utredningsarbetet och organisationerna får tala för om  
arbetstagarorganisationerna därefter deltog i utredningarna.

3.3   Organisationernas deltagande i utredningsarbetet

Som direktiven visat på kan olika intresseorganisationer tillåtas delta på olika sätt under 
utredningens gång. Denna rubrik behandlar organisationernas deltagande i 
utredningsarbetena. Frågan är i vilken form som organisationerna gjorts delaktiga.

En genomgång av utredningarnas arbetsgång under rubriken ”uppdraget och arbetets 
bedrivande” ger arbetsformerna för utredningen. I viss mån har en noggrannare granskning av 
brödtexten visat att det förekommit kontakter av olika slag med olika intresseorganisationer 
men om det rört sig om allmänt uttryckt i termer som ”det rör sig om två företag” har dessa 
inte tagits hänsyn till. Tydligare formuleringar i form av ”efter samverkan med” har däremot 
inkluderats i redovisningen. Detta med anledning av att det formella deltagandet är föremål 
för uppsatsen. Exemplet i detta fall kan utgöras av inkomna handlingar istället för 
direktkontakter.

Klassificeringen enligt ovan har inte alltid varit tillräcklig. Det har visat sig att det 
förekommer även andra former av deltagande. Exempelvis har arbete bedrivits i en s k 
referensgrupp vid sidan av den ordinarie kommitténs arbete. I en tidigare studie av 
trafikpolitiken förekom ett liknande fenomen och författaren valde då att benämna 
referensgruppen som en klass B-grupp i förhållande till kommittén som då var klass A-grupp. 
I den här studien har gränsdragningen istället lett till att referensgruppen kategoriseras i 
deltagandeformen ”samverkan” då det rör sig om en närmare form av deltagande än 
synpunkter.

I de flesta förekommande fallen skrivs titeln och eventuell tillhörighet ut i klartext. I de 
fall detta inte skrivits ut har det varit aktuellt att kontrollera uppgifterna med riksdagens 
uppgifter på hemsidan eller litteraturen.37 Detsamma gäller för experter och sakkunniga i 
utredningarna. Det som här avses är om personen utsetts formellt som representant för en 
organisation.

För de två utredningarna som behandlade totalförsvaret och svensk säkerhetspolitik tillsattes 
endast riksdagsledamöter som ledamöter i kommittéerna. Antalet sakkunniga och experter 
uppgår till ca 20 personer i vardera utredning, dessa var endast hämtade från 
Försvarsdepartementet eller annan myndighet. Ingen organisation har gjorts delaktig i 
utredningens arbete. Den säkerhetspolitiska utredningen är mån om att framhålla 
totalförsvaret som ett allmänintresse. Följande citat får exemplifiera ”Totalförsvaret berör hela 
landet och hela befolkningen”38.

De övriga fyra utredningarna behandlar värnpliktsutbildningen i olika form. Ett stort antal 
experter har förekommit i de olika arbetsgrupperna och i huvudutredningen, de kan räknas till 
35 personer. Av arbetsbeskrivningen framkommer att arbetstagarorganisationerna och 
Värnpliktsrådet har gjorts delaktiga i utredningarna genom en referensgrupp. Det framhålls att 
en kontinuerlig samverkan med dessa organisationer skett och att de beretts tillfälle att lämna 
synpunkter, i övrigt förekommer inga andra organisationer. Det utredningarna visar är 
arbetstagarorganisationerna och Sveriges Centrala Värnpliktsråd deltagit i utredningarna om 
värnpliktsutbildningen och det i form av samverkan.

37 www.riksdagen.se och Halvarsson, Sveriges statsskick
38  SOU 1985:23, Svensk säkerhetspolitik inför 90-talet, rapport från 1984 års försvarskommitté. s.87



Försvarshögskolan Karlberg Sida 14 av (26)
OP 10-13

För att underlätta bilden av organisationerna och deras delaktighet har en grafisk 
presentation valts. I tabellen framgår organisationerna och deltagandeformen i respektive 
offentlig utredning. Tabellen är i fallet 1987 års utredningar ganska tom på innehåll men som 
senare presenteras kommer den att innehålla desto fler organisationer och aktörer.

Tabell. 2 Organisationernas deltagande i respektive offentlig utredning 1987.
SOU
Säkerhets-
politik

SOU
Totalför-
svaret

SOU
Vpl. i
samhället

SOU
Vpl. utb.

SOU
Vapenfri
utb.

SOU
Vpl. i
framtiden

Ledamot

Experter

Samverkan Arb tag org
Vpl rådet

Arb tag org
Vpl rådet

Arb tag org
Vpl rådet

Arb tag org
Vpl rådet

Synpunkter

Info

Tabellen visar att arbetstagarorganisationernas tillsammans med Värnpliktsrådets deltagande 
kan ses som en korporativ ordning. Utredningens arbete är styrt till att inkludera dessa två 
organisationer. Formen för deltagandet är samverkan och inte i form av ledamot i kommittén. 
Det är därför inte möjligt att benämna ordningen som ren korporatism utan istället som ett 
korporativt drag. Referensgruppens arbete styrdes i direktivet för utredningen direkt och är 
därför reglerat och uteslutande av andra organisationer. Även detta är ett exempel på ett 
korporativt drag.

I det kommande kapitlet görs en genomgång av försvarsbeslutet 2004 på samma sätt för 
att avgöra vilka organisationer som vid den tidpunkten fanns representerade och i vilken form 
de gjordes delaktiga i utredningarna.
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4   Försvarsbeslut 2004
Den stora strukturförändringen i och med övergången från invasionsförsvar till insatsförsvar 
innebar att främst arméstridskrafterna beskars och flygstridskrafterna behölls till stora delar.39

I konkreta ord ska Försvarsmakten upprätthålla en operativa förmågan och styrs till att 
öka såväl antalet internationella insatser som kvalitén i dessa. Fokus på internationella insatser 
medför att antalet förband kan minska och i regeringens förslag till grundorganisation tas 
beslut om vilka förband som ska avvecklas eller omlokaliseras. Beslutet innehåller även en 
styrning om att Försvarsmakten ska upprätta en ”multinationell snabbinsatsstyrka”.40

För att sätta resultaten i sitt sammanhang ges en kort introduktion av ärendets gång för 
försvarsbeslutet 2004. Från det att regeringens förslag lades fram i riksdagen till att beslut 
fattades var ärendehanteringen lång i riksdagen. Regeringen fick återkalla delar av den första 
propositionen och behandla den på nytt. Förslaget var i försvarsutskottet flertalet gånger. 
Riksdagen godkände till slut med undantag för Arvidsjaur. Försvarsstyrningsutredningen 
menar att det var underlaget från arbetsgruppen AgGro som till stora delar antogs i 
försvarsbeslutet.41  Denna komplicerade beslutsgång för försvarsbeslutet i riksdagen kan antas 
vara såväl gynnsam som ogynnsam för organisationerna. Det kan även i förlängningen ha viss 
inverkan på vilken betydelse utredningarna hade.

Tiden mellan de två försvarsbesluten innebar åtminstone en större organisatorisk 
förändring i sammanhanget och det är beslutet 1994 om att införa Försvarsmakten som en 
försvarsgemensam myndighet istället för som tidigare flertalet myndigheter. Detta kan ha 
effekter för antalet remissinstanser som inkommit med svar.

4.1   Remissförfarandet

För att kunna svara på frågan vilka organisationer som deltagit i utformningen av 2004 års 
försvarsbeslut görs inledningsvis en genomgång av remissvaren som inkommit. På samma 
sätt som för försvarsbeslut 1987 delas organisationerna in i kategorier.

Inför försvarsbeslutet 2004 skickades tre av totalt sex utredningar på remiss och dessa var 
Försvarshögskolan- en översyn, Totalförsvarets forskningsinstitut-en översyn, Från 
klassificering till urval – en översyn av Totalförsvarets pliktverk. Skillnaden mellan 
remissinstanserna kan göras utifrån vilka som ”anmodats att yttra sig” respektive ”beretts 
tillfälle att yttra sig”. Den första gruppen tillhör de av staten utvalda remissinstanserna och  
som regeringen hade ett särskilt intresse av att inhämta synpunkter från. Den andra gruppen 
består av dels myndigheter men också organisationer. Det är i listan över remissinstanser som 
beretts tillfälle att yttra sig som samtliga organisationer finns representerade.

Antalet inkomna svar är den här gången ca 30 per utredning. På samma sätt som tidigare 
görs ett första urval utifrån myndighet, statliga verk och andra statliga organ. Därefter följer 
ett andra urval och här görs en strikt skiljelinje mellan statliga organ och organisationer 
utifrån organisatorisk placering, dvs utomstatlig eller inte. Exempelvis är 
Jämställdhetsombudsmannen och ungdomsstyrelsen med i listan över utvalda remissinstanser. 
Dessa har till uppgift att främja föreningsliv och likabehandling av bland andra studenter. 
Men på grund av att de är statliga stryks dessa två.

39 Björeman, Försvarets förfall, s.135
40 Prop. 2004/05:5, Vårt framtida försvar och prop. 2004/05:43, Försvarsmaktens grundorganisation 
41  SOU 2005:92 Styrningen av insatsförsvaret. Bet. av försvarsstyrningsutredningen. s.68-69
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Kvar blir organisationerna och dessa indelas i kategorier. Indelningen av intressen blir inte 
lika som vid föregående fall. Det krävs nya kategorier och andra har försvunnit. Listan nedan 
ska ses som förslag till indelning, varje organisation har angetts i den högra kolumnen.

Tabell 3. Organisationer som inkommit med remissvar inför 2004 års försvarsbeslut42

Kategori Organisation
Arbetstagarorganisationer Officersförbundet,

Sveriges reservofficersförbund, 
Tjänstemännens centralorganisation, 
Sveriges akademikers centralorganisation, 
Värnpliktsrådet, Civilpliktsrådet, 
Landsorganisationen (LO)

Studentorganisationer Studentkåren, 
Elevråden vid de tre militärhögskolorna

Försvarsorganisationer Frivilliga försvarsorganisationers Samarbetskommitté, 
Centralförbundet för befälsutbildning

Fredsorganisationer Svenska freds och skiljedomsföreningen

Jämställdhetsorganisationer Fredrika Bremerförbundet

Ungdomsorganisationer Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

Miljöorganisationer Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

Näringslivsorganisationer Svenskt näringsliv,
Försvarsindustriföreningen,
Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, 
Aerotech, Telub AB, Alvis Hägglunds AB, 
Bofors Defence AB, Ericsson Microwawe Systems AB, 
Kockums AB, Nammo Sweden AB, 
NEXPLO Industries AB, SAAB Bofors Dynamics, 
SaabTech AB, Saab Ericsson Space AB, 
Volvo Aero Corporation, Industrial Research institutes in 
Sweden (Iris), IRECO Holding AB 

Politiska organisationer Grön ungdom, Moderata ungdomsförbundet, Liberala 
ungdomsförbundets riksorganisation, Riksorganisationen 
centerns ungdomsförbund, Sveriges socialdemokratiska 
Ungdomsförbund, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, 
Ung Vänster, 

Vilka intresseorganisationer är det som finns representerade inför försvarsbeslutet 2004?  
Arbetstagarorganisationerna finns representerade men den här gången av ett större antal. Till 
arbetstagarorganisationerna kan räknas gruppen studerandeorganisationer eftersom även de på 
ett direkt sätt representerar underställd personal inom Försvarsmakten. Tillsammans blir dessa 
två grupper 11 till antalet. Det balanserade intresset av Svensk arbetsgivarförening har fallit 
bort. Två försvars- och en fredsorganisation finns i listan.

I de två nya kategorierna återfinns jämställdhet och en politiskt obunden 
ungdomsorganisation, endast en organisation i vardera kategori representerar dessa intressen.  
42 Prop. 2004/05:5, lista över remissinstanserna i bilaga 5



Försvarshögskolan Karlberg Sida 17 av (26)
OP 10-13

Näringslivet har 18 företag representerade vilka kan räknas som sammanhållande av Svenskt 
näringsliv och Försvarsindustriföreningen.

Som en referens har de politiska organisationerna presenterats. En inriktning mot 
miljöintresset kan ses i de politiska organisationerna men det saknas miljöorganisationer utan 
politisk inriktning och därför har ingen egen kategori avdelats för dessa.

Den stora gruppen industriorganisationer kommer sig av svaren till utredningen 
Totalförsvarets forskningsinstitut och kan därför inte direkt tolkas som en stor ökning av 
näringslivsintressen i försvarsfrågan.

I remissförfarandet kan ingen organisation anses ha bättre tillträde till försvarsbeslutets 
utformning än någon annan. Detta på grund av att samtliga organisationer har hamnat i listan 
över inkomna svar från remissinstanser som ”beretts tillfälle att yttra sig” i regeringens 
förslag.43 Detta förhållande är därför att ses som pluralistiskt.

För att kunna svara på frågan om arbetstagarorganisationerna vid det senare 
försvarsbeslutet delar påverkan på försvarsbeslutet med andra organisationer och aktörer 
redovisas under kommande rubrik Utredningarnas arbeten.

4.2   Utredningsstyrningar

Samtliga utredningsdirektiv till de sex utredningarna har genomgått samma granskning som 
tidigare i fråga om organisationernas deltagande och den följer av nedanstående.

Chefen för Försvarsdepartementet har med bemyndigande av regeringen tillsatt 
utredningarna. I samtliga utredningar har s k ensamutredare tillsatts för arbetet.  
Utredningarna är:

SOU 2003:30 
Försvarets 
radioanstalt
- en översyn

SOU 2004:41 
Total
försvarets 
forsknings-
institut,
en översyn

SOU 2004:5 
Från 
klassificering 
till urval 
- en översyn 
av 
totalförsvaret 
Pliktverk

SOU 2004:58 
Försvars
högskolan,
en översyn

SOU 2003:43 
Ett 
reformerat 
skolsystem 
för Försvars
makten

SOU 2004:77 
Snö, mörker 
och kyla, 
om utveckling  
av övnings
verksamhet på 
svenskt 
territorium44

Direktiven bör ses som en styrning, i det här fallet Försvarsdepartementet, hur arbetet ska 
bedrivas. Utöver utredningarnas omfattning av arbetets innehåll framgår styrningar för 
arbetets bedrivande.

I fem av direktiven står att läsa att ”utredaren skall hålla berörda centrala 
arbetstagarorganisationer informerade om sitt arbete och ge dem tillfälle att yttra sig”.45 Den 
undantagna utredningen är Snö, mörker och kyla. För utredarna av Försvarshögskolan och 
Pliktverket ska de ta samma hänsyn till studeranderepresentanter respektive Värnpliktsrådet 
och Civilpliktsrådet. Styrningen är vidgad för utredaren av Totalförsvarets forskningsinstitut, 
denne ska även inkludera samverkan med berörda myndigheter och vid behov berörd industri. 
Denna utredare ska vidare beakta målen för integrationspolitiken. Utredaren för 

43 Proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar
44 Fullständigt namn: SOU 2004:77 Snö, mörker och kyla, betänkande av utredningen om utveckling av 
internationell militär test- och övningsverksamhet på svenskt territorium
45 dir. 2001:66.Översyn av försvarets radioanstalt m.fl..
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övningsverksamheten ska samverka med berörda organisationer och det framgår av texten att 
försvarsindustrin avses. Dessutom ska utredningen ske i samråd med ”regeringens 
kontaktman avseende bil och komponenttestverksamhet i övre Norrlands inland”.46

De tilläggsdirektiv som förekommer för flera av utredningarna omfattar en förlängning av 
utredningens tid eller förändringar av innehållet av det som ska granskas i utredningsarbetet 
och inte nya arbetsformer.

En första fråga blir om de tillsatta utredarna representerat någon organisation. Det visar 
sig utifrån titel att tre utredare har hämtats från statsförvaltningen, två f d generaldirektörer 
och en riksmarskalk. En utredare är minister och en från Försvarsmakten, Owe Wiktorin, 
utredare av Försvarets radioanstalt. Den sjätte utredaren är professor vid KTH och dessutom 
ledamot i Kungliga vetenskapsakademin och Ingenjörsvetenskapsakademin. Det ska 
framhållas att det är direkta organisationsrepresentanter som eftersöks i materialet. En enskild 
person som har styrelseuppdrag i en organisation utanför utredningsarbetet men inte tillsatts 
som representant för denna organisation sorterar inte in i definitionen för att representera en 
organisation. Slutsatsen blir därför att ingen organisation finns representerad i kommittéerna.

Angående målen om integrationspolitik framgår inte att det är organisationer i någon 
form som ska göras delaktiga i arbetet, styrningen kan därför ses som ett politiskt mål som ska 
införlivas i utredningsarbetet snarare än att vissa organisationer görs delaktiga.

Utredningen av övningsverksamheten är svår att kategorisera. Ska den enskilda personen 
som är utsedd av regeringen ses som representant för en organisation? Bil och 
komponenttestsverksamhet är ett företag i Arvidsjaur och kategoriseras därför till 
näringslivsintressen.

Från att tidigare omfatta samtliga utredningar ifråga om deltagandet för 
arbetstagarorganisationerna är nu en utredning undantagen. Ordvalet i direktiven för 
arbetstagarorganisationernas deltagande har bytts ut, från tidigare ”beredas tillfälle att lämna 
synpunkter” används nu istället ”informera berörda arbetstagarorganisationer”. 
Arbetstagarorganisationerna omfattas inte längre av samma givna regel för deras delaktighet i 
utredningarna. I stället görs andra organisationer och intressen sig gällande. I 
kommittédirektiven finns det kompletterande hänsynstaganden eller styrningar gentemot 
andra organisationer och aktörer, såsom försvarsindustrin, integrationspolitik, en av 
regeringen utsedd kontaktman vilka ska inkluderas i utredningarnas arbete och utformningen 
av försvarsbeslutet. Redan i granskningen av direktiven förekommer nu ett antal olika 
organisationer och det tidigare korporativa draget är inte längre lika tydligt.

Den avslutande rubriken i den empiriska framställningen, organisationerna i 
utredningarna, syftar till att beskriva vilka former för deltagandet som går att spåra i 
utredningarna.

4.3   Organisationernas deltagande i utredningsarbetet

På samma sätt som tidigare undersöks här intresseorganisationernas delaktighet i 
utredningarna med en genomgång av utredningarnas arbetsformer.

Kommittéernas sammansättning har tidigare behandlats. Antalet experter och sakkunniga 
uppgår i samtliga utredningar totalt till 45 personer. Av dessa är huvuddelen representanter 
för staten, statsförvaltningen och myndigheter. I översynen av Försvarets forskningsinstitut 
ingår tekniska experter vilka är anställda vid Försvarsdepartementet eller länsstyrelser. I 
utredningen av Försvarets radioanstalt redovisas endast en övergripande arbetsgång med 
hänvisning till sakens natur dvs att utredningen behandlat kvalificerat hemligt underlag.
46 Kommittédir. 2003:127, Utveckling av internationell militär test- och övningsverksamhet på svenskt 

territorium,  
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I utredningen av Pliktverket återfinns tre organisationer vilka deltagit som experter. Vardera 
organisationen har tilldelats en plats och dessa är Värnpliktsrådet, Civilpliktsrådet och 
studentrepresentant för Sveriges akademikers centralorganisation.

Samverkan har skett i alla utredningarna och då främst med myndigheter, men även 
organisationer. Utredaren av skolsystemet framhåller ett nära samarbete med 
arbetstagarorganisationerna. Utredaren av övningsverksamheten har haft ett nära samarbete 
med regeringens kontaktman för bil och komponenttestcenter i Arvidsjaur. Utredaren 
framhåller vad han uppfattar som ”en bred folklig förankring i och kring förbandsorterna” 
angående en ökad internationell övningsverksamhet i övre Norrland.47 Denne utredare har haft 
olika arbetsformer för sitt arbete, såsom besök av ett stort antal platser för att ta in synpunkter 
och låtit 45 personer delta i s k hearings innan utredningen sammanställts. Detta har resulterat 
i ett samarbete eller synpunkter från flera organisationer såsom SAAB, Svenska samernas 
riksförbund, Svenska freds och skiljedomsföreningen.

Bilden av organisationerna och deras delaktighet i utredningarna presenteras i tabellen, i 
denna framgår organisationerna och formen för deltagandet i respektive offentlig utredning. 
Tabellen som visar utredningarna inför 2004 års försvarsbeslut visar en mer splittrad bild av 
utredningarnas arbeten.

Tabell. 4 Organisationernas deltagande i de offentliga utredningarna 2004.
SOU
Pliktverket

SOU
Skolreform

SOU
Övn vht

SOU
FHS

SOU
FOI

SOU
Radio-
anstalt

Ledamot

Experter Vpl råd
Civpl råd
Studerande
repr.

Samverkan Arb tag org Företag civilt
Samernas 
repr.

Synpunkter Företag EW 
range.
Företag (2st) 
försvarsind.
Samernas 
riksförbund,
Svenska freds

Arb tag org
Studerande
repr.

Förvarsind
föreningen,
Företag 
(4st)
försvarsind

Info Arb tag org Arb tag org Arb tag org

Genom att presentera det empiriska materialet i en tabell framträder nu ett mönster. 
Arbetstagarorganisationerna finns representerade i fyra av fem utredningar. Den utredning 
som inte omfattades av kravet på att ta med dessa organisationer i sitt arbete, utredningen av 
övningsverksamheten, har i alla fall valt att göra dem delaktiga. Utredningen av försvarets 
radioanstalt är inte möjlig att göra något uttalande om annat än att det som redovisas inte talar 
för att arbetstagarorganisationerna gjorts delaktiga. I två av utredningarna har 
47  SOU 2004:77 Snö, Mörker och kyla s.16
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arbetstagarorganisationerna dessutom gjorts delaktiga i en högre grad än vad som givits 
styrning om. Dessa organisationer ses som särskilt intressanta för respektive utredning och 
ska tas med i arbetet.

Värnpliktsrådet och Civilpliktsrådet har tillsammans med studeranderepresentanter gjorts 
till experter i pliktverkets utredning. Studeranderepresentanter och arbetstagarorganisationer 
gjordes även delaktiga i högre grad i utredningen om skolreformen.

Näringslivets intressen finns främst representerade i två utredningar vilka båda har 
anknytning till områden där dessa intressen kan antas vara större. Övriga organisationer är 
Svenska samernas riksförbund och Svenska Freds. Främst har dessa organisationer deltagit i 
former vilka kategoriserats in under rubriken synpunkter. Men näringslivsintresset ges i ett 
fall en högre grad av delaktighet vilket också styrdes i direktiven för denna utredning och det 
är i utredningen av övningsverksamheten.

Arbetstagarorganisationerna, Värnpliktsrådet, Civilpliktsrådet samt 
studerandeorganisationernas representanter omfattas fortfarande av samma regelstyrning som 
tidigare trots att andra ordval i denna styrning fört med sig en viss försvagning av regeln. Som 
den empiriska framställningen visat så deltar de fortfarande i utredningsarbetena och det i 
vissa fall i högre grad. Därför kan ovanstående fortfarande betraktas som ett korporativt drag. 
Dock så ger de övriga organisationernas deltagande att antalet organisationer i 
utredningsarbetena ökat. Detta talar istället för en pluralistisk ordning.
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5   Bilden av två försvarsbeslut
Sammanställningen av de två försvarsbesluten syftar inledningsvis till att ge läsaren en bild av 
vilka intressen som förekommit, därefter vilken tyngdförskjutning som skett dem emellan. 
Slutligen görs en jämförelse mellan vilka organisationer som faktiskt fått delta i de två 
beredningsskedena.

Genom att jämföra över tid var det underliggande syftet att kunna visa på vilka 
organisationer som fanns med i utredningsarbetet inför de två försvarsbesluten. 
Organisationerna har delats in i intressegrupper för att kunna göra denna jämförelse. En 
jämförelse av de två listorna, se tabell 1 och tabell 3, visar att olika organisationer på något 
sätt görs delaktiga vid besluten. Den första skillnaden består i att arbetstagarorganisationerna 
hade en motpart vid 1987 års försvarsbeslut som sedan försvunnit vid 2004 års försvarsbeslut. 
För övriga organisationer har det skett en förskjutning från freds-, kristna, icke kärnvapen och 
humanitära intressen till jämställdhets-, ungdoms-och ett svagare fredsintresse. 
Försvarsbeslutet från 1987 engagerade med andra ord andra organisationer än vid 
försvarsbeslutet 2004.

Det är vidare möjligt att urskilja två olika utvecklingar ifråga om antal organisationer och 
antal remissvar. Den första utvecklingen består i att antalet organisationer har ökat. Den andra 
av att det totala antalet remissvar har ökat, från 20 till 35. I denna siffra har även företagen 
inkluderats. Utan företagen blir siffrorna 20 mot 21. Ökningen av antalet remissvar står med 
andra ord företagen för. I det aktuella fallet är det endast företag från försvarsindustrin och 
som tidigare påpekats kan inte utvecklingen tas för generell eftersom svaren inkommit för 
utredningen om försvarets forskningsinstitut.

Men ifråga om antalet organisationer som på något sätt påverkar försvarsbesluten genom 
remissvar har det också skett en ökning. Vid försvarsbeslutet 1987 representerades 
Försvarsmaktens anställda av en organisation, Reservofficersförbundet. Vid försvarsbeslutet 
2004 representerades försvarsmaktens anställda , studerande och värnpliktiga av elva 
organisationer.48 Antalet försvarsorganisationer håller sig konstant till två vid vardera 
remisstillfället. Mot tidigare fyra kristna och humanitära organisationer finns vid 2004 ingen 
organisation kvar. De tidigare starka freds- och icke kärnvapenintresset med representation av 
åtta organisationer har 2004 försvagats till endast en organisation. Nya intresseorganisationer 
är Fredrika Bremerförbundet och Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer. Slutligen i 
fråga om näringslivsorganisationer håller sig dessa mer eller mindre konstant i en jämförelse 
mellan de två försvarsbesluten.

En jämförelse av vilka organisationer som faktiskt fått deltaga i utredningarna visar att 
endast arbetstagarorganisationer och Värnpliktsrådet deltog 1987 mot en mängd 
organisationer, företag, enskilda aktörer vid utredningsarbetet 2004.

Vid utredningsarbetet 2004 har arbetstagarorganisationerna inte samma givna roll som 
vid 1987, se tabell 2 och 4. Arbetstagarorganisationerna har minst informerats om det 
pågående arbetet i samtliga utredningar och i endast ett fall deltagit som samverkanspartner. 
För studeranderepresentanter, Värnpliktsråd och Civilpliktsråd gäller att de deltagit som 
experter i en av utredningarna. Samtidigt har andra organisationer och intressen, inklusive 
företag, kommit att få en roll i utredningsarbetet. De deltar som samverkansparter och har 
givits tillfälle att lämna synpunkter. I ett annat fall har de fått lämna synpunkter på arbetet. I 
nio fall av tolv representeras olika företag och näringslivsorganisationer i form av 
försvarsindustriföreningen.
48  Reservofficersförbundet, Officersförbundet, Tjänstemännens centralorganisation, Sveriges akademikers 

centralorganisation, Värnpliktsrådet, Civilpliktsrådet, Landsorganisationen, Studentkåren, elevråden vid de 
tre militärhögskolorna
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5.1   Slutlig analys 

Under den här rubriken ställs resultatet i relation till de valda teorierna för uppsatsen, 
korporatism och pluralism, teorierna ses som idealtyper för att beskriva den rådande 
ordningen. Dessutom ställs resultaten mot tidigare forskning och det ges till sist korta förslag 
till nya studier.

I inledningen av uppsatsen ställdes frågan om Försvarsmaktens arbetstagarorganisationer 
utsätts för konkurrens inom den egna sfären och svaret på den frågan är ja, denna uppsats 
stödjer tidigare forskning49. Det finns vid en jämförelse över tiden numera ett antal 
organisationer och aktörer som på olika sätt tillåts påverka de offentliga utredningarna och 
därmed försvarsbesluten. Ifråga om påverkan på utredningarna är det en mer splittrad bild 
som framträder vid 2004 års försvarsbeslut. En del aktörer görs direkt delaktiga genom att 
utredaren styrs till ett samarbete. I det faktiska arbetet med utredningarna förekommer såväl 
vapenindustriintressen som utomstående organisationer och enskilda företagare utöver 
Försvarsmaktens egna organisationer.

Utifrån teorierna om korporatism och pluralism är det frågan hur resultatet ska tolkas. 
Utredningsarbetet inför 1987 års försvarsbeslut konstaterades vara av korporativ ordning på 
grund av styrningarna i direktiven tillsammans med deltagandet i utredningarna. 
Utredningsarbetet inför 2004 har i stort samma styrningar med den skillnaden att andra 
organisationer, intressen och aktörer också ges delaktighet. Den rådande ordningen kan därför 
fortfarande ses som korporativ eftersom det ännu finns regler för arbetstagarorganisationernas 
delaktighet i beslutsprocesserna. Med det sagt så visar den sammantagna bilden på en högre 
grad av pluralism vid det senare tillfället. De tidigare korporativa dragen lever kvar inom den 
pluralistiska ordningen som nu mera råder. 

Försvarsmaktens egna anställdas organisationers deltagande i beslutsprocessen inför 
försvarsbeslut har kommit att förändras i och med att de nu utmanas av andra intressen. Det 
som kan sägas är att Försvarsmaktens egna anställdas organisationer inte längre spelar samma 
tydliga roll som vid den tidigare jämförelsepunkten 1987. Konkurrensen kan ses som ett 
tecken på att politikerna söker stöd och försöker ge försvarsbesluten legitimitet även hos 
organisationer utanför Försvarsmakten. Detta kan förstås som att även utomståendes aktörers 
intressen i försvarsbesluten är legitima och tillåts påverka beslutsgången.

För professionen innebär den nya konkurrenssituationen ett minskat inflytande på 
försvarsbesluten, professionen har inte stärkt sin roll utan snarare försvagats. Då ett inflytande 
över försvarsbesluten och beslutsprocessen är central för professionens legitimitet och denna 
studie har visat på hur maktförskjutningen pågår även inom Försvarsmaktens egna sfär.

Den korta redovisningen av försvarsbesluten som helhet i varje kapitel har även gett 
upphov till andra frågor utifrån vilken betydelse beredningsprocessen i sig ska tillmätas. Vid 
det först studerade försvarsbeslutet fanns riksdags- och regeringsrepresentanter på stolarna i 
utredningarnas kommittéer. Detta talar för goda inflytandemöjligheter eftersom ansvariga 
politiker fanns på plats när utredningarna pågick. I det andra studerade försvarsbeslutet har 
dessa ersatts av enmansutredningar och på endast en av dessa sitter en regeringsrepresentant. 
De övriga representerar tjänstemän inom Försvarsdepartementet eller tidigare tjänstemän, en 
är från Försvarsmakten och den sjätte utifrån statsförvaltningen. Detta talar för att 
inflytandemöjligheterna var mindre goda i dessa fall. I och med fjärmandet från regerings – 
och riksdagsledamöter blir steget till maktens centrum längre. Det kan tala för att 
beredningsskedet på ett annat sätt håller på att förändras och att detta skede inte längre kan 
antas ha samma betydelse. Detta talar delvis för tidigare forskning50 där författaren menar att 
49 Melin, Makten över trafikpolitiken, Hermansson, Politik som intressekamp
50 Hermansson, Politik som intressekamp
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regeringen kan styra förvaltningen i olika utsträckning beroende på vilken form av delaktighet 
den önskar av organisationerna i utredningsarbetet. Dock så förklarar inte författaren 
fenomenet med ensamutredare och hur det ska tolkas och därmed kvarstår ett frågetecken.

Om nu det föreligger konkurrens inom utredningarna samtidigt som utredningsarbetet 
fjärmas från regeringsmakten och riksdagsmakten förefaller det som att det har kommit att bli 
svårare för professionen att påverka försvarsbeslutsprocessen. En svårighet i att påverka kan 
få till följd en svårighet i att ta tillvara de anställdas preferenser och ge dem inflytande över 
den egna verksamheten. Begränsningen till att endast studera den formella beslutsprocessen 
medför att det inte är möjligt att svara för om detta gäller alla former av inflytande. Men den 
tidigare studien av Överbefälhavarens inflytande på 1996 års försvarsbeslut talar för att det 
förekommer ett begränsat inflytande i andra former.51

Anställda och studerande inom Försvarsmakten har alternativet att söka andra vägar att 
påverka besluten. Om det är i form av lobbyism, interna samarbeten eller genom 
opinionsbildning är en empirisk fråga.

Som avslutning kan ges förslag på andra studier av försvarsbesluten.
Olika former av inflytande på besluten är ett förslag, exempelvis hur Försvarsmakten som part 
har fått deltaga i beslutsprocessen. För att komma närmare de som berörs av besluten kan 
istället implementeringen av försvarsbesluten studeras genom att mäta beslutens grad av 
flexibilitet gentemot verksamheten som bedrivs inom Försvarsmakten.

51 Egervärn Jonas, Lobbyism kring försvarsfrågan 1996
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6   Sammanfattning
Försvarsbesluten får direkta inverkningar för den dagliga verksamheten vid förbanden. 
Indelningen i insatsorganisation och grundorganisation är en sådan effekt. Denna uppsats tar 
upp ämnet om Försvarsmaktens egen personals möjligheter att påverka försvarsbesluten och i 
dess förlängning den egna verksamheten.

Försvarsmakten styrs allt oftare av ekonomiska anslag, detta kan få till följd att andra 
aktörer får ett intresse även för försvarsbesluten. För professionen styrka är det centralt att 
utöva ett inflytande över den egna verksamheten. Försvarsbeslutens utformning kommer 
därför vara viktiga för professionen.

Genom att studera två försvarsbeslutsprocesser och särskilja de olika organisationerna 
som görs delaktiga i utformningen av försvarsbesluten kan förändringar i inflytandet över 
dessa beslut framträda. Studien görs genom att spåra vilka utredningar som låg till grund för 
försvarsbesluten och i dessa mäta olika former av inflytande. Inför försvarsbeslutet 1987 ges 
professionens organisationer en given roll i utredningsarbetet. Inför försvarsbeslutet 2004 har 
dessa inte längre samma givna roll trots att den vid det tillfället representerades av fler 
organisationer såsom exempelvis Officersförbundet, Sveriges Reservofficersförbund, 
Tjänstemännens centralorganisation och Studentkåren.

Den pågående maktförskjutningen inom beslutsprocesserna medför att professionen 
kommit att konkurrensutsättas inom det egna verksamhetsområdet. Detta är problematiskt för 
frågan om att tillvarata Försvarsmaktens personals intressen och skapar frågetecken kring 
vilken legitimitet som söks för försvarsbesluten. Professionen påverkas inte endast utifrån i 
och med de konflikter den kommer i kontakt med i form av politiska styrningar, professionen 
försvagas även inifrån genom att inte ges inflytande över det egna verksamheten. Det krävs 
ytterligare studier om maktförhållandena inom Försvarsmakten för att avgöra om dessa 
studieresultat gäller för även andra former av inflytande.
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