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This thesis addresses the driving forces behind the Swedish state’s procurement of Helicopters 14 

and 16 and the decommissioning of Helicopter 4. These actions have significantly affected the 

Swedish Armed Forces, especially the Helicopter Wing, in carrying out their operational tasks. On 

numerous occasions the Helicopter Wing has been unable to perform its tasks. For instance, the 

Nordic Battle Group 08 had no helicopters to exercise with and, until recently, Sweden had com-

pletely lacked the ability to hunt submarines with helicopters for almost ten years. 

This thesis also aims to compare the decisions in 1999-2000 regarding Helicopter 14 with the deci-

sions in 2010-2011 regarding the acquisition of Helicopter 16, to find if there is a general trend 

and how much the Armed Forces were able to influence decisions. This is done by using Graham 

T. Allison’s and Philip Zelikow’s models for explaining and analysing the factors behind a state’s 

decisions. 

 

The analysis shows that the decisions were primarily compromises between the Armed Forces and 

Sweden’s government, where the government had the main influence. The decisions can be seen 

as rational, depending on whose point of view they are observed from, although they were not 

unanimously agreed between the organisations involved. It also shows that economic restrictions 

and the government’s involvement have had negative consequences for the Helicopter Wing or-

ganisation, that the acquisition of Helicopter 16 was a consequence of the procurement of Helicop-

ter 14, and that further consequences will probably arise from the decision to acquire Helicopter 

16. 
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 
 

Under 90- och 00-talet förändrades den säkerhetspolitiska situationen i världen och Europa. 

Inom ramen för detta genomgick Försvarsmakten stora förändringar och gick från ett invas-

ionsförsvar till ett insatsförsvar. Detta påverkade hela Försvarsmakten och framtvingade för-

ändring inom de olika krigsförbanden. Ett av de förband som påverkades kraftigt var Helikop-

terflottiljen och dess olika delar. År 2009 gjordes en utredning som låg till grund för att heli-

kopter 4 slutgiltigt skulle avskaffas och helikopter 10 skulle avvecklas i takt med att helikop-

ter 14 levererades. Detta för att på sikt få en mindre men mer kompetent helikopterpark di-

mensionerad för det då tänkta hotet vilket främst var från en irreguljär fiende utanför Sve-

rige.1 Redan 1998 gjorde Försvarsmakten en utredning där man kom fram till samma sak, 

nämligen att Försvarsmaktens helikopterpark borde omstruktureras och ha färre men mer 

kompetenta helikoptertyper.2 I takt med Försvarsbeslutet 2000 bestämdes det att Helikopter 4 

skulle avvecklas. Dessa två medeltunga helikoptrar, helikopter 4 och helikopter 10, utgjorde 

större delen av Försvarsmaktens förmåga till både MEDEVAC, ytbärgning och ubåtsjakt med 

helikopter. Helikopter 4 flög sista gången i mars 2011,3 helikopter 10 slutar flyga 2015 men 

helikopter 14 har inte levererats enligt den initiala planen utan bedöms vara fullt operativ 

2020. Detta gjorde att det fanns en stor brist på förmåga och i viss mån fortfarande finns. He-

likopter 16 köptes år 2011 in för att fylla igen förmågeglappet och har nu visat sig vara en 

värdefull tillgång men denna var inte planerad att införskaffas och går även emot målet om att 

ha färre helikoptertyper. 

Beslutsfattare har alltså accepterat bristen i förmåga till en början, för att sedan köpa in ett yt-

terligare system som inte var planerat, i syfte att fylla ett förmågeglapp. Detta tyder antingen 

på att anskaffningen av helikopter 14 inte uppnådde de mål den syftade till eller att drivkraf-

terna förändrades under tiden. Helikopterorganisationens förmåga påverkades i stor utsträck-

ning av dessa beslut varpå frågan om hur mycket Försvarsmakten påverkade besluten väcks. 

Därför avser jag att, med Graham T. Allisons teorier, analysera vilka drivkrafter som låg 

bakom besluten att anskaffa helikopter 14 och 16 och att avveckla helikopter 4 samt hur 

mycket Försvarsmakten påverkade besluten. 

1.2 Syfte och frågeställning  
 

Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för vilka drivkrafter som låg bakom de beslut om mate-

rielprocesser som skapat Försvarsmaktens medeltunga helikopterpark under den period då 

Försvarsmakten gick från invasionsförsvar till insatsförsvar. 

                                                      
1 http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/regleringsbrev/reglerings-

brev_2009.pdf. 
2 SOU 2009:67, Försvarsmaktens helikopter 4-frågan om vidmakthållande eller avveckling, Delbetänkande av 

Militärhelikopterutredningen (Stockholm: Fritzes, 2009). 
3Försvarsmakten, Helikopter 4s sista flygning, http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2011/03/en-trotjanare-

har-landat/. 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2011/03/en-trotjanare-har-landat/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2011/03/en-trotjanare-har-landat/
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1.2.1 Forskningsfrågor 
 

Med hjälp av Allisons teorier ska följande frågor besvaras: 

 Vilka var drivkrafterna bakom beslutet att avskaffa helikopter 4 och anskaffa helikop-

ter 14? 

 Vilka drivkrafter ledde fram till beslutet att anskaffa helikopter 16? 

 Vilka likheter/skillnader fanns mellan beslutet att införskaffa helikopter 14 och av-

veckla helikopter 4 och besluten att slutligen avveckla helikopter 4 och anskaffa heli-

kopter 16? 

1.2.2 Tidigare forskning 
Inom beslutsfattande och dess drivkrafter på nationell nivå har Graham T. Allison skrivit 

boken Essence of Decision – Explaining the Cuban Missile Crisis som även gjordes i en andra 

utgåva tillsammans med Philip Zelikow. Boken analyserar nationella beslut med hjälp av tre 

modeller varav två kommer användas i denna uppsats. Allison och Zelikow behandlar beslut 

inom ramen för nationell och internationell säkerhet men analyserar två stormakter i kris och 

inte en mindre nation som genom en förändrad säkerhetspolitik ser en möjlighet till utveckl-

ing.4 

 

Inom ramen för den svenska försvarstransformationen som ägde rum under 90- och 00-talet 

finns tidigare forskning i form av bland annat Wilhelm Agrells bok Fredens illusioner vilken 

beskriver Försvarsmaktens förändringar mellan 1988 och 2009 när hotbilden runt Sverige för-

ändrades. Boken beskriver de avvecklingar som gjordes och menar på att försvarets förmåga 

snarare försvann än förändrades.5 Dock beskriver boken säkerhetspolitiska skeden, bakgrun-

den och drivkrafter till varför hela Försvarsmakten gjorde sin förändring. Helikopter 4, 14 och 

16 kan ses som en liten del av denna förändring men beskrivs inte i boken varpå drivkrafter 

bakom dessa specifika beslut som en del av något större behöver förklaras.  

 

Utöver detta har Totalförsvarets forskningsinstitut analyserat Försvarsmaktens förmåga med 

luftburen bataljon, vilken utvecklades under 90- och 00-talet. Rapporten Förbandsutveckl-

ingsprocessen – fallstudie - Från luftburen förmåga till luftburen bataljon beskriver Försvars-

departementets och Försvarsmaktens roller vid förbandsutvecklingsprocessen och beskriver 

även kort anskaffningen av helikopter 14 samt i viss mån hur beslutsprocesserna inom den 

luftburna förmågan ägt rum.6 Till skillnad från denna uppsats beskriver rapporten skapandet 

av en ny förmåga och inte ett redan operativt förbands förändring.  

                                                      
4 Allison, Graham T. Zelikow, Philip, Essence of Decision Explaining the Cuban Missile Crisis 2nd ed. USA 

1999. 
5 Agrell, Wilhelm, Fredens illusioner: det svenska nationella försvarets nedgång och fall 1988-2009, Atlantis, 

Stockholm, 2011. 
6 FOI Rapport 1125, ”Förbandsutvecklingsprocessen Fallstudie Från luftburen förmåga till luftburen bataljon” , 

2004. 
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1.3 Material och avgränsningar 
 

Händelseförloppet och beslutskedjan kommer främst att analyseras utifrån det initiala beslu-

ten, förloppet fram till ett stopp i avvecklingen samt en utredning som ledde till det slutgiltiga 

beslutet att avveckla helikopter 4 och anskaffningen av helikopter 16. Detta för att dessa kon-

kret beskriver vad som legat till grund för besluten. Analysen förhåller sig därmed mellan en 

utredning av Försvarsmakten 1998 och beslutet att anskaffa helikopter 16 2011 i tid. Dolda 

motiv och inbördes förhandlingar mellan involverade parter torde vara av högt värde för en 

analys av denna art men då detta är omöjligt att få tag på och inte kan valideras kommer inter-

vjuer inte göras, fokus kommer istället att ligga på tryckta öppna dokument för att analysera 

den bild de involverade parterna öppet förmedlat. Några av Försvarsmaktens utredningar om 

Sveriges helikopterkapacitet är även hemliga och kommer inte att analyseras. Istället kommer 

de delar som öppet redovisats om de hemliga utredningarna att användas. I övrigt ger den em-

piri som finns tillgänglig bilden av att diverse motioner på regeringens olika propositioner 

inte har haft någon påverkan på riksdagens beslut. Dessa kommer därför inte att behandlas i 

denna uppsats. Helikopter 9 och 15 kommer inte att behandlas då de inte, eller i väldigt liten 

grad, påverkade besluten. Annan materiel eller andra förslag som nämns i samma proposit-

ioner eller utredningar kommer inte heller att analyseras då uppsatsens fokus ligger på den 

medeltunga helikopterkapaciteten. 

Största delen av empirin bygger på sekundära källor i form av utredningar gjorda av Statens 

Offentliga Utredningar, de bedöms därför som tillförlitliga men en viss risk föreligger att 

dessa utredningar fokuserat på annat än jag gör varpå delar av informationen som ej ansetts 

vara relevant utelämnats. Dock ingår det specialister och experter i kommittéerna vilket gör 

att utredningarna bedöms belysa fakta på ett trovärdigt sätt.7 För att fylla ut detta används 

även primära källor i form av propositioner och röstningsresultat i riksdagen och även skrivel-

ser från försvarsmakten. Även en rapport från riksrevisionen och en rapport från Totalförsva-

rets Forskningsinstitut (FOI) har använts, då dessa är gjorda av en statlig myndighet och ett 

statligt finansierat institut anses de som tillförlitliga. I övrigt är viss information hemlig och 

annan information omöjlig att få tag på, till exempel vissa utredningar av Försvarsmakten och 

vissa överenskommelser mellan Försvarets materielverk och industrin. De olika utredningarna 

delger dock delar av informationen och det bedöms därför som en tillräcklig grund för att ana-

lysera den bild som involverade parter öppet har velat förmedla.  

 

1.4 Disposition 

Inledningsvis kommer teorierna som ska användas och dess operationalisering att presenteras, 

därefter beskrivs metoden som används i uppsatsen. Med hjälp av teorierna och metoden pre-

senteras sedan en analys av empirin uppdelad efter de två teorierna och indelad i två skeden. 

Avslutningsvis presenteras resultatet enligt teorierna och svaren på forskningsfrågorna. Slutli-

gen görs en reflektion och förslag på fortsatt forskning ges.  

 

                                                      
7 Fakta om kommittéer http://www.sou.gov.se/fragor-och-svar-om-kommitteer/ läst 2/5 2015. 

http://www.sou.gov.se/fragor-och-svar-om-kommitteer/
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2. Teori 

Graham T. Allisons teorier 
 

Graham T. Allison studerade Kubakrisen i syfte att förstå vilka drivkrafter som var ledande 

vid de beslut som togs när Sovjetunionen upprustade på Cuba vilket nästan ledde till ett kärn-

vapenkrig men som sedan mynnade ut i nedrustning igen. Hans bok Essence of Decision – 

Explaining the Cuban Missile Crisis kom först ut 1971 och släpptes sedan i reviderad upplaga 

1999 och då i samarbete med Philip Zelikow. Den senare har svarat på en del av kritiken mot 

den första och behandlar även mer aktuella händelser.8 I denna uppsats kommer båda böcker 

att användas i syfte att skapa validitet genom att se vilka delar som har förändrat och vilka 

som är utformade på samma sätt. På så sätt skapas en bild av vad författarna anser svarar på 

kritik. Deras studier består av tre teorier som har sin grund i ekonomin som sedan har utveck-

lats och anpassats för att beskriva stater inom ramen för säkerhetspolitik, modellerna fungerar 

dock även på inrikespolitik och på större organisationer.9 De lämpar sig därför bra för detta 

arbete. De tre teorierna heter The rational actor (Den rationella aktören), Organizational pro-

cess (Organisatoriska processer) och Governmental politics (Särintressemodellen).  

2.1 Den rationella aktören 
 

Modellen ”Den rationella aktören” utgår från att en stat eller organisation styrs av en gemen-

sam vilja eller aktör som tar rationella beslut grundade på vilka mål de har, vilka handlingsal-

ternativ som finns och vad de får för konsekvenser. En rationell aktör väljer det alternativ som 

ger högst avkastning i förhållande till det man satsar.10 Staten har enligt denna modell en ge-

mensam samling specificerade mål, en bild av vilka möjligheter som finns och en uppskatt-

ning av vilka konsekvenser som följer varje alternativ. Val av handling beror på vilka hot och 

möjligheter som upplevs och de är dessa som driver staten till agerande. En stats samlade ak-

tivitet som behandlar ett problem utgör statens tänkta lösning på det, därav är ett agerande sett 

som en stabil stats val bland alternativ.11  

Begreppen som beskriver en stats agerande är: 

1. Mål och Syften. Nationella intressen och nationell säkerhet är de huvudsakliga kategorierna 

inom vilka strategiska mål formas. 

2. Alternativ. Olika handlingsalternativ som är relevanta för ett strategiskt problem ger det 

spektrum av alternativ som finns tillgängliga. 

3. Konsekvenser. Varje val har olika konsekvenser vilka ger olika fördelar och nackdelar i 

förhållande till det strategiska målet och syftet. 

4. Val. Ett rationellt val är ”värdemaximerande” det vill säga, en rationell beslutsfattare tar 

det beslut vars konsekvenser ger mest fördelar relaterade till beslutfattarens mål och syften. 

Därför måste en nations agerande burit mot vad som ansågs vara värdemaximerande. Denna 

modells ”förklaringskraft” kommer från detta slutledningsmönster. Analysen går ut på att 

                                                      
8 Allison, Zelikow, 1999, s.vii-xi. 
9 Ibid, s.7. 
10 Allison, Graham T. Essence of Decision Explaning the Cuban Missile Crisis, Boston 1971, s.29. 
11 Ibid, s. 32-33. 
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hitta det ändamålsenliga mönster inom vilket en händelse är placerad som ett medel för värde-

maximering,12 alltså hitta de ändamål ett agerande tjänar.13 

Det är för denna modell viktigt att den som analyserar strängt följer fakta och bevis för statens 

mål, syften, handlingsalternativ och konsekvenser så detta låter honom skilja mellan olika re-

dovisningar. Om en specifik regering analyseras kommer vissa värderingar och säregna prin-

ciper hos denna påverka dennes mål och sätt att värdera alternativ och konsekvenser men 

dessa måste vara nedtecknade och öppna för att ha inverkan på analysen.14 

2.1.1 Operationalisering av Den rationella aktören 
 

I Allisons bok ställs fem hypoteser upp angående Sovjets upprustning på Cuba. Varje hypotes 

undersöks sedan med de antagande han gjort i åtanke för att se vilken hypotes som stämmer 

bäst. Ingen av hypoteserna går helt att implementera men vissa av dem stämmer bättre över-

ens med antaganden än andra. Den hypotes som stämmer bäst överens med Allisons modell 

kan därför inte säkert bevisas bestå av de korrekta drivkrafterna men det ger en ungefärlig 

bild av vad som mest troligt drev Sovjet, med några osäkerheter i åtanke. 

Då denna uppsats inte varken har den tid eller det rum som krävs för att göra upp ett antal hy-

poteser och sedan testa dessa, avser jag istället operationalisera Allisons antaganden och på så 

sätt kunna begränsa uppsatsens storlek. Allison redovisar även fem kärnfrågor kopplade till 

teorin som behöver svaras på för en lyckad analys. Dessa är:  

1. Vad är målsättningens (eller den upplevda målsättningens) omständigheter som staten 

uppfattar som hot och möjligheter? 

2. Vilka är statens mål (t.ex. överlevnad, maximering av makt, etc.)? 

3. Vilka handlingsalternativ finns för att lösa problemet (eller det uppfattade problemet)? 

4. Vilka konsekvenser har varje handlingsalternativ? 

5. Vilket är statens bästa handlingsalternativ givet de rådande omständigheterna?15 

Genom att besvara dessa frågor skapas en bild av varför ett beslut har tagits och varför just 

det handlingsalternativet borde väljas och inget annat. För att frågorna bättre ska passa in på 

detta specifika fall behöver de anpassas till fallet. Vid dessa tillfällen var det möjligheter och 

intressen som styrde målsättningarna snarare än hot eller rättare sagt ett mindre hot. I fallet 

har även beslut redan tagits varpå det istället ses relevant att koppla besluten till modellen 

snarare än tvärt om. Istället för att ta fram vilket handlingsalternativ som hade varit bäst avser 

analysen ta reda på om besluten som togs var de bästa i förhållande till vad som skulle upp-

nås. Därför slås fråga ett och två ihop och en femte fråga ställs i syfte att jämföra statens age-

rande med modellen. Frågorna som kommer ställas är: 

1. Vilka nationella intressen fanns och vilket mål skulle uppnås med besluten? 

2. Vilka relevanta handlingsalternativ fanns? 

3. Vilka konsekvenser hade de olika alternativen? 

4. Vilka beslut togs? 

                                                      
12 Allison, 1971, s.33. 
13 Allison, Zelikow, 1999, s.25. 
14 Allison, 1971, s.35. 
15 Allison, Zelikow, 1999, s.390. 
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5. Var besluten i enighet med målet? Denna fråga tas upp i resultatet efter analysen. 
 

2.2 Organisatoriska processer  
 

”Organisatoriska processer” bygger på att en regering består av ett kluster av olika organisat-

ioner eller att en regering som till viss del sitter ovanför dessa fortfarande får all sin informat-

ion från organisationerna.16 Regeringen tar fram sina handlingsalternativ baserat på organisat-

ionernas processade information och deras beteende kan då, istället för som avsiktliga val, 

förstås som resultatet av organisationernas processer.17 För att en stor organisation ska fun-

gera så behöver alla involverade människor veta ungefär hur de ska agera i ett antal givna si-

tuationer, därför sätter organisationen upp ett antal rutiner och SOPs (Standard Operating Pro-

cedure). Organisationens beteende beror därför på dessa rutiner och SOPs vilket innebär att en 

regerings beteende i stort är resultatet av de involverade organisationernas rutiner och SOPs.18 

För denna modell är en annan viktig faktor att olika organisationer enbart letar efter och för-

söker lösa det som uppfattas som problem för dem själva vilket gör att helheten kan exklude-

ras.19 Detta betyder att om denna modell ska generera ett bra resultat behöver man hitta de or-

ganisationers rutiner och SOPs som resulterade i den avgörande händelsen.20 

Denna modell kräver en gedigen analys som inte ryms inom ramen för denna uppsats. På 

grund av den stora omorganisering totalförsvaret genomförde under perioden uppsatsen be-

handlar blir det även svårt att konstatera vilka rutiner som var gällande vid specifika fall och 

det betyder även att perioden involverar flera olika rutiner inom händelseförloppet vilket yt-

terligare bygger på kravet på kvantitet. Dock kommer delar av modellen att integreras i mo-

dellen nedan för att komplettera analysen. 

 

2.3 Särintressemodellen  
 

I denna modell betraktas statens ledning inte som en rationell samlad grupp utan istället som 

en samling av ledare från olika grupper som alla försöker få sin eller sin grupps vilja igenom. 

Här ses olika individer eller grupper som olika spelare vilka har olika strategiska, organisato-

riska och personliga mål och som alla argumenterar för vad de anser vara rätt, tillsammans 

spelar de ett maktspel om vad som ska göras. Spelarna är beredda att göra olika insatser för att 

lösa ett problem och påverkas även av sin bakgrund och press från andra.21  Resultatet av de 

olika spelarnas kompromisser och köpslående sinsemellan blir statens agerande.22 Denna teori 

syftar därför till att identifiera vilka kompromisser som gjorts och vilka spelare som gjorde 

dem.23 Maktspelet är inte sporadiskt utan följer vissa regler och normer, olika frågor förs ge-

                                                      
16 Allison, Graham T. Essence of Decision Explaining the Cuban Missile Crisis, Boston 1971, s.67.  
17 Ibid, s.67. 
18 Ibid, s.68. 
19 Ibid, s.84-85. 
20 Ibid, s.88. 
21 Ibid, s.164-167. 
22 Ibid, s.144-145. 
23 Ibid, s.146. 

Kommenterad [H1]: Skulle kunna vara med i avgräns-
ningarna. 
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nom sin kanal upp på agendan och köpslås inte kring förrän en deadline närmar sig och ett be-

slut måste tas.24 Detta leder till att alla inte säkert tillgår samma information och bild av pro-

blemet.25 Ett problems natur påverkar vilka som får information om det, vilka som kommer 

analysera det och vilka som kommer ta beslut. En kanal är då den struktur som bestämmer 

vilka aktörer som är delaktiga under processer från identifiering av problemet till agerandet.26  

Modellen går ut på att ta reda på hur en spelares vinst eller en kompromiss blivit till.27 Det 

blir därför viktigt att analysera alla beslut som lett fram till ett specifikt agerande.28  

Varje spelares inflytande på resultatet bestäms av vilka fördelar denna har vid förhandlingar, 

huruvida personen är villig att använda dessa. Fördelar vid förhandlingar kan vara till exem-

pel kontroll över de resurser som ska användas, expertis inom området eller kontroll över vil-

ken information andra får. Att använda dessa verktyg på rätt sätt ger en person eller grupp ett 

stort inflytande och att missbruka verktygen skadar gruppens trovärdighet, det bli därför vik-

tigt för olika spelare att satsa på rätt frågor där de har störst chans att lyckas.29 

En spelares preferenser och ståndpunkter kan ha markant effekt vid ett beslut, dock skiljer sig 

en spelares fördelar beroende på frågan som behandlas natur och även på vilken nivå ett be-

slut eller ett agerande sker. De involverade aktörerna har ofta helt olika aktioner som de före-

drar och det agerande som följer är sällan enligt en gemensam doktrin och blir därför svåra att 

se som en stats medvetna val.30 Både horisontellt och vertikalt styr en spelares position den-

nes ståndpunkt, beroende på var i en organisation individen är finns en struktur för vad denne 

har för uppgift och ska stå för.31  

Modellen får validitet genom att informationen kommer från de som deltagit vid förhandling-

arna och besluten och den behöver även komma i anslutning till händelsen innan spelarnas 

minnen blivit färgade. Därför är intervjuer med delaktiga i anslutning till ett beslut den bästa 

källan. Då detta underlag inte finns blir det viktigt att med hjälp av många olika källor skapa 

en samlad bild av händelsen och aktören, på så sätt kan en generell bild skapas med hjälp av 

de dokument som beskriver en händelse.32 

2.3.1 Operationalisering av Särintressemodellen 

 

I brist på intervjuunderlag avser jag enbart förhålla mig till öppna dokument och till de öppna 

motiveringar som finns nedskrivna i empirin, detta för att minska risken för spekulation och 

basera analysen på fakta. På detta sätt blir analysen så opartisk som möjligt och utgår från an-

tagandet att ett demokratiskt lands ledning är transparant och behandlar de frågor som påver-

kar dess folk med ett öppet förhållningssätt. Även till denna teori kopplar Allison fyra kärn-

frågor till analysen som kräver svar för en lyckad analys, dessa är: 

1. Vem spelar? Alltså vems synsätt och värderingar spelar in vid formandet av valet av 

handling? 

                                                      
24 Allison, 1971 s.149. 
25 Ibid, s.168. 
26 Ibid, s.169-170. 
27 Ibid, s.173. 
28 Ibid, s.162-163. 
29 Ibid, s.169. 
30 Ibid, 1971 s.174-175. 
31 Ibid, s.176-177. 
32 Ibid, s.312-313. 
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2. Vilka faktorer formar varje spelares (a) uppfattningar; (b) vilken handling som före-

dras; och därmed (c) spelarnas ståndpunkt till problemet? 

3. Vilka faktorer förklarar hur mycket varje spelare påverkar valet av handling? 

4. Vilken ”kanal”, alltså etablerad process för att samla motsatta uppfattningar, preferen-

ser och ställningstaganden bland spelarna för att ta beslut och sedan handla använ-

des?33  

Med dessa frågor byggs en bild av vilka som var delaktiga samt hur och varför de påverkade 

besluten. På detta sätt kan olika spelares motiveringar och påverkan belysas. För att kunna an-

vända denna modell för analysen kommer frågorna att anpassas till fallet. Då empirin påvisar 

att individer och partier utanför regeringen inte påverkat besluten märkbart, då de proposit-

ioner regeringen gjort antagits av riksdagen och motionerna till dessa inte har det, kommer 

den partipolitiska debatten inte att analyseras. Att utforma analysen helt enligt modellen 

skulle kräva ett för omfattande arbete inom ramen för denna uppsats och det skulle även kräva 

intervjuer gjorda i nära tid till händelser, ett material som inte finns tillgängligt. Samtidigt är 

en del av syftet att förklara hur mycket Försvarsmakten påverkade besluten, därför kommer 

istället de organisationer som varit inblandade i beslutsprocessen och påverkat dess utfall att 

analyseras. Detta för att förklara Försvarsmaktens påverkan på besluten som styr deras verk-

samhet och därmed förmåga att lösa sina huvuduppgifter. Givet att regeringen och riksdagen 

står över Försvarsmakten och därför styr dem är det relevant, för att förklara fallet, att analy-

sera på vilket sätt, i vilken utsträckning och varför. På detta sätt kan även delar av ”Organisa-

toriska processer” involveras i analysen genom att organisationernas kultur tas i beaktande. I 

stället för att analysera individers motivering kan organisationernas motivering delvis besva-

ras utifrån deras kultur som styr deras benägenheter till att prioritera vissa problem och mål.34 

Frågorna kommer därför ställas på följande sätt: 

1. Vilka grupper eller organisationer har varit delaktiga och vad har de velat uppnå? 

2. Vilka faktorer har påverkat deras ståndpunkt? 

3. Vilka faktorer har styrt deras påverkan på beslutet? 

4. Vilken kanal har problemet gått genom, det vill säga hur har de involverade fått visa 

sin åsikt? 

3. Metod 

3.1 Val av metod och metodkritik 
 

Metoden som kommer att användas är en fallstudie. Detta då en fallstudie syftar till att studera 

enskilda fall och från dessa skapa en större förståelse för en händelse eller en process, en fall-

studie lämpar även sig för småskaliga undersökningar.35 En fallstudie innebär en djupare 

undersökning för att förklara verkliga situationer och lämpar sig därför för studier av proces-

ser och relationer.36 Fallstudien uppmanar även till att många källor används.37 Detta lämpar 

                                                      
33 Allison, Zelikow, 1999, s.390. 
34 Ibid, s.167-168. 
35 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

andra upplagan, Studentlitteratur AB, Lund 2009, s. 59. 
36 Denscombe, 2009, s.60.  
37 Denscombe, 2009, s.61. 
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sig för min studie då empirin utgörs av offentliga dokument främst från Statens offentliga ut-

redningar och Försvarsmakten men även av propositioner, betänkanden och andra utred-

ningar. Inom fallstudien kommer empirin betraktas som delar av ett och samma fall vilket är 

nedläggandet av helikopter 4 och anskaffandet av helikopter 14 och 16, dock kommer fallet 

att delas in i två enheter för analys vilka är besluten att anskaffa helikopter 14 och avveckla 

helikopter 4 samt besluten att anskaffa helikopter 16 och slutgiltigt avveckla helikopter 4. 

Den första händelsen kommer benämnas De initiala besluten och den andra händelsen kom-

mer benämnas Stopp i avvecklingen och anskaffningen av helikopter 16. Den första händelsen 

sträcker sig från den initiala studien 1998 fram till besluten att anskaffa helikopter 14 2001, 

den andra händelsen börjar 2001 och slutar vid beslutet att anskaffa helikopter 16 2011. Detta 

för att bättre kunna redovisa avgörande faktorer vid de två händelserna. Indelningen görs även 

för att kunna göra en jämförelse för att stärka resultaten,38 dock är analysens fokus inte på 

jämförelsen utan snarare att förklara båda fallen. 

 

Med hjälp av denna metod kommer det Allisons teorier förutsätter att användas för att besk-

riva drivkrafterna vid de händelser som var avgörande för fallet. Teorierna används som styr-

ning för mig och ligger till grund för vilka orsaker och samband som kommer att fokuseras 

på, detta gör att jag inte kommer att skapa en egen tolkning av vilka orsaker som var avgö-

rande utan istället använda Allisons teorier för att förklara fallet. Risker med denna metod är 

bland annat att forskaren fokuserar för mycket på den eller de förklaringar som intresserar ho-

nom mest vilket kan göra att andra viktiga orsaker exkluderas. 39 Detta undviks genom att inte 

leta efter egna förklaringar utan använda fastställda teorier. 

Genom att använda två teoretiska modeller kan fallet analyseras på ett sätt där olika faktorer 

ses som avgörande för utfallet.40 Detta innebär också att andra förklaringar inte helt kan ex-

kluderas men att antalet giltiga förklaringar minskar.41 Studien som görs är teorikonsume-

rande vilket innebär att resultatet fokuseras på faktorer som förklarar just detta fall.42 Kritik 

mot en fallstudie som metod är att en specifik händelse är beroende av specifika faktorer, 

detta gör att resultatet för studien blir beroende av samma faktorer och att slutsatser blir speci-

fika för fallet.43 Detta innebär att resultatet inte syftar till att skapa generella förklaringar om 

drivkrafterna bakom andra fall av statligt beslutsfattande, dock var helikopterorganisationen 

en del bland flera inom Försvarsmakten som genomgick en transformation under 00-talet 

varpå styrande faktorer i detta fall även kan ha påverkat liknande omställningar hos andra för-

band.44 

 

                                                      
38 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad , 3., [rev.] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s.120-121. 
39 Esaiasson, 2007, s.217. 
40 Esaiasson, 2007, s.120. 
41 George, Alexander L. & Bennett, Andrew, Case studies and theory development in the social sciences , MIT, 

Cambridge, Mass., 2005, s.220. 
42 Esaiasson, 2007, s.100. 
43 George, Bennet, 2005, s.25-27. 
44 Esaiasson, 2007, s.180-182. 
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4. Analys 

4.1 Analys enligt Den rationella aktören 
 

4.1.1 De initiala besluten 

 

Vilka nationella intressen fanns och vilket mål skulle uppnås med besluten? 

År 1998 slogs Försvarsmaktens olika försvarsgrenar inom helikopter ihop till en försvarsge-

mensam helikopterorganisation, Helikopterflottiljen, med sin ledning på Malmen.45 En av led-

ningens första uppgifter blev att skapa en ny omsättningsplan för helikopterparken.46 Det ge-

nomfördes då en hemlig utredning som kom fram till att Försvarsmaktens framtida helikopte-

renheter skulle ha ett brett spektra av förmågor och ha en hög anpassningsbarhet. Vidare vi-

sade utredningen att inriktningen skulle vara ett mindre antal helikoptertyper med fler för-

mågor, den slutsats som togs var att den framtida helikopterparken skulle bestå av en medel-

tung och en lätt helikopter.47 Utöver förmågan till många olika uppdrag nämndes internation-

ella insatser med luftburen bataljon som motivering.48 Den nya omsättningsplanen låg till 

grund för avveckling och anskaffning av helikoptrar och en upphandling av nya system på-

börjades med inriktning att de skulle vara operativa 2008.49 

 

I Regeringens proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret nämns det att antalet helikopterty-

per bör begränsas och att flertalet av de dåvarande helikoptertyperna därför bör avvecklas.50 

Detta med motiveringarna att sjö- och markoperativ förmåga ska utvecklas och även att inter-

nationella insatser ska kunna genomföras samt att man ska kunna transportera luftburen batal-

jon. Förslaget var istället att attackhelikopterkompetens skulle utvecklas och att ett medel-

tungt och ett lätt system skulle införskaffas.51 I propositionen nämns det även att ett internat-

ionellt försvarsmaterielsamarbete ses som ett krav då försvarskostnader ska sänkas men kvali-

tet upprätthållas.52  

 

Vilka relevanta handlingsalternativ fanns? 

I utredningen 1998 konstaterades det att försvarsmaktens behov av helikoptrar kunde uppfyl-

las på två sätt, antingen genom att skaffa flera olika helikoptrar anpassade för en sorts uppgift 

                                                      
45 SOU 2009:67, Helikopter 4 fråga om vidmakthållande eller avveckling, s.28. 
46 Collin, Charlotte, och Jeppson, Ulla ”Förbandsutvecklingsprocessen Fallstudie Från luftburen förmåga till 

luftburen bataljon”,Rapport/Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) 2004, s.14. 
47 SOU 2009:67, s.29. 
48 Collin, Jeppson, 2004, s.15. 
49 SOU 2009:67, s.29. 
50 Proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret, s.57. 
51 Proposition 1999/2000:30, s.57. 
52 Ibid, s.17. 
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eller genom att skaffa få helikoptrar med tillsatsmoduler så att de på så sätt skulle kunna lösa 

många olika uppgifter.53 

Gällande anskaffningen av nya helikoptrar inom ramen för luftburen bataljon gjordes en per-

spektivplanering 1999 av armén där det först föredrogs 30 medeltunga och 8 attackhelikopt-

rar, detta reviderades år 2000 och en materielplan gjordes för 25 medeltunga och 4 attackheli-

koptrar.54 Våren 1998 togs en Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning styrande för Försvars-

maktens önskemål fram.55 Från Försvarsmakten avdelades år 1999 personal till Nordic Stan-

dard Helicopter Programme (NSHP) som var ett internationellt samarbete mellan Sverige, 

Finland, Norge och Danmark vilka skötte en utredning baserad på denna målsättning. Utred-

ningen tog fram olika krav för vad helikoptern skulle klara. Till en början valdes det mellan 

EHIndustries EH101, Eurocopters Cougar Mk2+, Sikorskys S-92 och NHIs NH90 (helikopter 

14).56 Utredningen bestämde sig för NH90 varpå denna blev det ända alternativet för anskaff-

ning.57 Alternativen blev istället antalet helikoptrar där det förslag som gavs var 30, 25 re-

spektive 18 helikoptrar.58  

 

Gällande avvecklingen av helikopter 4 var det ända alternativet som angavs att den skulle av-

vecklas.59 Detta skulle göras till lägsta möjliga kostnad med en succesiv nedtrappning i flyg-

tid och antal helikoptrar i takt med att helikopter 14 levererades, sista flygningen med heli-

kopter 4 skulle ske senast i december 2007 och avvecklingen skulle vara helt klar i december 

2009.60 

 

Vilka konsekvenser hade de olika alternativen? 

Alternativet att införskaffa flera olika helikoptersystem specificerade för olika uppgifter an-

sågs i 1998 års utredning som för krävande i kvantitet och något som endast större nationer 

kunde åstadkomma.61 Det sågs alltså som för kostsamt och för resurskrävande. 

De helikoptrar som armén hade gett som förslag och dessutom påbörjat införskaffa ansågs 

vara fel sorts helikopter både storleksmässigt och i förhållande till tänkta uppgifter, deras plan 

innebar 5-tons helikoptrar främst avsedda för MEDEVAC vilket inte var enat med 1998 års 

utrednings mål.62 

Att införskaffa NH90 ansågs vara det mest kostnadseffektiva alternativet då konfigurationerna 

för de olika länderna var snarlika, vidare sågs möjligheter för försvarsmakterna att med detta 

alternativ kunna samarbeta inom logistik, utbildning och krishanteringsoperationer i framti-

den.63 Gällande antalet helikoptrar sågs, som ett resultat av att priset var markant högre än 

                                                      
53 SOU 2009:67, s.28-29. 
54 Collin, Jeppson, 2004, s.13. 
55 Ibid, s.15.  
56 Rapport från finska försvarsministeriet, http://www.defmin.fi/files/1226/Administrator_Keijo_Suila_s_re-

port_on_the_Finnish_NH90_procurement_of_1998-2008.pdf. 
57 Collin, Jeppson, 2004, s.17. 
58 Ibid, s.18. 
59 SOU 2009:67, s.89. 
60 Försvarsmaktens skrivelse, 14840:72706, ”Avveckling av HKP 4B och HKP 4C”, 2000.   
61 SOU 2010:50, s.72. 
62 Collin, Jeppson, 2004, s.15. 
63 SOU 2010:50, s.200. 
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tänkt, 30 respektive 25 som för dyrt, 18 helikoptrar ansågs ligga inom budgeten.64 Sista heli-

koptern skulle vara levererad i april 2009.65  

Gällande helikopter 4s avveckling sågs konsekvensen förutom att det var ett steg mot färre sy-

stem som att den skulle avvecklas succesivt i takt med att helikopter 14 anskaffades, den 

skulle därmed ersättas utan för stora förmågeglapp.66 

 

Vilket beslut togs? 

Beslut togs september 2001 och innebar att det skulle anskaffas 18 helikopter 14, av dessa 

skulle 13 vara markoperativa och 5 sjöoperativa.67 Den första operativa helikoptern skulle 

vara levererad, markoperativ, januari 2006 och den sista skulle levereras i april 2009.68  

September 2000 togs beslutet att avveckla helikopter 4, 2002-2004 skulle 14 helikoptrar an-

vändas, 2005 12st, 2006 10st och 2007 5st, efter 2007 skulle de inte flygas mer. Detta di-

mensionerades mot att den första sjöoperativa helikopter 14 skulle tillföras 2005 och att 9 till 

skulle tillföras 2006-2008. 

 

4.1.2 Stopp i avvecklingen och anskaffningen av helikopter 16 

 

Vilka nationella intressen fanns och vilket mål skulle uppnås med besluten? 

I april 2008 stoppade Försvarsmakten avvecklingen av helikopter 4, detta på grund av att re-

geringen skulle göra en utredning gällande Försvarsmaktens helikopterverksamhet och då 

skulle utreda eventuellt behov till vidmakthållande av helikopter 4.69 Utredningen påbörjades 

på grund av att förseningarna av helikopter 14 medfört brister i helikopterbataljonens opera-

tiva förmåga, bland annat hade NBG 08 genomförts utan helikopterburen medicinsk för-

måga.70 Vid den här tiden uppmärksammades helikopterbataljonens brister samtidigt som 

dess stöd till insatsförband sågs som väldigt viktig.71 Försvarsberedningen sa i en departe-

mentsserie 2008 att helikopterförmågan var avgörande för den rörlighet som krävdes för inter-

nationella insatser.72 Regeringen ville därför utreda vilka av Försvarsmaktens operativa heli-

koptrar som kunde, alternativt borde, vidmakthållas för att bibehålla eller öka förmågan att 

stödja insatsförbanden.73 Medverkan i Internationella insatser sågs vid denna tidpunkt som 

väldigt viktigt, inte minst på grund av Sveriges ordförandeskap i EU.74  

 

                                                      
64 Collin, Jeppson, 2004, s.18. 
65 SOU 2010:50, s.201. 
66 Försvarsmaktens skrivelse, 14840:72706, 2000. 
67 SOU 2009:67, s.30.  
68 SOU 2010:50, s.201. 
69 Försvarsmaktens skrivelse 35 804:68435, ”Stopp i avvecklingen av helikoptersystem HKP4”. 
70 Proposition 2008/09:1 utgiftsområde 6, s.108. 
71 Ibid, s.45-46. 
72 DS 2008:48, ”Försvar i användning” (Stockholm: Fritzes, 2008), s.50. 
73 Kommittédirektiv till SOU 2009:67, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommittedi-

rektiv/Forsvarsmaktens-helikopterresu_GWB1118/. 
74 Proposition 2008/9:1 utgiftsområde 6, s.27-28. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommittedirektiv/Forsvarsmaktens-helikopterresu_GWB1118/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommittedirektiv/Forsvarsmaktens-helikopterresu_GWB1118/
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Vilka relevanta handlingsalternativ fanns? 

Försvarsmakten gav som förslag att göra prioriteringar kring vilka målsättningar som var av 

störst vikt för att på så sätt fördela resurser. Utöver detta föreslogs det att modifiera alla heli-

kopter 10 och införskaffa en helikoptermodell lik helikopter 10 då modifierade helikopter 10 

var planerade att användas i Afghanistan och på så sätt öka antalet operativa helikoptrar.75  

Gällande helikopter 4 kunde den antingen vidmakthållas och modifieras för att kunna verka 

internationellt eller avskaffas.76 

 

Vilka konsekvenser hade alternativen? 

Att göra en prioritering innebar att Försvarsmakten skulle ha operativa helikopter 10 i Afgha-

nistan inom ramen för ISAF från april 2011 samt ha helikopter 15 i beredskap första halvåret 

under NBG 11 och att medeltung helikopterkapacitet skulle efterfrågas från andra nationer.77 

Dock innebar helikopter 10 i Afghanistan endast en lösning fram till och med andra kvartalet 

2013.78 Försvarsmakten redovisade samtidigt att ett alternativ att köpa in helikoptrar lika heli-

kopter 10 antingen som komplement eller ersättning höll på att utredas.79 

Att avveckla helikopter 4 skulle innebära brister i helikopterförmågan fram till 2020 på grund 

av förseningar med helikopter 14.80 Att istället vidmakthålla och modifiera helikopter 4 

skulle, kopplat mot den knappa tid till NBG 11, vara förknippat med hög risk för att inte hin-

nas med. Det bedömdes även ha negativa konsekvenser på andra helikoptersystem då För-

svarsmaktens helikopterorganisation inte var dimensionerad för ytterligare ett helikoptersy-

stem. För att kunna vidmakthålla helikopter 4 ansåg Försvarsmakten att det skulle vara nöd-

vändigt att avbryta produktionen av helikopter 10 eller 15 alternativt avbryta införandet av he-

likopter 14.81 Att göra helikopter 4 operativ för markoperativ insats bedömdes ge effekt runt 

2015.82 

Att modifiera samtliga helikopter 10 och införskaffa nya helikoptrar lika helikopter 10 ansågs 

av Försvarsmakten inte få negativa konsekvenser på övriga helikoptersystem då samma in-

riktning skulle kvarstå och då det fanns gott om personal inom helikopter 10-organisationen.83 

Dock bedömdes operativ effekt nås tidigast 2014 och det ansågs även att Sverige troligen 

skulle behöva förlita sig på andra nationer vid framtida insatser på grund av de resurser man 

disponerade.84 

 

Efter en första utredning togs inget beslut, istället gjordes en ny utredning på grund av de då 

belysta bristerna i helikopterorganisationen. Utredningen syftade till att generera alternativ för 

                                                      
75 SOU 2009:67, s.118-119. 
76 Ibid, detta var utredningens syfte. 
77 SOU 2009:67, s.118. 
78 Proposition 2009/10:99, s.26. 
79 SOU 2009:67, s.119. 
80 Tilläggsdirektiv till SOU 2009:67 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommittedirek-

tiv/Tillaggsdirektiv-till-Utrednin_GYB113/. 
81 Försvarsmaktens skrivelse, 01 800:50596, ”Svar på begäran om ytterligare uppgifter avseende helikopter 4-

systemet”, 2009. 
82 SOU 2009:67, s.94. 
83 SOU: 2009:67, s.119. 
84 Ibid, s.120. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommittedirektiv/Tillaggsdirektiv-till-Utrednin_GYB113/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommittedirektiv/Tillaggsdirektiv-till-Utrednin_GYB113/
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hur förmågan att stödja internationella insatser med helikopter kunde förstärkas.85 Utred-

ningen tog fram fyra alternativ med följande konsekvenser. 

Modifiera samtliga helikopter 10 och införskaffa fem nya liknande helikoptrar eller att bara 

modifiera samtliga helikopter 10. Att modifiera och införskaffa bedömdes vara genomförbart 

med befintlig personal men att det materielmässigt skulle bli svårt att driva flera olika typer 

samtidigt. En modifiering skulle även påverka tillgängligheten av helikoptrar för insats och att 

införskaffa helikoptrar bedömdes ta 3 år.86 Detta alternativ beräknades nå operativ effekt i slu-

tet av 2015.87 Att bara modifiera alla helikopter 10 utan att köpa in fler beräknades kosta 400 

miljoner och ge operativ effekt efter ca 2 år, dock skulle detta alternativ begränsa möjligheten 

till en långvarig internationell insats samtidigt som den operativa effekten skulle minska om 

en ny helikoptertyp inte införskaffades.88 

 

Det tredje alternativet var att förlita sig på och införskaffa fler helikopter 14. Detta alternativ 

bedömdes ge operativ effekt i form av möjlighet till insats likt den i Afghanistan tidigast 

2017. Att införskaffa fler helikoptrar bedömdes gynnsamt då det skulle ge en ensad helikop-

terpark och även skapa synergieffekter för vidmakthållande. Det bedömdes också ge större 

operativ effekt än att införskaffa nya system. Dock skulle en ny anskaffning först kunna ske 

efter att redan beställda helikoptrar var levererade, det vill säga leverans tidigast 2020. 

 

Det fjärde alternativet var att införskaffa en ny medeltung helikoptertyp. Försvarets materiel-

verk angav Agusta Westland AW101, Bell 412, Eurocopter EC725, Mi-17, Sikorsky S-92 

samt UH-60 Black Hawk, som möjliga helikoptertyper. Myndigheten påpekade att det förelåg 

en stor risk för att helikoptersystemet inte skulle ge operativ förmåga från andra halvåret 

2013. Försvarsmakten påpekade att det krävdes en leverantör med ett helhetsåtagande invol-

verande utbildning och praktik för involverad personal. Försvarsmakten menade även att 

mindre personalökningar kunde krävas. På grund av personalåtgången förordade Försvars-

makten även att helikopter 10 skulle avvecklas efter genomförd insats i Afghanistan 2013. 

Samtidigt sågs fördelar i form av förmåga att möta operativa krav och en möjlighet att nyttja 

systemet under NBG 14. En anskaffning bedömdes av Försvarsmakten inte påverka helikop-

ter 14 avgörande då denna ändå hade begränsningar i flygproduktion fram till 2014 och NBG 

11 bedömdes inte heller påverkas negativt. Dock påpekade Försvarets materielverk att en ny-

anskaffning påtagligt skulle påverka Försvarsmaktens förmågeuppbyggnad i form av på-

gående och planerad produktion. Då strategin hade baserats på ett lätt och ett medeltungt heli-

koptersystem skulle detta påverka den operativa förmågan, kostnader och resurser.89 Förslaget 

skulle kosta 4,7 miljarder kronor mellan 2011 och 2020 och skulle enligt regeringen finansie-

ras genom att bland annat avveckla äldre helikoptersystem, avbryta vissa modifieringar av he-

likopter 15, sänka ambitionerna för ännu inte beställda stridsstödfartyg, reducera ambitionsni-

vån i utveckling och anskaffning av nya ledningssystem och vissa skyddssystem samt inte vi-

dareutveckla robotsystem 55C.90  

  

 

 

 

                                                      
85 Tilläggsdirektiv till SOU 2009:67, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommittedirek-

tiv/Tillaggsdirektiv-till-Utrednin_GYB113/. 
86 SOU 2010:50, s.105-106. 
87 Ibid, s.109. 
88 SOU 2010:50, s.115. 
89 Ibid, s.120-129. 
90 Finansutskottets betänkande 2009/10:FiU21, s.18. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommittedirektiv/Tillaggsdirektiv-till-Utrednin_GYB113/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommittedirektiv/Tillaggsdirektiv-till-Utrednin_GYB113/
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Vilket beslut togs? 

Redan innan den andra utredningen var klar begärde regeringen i proposition 2009/10:99 riks-

dagen att godkänna regeringen beslutanderätt om att införskaffa ett nytt medeltungt helikop-

tersystem.91 Bedömningen var att det skulle kosta 4,7 miljarder kronor och att de skulle frigö-

ras från Försvarets dåvarande investeringsplan genom att genomföra de åtgärder som presen-

terades ovan, bland annat avveckling av äldre helikoptersystem och genom att avbryta vissa 

modifieringar av helikopter 15.92 Det slutgiltiga ställningstagandet skulle dock göras efter ut-

redningens redovisning. Riksdagen röstade igenom beslutet den sextonde juni 2010 och den 

sjunde juli 2010 gav regeringen försvarsmakten i uppdrag att anskaffa ett nytt medeltungt he-

likoptersystem.93 I april 2011 offentliggjorde dåvarande försvarsminister Sten Tolgfors att 15 

Black Hawk-helikoptrar skulle införskaffas.94 Helikopter 4 avvecklades och flög sista gången 

den första mars 2011.95 

 

4.2 Analys enligt Särintressemodellen 

4.2.1 De initiala besluten 

 

Vilka grupper eller organisationer har varit delaktiga och vad har de velat uppnå? 

I SOU 2000:54 visas en övergripande bild på myndigheternas involverande i olika skeden. 

 

Skede    FM  FMV  FOA  Industrin  

Studier    H   M    M   B 

Planering    H  M 

Beställning   M  H   M  B 

Utveckling    B  B   M  H 

Tillverkning        H 

Verifiering o valid  M   H   B   M 

Drift o uh    H   M     B   B 

Avveckling   H  M     B 

H = huvudroll M = medverkar B = bidrar.96 

Till detta hör sedan även Riksdag med en beslutsfattande roll och regering och departement 

med en styrande och kontrollerande funktion.97 Vid de olika propositioner regeringen redovi-

                                                      
91 Proposition 2009/10:99, s.9. 
92 Ibid, s.27. 
93 Riksdagens votering angående en ny medeltung helikopterkapacitet 2010 http://www.riksdagen.se/sv/Doku-

ment-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Votering-betankande-200910F_GX19FiU21p5/?text=true och   

Riksdagsskrivelse gällande vårtilläggsbudgeten 2010 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kamma-

ren/Riksdagsskrivelser/Riksdagsskrivelse_GX0K348/. 
94 Dåvarande Försvarsminister Sten Tolgfors offentliggör anskaffningen av Black Hawk http://www.dn.se/de-

batt/usa-helikoptrar-starker-sveriges-forsvarsformaga/. 
95 Försvarsmakten, helikopter 4s sista flygning http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2011/03/en-trotjanare-

har-landat/. 
96 SOU 2000:54, ”Det militära försvarets materielförsörjning – Nuläge och förändringsfaktorer”, s. 11. 
97 Ibid, s.31. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Votering-betankande-200910F_GX19FiU21p5/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Votering-betankande-200910F_GX19FiU21p5/?text=true
http://www.dn.se/debatt/usa-helikoptrar-starker-sveriges-forsvarsformaga/
http://www.dn.se/debatt/usa-helikoptrar-starker-sveriges-forsvarsformaga/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2011/03/en-trotjanare-har-landat/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2011/03/en-trotjanare-har-landat/
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sat har dock försvarsutskottet och riksdagen hållit med respektive bifallit allt gällande heli-

kopterverksamheten.98 På grund av detta bedöms inte riksdagen och försvarsutskottet ha på-

verkat besluten mot ett specifikt mål, därför kommer riksdagen och försvarsutskottet inte ses 

som självständiga spelare utan behandlas som samma spelare som regeringen. Även Försvars-

departementet ses som en del av regeringen då dess uppgift är att hjälpa regeringen förverk-

liga sin politik.99 Vid detta fall var även organisationen NSHP involverad fram till beställ-

ningen i en roll lik den FMV annars har,100 FMV var dock fortfarande involverat.101 

Inom ramen för de initiala besluten involverar denna studie skedena studier, planering och be-

ställning för helikopter 14 och skedet avveckling för helikopter 4. De som hade den övergri-

pande rollen att påverka besluten var främst riksdag och regering, Försvarsmakten, NSHP och 

FMV, det är därför dessa som kommer att behandlas i följande text. 

Försvarsmakten. 

Inom Försvarsmakten fanns det till en början främst två viljor, den ena utgjordes av armén 

och den andra av den första gemensamma helikopterorganisationen som styrdes av Marinled-

ningens helikoptersektion under chefen för Marinledningen. Armén ville ha och hann påbörja 

en anskaffning av 24-30st helikopter 12 som var en 5-tons transporthelikopter främst tänkt för 

sjuktransporter som skulle ersätta deras äldre helikopter.102 Helikopterorganisationen ville ha 

en 3-tons och en 10-tons helikopter vilket gjorde att arméns helikoptrar inte passa in i deras 

plan varpå anskaffningen avbröts.103 Dessa helikoptrar skulle vara enhetshelikoptrar med 

olika tillsatsmoduler för att kunna lösa många olika sorters uppgifter.104 Av de medeltunga 

helikoptrarna ville man först ha 30st men ändrade sig sedan till dryga 20, utöver detta ville 

Försvarsmakten även anskaffa 8 attackhelikoptrar.105 Gällande helikopter 4 var Försvarsmak-

tens samlade vilja att den skulle avvecklas i takt med att den nya helikoptern anskaffades.106 

Regeringen 

Inom regeringen fanns främst en vilja att anskaffandet av nya helikoptrar skulle göras inom 

ramen för ett nordiskt samarbete trots en medvetenhet om att Sverige då inte skulle ha full 

kontroll över vilken helikopter det blev eller när den implementerades. Den luftburna för-

mågan skulle utredas men ekonomi skulle styra resultatet istället för behov och på grund av 

den medeltunga helikopterns anskaffningsprocess ansågs det som tveksamt att det fanns eko-

nomiska medel för anskaffning av attackhelikoptrar. Dessa viljor delades av försvarsutskottet 

och transporthelikoptrar ansågs kunna anskaffas 2003.107 Regeringen ville att de marina helik-

opterdivisionerna och även alla äldre helikoptertyper skulle avvecklas.108 Riksdagen höll med 

Försvarsutskottet och godkände betänkandet och då även regeringens proposition. 

 

 

 

                                                      
98 Samtliga propositioner som använts under analysen har i helikopterärenden bifallits i riksdagen, vilket kan 

kontrolleras på riksdagens hemsida www.riksdagen.se 
99 Departementen på regeringens hemsida http://www.regeringen.se/sb/d/385 läst den 22/5 2015. 
100 Riksrevisionens granskningsrapport, Levererat på avsedd tid? En granskning av försvarets internationella 

materielsamarbeten”, 2011, s.52. 
101 Collin, Jeppson, 2004, s.17. 
102 Ibid, s.15. 
103 Ibid, s.16. 
104 SOU 2010:50, s.72. 
105 SOU 2009:67, s.30. 
106 Försvarsmaktens skrivelse, 14840:72706. 
107 Försvarsutskottets betänkande 1999/2000:FöU2, s.3,75 och 81.  
108 Ibid, s.73. 

http://www.regeringen.se/sb/d/385%20läst%20den%2022/5
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NSHP 

NSHP var en sammansatt organisation skapad av Sverige, Norge, Finland och Danmark. 

Inom organisationen representerades Sverige bland annat i form av en general i styrkommit-

tén, vilken har ett stort mandat inom organisationen, samt en svensk chef för deras Pro-

gramme office vilket var den del som arbetade med projektet över tiden.109 Den initiala idén 

var att alla länder skulle ha en enhetshelikopter vilket skulle innebära full utbytbarhet mellan 

länderna så att de skulle kunna samutnyttjas vid insatser.110 Detta brast dock ganska tidigt då 

de visade sig att de olika länderna hade olika tänkta uppgifter för helikoptrarna. Detta resulte-

rade i att liknande helikoptrar skulle köpas i en gemensam leverans och av samma leveran-

tör.111 NH90 blev det alternativ som förordas.112 Först planerades 30st men det blev till slut 

18. 

FMV 

Under anskaffningen av helikopter 14 var FMVs roll att vara juridisk person gentemot leve-

rantörer och NSHPs Programme Office huserade i FMVs lokaler.113 FMV gjorde även en 

egen utredning och rekommenderade en helikoptertyp vilken ansågs vara mest kostnadseffek-

tiv för Försvarsmakten. De var även senare involverade i slutförhandlingarna och framställ-

ningen av offerten till Nato Helicopter Industries.114  

Vilka faktorer har påverkat deras ståndpunkt? 

Regeringen 

Grunden för regeringens förslag var omorganisationen från invasions- till insatsförsvar. Rege-

ringen såg Sveriges deltagande i europeiska samarbeten och gemensamma insatser i krisdrab-

bade länder som ett sätt att göra Sverige säkrare varpå de ville öka och förstärka Sveriges del-

tagande i säkerhetsfrämjande insatser.115 På grund av detta ville regeringen att Försvarsmak-

tens resurser skulle utformas för att kunna användas i internationella insatser.116 Regeringen 

ville även undvika långsiktiga bindningar och ville därför sikta mot utvecklingsprojekt.117 

Gällande materielanskaffning sågs det nya säkerhetspolitiska läget medge sänkta försvars-

kostnader, på grund av detta sågs internationella materielsamarbeten som ett krav för att 

kunna hålla hög kvalité.118  

Försvarsmakten 

Försvarsmakten ansåg att helikoptern skulle ha en stor roll i framtida konflikter och att den 

därför skulle behöva stor flexibilitet för att kunna lösa många olika uppgifter. För att uppnå 

detta ansåg försvarsmakten att en modulär enhetshelikopter behövdes. Försvarsmakten såg 

även kvantiteten som viktig för förmågan att kunna lösa nationellt försvar och internationella 

insatser samtidigt och även kunna stötta grundorganisationen.119  

FMV 

FMVs förordande av en helikoptertyp var för att de fått indikationer på att övriga länder hade 

skapat sig en bestämd uppfattning om vilken helikopter och leverantör de ville välja vilket 

                                                      
109 Collin, Jeppson, 2004, s.16-17. 
110 Ibid, s.15-16. 
111 Ibid, s.17. 
112 Riksrevisionens granskningsrapport, 2011, s.52. 
113 Collin, Jeppson, 2004, s.17. 
114 SOU 2010:50, s.199-200. 
115 Proposition 1999/2000:30, s.26. 
116 Ibid, s.31. 
117 Ibid, s.98. 
118 Ibid, s.17. 
119 SOU: 2009:67, s.28-29. 
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gjorde att FMV ansåg att det var svårt att hitta en tillfredställande lösning som säkerställde 

svenska intressen. Efter en utredning föreslog de en av två kandidater som ansågs mest kost-

nadseffektiv och bäst ur ett svenskt perspektiv, vilken kandidat de föreslog framhålls dock 

inte utan skrevs i en hemlig skrivelse.120 

NSHP 

NSHP hade som huvudmål att göra en gemensam anskaffning och sökte därför en helikopter-

typ trots svårigheter på grund av de inblandade nationernas olika behov.121 Samtidigt påverka-

des Norge, Finland och Sverige av kommande val vilket påskyndade deras verksamhet.122 In-

riktningen var även att den nya helikoptern skulle börja levereras från 2002-2004 vilket också 

påskyndade processen.123 

Vilka faktorer har styrt deras påverkan på beslutet? 

Regeringen 

Regeringen och även Försvarsdepartementet som aktör styrde materielförsörjningens genom-

förande genom instruktioner till myndigheterna och utformade uppdrag, regelverk och ram-

villkor för dem, det var även regeringen som gav förslag till riksdagen som denna sedan be-

slutade om. Regeringen skulle även vara en primär aktör i mellanstatliga materielprojekt då 

den leder formen för ett sådant .124  

Försvarsmakten 

Försvarsmaktens studier ligger till grund för den målbild som skapas vilken sedan påverkar 

dess materielförsörjningsplan som sedan är en del av det budgetunderlag Försvarsmakten 

skickar till regeringen.125 Dessa studier styrs dock av regeringen och riksdagens beslut om sä-

kerhetspolitiska mål och inriktning av försvarspolitiken.126 Den första utredningen beställdes 

således av regeringen och kom sedan med förslag på en lösning som regeringen tolkade och 

sedan genom en proposition ger förslag om beslut till riksdagen vilka dessa sedan beslutar 

om. 

NSHP 

Inom ramen för ett multinationellt materielanskaffningssammarbete tog NSHP fram ett alter-

nativ som föredrogs. Det var sedan upp till varje enskild nation att slutgiltigt besluta att delta i 

upphandlingen, till exempel valde Danmark att avstå.127 Utöver detta erbjöd det nordiska sam-

arbetet lägre priser än vad som skulle kunnat åstadkommas nationellt.128 

Vilken kanal har problemet gått genom, det vill säga hur har de involverade fått visa sin 

åsikt? 

På grund av styrning från regeringen grundad i det säkerhetspolitiska läget genomförde För-

svarsmakten studier i frågan.129 Studierna tog sedan fram förslag till regeringen.130 Proposit-

                                                      
120 SOU 2010:50, s.198-199. 
121 Collin, Jeppson, 2004, s.17. 
122 Ibid, s.19. 
123 Ibid, s.15. 
124 SOU 2000:54, s.31-32.  
125 Ibid, s.34-37. 
126 Ibid, s.23. 
127 Collin, Jeppson, 2004, s.17-18. 
128 Ibid, s.21. 
129 SOU 2000:54, s.23. 
130 SOU 2010:50, s.71-73 och Proposition 1999/2000:30. 
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ionen behandlades sedan i ett betänkande av Försvarsutskottet vilken sedan godkändes i riks-

dagen vilket innebar anskaffning av ny modulär enhetshelikopter och avveckling av gamla he-

likoptertyper.131 Detta innebar att regeringen hade en väldigt stor roll samtidigt som Försvars-

makten och FMV mer hade en bidragande roll. Inom Försvarsmakten gjorde detta händelse-

förlopp att armén dels fick avbryta anskaffningen av sina helikoptrar och inte heller hann vara 

med och påverka med en studie om den luftburna bataljonen.132 Under själva anskaffnings-

processen kunde Sverige och Försvarsmakten påverka valet tillsammans med de andra nation-

erna vilket innebar att Sverige inte ensamt kunde bestämma vilken helikoptertyp de skulle an-

skaffa.133 Samma sak gällde beslutet att avveckla helikopter 4 vilket snarare följde beslutet 

om anskaffning än var en fråga i sig.134 Detta gjorde även att politiska partier och individer 

främst utanför regeringen endast kunde påverka beslutet i form av motioner som sedan be-

handlades av Försvarsutskottet.135 

4.2.2 Stopp i avvecklingen och anskaffningen av helikopter 16 

Då beslutet att anskaffa helikopter 16 och slutgiltigt avveckla helikopter 4 framkommit ur 

händelseförloppet efter det att de initiala besluten togs kommer detta skede involvera perioden 

från de initiala besluten i början av 2000-talet till beslutet att anskaffa helikopter16 och slut-

giltigt avskaffa helikopter 4. 

Vilka grupper eller individer har varit delaktiga och vad har de velat uppnå? 

 

Som bilden i början av denna analys antyder var industrin ledande under tillverkning och ut-

veckling, FMV ledande under valideringen och driften och Försvarsmakten ledande under av-

vecklingen. Övriga inblandade var regeringen och Försvarsmaktens Flygsäkerhetsinspektör. 

Vid anskaffningen var samma grupper som tidigare involverade dock hade FMV tagit NSHPs 

plats. 

 

Regeringen 

Regeringen hade ganska liten påverkan under detta skede utan lade istället större fokus på var 

olika delar av förbanden skulle placeras. Regeringen kom att få en större roll under nästa an-

skaffningsförfarande men fram till dess följdes utvecklingen främst och det konstaterades att 

attackhelikoptrar inte skulle anskaffas samt att avvecklingen av äldre helikoptersystem gick 

enligt plan. I övrigt ansåg regeringen att helikopterbataljonen 2004 löste sin uppgift på ett 

godtagbart sätt.136 Dock såg regeringen Sveriges bidrag till NBG 08 som viktigt för säker-

heten i Europa men helikoptrar nämndes inte annat än att det fanns problem med taktiska 

transporter med helikopter.137 2007 redovisade regeringen att Sverige skulle bidra med heli-

koptrar.138 

År 2008 drog regeringen igång en process lik den 1998 med anledning av att NBG 08 genom-

förts utan helikopterförmåga.139 Syftet med utredningen var att hitta handlingsalternativ för att 

öka helikopterbataljonens förmåga att stödja insatsförband. Igen var huvudsyftet att stärka 

                                                      
131  Riksdagen godkännande av betänkande 1999/2000:FöU2, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ut-

skottens-dokument/Betankanden/Arenden/19992000/FoU21/.  
132 SOU 2009:67, s.31. 
133 FOI Rapport, s.16-17. 
134 Proposition 1999/2000:30. s. 57 och Försvarsmaktens skrivelse, 14840:72706. 
135 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/19992000/FoU21/. 
136 Proposition 2004:05:5, s.57, 66 och 68. 
137 Proposition 2005/06:1 utgiftsområde 6, s.55 och 2006/07:1 utgiftsområde 6, s.38.  
138 Regeringens skrivelse 2007/08:5, s.12. 
139 SOU 2009:67, s.29. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/19992000/FoU21/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/19992000/FoU21/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/19992000/FoU21/
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Sveriges förmåga till insatsförsvar och på detta sätt öka vår säkerhet. Regeringen ville även 

säkerställa Sveriges förmåga till insatser under sitt ordförandeskap i EU.140 2009 ville rege-

ringen fortsatt öka förmågan till insatser och samarbete med andra länder med helikopter, vid 

denna tidpunkt fanns inga tecken på en nyanskaffning.141 2010 innan att Försvarsdepartemen-

tet lämnat in sin utredning 2010:50 syntes det dock i regeringens vårtillägsbudget att de ville 

anskaffa ett nytt helikoptersystem för att säkerställa helikopterförmågan i Afghanistan efter 

andra kvartalet 2013.142 Det nya helikoptersystemet skulle anskaffas utan extra finansiering 

och istället finansieras genom att frigöra pengar från Försvarsmaktens dåvarande investerings-

plan, något som både Försvarsutskottet och Finansutskottet höll med om.143 

 

Försvarsmakten 

Gällande anskaffningen av helikopter 14 skedde en rad förhandlingar och beslut mellan 2001 

och 2009, främst för att hantera de uppkomna förseningar som skedde. Den första indikat-

ionen Försvarsmakten fick om förseningar för NH90 är 2004.144 I april 2005 meddelade indu-

strin att den första helikopterindividen skulle levereras den 30/11 2007 (nästan 2 år senare än 

vad som bestämdes vid tecknandet av kontraktet)145 varpå Försvarsmakten bad FMV lämna 

förslag på olika leveransalternativ.146 I juni 2005 angav Försvarsmakten att de istället för den 

initiala planen valde ett annat leveransalternativ vilket innebar att helikopter 14 först skulle 

levereras i en Basic+ variant. I april 2006 bestämdes det att en eBasic version skulle levereras 

i augusti 2007 vilken skulle kunna genomföra search and rescue-uppdrag.147 Under hela peri-

oden försökte Försvarsmakten få till mer tekniskt avancerade helikoptrar än vad som från bör-

jan var tänkt, dels i form av vite för industrins förseningar och även för att helikoptrarna 

skulle bli bättre lämpade för internationella insatser.148 När anskaffning av ytterligare ett nytt 

helikoptersystem skulle göras ville Försvarsmakten att ett nytt system skulle rymmas inom de 

dåvarande personalramarna som fanns, antingen genom att använda sig av helikopter 10 och 

eventuellt anskaffa 5st liknande helikoptrar eller genom att anskaffa ett nytt system och då av-

veckla helikopter 10.149 

 

Gällande avvecklingen av helikopter 4 skulle den avvecklas till minsta möjliga kostnad och 

nyinvesteringar skulle det därför tas särskilda beslut om.150 2004 föreslogs att avvecklingen 

skulle revideras på grund av ett mindre antal helikopter 14 än planerat och att de blivit förse-

nade, inget beslut togs dock.151 2005 och 2006 uppmärksammades ett behov av helikopter till 

NBG 08 som skulle kunna fyllas av helikopter 4 om den modifierades, Flygvapeninspektören, 

som flygvapnets främste företrädare, förordade dock att behovet skulle fyllas av en annan nat-

ion. Chefen för produktionsledningen, direkt underställd Överbefälhavaren, gav strax därefter 

Flygvapeninspektören uppgiften att kolla möjligheterna att skjuta upp avvecklingen av heli-

kopter 4 eller modifiera helikopter 10 för att fylla behovet till NBG 08 varpå Flygvapenin-

spektören svarade att det skulle ge oacceptabla konsekvenser för införandet av helikopter 14. 

                                                      
140 Proposition 2008/09:1 utgiftsområde 6, s.27-28. 
141 Proposition 2009/10:1 utgiftsområde 6, s.38-39. 
142 Proposition 2009/10:99, s.26. 
143 Finansutskottets betänkande 2009/10:FiU21, s.17-20. 
144 SOU 2009:67, s.67. 
145 Ibid, s.201. 
146 Ibid, s.203. 
147 Ibid, s.204. 
148 Ibid, s.202-209. 
149 Ibid, s.106-107 och 123-125. 
150 Försvarsmaktens skrivelse, 14840:72706. 
151 SOU 2009:67, s.67. 
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Detta till trots beordrade chefen för produktionsledningen att fyra helikopter 4 skulle modifie-

ras för att användas för trupptransport under NBG 08.152 Modifieringen blev dock försenad 

vilket ledde till att NBG blev utan helikoptrar.153 Samtidigt konstaterades det att förmågan till 

ubåtsjakt med helikopter hade utgått och våren 2007 beslutades det att ytterligare fyra heli-

kopter 4 skulle modifieras och att den slutgiltiga avvecklingen skulle skjutas upp ett år. Dock 

skulle det som kunde avvecklas fortsatt avvecklas.154 År 2008 redovisade Försvarsmakten att 

ökade krav tillsammans med försenade leveranser starkt hade begränsat förbandets flexibilitet 

varpå de ville fokusera på införandet av helikopter 14 och 15.155 Genom SOU 2009:67 för-

medlade Försvarsmakten att de inte ville vidmakthålla helikopter 4 på grund av att den dels 

redan gått för långt i sin avvecklingsprocess och även för att det skulle påverka annan plane-

rad verksamhet negativt, de påpekade även att helikopterorganisationen inte borde få fler upp-

gifter för att skapa ett lugn kring omställningen till ett insatsförsvar och minska det stora anta-

let haverier som ägde rum i början av 2000-talet.156 

 

FMV 

Försvarets materielverk hade som huvuduppgift att anskaffa, vidmakthålla och avveckla ma-

teriel och förnödenheter åt Försvarsmakten och på så sätt stötta dem i sin verksamhet och de-

ras operationella förmåga.157 Försvarsmakten styrde därför vad FMV skulle uppnå men inte 

hur de skulle arbeta.158 Detta innebar att FMV jobbade mot industrin för att kunna leverera det 

Försvarsmakten begärde.159 När ett nyanskaffande påtalades som en potentiell lösning sa 

FMV att detta krävde en tydlig kravställning och en leverantör som skulle kunna hantera upp-

komna problem för att ett system skulle kunna levereras i tid till Försvarsmakten, de föror-

dade även att det skulle vara ett redan väl beprövat system för att minska tidsåtgången.160 

 

Vilka faktorer har påverkat deras ståndpunkt? 
 

Regeringen 

Regeringen hade som tidigare nämnt inte mycket med denna process att göra förrän efter 

NBG 08. Dock styrde regeringen hela tiden Försvarsmakten gällande operativa förmågor ge-

nom bland annat budgetunderlag.161 I dessa styrningar poängterade regeringen över tiden att 

fokus skulle ligga på deltagandet i internationella insatser, övningar och i NBG.162 Vid an-

skaffningen av helikopter 16 liknade processen den vid anskaffningen av helikopter 14 varpå 

samarbete med andra nationer och förmågan till insatser varit styrande.163  

 

 

 

 

                                                      
152 SOU 2009:67, s.90-91. 
153 Proposition 2008/9:1 utgiftsområde 6, s.108. 
154 SOU 2009:67, s.91. 
155 Ibid, s.92. 
156 SOU 2009:67, s.93. 
157 SOU 2000:54, s.39. 
158 Ibid, s.40. 
159 SOU 2010:50, s.204-209. 
160 Ibid, s.121-122. 
161 Till exempel proposition 2001/02:10 eller 2005/06:1 utgiftsområde 6. 
162 Till exempel proposition 2006/07:1 utgiftsområde 6, s.25. 
163 Proposition 2009/10:99, s.26-27. 
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Försvarsmakten 

Försvarsmakten har styrts av regeringen i form av krav på förmåga och till viss del vilka för-

band som ska uppnå den.164 Dock har det inom Försvarsmakten skiljt sig i uppfattning om vad 

som skulle uppnås. Flygvapeninspektören prioriterade införandet av helikopter 14 och 15 me-

dan chefen för produktionsledningen lade störst vikt vid regeringens mer kortsiktiga mål om 

svenskt deltagande med helikopter i NBG 08. I övrigt påverkades besluten om helikopter 4 

ständigt av det som hände med helikopter 14, dock inte alltid proportionerligt.165 Samtidigt 

påverkades helikopter 14 av nya inriktningar i form av ett större internationellt åtagande.166 

Detta krävde att helikoptrarna utvecklades mer än vad som var tänkt från början.167 När nyan-

skaffningen av helikopter 16 uppdagades påverkades Försvarsmakten starkt av sina tillgäng-

liga resurser, de menade att ett nytt system skulle öka helikopterkapaciteten avsevärt men att 

det utan kraftig extra finansiering skulle få stora negativa konsekvenser för övriga krigsför-

bands operativa förmågor.168 Valet av just Black Hawk gjordes enligt Försvarsmakten efter 

den kravställning på förmåga som gjorts.169 

 

FMV 

FMV arbeta under tiden på uppdrag av Försvarsmakten och påverkade därför besluten väldigt 

lite. Dock var det FMV som i samband med Försvarsmakten valde helikoptersystem och de 

valde även vilken leverantör som skulle leverera helikopter 16 och de påverkades då starkt av 

de givna tidsramar som fanns.170 

 

Vilka faktorer har styrt deras påverkan på beslutet? 

Som tidigare vid de första besluten styrde regeringen överst i form av krav på förmågor och 

genom budgetunderlag vilket gjorde att de hade stor påverkan på utgången. En skillnad mot 

tidigare var dock att riksdagen inte tog det avgörande beslutet om nyanskaffning utan istället 

gav regeringen tillstånd att ta det beslutet.171 Inom Försvarsmakten fanns det vissa menings-

skiljaktigheter men hierarkin styrde de inblandades tyngd vid beslutstagande. Under nyan-

skaffningen såg beslutsprocessen ut på liknande sätt som tidigare, dock med skillnaden att 

försvarsmakten nu själva kunde besluta om vilken helikopter som skulle anskaffas. Detta till 

trots kunde Försvarsmakten i stort endast påverka regeringen genom förslag.  

Vilken kanal har problemet gått genom, det vill säga hur har de involverade fått visa sin 

åsikt? 

Även kanalen där problem har tagits upp har varit snarlik den i det första skedet. Dock har 

problemen under den här perioden rört sig något mer inom Försvarsmakten och mellan dem 

och FMV. Högkvarteret svarade för den direkta ledningen av anskaffningen i form av priori-

teringar och planering inom tillgängliga ramar och uppdrag till FMV.172 Utöver detta gjorde 

                                                      
164 Proposition 1997/98:83, s.8-10. 
165 SOU 2009:67, s.98-91. 
166 Proposition 2004/05:5, s.25. 
167 SOU 2010:50, s.202-204. 
168 Försvarsmakten, ”Försvarsmaktens budgetunderlag för 2011 med särskilda redovisningar”, 2010. s. 2 
169 FMV redovisar att de valt Black Hawk som helikopter 16  http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyhets-

arkiv/Nyheter-2011/Helikopter-16--Mycket-aterstar-men-vagvalet-ar-gjort/?p=1. 
170 SOU 2010:50. s. 121-122 och http://www.dn.se/debatt/usa-helikoptrar-starker-sveriges-forsvarsformaga/. 
171Redovisning av vad riksdagen röstade igenom gällande vårtilläggsbudgeten 2010  http://www.riksda-

gen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Vartillaggsbudget-for-2010_GX0399/. 
172 SOU 2000:54, s.71-72. 

http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyhetsarkiv/Nyheter-2011/Helikopter-16--Mycket-aterstar-men-vagvalet-ar-gjort/?p=1
http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyhetsarkiv/Nyheter-2011/Helikopter-16--Mycket-aterstar-men-vagvalet-ar-gjort/?p=1
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Vartillaggsbudget-for-2010_GX0399/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Vartillaggsbudget-for-2010_GX0399/
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hierarkin inom Försvarsmakten att den som var överst tog beslut och att de under kommer 

med förslag. På samma sätt kunde inte FMV påverka besluten i någon större utsträckning.  

Gällande helikopter 16 såg kedjan ut på samma sätt som tidigare, Försvarsmakten gav förslag 

till regeringen efter förfrågan, regeringen skapade en proposition, Finansutskottet och För-

svarsutskottet höll med regeringen och underminerade där andra motioner varpå riksdagen tog 

beslut i regeringens favör. 

5. Avslutning 

5.1 Resultat på forskningsfrågorna  

Vilka var drivkrafterna bakom beslutet att avskaffa helikopter 4 och anskaffa helikop-

ter 14? 

Förklaring enligt Den rationella aktören 

Som tidigare nämnts skulle de inledande besluten leda till färre helikoptrar med högre kompe-

tens, vilket de gjorde. Ett internationellt samarbete eftersträvades och åstadkoms också. Utö-

ver detta ville regeringen och Försvarsmakten ha helikoptrar som skulle kunna verka internat-

ionellt och med möjlighet till utveckling av luftburen bataljon vilket helikopter 14 skulle 

kunna.173 Dock konstaterade en utredning 2001 att bristen på attackhelikoptrar och det mins-

kade antalet helikoptrar ledde till att ett annat helikopterkoncept än det som först var planerat 

infördes.174 Även utredningen 1998 pekade på att kvantiteten påverkade förmågan att lösa 

nationell beredskap, stötta grundorganisationen och genomföra internationella insatser samti-

digt.175 Antalet helikoptrar för anskaffning var inte heller enigt med de ingångsvärde beslutet 

att avveckla helikopter 4 inriktade sig på, dock togs beslutet för avveckling ett år innan beslu-

tet för anskaffning. Detta tyder inte på en samlad vilja kring besluten och värderingen av 

handlingsalternativ. Besluten kan förklaras som rationella sett ur perspektivet att regeringen är 

staten, dock tyder analysen på att besluten inte fullt tjänade sitt syfte då regeringen uttryckt att 

de ville bygga upp en luftburen bataljon och sedan tog ett beslut som inte gjorde detta möjligt 

enligt deras initiala plan. 

 

Förklaring enligt Särintressemodellen  

Enligt denna modell är en stats handling ett resultat av kompromisser mellan olika aktörer 

vars inflytande skiljer sig och där olika deadlines pressar fram beslut.176 Forskningen enligt 

modellen påvisar att besluten inte var enhälligt tagna utan att de snarare var resultatet av kom-

promisser, Försvarsmakten genererade alternativ genom sina studier, dock fick armén ge vika 

för den då nya försvarsgemensamma helikopterorganisationen. På grund av regeringens krav 

på sänkta kostnader och ett internationellt materielsamarbete förbisågs det kvantitativa beho-

vet och en mer riskfylld anskaffning påbörjades. Detta ledde till att endast själva helikopterty-

pen som beställts uppfyllt Försvarsmaktens behov. Detta tyder på olika prioriteringar där För-

svarsmakten strävar efter operativ förmåga och nationell säkerhet medan regeringen priorite-

rar ekonomiska reduceringar och internationella samarbeten. Olika viljor där regeringen hade 

                                                      
173 SOU 2009:67, s.108. 
174 Ibid, s.31. 
175 Ibid, s.29. 
176 Allison, Zelikow, 1999, s.298-299. 
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störst inverkan resulterade i ett beslut som inte skapade de förutsättningar Försvarsmakten 

planerat för. Beslutet att avveckla helikopter 4 togs som följd av nyanskaffningen av helikop-

ter 14 men genomfördes efter en tidig plan som inte längre gällde.   

 

Slutsats 

Analysen pekar på att Försvarsmaktens operativa behov startat processen men att regeringens 

vilja att samarbeta internationellt styrt utgången. Detta pekar på att olika drivkrafter förelåg 

varpå lösningen också blev en kompromiss där regeringen haft övertaget vid förhandlingar 

mellan regeringen och Försvarsmakten och där den försvarsgemensamma helikopterorganisat-

ionen trumfat armén. Ekonomiska faktorer har även varit drivande både för det internationella 

samarbetet och antalet helikoptrar. 

 

Vilka drivkrafter ledde fram till beslutet att anskaffa helikopter 16? 

Förklaring enligt Den rationella aktören 

Att avveckla helikopter 4 följer den inriktning som fanns vid det initiala beslutet som var att 

minska antalet helikoptrar. Alternativet att behålla den skulle gå mot målet att kunna verka i 

internationella insatser över tiden då helikopter 10 skulle återkallas från Afghanistan under 

2013 och helikopter 4s modifiering skulle ge operativ effekt först 2015. Att införskaffa ett 

nytt medeltungt helikoptersystem var enigt med målet att kunna verka internationellt men be-

tydde också att inriktningen att endast ha en medeltung helikopter frångicks. Detta tyder på att 

förmågan att verka internationellt i närtid var av störst intresse för Sverige vid denna tidpunkt 

vilket var enigt med regleringsbrevet till Försvarsmakten 2009 och även proposition 

2008/9:140 vilken sa att helikopterorganisationen skulle kunna ha delar av helikopterbataljo-

nen insatta över tiden även utanför Sveriges gränser.177 Detta till trots påtalade Försvarsmak-

ten operativa konsekvenser till beslutet och menade att en lugnare organisation krävdes för att 

minska antalet haverier. Detta tyder på att besluten inte fullt följer modellen ”Den rationella 

aktören” men kan ses rationella utifrån de förändrade mål som antogs. 

Förklaring enligt Särintressemodellen 

Fram tills 2006 avvecklades helikopter 4 enligt den planering som gjorts trots att denna grun-

dades på ett större antal nya helikoptrar och att helikopter 14 inte skulle bli försenad vilket 

främst syns 2007 när förmågan till ubåtsjakt utgick. När sedan NBG 08 stod nära i tiden syn-

tes meningsskiljaktigheter kring hur detta skulle lösas men hierarki inom Försvarsmakten be-

stämde utgången. När sedan NBG 08 misslyckats med helikopterförmågan uppmärksamma-

des de stundande problemen inför NBG 11 och ISAF 13. Vid denna tidpunkt förklarade För-

svarsmakten att helikopter 4 var för långt gången i sin avveckling varpå den inte skulle hinnas 

modifieras. Igen tyder detta på brist i samspel mellan anskaffning och avveckling. Vid det se-

nare beslutet att anskaffa helikopter 16 visar empirin att regeringen tog beslut om vilket alter-

nativ som skulle tillämpas innan Försvarsmakten och Försvarsdepartementet hunnit redovisa 

dessa. Vid detta tillfälle fick dock Försvarsmakten större möjlighet att påverka hur problemet 

skulle lösas i form av vilken helikopter som skulle användas. Analysen påvisar dock att rege-

ringens sätt att finansiera helikoptern starkt påverkade Försvarsmaktens övriga förmåga och 

tvingade dem att frångå tidigare planer kring organisation, förmågor och antal helikopterty-

                                                      
177 Proposition 2008/09:140 ”ett användbart försvar”, s.69. 
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per. Det var inte heller Försvarsmaktens behov som styrde anskaffningen utan snarare rege-

ringens vilja att medverka internationellt. Återigen visar analysen på olika prioriteringar mel-

lan Försvarsmakten och regeringen. Överlag visar analysen att beslut inte alltid blev grundligt 

analyserade utan snarare tvingas fram på grund av olika åtaganden från regeringen som skap-

ade olika deadlines, vilket stämmer väl överens med denna modell.178 Besluten tycks inte hel-

ler ha varit enhälliga utan snarare kompromisser där regeringen ställt krav och Försvarsmak-

ten i viss mån lyckats få igenom det de ville. 

Slutsats 

Utgången av det initiala besluten vilka ledde till att avvecklingen inte stod i proportion till an-

skaffningen tillsammans med olika deadlines drev fram ett beslut. Den största drivkraften var 

regeringens ambition att delta i internationella insatser och se bra ut inför sitt ordförandeskap i 

EU. Försvarsmakten kunde här bättre påverka resultatet men tvingades till stora organisato-

riska förändringar och det var inte heller deras behov som startade processen. Detta följer sär-

intressemodellen i form av styrande deadlines och en kompromiss där regeringen vägde 

tyngst. Även här var ekonomiska faktorer drivande för besluten och fick stor påverkan på hela 

Försvarsmaktens operativa förmåga. 

 

Vilka likheter/skillnader fanns mellan beslutet att införskaffa helikopter 14 och avskaffa 

helikopter 4 och besluten att slutligen avveckla helikopter 4 och anskaffa helikopter 16? 

Den stora likheten är att Försvarsmakten inte äger besluten som rör deras förmåga att lösa sin 

huvuduppgift och därmed inte heller långsiktigt kan planera sin verksamhet baserat på sin 

egen planering. Det kan dock tyckas givet att regeringen styr Försvarsmakten men till vilken 

utsträckning och den grad Försvarsmakten tvingas anpassa sig påverkar i stor utsträckning 

dess operativa förmåga och drivkrafterna bakom regeringens inblandning har inte varit givna. 

En annan stor likhet är ekonomin som styrande faktor, båda gångerna har ekonomiska re-

striktioner lett till svårigheter för Försvarsmakten att lösa alla sina uppgifter. Utöver detta har 

en vilja till delaktighet vid internationella insatser med ett insatsförsvar vid båda tillfällen 

både styrt behoven och tidpunkten för besluten.  

De stora skillnaderna syns i form av var regeringen påverkat besluten. Vid de första besluten 

påverkade regeringen själva anskaffningsprocessen vilket ledde till stora operativa problem. 

Vid anskaffningen av helikopter 16 styrde regeringen istället kravet på förmåga vilket gjorde 

att Försvarsmakten fick göra organisatoriska förändringar men kunde lösa sin uppgift i form 

av operativ förmåga inom det område som prioriterades vid tillfället. 

 

5.3 Reflektion och förslag på fortsatt forskning 

De två analysmodellerna har fungerat bra för att undersöka vilka drivkrafter som låg bakom 

besluten att anskaffa helikopter 14 och 16 samt att avveckla helikopter 4, även om de inte an-

vänts helt enligt sin originella utformning. Att använda fallstudie som metod och att dela upp 

fallet i två händelser har även gynnat analysen och skapat förutsättningar för en djupare för-

ståelse. ”Den rationella aktören” tog fram ett resultat i form av drivkrafter som sedan främst 

utvecklades av ”Särintressemodellen”. Särintressemodellen hade dock kunnat utvecklas för 

att titta på händelseförloppet och diskussionerna inom regeringen och/eller mellan regeringen 

                                                      
178 Allison, Zelikow, s.168-171. 
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och Försvarsdepartementet. Då skulle även metoden kunnat involvera intervjuer. Dock påvi-

sar empirin att inom ramen för öppna motiveringar har meningsskiljaktigheterna och kompro-

misserna främst ägt rum mellan regeringen och Försvarsmakten. Den gjorda uppdelningen har 

även gjort det möjligt att implementera delar av ”Organisatoriska Processer” vilken visar på 

att de olika organisationerna hade olika benägenheter gällande vad de prioriterade,179 rege-

ringen prioriterade internationella relationer medan Försvarsmakten prioriterade operativ för-

måga. Detta har även gjort det möjligt att fastställa Försvarsmaktens påverkan på besluten. 

Utöver detta har ekonomiska faktorer och regeringens kortsiktiga förhållning till lösandet av 

problem eller följa inriktningar förvånat. Att regeringen har beslutat om förändringar i närhet 

till vad de ville åstadkomma samtidigt som de ekonomiska förutsättningar som krävts för att 

på ett bra sätt utforma förmågan inte getts och samtidigt sett konsekvenserna av detta som 

godtagbara har starkt påverkat Försvarsmaktens operativa förmåga och de problem som upp-

stod. Att godta riskerna i form av att inte fullt kunna bestämma över vilka helikoptrar som 

skulle införskaffas och när dessa skulle levereras ledde till problem som sedan fick försökas 

lösas genom att köpa in helikopter 16. Att vid införskaffandet av helikopter 16 godta konse-

kvenserna att övriga krigsförbands operativa förmåga kraftigt påverkas och att bland annat 

sänka ambitionerna för ännu inte inköpta stridsstödsfartyg, utveckling och anskaffning av led-

ningssystem och att inte vidareutveckla robotsystem 55C kommer säkerligen generera pro-

blem som kommer att behöva lösas i framtiden, inte minst med tanke på att Försvarsmakten 

nu är på väg tillbaka mot ett mer nationellt försvar. Då detta var en liten del av hela Försvars-

maktens transformation och påverkades starkt av ekonomiska restriktioner under denna period 

uppstod troligen liknande problem för andra förband, dock är det inget som kan bevisas ge-

nom denna uppsats. Detta tyder på att Försvarsmakten är en myndighet som ständigt föränd-

ras och kräver individer som kan anpassa sig och aktivt leta efter lösningar på problem. Det 

betyder också att det är en arbetsplats där den, enligt Försvarsmakten, mest optimala lös-

ningen sällan antas utan att den operativa förmågan måste lösas med de resurser som finns 

tillgängliga och att kompromisser måste göras, vilket stämmer bra överens med det särintres-

semodellen säger. 

Trots att modellerna fungerat bra har framför allt Särintressemodellen identifierat några indi-

katorer på att Organisatoriska processer ytterligare kunnat skapa förklaringar för besluten och 

utfallen, bland annat i form av de olika grupper som skött avveckling och anskaffning och 

därmed löst sina egna problem utan att anpassa sina verksamheter till varandra.180 Och ana-

lysen visar även på olika rutinmässiga prioriteringar styr vilka mål och problem de olika orga-

nisationerna fokuserar på.  

En analys enligt modellen ”Organisatoriska processer” hade därför varit intressant och troli-

gen ökat förståelsen för fallet. En ingående analys av regeringen och riksdagen enligt Särin-

tressemodellen hade säkerligen också byggt på förståelsen och utvecklat förklaringarna. 

Dessa analyser hade dock troligen inte ändrat utfallet av förklaringarna och ryms tyvärr inte 

inom ramen för denna uppsats men de ses som bra förslag till fortsatt forskning. Alternativt 

hade fortsatt forskning inom materielanskaffningen men inom ett annat system varit intressant 

för att se samband.   

 

 

 

                                                      
179 Allison, Zelikow, 1999 s.167-168 
180 Ibid, s.171 
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