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ABSTRACT: 

The transformation among armed forces in Europe is a consequence due to shifted security perspective 

and the growth of international security actors, such as NATO and the EU. Sweden has played an active 

role in EU to ensure its influence in forming the security policy for the organisation. Some studies mean 

it´s because of Sweden’s interest in strengthen EUs roll as a security actor they transformed their own 

armed forces to be able to take part in international operations. This transformation led to what can be 

called “the Swedish defence dismantle” and some studies mean that it has led to the point where Sweden 

completely lacks the ability to defence themselves. 

The question is if the ambition to become an active member in these security organisations can explain 

all the decisions made throughout the Swedish defence-transformation, or if some decisions were made 

due to other factors? 

By studying the decision process leading up to the decision to locate the flight education to Malmen in 

Linköping this study seeks to answer why the decision was made. The study also seeks to understand if 

the decision was made based on rational reasoning or due to a battle between different interests? 

This study shows that the decision was made because it was the only option left after that the decision 

process had been ruined by a battle between different interests. The decision can´t be seen as a direct 

consequence of Sweden’s ambition to transform its armed forces to become an interesting partner in the 

security organisations.    
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1. Inledning 

1.1. Problemformulering 

Försmakterna i Europa har under 1999-2000-talet genomgått stora transformationer efter den 

förändrade säkerhetssituationen som följde med kalla krigets slut. Förändringen gjorde att 

länderna inom EU började se på begreppet säkerhet och sina försvarsmakter ur ett annat ljus.
1
 

Det var inte längre landets egna gränser som hotades utan istället landets värderingar och be-

folkning. Denna utveckling i hotbedömning ledde till något som kan kallas avterritori-

alisering, det är inte längre territoriet som ska skyddas utan värderingar och befolkningens 

välmående.
2
 

När denna avterritorialisering skedde började länderna söka lösningar för att möta den nya 

situationen. Den gemensamma uppfattningen var att det är tillsammans och genom samarbete 

med andra som säkerheten ska byggas.
3
 Därför anslöt sig fler och fler länder till de stora sä-

kerhetsaktörerna i Europa och världen, framförallt EU och Nato. Det var som en del i dessa 

organisationer som värderinga skulle skyddas och landets intressen bevakas. Men för att 

kunna få skydd och inflytande i dessa organisationer krävdes ett aktivt deltagande, ofta i form 

av truppbidrag till olika fredsbevarande eller fredsframtvingande internationella insatser. 

Detta ledde till att försvarsmakterna runt om i Europa transformerades till att bli mindre och 

snabbare för att kunna sättas in i en internationell kontext.
4
 

Till följd av att försvarsmakterna fick en ny roll förlorade de även sin status som något som 

stod över alla andra typer av politiska frågor. Eftersom försvaret nu endast sågs som ett verk-

tyg bland många andra för att få inflytande öppnade det upp för att politiker istället valde att 

lägga sina resurser på något annat av dessa verktyg, vilket gjort att förvaret normaliserats till 

att likna vilken annan politisk fråga som helst.
5
 Detta har lett till att försvarsmakterna kraftigt 

har nedprioriterats i Europas länder.   

Även Sverige innefattas av denna förändring som skett i Europa sedan kalla krigets slut. Un-

der åren 1996 till 2004 genomgick Försvarsmakten sin största transformation i modern tid. 

Med de rådande omständigheterna i ryggen fattades en rad beslut som snabbt skulle förändra 

                                                 
1
 Matlary, Janne Haaland, European Union security dynamics in the new national interest, Palgrave Macmillan, 

Basingstoke, 2009.s.19 
2
 Matlary.2009.s.23 

3
 Matlary.2009.s.20-21 

4
 Matlary.2009.s.88-89 

5
 Matlary.2009.s.3&8 



Joakim Hellman  OP SA 12-15 

Sida 3 av 38 
 

hur den svenska Försvarsmakten skulle vara organiserad, ledas och arbeta. När huvuddelen av 

försvarstransformationen genomförts i mitten av 2000-talet hade Försvarsmakten reducerats 

ner på en kapacitets- och kompetensnivå som låg långt under den samlade förmågan Sverige 

hade under kalla kriget.
6
  

Under transformationen reducerades det svenska Flygvapnet från 16 stridsflygdivisioner ut-

rustade med stridsflygsystemet Viggen, utbaserade på 6 flottiljer, till att bestå av 8 stridsflyg-

divisioner utrustade med JAS 39 Gripen, utbaserade på 4 flottiljer. Bland mark- och marinför-

banden var avvecklingen än mer omfattande.
7
 Tidigare forskning menar att den svenska för-

svarstransformationen genomfördes i linje med hur andra länder i Europa transformerade sina 

försvarsmakter. Men stämmer det även om enskilda fall studeras, eller var det då andra orsa-

ker som föranledde förändring? För att besvara detta behövs ingående studier i beslutsproces-

sen rörande nerläggningen av enskilda svenska förband och skolor. Detta kan kasta ljus över 

varför besluten kom att tas och om det gjordes för att följa övriga Europas inriktning eller om 

det var andra styrande faktorer i Sveriges transformation? 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka politiska motiv och beslutsprocesser relaterade till en del av 

den svenska försvarstransformationen. Detta för att försöka förstå vad som gjorde att de beslut 

som togs såg ut som de gjorde. Vilka om några rationella argument var det som formade be-

sluten och vilka var det som var pådrivande i beslutsprocessen och fick sin vilja igenom när 

besluten fattades? Syftet är även att ge en fördjupad kännedom i ett specifikt fall som prägla-

des av debatt och politisk splittring.  

Genom att undersöka beslutsprocessen utifrån Allisons beslutsteori-modeller kan beslutet 

förklaras som antingen en följd av rationellt övervägande eller till följd av en kamp mellan 

särintressen, eller som en kombination av de båda.  

Huvudfrågeställningen som studien ämnar besvara är: 

 Varför togs beslutet att placera den militära flygutbildningen på Malmen i Linköping? 

Huvudfrågeställningen kommer att besvaras genom två delfrågor: 

                                                 
6
 Agrell, Wilhelm, Fredens illusioner: det svenska nationella försvarets nedgång och fall 1988-2009, Atlantis, 

Stockholm.2011.s.237 
7
 Agrell.2011.s.99 & Edström, Håkan & Gyllensporre, Dennis, Svensk försvarsdoktrin efter kalla kriget: förlo-

rade decennier eller vunna insikter?, Santérus Academic Press, Stockholm, 2014.s.105-106 
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1. Vad, om något, i beslutsprocessen kan ses som rationellt övervägande och i vilken ut-

sträckning hör dessa samman med a) de orsaker till försvartransformation som gällt i 

Europa eller b) rationella överväganden om andra faktorer som exempelvis kostnads-

effektivisering eller operativ förmåga? 

2. I vilken utsträckning och/eller på vilket sätt har processen påverkats av en maktkamp 

mellan olika särintressen? 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att behandla beslutsprocessen bakom beslutet att placera flygutbild-

ningen på Malmen. Fallet är intressant att studera för att det föregicks av en omfattande poli-

tisk debatt och turerna innan beslutet fattades var många. Fallet ger en bild av hur en del av 

den politiska beslutsprocessen har sett ut och ger oss en förståelse för hur den demokratiska 

processen kan se ut i dess mest invecklande form. Studien hämtar sitt teoretiska analysram-

verk från, i huvudsak, två av Allisons beslutsmodeller. Allisons modeller var banbrytande när 

de lanserades och lag grunden för hur forskning inom diplomati genomförs. Tidsmässigt av-

gränsas studien till mandatperioden 1998-2002. Det var under denna mandatperiod som frå-

gan om flytten av den militära flygutbildningen diskuterades och det slutgiltiga beslutet togs. 

Övriga beslut rörande försvartransformationen studeras inte på djupet, förutom de som var 

direkt kopplade eller en följd av flygutbildningens placering. 

 

1.4 Tidigare forskning om försvarstransformation inom EU och Sverige 

I sin bok European Union Security Dynamics redogör Janne Haaland Matlary för hur länder 

runt om i Europa förändrat sitt förhållningsätt till begreppet säkerhet och med det lagt om 

inriktningen för sina försvarsmakter. Hoten består inte längre av angrepp på landets territo-

rium från en annan stat, som under kalla kriget.
8
 Hoten består idag av instabila eller sönderfal-

lande stater där det kan finnas individer eller organisationer som vill Västvärlden illa.
9
 Dessa 

stater finns i Europas närområde med även globalt och för att möta dem krävs ett nytt tillvä-

gagångssätt. Genom att samarbeta i multinationella organisationer som EU och Nato kan län-

der gemensamt bygga en förmåga att möta hoten och aktivt motverka dem genom internation-

ella interventioner över hela konfliktskalan, i närområdet samt globalt.
10

 Detta innebär att en 

tydlig ”avterritorialisering” har skett där det inte längre är det egna landets gränser som ska 

                                                 
8
 Matlary.2009.s.17 

9
 Matlary.2009.s.19 

10
 Matlary.2009.s.20-21 
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försvaras. Istället är det de moderna samhällenas värderingar och dess befolkning som ska 

skyddas.
11

 

Den nya typen av hot som inte längre direkt hotar ett lands existens i kombination med att 

säkerhet nu byggs tillsammans med andra har medfört att länder i Europa skärt ner sina för-

svarsbudgetar. Detta har lett till att inget land i Europa idag har förmågan att själva försvara 

sitt eget lands intressen. Vilket inte skulle vara något problem om det hade funnits en gemen-

sam politisk inriktning på hur säkerhet inom Europa skall byggas, men som för tillfället inte 

existerar.
12

 

Matlary lyfter fram Sverige som exempel på en stat som har använt den nya typen av gemen-

samt försvarsarbete som täckmantel för att omformulera sin tidigare neutralitet.
13

 Vidare pe-

kar hon på hur Sverige kontinuerligt har varit drivande för att försöka stärka EU:s roll som 

säkerhetsaktör globalt dels för att bygga säkerhet men kanske främst som ett sätt att få inter-

nationellt erkännande och inflytande på politisk nivå.
14

  Sveriges försvarsmakt är inte lägre till 

för att avskräcka eller projicera makt. I dagens multinationella organisationer används för-

svarsmakterna för att få inflytande genom att aktivt delta i olika typer av internationella insat-

ser och samarbeten.
15

 Detta medför att Försvarsmakten har ”normaliserats” till att betraktas 

som ett verktyg likt vilket annat politiskt verktyg tillgängligt för politikerna för att få infly-

tande. Detta har medfört att bugetnerdragningar och minskningar i försvarmakternas storlek 

inte längre är anmärkningsvärda politiska beslut, inte större än inom någon annan statlig or-

ganisation eller funktion. 
16

  

Matlarys forskning ger en djupgående bild av hur säkerhetsbegreppet har förändrats i Europa 

sedan kalla kriget slut. Dessutom vilken roll som de stora säkerhetsaktörerna har fått inom 

flera områden. Matlarys forskning ger upphov till vissa rationella argument till varför de 

svenska politikerna kan ha valt att transformera det svenska försvaret. Dessa kommer att vara 

relevanta i studien för att försöka förklara på vilka rationella grunder som beslutet att placera 

flygutbildningen på Malmen togs. 

Precis som Matlary presenterar i sin bok har även Sverige varit en del i Europas försvarstrans-

formation. Wilhelm Agrell har i boken Fredens illusioner, Det svenska nationella försvarets 

                                                 
11

 Matlary.2009.s.23 
12

 Matlary.2009.s.204-206 
13

 Matlary.2009.s.5 
14

 Matlary.2009 s.64 
15

 Matlary.2009 s.88-89 
16

 Matlary.2009.s.3&8 
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nergång och fall 1988 – 2009 på djupet studerat den stora försvarsavvecklingen som påbörja-

des under slutet av 1990-talet. Genom att studera de processer och centralt styrande texter 

som legat bakom försvarsbesluten under tiden lyckas Agrell i kronologisk ordning presentera 

de bakomliggande drivkrafterna och följderna av försvarstransformationen.
17

 Följderna av 

försvarstransformationen var många men sammanfattningsvis kan sägas att Sverige efter 2005 

inte längre hade någon nationell försvarsförmåga kvar. Försvarsmakten och dennas ledning 

hade avvecklats och omorganiserats i en sådan takt att på bara några få år rasa ner på en kapa-

citets- och kompetensnivå som ingen innan kunnat ana, enligt Agrell.
18

  

Agrells forskning är mycket omfattande och har av förklarliga skäl en helhetsbild på För-

svarsmakten i sin studie. Detta gör att detaljer och bakomliggande drivkrafter för omstrukture-

ringar på lägre organisatorisk nivå, till exempel den grundläggande flygutbildningens place-

ring, inte inryms i Agrells forskning vilket lämnar utrymme att fortsätta studera djupare i den 

svenska försvarstransformationen.  

Den norska professorn Magnus Petterson menar att orsakerna till den svenska försvars-

transformationsprocessen kan förklaras utifrån immateriella och materiella faktorer. Över-

gången från neutralitetspolitiken till solidaritetspolitiken är till följd av immateriella faktorer 

som exempelvis kultur- och identitetsbaserade faktorer.
19

 Förklaringen till omstöpningen från 

territorialförsvar till expeditionskårsförsvar ses som en följd av både immateriella och materi-

ella faktorer medan övergången från värnpliktsförsvaret till yrkesförvaret är till följd av mate-

riella faktorer.
20

 

Håkan Edström och Dennis Gyllensporre har i deras bok Svensk försvarsdoktrin efter kalla 

kriget studerat hur den svenska försvarsdoktrinen har utvecklats mellan mandatperioderna 

under åren 1991-2014. De kommer fram till att försvardoktrinen gått från att vara ”reaktiv 

hemma” som speglade det svenska invasionsförsvaret till att 2014 vara ”aktiv hemma”, som 

kom till följd av bland annat Georgienkrisen och nu Rysslands ambitionsförändring. Denna 

utveckling från ”reaktiv hemma” till ”aktiv hemma” har gått igenom stadier av ”reaktiv borta” 

och ”aktiv borta”. Förändringarna i försvarsdoktrinen ses som följder av en växelverkan mel-

lan kort- och långsiktiga försvarsbeslut som fattats under årens gång.
21

 Författarna menar att 

                                                 
17

 Agrell.2011.s.8-10 
18

 Agrell.2011.s.237 
19

 Petersson, Magnus, 'Försvarstransformeringen efter det kalla krigets slut: klassificering, förklaring, karakteri-

stik', Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen., Norstedts Juridik, Stockholm. 2015.s.220-221 
20

 Petersson.2015.s.220 
21

Edström & Gyllensporre. 2014..s.270 
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det varit nödvändigt att utvecklingen skett stegvis. Det har bland annat medfört att den 

svenska försvarsmakten fått goda erfarenheter från internationella insatser vilket har förändrat 

försvarets förmåga att tillsammans med andra verka i Sveriges närområde. Dessutom har den 

stegvisa utvecklingen av doktrinen gjort det möjligt för politikerna att skapa ett brett parla-

mentariskt stöd för omformningen.
22

 

Under mandatperioden 1998 till 2002 menar Edström och Gyllensporre att insatsdoktrinen 

föddes. Det var under denna tid som resonemang om att nationell säkerhet skapas genom att 

delta i internationella insatser och det fanns en vilja att ses som en intressant partner vilket 

skulle säkerställas genom deltagande.
23

 

Enligt den slutsats som görs i studien eftersträvade Sverige att bygga säkerhet genom samar-

bete och deltagande i internationella insatser. Frågan är om beslutet om flygutbildningens 

placering kan anses följa den försvarsdoktrin som introducerades under mandatperioden, eller 

om beslutet följde andra premisser?  

All ovanstående forskning ägnar sig åt att förklara transformationen på högsta politiska och 

organisatoriska nivå. Forskning på lägre nivå exempelvis förbandsnivå har inte kunnat hittas. 

Det är här denna studie kommer in. Genom att studera beslutsprocessen om flygutbildningens 

placering skapas förhoppningsvis en bredare förståelse för hur en del av den svenska försvars-

transformationen gick till. Samt att frågan om beslutet fattades utifrån rationella argument, 

som den tidigare forsningen pekar ut, eller om det var en följd av en maktkamp mellan olika 

särintressen som formade beslutet. 

1.5 Metod och material 

1.5.1 Metod 

Denna uppsats är en fallstudie om beslutsprocessen bakom placeringen av flygutbildningen. 

Att använda fallstudie passar bra när frågeställningen har som syfte att svara på hur eller var-

för något har hänt i en samtida händelse som forskaren inte har eller har haft kontroll över.
24

 

Då syftet med denna studie är att svara på varför beslutet att placera flygutbildningen på 

Malmen togs passar det enligt Yins definiton bra att genomföra en fallstudie. Dessutom un-

dersöks hur beslutsprocessen såg ut under det studerade fallet.  

                                                 
22

 Edström & Gyllensporre. 2014.s.270-271 
23

 Edström & Gyllensporre. 2014.s.131 
24

 Yin, Robert K. Case study research: design and methods 4. ed. SAGE, London, 2009.s.13 



Joakim Hellman  OP SA 12-15 

Sida 8 av 38 
 

Uppsatsen är teorikonsumerande och använder två av Allisons analysmodeller som utgångs-

punkt och analytiskt ramverk. Riksdags- och regeringsbeslut, propositioner, mottioner och 

betänkanden samt Försvarsmaktens yttranden, synpunkter och beslut analyseras utifrån Alli-

sons frågeställningar för respektive förklaringsmodell. Genom detta kan uppsatsen besvara de 

två delfrågeställningar som sen i sin tur kan ge en samlad bild och förklaring till uppsatsens 

huvudfrågeställning.  

Allisons teorier gör att flera delar inom ett och samma fall kan analyseras. Detta gör att denna 

studie kommer vara utformad som en sammanslagen enfallstudie.
25

 Under analysen utifrån 

Allisons första modell ses staten som en helhet och besluten fattas av denna rationellt besluts-

fattande enhet. Utifrån särintresseperspektivet analyseras istället flera olika aktörer enskilt och 

det är kampen mellan aktörerna som står i fokus för beslutsfattandet. Detta gör att fallet ana-

lyseras från flera olika perspektiv och olika aspekter av beslutsfattandet undersöks. En av för-

delarna med att analysera flera olika underenheter inom samma fall är att det blir lättare att 

hålla studien fokuserad till den ursprungliga frågeställningen. En risk som lyfts fram med 

sammanslagna enfallstudier är att studien kan fastna på underenheternas nivå och slutsatserna 

inte dras på den mer övergripande nivån.
26

  Risken är alltså att delfrågeställningarna besvaras 

utan att huvudfrågan diskuteras i förhållande till delfrågornas resultat. 

Det finns starka band mellan frågeställningarna i studien och Allisons teorier, därför kan valet 

av teori anses passa studiens syfte väl. Dels för att teorierna och dess frågor till varje modell 

är framtagna just för att undersöka beslutprocesser på politisk nivå samt för att de är beprö-

vade och vida använda inom forskningen. Teorin och dess operationalisering gör att studien 

står på ”tidigare forskares axlar” och är ”det spontant självklara” valet för denna studie.
27

 Kri-

tik mot teorin finns självklart och presenteras i samband med presentationen av Allisons teori.   

Analysen bygger på en kvalitativ textanalys. Den kvalitativa textanalysen är lämplig för denna 

typ av studie eftersom det är en specifik händelse som undersöks och den avhandlas som en 

del av fler och större beslut i exempelvis propositionerna. Den kvalitativa textanalysen gör det 

möjligt för forskaren att genom intensiv läsning lyfta fram relevant innehåll för studien och 

analysera detta. Under läsningen strävar forskaren efter att urskilja information i texten som 

                                                 
25

 Yin, 2009.s.50 
26

 Yin, 2009.s.52 
27

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

Norstedts juridik, Stockholm, 2007.s.66-67 
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kan besvara de frågor som studien ämnar svara på.
28

 Textanalysen har i denna studie som 

syfte att dels systematisera innehållet och att kritiskt granska det. Studien börjar med att lo-

giskt ordna innehållet i texterna för att lyfta fram och kategorisera de argument som presente-

ras för vart flygutbildningen ska placeras. Detta görs inom ramen för Allisons teorier om det 

rationella perspektivet och särintresse perspektivet. Därefter förs en diskussion utifrån det 

som presenterats i analysen och frågeställningarna besvaras. 

Den kvalitativa textanalysen gör att studien får en hög validitet. Detta eftersom studien under-

söker det som ska undersökas och kan dessutom gå djupare in i dokumenten än vid exempel-

vis en kvantitativ studie. Dock innebär det att reliabiliteten kan sjunka då studiens resultat 

vilar på forskarens tolkning av dokumenten och vad som lyfts fram som relevant. Forskarens 

förförståelse spelar in och studien kan med det vara svår för kommande forskare att göra 

om.
29

 

1.5.2 Material 

De mest centrala dokumenten för studien är regeringens propositioner 1999/2000:30 och 

2000/2001:35 samt försvarutskottets betänkanden 1999/2000:FöU2 samt 2000/2001:FöU2. 

Kopplat till propositionerna finns en mängd motioner, reservationer och särskilda yttranden 

från riksdagen som behandlas i försvarsutskottets betänkanden. Det är viktigt i studien att 

dessa behandlas och analyseras för att kunna kartlägga olika partiers/aktörers ställningsta-

gande i frågan om flygutbildningen.  

All ovan nämnd material är officiella dokument från Sveriges riksdag eller regering och kan 

därför bedömas pålitliga eftersom det finns en tydlig avsändare och ligger till grund för de 

politiska besluten. Dokumenten måste dock granskas noggrant för att urskilja vad som kan ses 

som en representativ bild av aktörernas (se definition av aktör kap 1.8) åsikter i frågan och 

inte förväxlas med vad som kan tas för en enskild individs personliga uppfattning. Detta kan 

vara problematiskt eftersom stora delar av den demokratiska processen bygger på att kom-

promissa med sina idéer tills ett förslag som är ”minst dåligt” kan läggas fram. För att lyckas 

få en representativ bild av aktörernas åsikter kommer i huvudsak reservationer, särskilda ytt-

randen samt partimotioner att analyseras. 

En av fördelarna med att jobba utifrån de politiska dokumenten är att de har en liknande 

struktur vilket underlättar jämförelsen mellan dokumenten. Ställningstaganden som skiljer sig 
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mellan de olika propositionerna kan hittas och eftersom de ligger på samma diplomatiska nivå 

kan de bedömas vara av samma vikt. Detta gör att inget av dokumenten är mer viktigt än det 

andra.  

För att få en mer nyanserad bild över den politiska debatten kommer tidningsartiklar från de 

största dags- och kvällstidningarna samt FlygvapenNytt att läsas och användas som komple-

ment till de politiska dokumenten. Material från olika tidsskrifter inhämtats för att motverka 

en argumentation som är politisk vinklad. Tidningsartiklar med intervjuer kan presentera ar-

gument som inte framförs i den politiska debatten i riksdagen, vilket kan ge en bättre insikt i 

möjliga bakomliggande orsaker till en aktörs ställningstagande. För att hitta dessa artiklar har 

ord som flygvapnet, flygutbildningen och Malmen används i respektive tidnings arkivsök-

funktion, därefter har artiklarna översiktslästs för att bedöma relevansen. 

För att vidare få en nyanserad bild av beslutsprocessen används empiri från Mj Lars Träff C-

uppsats, detta för att få en inblick i hur Försvarmakten agerade i beslutsprocessen. Uppsatsen 

bygger på intervjuer av väl insatta officerare, som alla deltog i Försvarsmaktens arbete för att 

försöka påverka beslutsprocessen. Uppsatsen används som andrahandskälla och endast som 

referensmaterial för att få en detaljerad bild över Försvarsmaktens arbete. Ingen utav de cite-

rade svaren från intervjuobjekten kommer användas i denna studie, eftersom förstahands-

materialet saknas. Uppsatsen består dock av unikt material som Träff kunnat samla in via in-

tervjuer eftersom han hade tillgång till dessa personer genom sin status som officer. Därför 

bidrar uppsatsen med information som inte återfinns i annat material. 

Annat referensmaterial som används är tryckt material i form av publicerade böcker och 

forskning som behandlar i huvudsak hela den svenska försvarstransformationen. Dessa källor 

ger en bra översiktsbild över vilka förhållanden som rådde vid tiden som besluten togs samt 

ger en bild för hur resterande delar av Försvarsmakten omformades. Detta är viktigt för att 

förstå vilka alternativ som politikerna och Försvarsmakten hade att välja bland samt vilka 

ekonomiska och säkerhetspolitiska hot som rådde under tiden.  

Intervjuer med framförallt politiker som vid tiden satt antingen i försvarsberedningen eller i 

försvarsutskottet hade kunnat tillföra ytterligare en infallsvinkel till studiens analys av be-

slutsprocessen. Dock har det nu gått dryg 15 år sedan frågan började diskuteras vilket leder 

till att validiteten i det som skulle sägas skulle kunna ifrågasättas. Av den anledningen an-

vänds enbart yttranden och intervjuer som tidigare genomförts och som finns publicerade i 

ovan nämnt material. 
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Materialet är omfattande och kan uppfattas som spretigt. Orsaken till det omfattande materi-

alet är att studiens validitet är viktig och därför är ett brett utbud, med olika typer av material, 

nödvändigt. Reliabiliteten kan bli lidande men det är dokumenten från regeringen och riksda-

gen som ligger i fokus och därför de som analyserats djupast. 
30

 

1.6 Teorianknytning 

Graham Allison har i boken Essence of Decision undersökt besluten som togs under Kubakri-

sen i oktober 1962. För att detta skulle vara möjligt utveckade Allison tre analysperspektiv 

som tillsammans går in djupare i de bakomliggande funktionerna i beslutsfattande på politisk 

nivå, än tidigare forskare och analytiker gjort tidigare.
31

 De tre perspektiven möjliggör för 

forskaren att analyserar olika aspekter i beslutsfattandet inom respektive perspektiv. De svar 

som perspektiven presenterar kan antingen var för sig förklara varför vissa beslut fattades 

eller bidra till att skapa en mer samlad, komplett bild av hela beslutsprocessen.  

Bendor och Hammond lyfter fram i sin artikel Rethinking Allison´s Models att Allisons teorier 

gjort ett stort bidrag till hur man idag genomför studier inom diplomatik.
32

 Dock anser de att 

perspektiven saknar historisk teoretisk koppling, att de inte är särskilt välformulerade och i 

vissa fall inkorrekta.
33

 Dessutom anses det rationella perspektivet vara utformat så att det inte 

kan förklara varför beslutet togs, detta eftersom Allison ville framhäva sina två andra perspek-

tiv som mer framgångsrika.
34

 Organisationsperspektivet och särintresseperspektivet anses 

dessutom vara så pass lika att en klar särskiljning av deras resultat är svår att göra.
35

  

 

Allison kom tillsammans med Philip D. Zelikow ut med en uppdatering av sin bok 1999 som 

innehöll nytt material som inte var tillgängligt när den först publicerades samt att den teore-

tiska kopplingen till tidigare forskning byggts ut, vilket tidigare varit en svaghet. 

Det rationella perspektivet 

Den första av Allisons analysperspektiv är, här översatt till, det rationella perspektivet. Den 

baseras på det traditionella sättet, enligt Allison, att analysera politiska beslut där beslut ses 

som något som fattas av en enhetlig regering baserat på rationella grunder. Målet med per-
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spektivet är att förklara varför en regering eller stat väljer att agera utifrån de strategiska pro-

blem som låg framför dem.
36

 

Perspektivet har som mål att på ett strukturerat sätt kartlägga de fyra grundläggande koncep-

ten vid rationellt beslutsfattande. Dessa koncept är målsättningar, alternativ, konsekvenser 

och val. Målsättningar lägger grunden för vad som önskas uppnås genom de handlingar som 

staten genomför. För att uppnå målsättningar måste staten välja ett alternativ, eller snarare 

handlingsalternativ, som ska uppnå målet. Ofta finns det flera alternativ men det är statens 

uppgift att välja det alternativ som bäst lämpar sig för att uppnå målsättningen. Kopplat till 

alla alternativ finns dock konsekvenser. Utifrån det rationella perspektivet väljs det alternativ 

med de mest gynnsamma konsekvenserna. När staten har övervägt vilka målsättningar, alter-

nativ och vilka konsekvenser dessa alternativ har kan den sedan fatta ett genomtänkt val av 

handling.
37

 

För att besvara dessa grundläggande koncept och besvara vilka olika möjliga bakomliggande 

processer som ligger bakom beslutet ställer Allison följande frågor till den empiri som under-

söks:
38

 

1.  Vad identifierar staten som hot eller möjligheter som föranleder att ett beslut måste 

tas? 

2. Vad är statens målsättning med agerandet? 

3. Vilka är statens objektivt sedda eller upplevda handlingsalternativ för att uppnå mål-

sättningen? 

4. Vilka är de objektivt sedda eller upplevda konsekvenserna för de olika handlingsalter-

nativen? 

5. Vilket är statens bästa alternativ utifrån förutsättningarna? 

Organisationsperspektivet 

Det andra perspektivet, här översatt till, organisationsperspektivet grundar sig i organisations-

teorin som handlar om att kartlägga organisationers logik, kapacitet, kultur och arbetsmetoder 

som allt tillsammans utgör den styrande staten. Det som inom det rationella perspektivet ses 

som alternativ och val ses här som följder av organisationers arbetsmetodiker eller SOP 

(standard operating procedures). Det är organisationernas normala arbetsmetodiker som be-

                                                 
36
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stämmer hur ett beslut i slutändan kommer se ut eller vara utformat. När forskaren har kunnat 

besvara vilka utav de arbetsmetodiker som har varit avgörande i utformandet av ett beslut har 

hon lyckas besvara frågeställningen utifrån det organisatoriska perspektivet.
39

 

Denna studie behandlar dock inte en händelse eller beslut som kan ses som något ”utöver det 

normala” jämfört med de beslut som normalt tas på regerings- eller riksdagsnivå. Inte heller 

har den som ambition att svara på om det är troligt att ett liknande beslut tas i framtiden. 

Därav anses det organisatoriska perspektivet för den här studien sakna större relevans.  Med 

hänsyn till den tillgängliga forskningstiden för detta självständiga arbete kommer inte en 

renodlad analys utifrån organisationsperspektivet genomföras. Däremot kommer organisat-

ionernas inflytande i beslutsprocessen att analyseras genom att det tredje perspektivet, särin-

tresse-perspektivet som presenteras nedan, lyfts upp på organisatorisk nivå istället för på indi-

vidnivå som den ursprungligen är utformad för. 

Särintresseperspektivet   

Det tredje perspektivet, här översatt till, särintresseperspektivet har som utgångspunkt att be-

slut är ett resultat av förhandlingar mellan individer inom staten. Varje individ inom staten har 

en egen bild av vad som är det bästa handlingsalternativet för att uppnå en viss målsättning. 

Individerna styrs dels av organisationens intressen, som till exempel det egna partiets stånd-

punkt, eller av en egen personlig agenda. De individer som bäst lyckas argumentera och över-

tyga andra att deras alternativ är det som bör premieras går vinnande ur det demokratiska spe-

let. Att gå vinnande ur det demokratiska spelet och få igenom sitt eget alternativ ses ofta som 

ett mål i sig, som är värt att sträva emot enligt särintresseperspektivet. Forskaren försöker ta 

reda på vad det är för bakomliggande faktorer som har format individens åsikter och hur de 

väljer att närma sig frågan i fokus. När forskaren kan svara på vem som gjorde vad och vilka 

som individen lyckats övertala att följa dennes förordade handlingsalternativ har analysper-

spektivets mål uppfyllts.
40

  

 

För att göra en analys utifrån särintresseperspektivet ställer forskaren följande frågor till den 

undersökta empirin:
41

 

1. Vilka är individerna som spelar? Vilket innebär, vilkas uppfattningar och värderingar 

har influerat de alternativ och val som gjorts? 
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2. Vilka faktorer formar respektive individs uppfattning, föredragna handlingsplan och 

ställning till den aktuella situationen? 

3. Vilka faktorer påvisar individernas genomslag i de olika handlingsalternativen och det 

fattade beslutet? 

4. Hur ser spelplanen ut? Hur möts de olika individerna för att argumentera, bereda och 

fatta beslut? 

Särintresseperspektivet skiljer sig radikalt från hur det rationella perspektivet ser på besluts-

processen. Istället för att se beslutsprocessen som ett arbete genomfört av en aktör (läs staten) 

för att ta fram det mest effektiva eller lönsamma lösningen på ett problem ser särintresseper-

spektivet processen som en kamp, med ständiga kompromisser mellan olika individer som var 

för sig anser att deras handlingsalternativ är det bästa. I detta självständiga arbete kommer 

särintresseperspektivet att lyftas upp till organisationsnivå och studera organisationernas 

kamp om inflytande i stället för enskilda individers.  

 

1.7 Definitioner 

Den grundläggande flygutbildningen inom Försvarsmakten består av två delar. Den första är 

GFU, Grundläggande Flygutbildning, vilket fram till i slutet av 2002 hölls vid F 10 Ängel-

holm. Den andra är GTU, Grundläggande Taktisk Flygutbildning, vilket fram till i slutet på 

2003 hölls vid F 16 Uppsala. Under försvarstransformationen ville politikerna flytta samman 

dessa två utbildningar till en och samma plats. När begreppet flygutbildning i olika konstellat-

ioner används syftar det i denna studie på både GFU och GTU eftersom beslutet handlar om 

att samordna dessa. 

Begreppet aktör inom Allisons särintresse-perspektiv förstås ursprungligen som enskilda in-

divider. Det är på individnivå som analysmodellen ursprungligen är utformad för. I denna 

studie kommer begreppet aktör istället stå för de grupper, partier, företag eller organisationer 

som var med i kampen om att vinna den diplomatiska striden. Anledningen till att lyfta be-

greppet till att röra olika konstellationer av fler individer är för att det inte är praktiskt görbart 

eller möjligt inom ramen för detta självständiga arbete att lokalisera och lyfta varje enskild 

individs egen agenda eller förespråkade handlingsalternativ.   

1.8 Operationalisering 
Under analysen av empirin kommer två av Allisons perspektiv användas. Till dessa perspektiv 

har en rad generella frågor formulerats för att göra det möjligt för forskaren att veta vilka svar 

hon ska söka efter inom respektive perspektiv. Eftersom Allisons teorier ursprungligen an-
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vändes för att studera politiska beslut rörande internationella relationer under kritiska skeden 

passar inte frågorna att använda rakt av i denna studie. Därför kommer frågorna till viss del 

omformuleras för att bättre uppfylla studiens syfte och frågeställningar.  

Det rationella perspektivet 

I analysen av empirin utifrån det rationella perspektivet kommer följande frågor ställas till 

materialet: 

1. Vilka är de säkerhetspolitiska och/eller nationella situationerna som föranleder att 

flygutbildningen ska flyttas? 

2. Vad är statens målsättning med att flytta flygutbildningen? 

3. Vilka är statens upplevda handlingsalternativ för att uppnå målsättningen? 

4. Vilka är de upplevda konsekvenserna för de olika handlingsalternativen? 

5. Vilket är statens bästa alternativ utifrån förutsättningarna? 

De olika argument som framhävs kommer att kategoriseras utifrån vilken typ av argument det 

rör sig om, exempelvis territoriella hot eller kostnadseffektivisering. Detta gör att en diskuss-

ion kan genomföras om de rationella övervägandena, i någon utsträckning, hör samman med 

territoriella hot eller någon annan typ av faktorer. Diskussionen gör det möjligt att förstå vad 

som var den huvudsakliga drivkraften för staten och även klargöra om det slutgiltiga beslutet 

låg inom de rationella övervägandena som gjordes under debatten.  

Särintresseperspektivet 

Särintresseperspektivet har i denna studie lyfts till organisatorisk nivå. I analysen av empirin 

utifrån särintresseperspektivet kommer följande frågor ställas till materialet: 

1. Vilka är aktörerna?  

2. Vilka faktorer formar respektive aktörs uppfattning, föredragna handlingsplan och 

ställning till den aktuella situationen? 

3. Vilka faktorer påvisar aktörernas genomslag i de olika handlingsalternativen och det 

fattade beslutet? 

4. Hur ser spelplanen ut? Hur möts de olika aktörerna för att argumentera, bereda och 

fatta beslut? 

Detta förändrade perspektiv är relevant att undersöka eftersom Sverige vid tiden styrdes av en 

socialdemokratisk minoritetsregering vilket innebar att de var tvungna att få stöd från andra 

partier för att få igenom sina förslag som presenterades i propositionerna. Socialdemokrater-

nas beroendeställning skapade utrymme för mindre partier att få mer inflytande i besluten, sett 



Joakim Hellman  OP SA 12-15 

Sida 16 av 38 
 

till antal mandat de innehade i riksdagen. Utöver de politiska partierna var även Försvarsmak-

ten en aktör i beslutsfattandet. Särintresseperspektivet tillåter studien att väga in Försvarsmak-

tens möjligheter till inflytande i beslutet om flygutbildningens placering. 

 

I den kritik som riktats mot Allisons modeller framkom att organisationsperspektivets och 

särintresseperspektivets resultat ofta är svåra att särskilja. Detta motiverar ytterligare att en 

sammanslagning av perspektiven inte bör ses som någon större förlust.  

 

1.9 Disposition 
Inledningsvis introduceras det politiska läget i Sverige som rådde inför och under den tid som 

frågan om flygutbildningen behandlades. Även det säkerhetspolitiska läget som presenterades 

av regeringen 1999 återges i korthet för att få en bild av inom vilka premisser som beslutspro-

cessen utspelades.  

Därefter genomförs analysen utifrån två av Allisons perspektiv. Där presenteras den politiska 

processen och de operationaliserade frågorna besvaras. De svar som ges i analysen diskuteras 

därefter i diskussionskapitlet. De argument som framförts och det beslut som tagits diskuteras 

utifrån begreppen avterritorialisering, internationellt samarbete, normalisering, försvarsför-

måga och kostnadsbesparing. Detta görs för att kunna besvara om beslutet fattats på något 

som kan ses som rationella grunder eller om beslutet endast fattats till följd av en kamp mel-

lan olika särintressen. Därefter lyfts diskussionen om svaren från de två delfrågeställningarna 

till att försöka besvara huvudfrågeställningen: Varför togs beslutet att placera den militära 

flygutbildningen på Malmen i Linköping? 

Slutligen sammanfattas det som framkommit i analysen och diskussionen i avslutningen. Re-

sonemang kring metod, material, teorival och vilket bidrag studien har gjort förs även det i 

avslutningen.  

2. Introduktion  
Den 20 september 1998 vann Socialdemokraterna riksdagsvalet med 36,38% av rösterna och 

bildade efter det en svag minoritetsregering med Göran Persson som statsminister.
42

 Knappt 

fyra månader efter riksdagsvalet presenterade försvarsberedningen en rapport, ”Förändrad 

omvärld – omdanat försvar” (Ds 1999:2). Försvarsberedningens rapport var mycket omfat-
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tande och kom att lägga grunden till de försvarsbeslut som fattades under mandatperioden 

1998-2002.
43

  

Rapporten föreslog att den militära förmågan skulle tillåtas sjunka till en nivå så att bara 

grundläggande förmåga att möta väpnade angrepp upprätthölls över tiden, samtidigt som en 

ökad förmåga att delta i internationella insatser samt anpassningsförmåga skulle byggas upp. 

Detta var en följd av det gynnsamma säkerhetsläget som beredningen såg samt målsättningen 

att övergå från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar.
44

 Därför föreslog berednigen att den 

närmsta tiden skulle 

 … leda till en minskning och ominriktning av Försvarsmaktens organisation, av 

antalet förband i krigsorganisationen, av antalet enheter av olika vapensystem, av 

antalet utbildningsplattformar och av omfattningen av olika stödfunktioner. Mate-

rielanskaffningen bör reduceras med hänsyn till det nya säkerhetspolitiska läget 

och den nya organisationens förändrade behov. En förnyelse och utveckling 

kommer, trots begränsningarna i invasionsförsvaret, att erfordras för internation-

ella insatser och för att vi skall kunna följa med i den militärtekniska utvecklingen 

och skapa handlingsfrihet för framtiden.
45

 

 

Vid mandatpariodens början fanns det i Sverige sex stycken flygflottiljer F 4 i Östersund, F 7 

i Såtenäs, F 10 i Ängelholm, F 16 i Uppsala, F 17 i Ronneby och F 21 i Luleå. Anskaffningen 

av och omskolningen till JAS 39 var i full gång och riksdagen hade i Försvarsbeslut 96 fattat 

beslut om att Flygvapnet 2006 som målsättning skulle bestå av 12 divisioner JAS 39 och 1 

division JA 37.
46

 Den grundläggande flygutbildningen GFU var lokaliserad till F 10 i Ängel-

holm och den grundläggande taktiska flygutbildningen låg i Uppsala, F 16. Placeringen av de 

båda flygutbildningarna var en följd av att F 5 med Krigsflygskolan lades ner i och med För-

svarsbeslut 96.
47

 (se Bilaga 1 över Sveriges flottiljer) 
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3. Analys 

3.1 Analys enligt det rationella perspektivet 

Vilka är de säkerhetspolitiska och/eller nationella situationerna som föranleder 

att flygutbildningen ska flyttas? 

Det gynnsamma säkerhetspolitiska läget som regeringen presenterade i Ds 1999:2 kom att 

lägga grunden för de långsiktiga försvarsbeslut som fattades under mandatperioden.
48

 I rege-

ringens i prop. 1999/2000:30 beslutades att Försvarsmakten skulle övergå till ett insatsförsvar 

som tillsammans med alla de europeiska säkerhetsorganisationerna skulle arbeta för att mot-

verka spridning av konflikter globalt.
49

 Dessutom skulle Försvarsmakten ha förmågan att an-

passas om det säkerhetspolitiska läget skulle förändras framöver.
50

 Dessa förutsättningar 

ledde till att regeringen föreslog i propositionen Det nya försvaret (prop. 1999/2000:30) att 

Flygvapnet från 2005 skulle bestå av 8 divisioner med JAS 39 Gripen men att det under om-

skolningstiden från Viggen till Gripen skulle finnas ytterligare två divisioner, för att säker-

ställa att den planerade omskolningen gick enligt Försvarsmaktens planer.
51

 Dessa åtta divis-

ioner skulle fördelas på fyra flottiljer med två divisioner vardera. Under omskolningstiden 

samt det väntade behovet av exportstöd av Viggen- eller Gripenutbildning skulle en femte 

flottilj behövas.
52

  

I linje med regeringens förslag om behovet av antal flottiljer föreslogs att Skånska flygflottil-

jen F 10 skulle läggas ner senast den 31 december 2002.
53

 Innan flottiljen kunde läggas ner 

måste först beslut fattas var Flygskolan, då belägen vid F 10, skulle flyttas för att inte riskera 

att utbildningen av nya piloter eller omskolningen till Gripen blev lidande.
54

 Försvarsutskottet 

kom med sitt betänkande på regeringens proposition den 10 februari 2000 där man biföll rege-

ringens förslag att lägga ner F 10. Dock ansåg utskottet att Flygvapnet i framtiden enbart 

skulle bestå av fyra flottiljer och inte av fem som var förslaget. Dessutom hemställde utskottet 

att de två aktiva divisionerna vid Upplands flygflottilj F 16 skulle avvecklas för att möta mål-

sättningen att Flygvapnet ska bestå av totalt åtta divisioner. Regeringen skulle återkomma till 

riksdagen med förslag på vart den grundläggande flygutbildningen skulle placeras samt rö-

                                                 
48

 Edström & Gyllensporre. 2014.s.94 
49

 Ds 1999:2.s.86 
50

 Ds 1999:2.s.164 
51

 Regeringen. Regeringens proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret.(1999).s.57 
52

 Prop.1999/2000:30.s.70 
53

 Prop.1999/2000:30.s.61 
54

 Prop.1999/2000:30.s.86 



Joakim Hellman  OP SA 12-15 

Sida 19 av 38 
 

rande exportstöd och utbildning av utländska flygförare.
55

 Riksdagen beslutade att bifalla ut-

skottets betänkande.  

Vad är statens målsättning med att flytta flygutbildningen? 

För att kunna fortsätta den för statens mycket viktiga omskolningen till JAS 39 Gripen be-

hövdes ett beslut om vart den grundläggande flygutbildningen, GTU och GFU, skulle vara 

placerad efter att beslutet om att F 10 skulle läggas ner. Målsättningen med hela omorganisat-

ionen av grundorganisationen var:  

 

… effektivitet och långsiktighet. I framtiden behövs ett mindre antal organisat-

ionsenheter än idag för utbildning som har till uppgift att försörja insatsorgani-

sationen och därutöver erforderliga kompetenser. Med färre utbildningsplatser 

ökar betydelsen av att de kvarvarande enheterna medger goda utbildningsbeting-

elser inom ramen för låga fasta kostnader och att de klarar framtida miljökrav.
56

 

 

En annan målsättning men flytten av flygutbildningen var att i största mån inte störa omskol-

ningen och utbildningen av nya piloter.
57

 Dessutom ville staten uppnå ökad internationell 

samverkan kring utbildningen samt att i så stor utsträckning som möjligt samordna den civila 

och militära flygutbildningen.
58

 

Vilka är statens upplevda handlingsalternativ för att uppnå målsättningen? 

I regeringens proposition 1999/2000:30 argumenteras för att den grundläggande flygutbild-

ningen måste placeras så att den har tillgång till korsande landningsbanor för att utbildningen 

ska kunna utföras på ett säkert och rationellt sätt. Korsande landningsbanor fanns då vid F 7 

och F 16, efter beslutet att lägga ner F 10. För att möta målsättningen att inte störa omskol-

ningen till JAS 39 Gripen förordades att inte placera utbildningarna på F 7 på grund av den 

omfattande Gripenverksamhet som bedrevs där. Det samt att en samlokalisering av utbild-

ningarna skulle leda till synergieffekter och möjlighet att erbjuda exportstöd ledde till att rege-

ringen förordade en placering till F 16 i Uppsala.
59
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För att uppnå samverkan mellan civil och militär flygutbildning föreslogs att samverkan under 

vissa moment kunde ske mellan utbildningarna. Dock ansågs fördelarna med att samlokalisera 

utbildningarna inte vara stora och därför föreslogs inget konkret förslag för detta.
60

 Det ansågs 

inte som möjligt för Sverige att, under den omstrukturering som skedde vid tiden, planera för 

en internationell samordnad flygutbildning i Sverige. Detta skulle istället vara något som de 

europeiska flygvapencheferna skulle fortsätta diskutera för att utröna om och var en sådan 

utbildning skulle kunna placeras.
61

 

Efter att riksdagen fattat beslutet att även lägga ner Upplands flygflottilj F 16 efter att ha bi-

fallit försvarsberedningens betänkande bet. 2000/2001:FöB2 där även det beslutades att den 

grundläggande flygutbildningen skulle placeras vid någon av de fyra kvarvarande flottiljerna 

var det ursprungliga alternativet att placera utbildningen vid F 16 inte längre genomförbart. 

Handlingsalternativen som efter riksdagsbeslutet fanns var en placering till en eller flera av de 

kvarvarande flottiljerna F 4, F 7, F 17 och F 21.
62

 En arbetsgrupp sammansatt av regeringen 

med representanter från Försvardepartementet och Försvarsmakten ansåg dock inte att någon 

av flottiljerna uppfyllde de krav som ställts för placeringen av flygutbildningarna. Därför un-

dersökte arbetsgruppen andra militära flygplatser för att se om någon av dessa skulle fungera 

för flygutbildningen. Arbetsgruppen kom fram till att Malmens flygplats var det alternativ 

som bäst uppnådde de krav som ställts.
63

 

Vilka är de upplevda konsekvenserna för de olika handlingsalternativen? 

Att förlägga GFU och GTU till F 16 hade medfört att man sluppit investera i en ny landnings-

bana för att åstadkomma korsande landningsbanor, som hade behövts göras på flertalet av 

flottiljerna, samt att omskolningen till Gripen hade blivit mindre påverkad än om de placerats 

på F 7.
64

 Dock ansågs det inte vara långsiktigt hållbart med fortsatt militär flygverksamhet i 

Uppsala.
65

 Eftersom det dessutom tidigare fattats beslut om att det behövdes fyra flottiljer för 

att Flygvapnet skulle klara av att genomföra planerad verksamhet efter 2004 hade flytten av 

flygutbildningarna till Uppsala inneburit att det egentliga antalet flottiljer blivit fem. Detta 

hade inneburit ökade kostnader och inte uppfyllt målsättningen om få utbildningsorter.
66
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Det hade dock lett till en god långsiktighet avseende operativ förmåga, möjlighet att upprätt-

hålla flygvapnets infrastruktur över ytan samt att det hade mött de hårda miljökraven och tillå-

tit civilflyget utökat nyttjande av luftrummet. Dessutom hade förslaget med fyra flottiljer med 

två divisioner vardera samt en utbildningsflottilj i form av F 16 gjort det möjligt att upprätt-

hålla förmågan att tillfälligt basera Gripen på F 16, vilket sågs som mycket viktigt av opera-

tiva skäl samt att det varit möjligt att ge exportstöd vid F 16.
67

 

 

Arbetsgruppen som sattes samman av regeringen undersökte möjligheterna att placera flygut-

bildningarna vid någon av de kvarvarande flottiljerna. Eftersom ingen av flottiljerna hade kor-

sande landningsbanor, som var ett krav för att kunna bedriva flygutbildning och skarp Gripen-

verksamhet på samma flygflottilj, behövdes en ny landningsbana byggas på den valda flottil-

jen. Arbetsgruppen kom fram till att det fanns två flottiljer där det var möjligt att placera flyg-

utbildningen men att det hade krävts investeringar på ca 420 respektive 800 miljoner kronor. 

Att placera utbildningen på något av dessa alternativ hade dock inneburit så stora konsekven-

ser för Försvarsmakten i form av insatsorganisationens förmåga, verksamhetsbetingelser på 

flottiljerna samt möjligheten till exportstöd att inget av alternativen kunde förordas.
68

 

 

Inom riksdagsbeslutet ansåg arbetsgruppen dock att det fanns utrymme att även placera ut-

bildningen till ett detachement till en av de karvarande flottiljerna. Därför fortsatte arbets-

gruppen sitt arbete med att undersöka möjligheterna till en lösning där flygutbildningen place-

rades till ett detachement. De kriterier som användes under urvalsarbetet var: 

 

– Lokaliseringen skulle uppfylla de grundläggande kraven för att kunna genomföra GFU 

respektive GTU. 

– Verksamhetsförutsättningarna skulle medge att GFU och GTU lokaliseras till samma 

plats. 

– Samordningseffekter med annan försvarsverksamhet skulle uppnås. 

– På lokaliseringsplatsen skulle Försvarsmakten bedriva flygverksamhet både i dagsläget 

och efter det att F 10 i Ängelholm och F 16 i Uppsala har lagts ned.
69
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Utifrån dessa kriterier var det tre flygplatser som uppfyllde kraven. Dessa var detachementen 

Säve i Göteborg, Malmen i Linköping och Visby. Av dessa var det Malmen i Linköping som 

bäst uppfyllde kraven. En placering till Malmen skulle leda till lägre investeringskostnader, ca 

200 miljoner kronor, huvudsakligen eftersom det redan fanns korsande landningsbanor och att 

behovet att bullerisolera byggnader var lågt eftersom det redan flögs med stridsflyg på Mal-

men.
70

 Dessutom medförde alternativet att all militär grundläggande flygutbildning samlades 

till Malmen eftersom helikopterflygutbildningen redan var belagd där. Slutligen ledde alterna-

tivet till att den operativa förmågan på de kvarvarande flottiljerna förblev hög då divisionerna 

inte skulle behöva samsas på flottiljen med skolverksamheten. En negativ konsekvens med att 

placera flygutbildningen till Malmen var att flytten av GFU från F 10 i Ängelholm inte kunde 

genomföras i ett steg. Kullen med blivande piloter som påbörjade sin utbildning hösten 2002 

genomföra första delen av utbildningen i Ängelholm för att sen flytta till F 16 och slutföra 

utbildningen under våren 2003 i Uppsala eftersom F 10 skulle läggas ner senast den 31 de-

cember 2002. Därefter kunde både GFU och GTU flyttas från F 16 till Malmen under somma-

ren 2003.
71

 Detta kunde leda till problem för framförallt flyglärana som skulle bli tvungna att 

först flytta till Uppsala och sen till Malmen. Vilket kunde leda till att vissa lärare istället valde 

att säga upp sig vilket hade inneburit stora problem i omskolningen och utbildningen av nya 

piloter.  

 

Vilket är statens bästa alternativ utifrån förutsättningarna? 

Att placera flygutbildningen på F 16 i Uppsala var det alternativ som medförde att de flesta av 

målsättningarna uppfylldes. De positiva konsekvenserna var fler än de negativa. Men ef-

tersom det beslutades att F 16 skulle läggas ner försvann det handlingsalternativet. 

Det bästa alternativ efter riksdagsbeslutet den 16 maj 2001 var att placera flygutbildningen på 

Malmen. Det var den billigaste lösningen eftersom investeringsbehovet på Malmen var rela-

tivt lågt. Det var den mest långsiktigt hållbara lösningen eftersom det gav de kvarvarande flot-

tiljerna utrymme att helt fokusera på att bedriva sin ordinarie verksamhet inom divisionerna, 

utan att behöva dela flygplats med flygutbildningen. Under det första året när flytten skulle 

göras fanns det en risk att flyglärarna och den aktuella kullen som utbildades skulle påverkas 

negativt. Malmen skulle dock därefter utgöra den bästa platsen för att kunna bedriva utbild-

ningen av nya piloter ostört. Dessutom uppnådde valet att placera på Malmen målsättnigen 
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med att ha få utbildningsorter i och med att flygutbildningen och helikopterutbildningen sam-

ordnades till en plats.  

3.2 Analys enligt särintresse-perspektivet 

Vilka är aktörerna? 

Aktörerna som deltagit i beslutsprocessen i frågan om flygutbildningens placering är ”Rege-

ringen” och då i huvudsak försvarsdepartementet som utöver Socialdemokraterna också stöd-

des av Centerpartiet i försvarsfrågor.
72

 Den andra aktören är ”Försvarsutskottet”. Ledarmö-

tena i utskottet var fördelade så att sex stycken representerade Socialdemokraterna, fyra 

stycken Moderaterna, två stycken för respektive Vänsterpartiet och Kristdemokraterna medan 

Miljöpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet hade en ledarmot vardera. Fördelningen av ledar-

möten gjorde att Socialdemokraterna behövde stöd från minst två ytterligare ledarmöten, utö-

ver Centerpartiets, för att ha majoritet i utskottet. Situationen i utskottet ledde till starka mot-

sättningar mellan partierna vilket bland annat kan förstås i och med de många reservationer 

som lämnades i betänkandet av propositionerna.
73

 Den tredje aktören i beslutsprocessen var 

Försvarsmakten. 

Vilka faktorer formar respektive aktörs uppfattning, föredragna handlingsplan 

och ställning till den aktuella situationen? 

Försvarsdepartementet föreslog i proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret att stora ner-

läggningar inom försvaret var nödvändigt för att anpassas till rådande omvärldssituation.
74

 

Dessutom höll Sverige på att återhämta sig från den svåra ekonomiska kris som rått under 

1990-talet, vilket gjorde att man ville minska kostnaderna inom Försvarsmakten. Därför be-

slutade regeringen om att sänka försvarbudgeten, något som de fick stöd av ifrån Vänsterpar-

tiet och Miljöpartiet.
75

 Resonemangen om att nerläggningar och omstrukturering var nödvän-

digt delades av samtliga aktörer. Dock var de olika aktörerna inte helt överens om omfatt-

ningen eller orsakerna till nerläggningarna. 

I propositionen föreslogs att Flygvapnet från 2005 skulle bestå av åtta stridsflygdivisioner 

fördelade på fyra flygflottiljer. Under omskolningen till JAS 39 Gripen behövdes det dock en 
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extra flottilj och två extra divisioner.
76

 Försvardepartementet ansåg att den enda plats som 

passade att placera flygutbildningen på var i Uppsala på F 16 eftersom det var den enda flottilj 

med korsande landningsbanor och det inte påbörjats någon Gripenverksamhet. Departementet 

ansåg att en lösning där flygutbildningen samlades till F 16 och de åtta divisionerna fördela-

des på de kvarvarande fyra flottiljerna gav goda operativa förutsättningar samt mötte både de 

hårda miljökraven och den civila flygverksamhetens behov.
77

 

Försvarsutskottet biföll huvuddelen av propositionen och som helhet höll utskottet med om 

den omvärldanalys och omstrukturering som förordades i propositionen. Utskottet höll med 

om regeringens förslag att Flygvapnet skulle bestå av åtta flygflottiljer och att de två strids-

flygdivisioner som fanns vid F 16 skulle läggas ner. Dock ansåg utskottet att Flygvapnet som 

helhet endast skulle bestå av fyra flottiljer och att frågan om flygutbildningen skulle undersö-

kas närmare. Motiven med att inte bifalla regeringens förslag att placera flygutbildningarna 

till F 16 var att utskottet ansåg det vara viktigt att fortsatt undersöka möjligheterna för inter-

nationellt samarbete samt samarbete mellan civil och militär flygutbildning innan beslut 

kunde tas.
78

 

Flera reservationer och särskilda yttranden lämnades i betänkandet. Framförallt var de tre 

borgliga oppositionspartierna mest kritiska till propositionen. Alla tre partier ansåg att propo-

sitionen borde avslås i sin helhet. Det huvudsakliga motivet som lyftes var att försvarspropo-

sitionen hade konstruerats utifrån de kraftigt minskade ekonomiska ramarna, som regeringen 

tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet beslutat om, i stället för att grunda den på 

försvarets behov.
79

  

Miljöpartiet och Vänsterpartiet var båda kritiska till den fortsatta anskaffningen av JAS 39 

och argumenterade för att beställningen hade gjorts för att uppfylla invasionsförsvarets krav, 

vilket inte längre var aktuellt eftersom försvaret nu skulle övergå till ett insatsförsvar. Med 

fortsatta anskaffningar skulle Flygvapnet bli överdimensionerat och kostnaderna ansågs 

ohållbara.
80

 Moderaterna kom med ett särskilt yttrande där de föreslog att Flygvapnet skulle 

bestå av fyra flottiljer med en division i drift per flottilj med en utökad förmåga till tillväxt 

upp till 12 divisoner totalt om säkerhetsläget förändrades. Detta skulle leda till effektivare 
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användning av resurser och rum i budgeten för fortsatta investeringar och utveckling av Gri-

pen och dess vapensystem.
81

 

Även bland Socialdemokraterna fanns det delade uppfattningar om hur Flygvapnet skulle or-

ganiseras. Ett av ledarmötena ansåg att beslutet att lägga ner F 10 hade fattats i stort sett en-

bart på lokalpolitiska grunder och att det därför borde ogillas.
82

 Även Miljöpartiet ansåg att F 

10 skulle finnas kvar och att flygutbildningen skulle bedrivas där. De argumenterade för att 

nerläggningen av F 10 skulle innebära att de ekonomiska investeringar som gjort på flottiljen 

skulle bli bortkastade samt att det ur miljösynpunkt var bättre att fortsätta bedriva verksam-

heten på F 10 jämfört med på F 17. Därför ansåg Miljöpartiet att F 17 skulle läggas ner istäl-

let. Vidare ansåg Miljöpartiet att flygutbildningen inte skulle bedrivas på F 16 på grund av 

den stora risken för kollision med den civila flygverksamheten runt Arlanda.
83

  

Trots reservationer och särskilda yttranden röstades utskottets förslag till beslut igenom i riks-

dagen den 30 mars 2000.
84

  

Regeringen återkom till riksdagen med en ny proposition rörande frågorna kring placeringen 

av flygutbildningen och samverkan mellan civil och militär flygutbildning den 16 november 

2000.
85

 I propositionen hävdade regeringen fortsatt att flygskolans bästa framtida placering 

var i Uppsala. Argumenten till detta var fortsatt att flygskolan behövde korsande landningsba-

nor och eftersom F 7 hade en så pass viktig roll i omskolningen till Gripen var F 16 det enda 

möjliga alternativet sett till befintliga flygflottiljer. En placering till Uppsala var även mer 

ekonomiskt och enklare samt förde med sig bättre produktionsförutsättningar än en flytt till 

exempelvis Ljungbyheds flygfält som undersöktes i propositionen.
86

 Som en följd av rege-

ringens förslag att placera flygutbildningen i Uppsala föreslogs även att Flygvapnets Uppsala-

skolor F 20 samt Upplands flygflottilj F 16 skulle läggas ner, för att göra plats åt Flygstrids-

skolan som skulle inrymma F 20:s verksamhet samt den nya samlade flygutbildningen.
87

 

Försvarsutskottet ogillade regeringens förslag angående placering av flygskolan men biföll 

däremot förslaget om nerläggning av F 16. Betänkandet föregicks dock av stora splittringar 

mellan utskottets ledarmöten. Moderaterna ville ogilla propositionens förslag och ansåg istäl-
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let att beslutet om nerläggning av F 10 och F 16 skulle rivas upp och att en ny utredning i frå-

gan om hela flygvapnets organisation skulle göras. Detta för att ta till vara på de investeringar 

som gjorts, för att kunna ta ställning till Försvarsmaktens rekommendation samt för att inte 

riskera omskolningen och utbildningen av piloter.
88

  Även Kristdemokraterna ville avslå pro-

positionen och var likt Moderaterna av uppfattningen att beslutet att lägga ner F 10 och med 

det flytta flygutbildningen borde rivas upp.
89

 Miljöpartiet och Vänsterpartiet höll med propo-

sitionen om att F 16 skulle läggas ner men ansåg inte att flygskolan skulle flyttas till Uppsala. 

Båda partierna såg istället fortsatta nerläggningar eller omstruktureringar inom Flygvapnet. 

Dessutom ansåg båda att beslutet att lägga ner F 10 skulle brytas upp och att flygskolan skulle 

placeras där.
90

 

Försvarsmakten blev tillfrågad att komma med synpunkter och yttranden i samband med för-

svarsutskottets arbete.
91

 Försvarsmakten valde att genomföra en analys bestående av alla 

kvarvarande flottiljer och endast försöka komma fram till den bästa lösningen utifrån För-

svarsmaktens syvinkel, hänsyn togs inte om lösningen var politiskt genomförbar eller inte.
92

 

Det förslag som föreslogs var att Flygvapnet skulle bestå av fyra flottiljer med totalt åtta di-

visioner samt att flygskolan skulle inordnas i någon av de befintliga flottiljerna. Dock ansågs 

den bästa lösningen utifrån försvarets hänseende vara två divisioner på F 7, en division samt 

flygskola på F 16, två divisioner på F 17 och tre divisioner på F 21.
93

 Försvarsmaktens moti-

vering till vald organisation var att den bäst tillgodosåg försvarets operativa krav och gör det 

möjligt att samordna flygutbildningen i Uppsala. Överlag ansågs förslaget ge goda flygöv-

ningsbetingelser samt att det gav låga kostnader för bullerisolering. Lösningen kunde vara 

riskabel på kort sikt eftersom F 10 läggs vilket kunde skapa problem i omskolningen till JAS 

39 men på längre sikt ansågs det som den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen.
94

 

Efter att försvarutskottets betänkande röstats igenom i riksdagen den 16 maj 2001 satte rege-

ringen samman en arbetsgrupp för att slutligen komma fram till vart flygutbildningen skulle 

placeras. Tankegångarna och resonemangen presenterades tidigare i föregående analys utifrån 
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det rationella perspektivet. Regeringens slutgiltiga beslut blev att placera flygutbildningen på 

Malmen i Linköping.
95

 

Försvarsutskottet behandlade ett flertal motioner som inkommit till riksdagen i frågan om 

placeringen av flygskolan. Alla motioner lämnades dock in innan regeringen fattade beslut om 

att flygskolan skulle placeras på Malmen. Majoriteten i utskottet hade inga invändningar mot 

regeringens beslut och valde att avslå samtliga motioner rörande flygutbildningens place-

ring.
96

 Endast Moderaterna röstade mot utskottets betänkande den 22 mars 2002 och kom 

istället med en egen reservation.
97

 I reservationen menade Moderaterna att regeringen gått 

utanför dess befogenheter genom sitt beslut, regeringen skulle enligt Moderaterna ha åter-

kommit till riksdagen när det visade sig att flygutbildningen inte kunde placeras vid en av de 

kvarvarande huvudflygflottiljerna.
98

 

Vilka faktorer påvisar aktörernas genomslag i de olika handlingsalternativen och 

det fattade beslutet? 

Regeringen förespråkade under hela beslutsprocessen att flygutbildningen skulle placeras i 

Uppsala på F 16. Så blev det inte, istället fick regeringen hitta en lösning som man tidigare 

inte ens övervägt. Detta kan tydligt ses som ett bevis på det förhållandevis svaga genomslags-

kraft regeringen hade i frågan. Grunden i regeringens oförmåga att få igenom sina förslag var 

det låga mandat som regeringen vid tiden hade. I utskottet hade Socialdemokraterna och Cen-

terpartiet bara sju ledarmöten av totalt 17. Vilket ledde till att de var tvungna att kompromissa 

för att inte få sina propositioner avslagna i sin helhet.  

Framförallt verkar Miljöpartiet och Vänsterpartiet vara de partier i försvarsutskottet som fått 

mest inflytande i beslutsprocessen. Partierna var de som var mest kritiska mot hela JAS 39 

satsningen och var även de partier som försökte minska försvarsmaktens budget så mycket 

som möjligt. Detta är tydligt i och med den budget som Försvarsmakten fick.
99

 Dessutom kan 

det utläsas genom de reservationer och särskilda yttranden som partierna lämnade i samband 

med utskottets betänkande 2000/01: FöU2.
100

 En bidragande faktor till att Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet fick så mycket inflytande i beslutsprocessen kan vara det faktum att den bor-
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gerliga oppositionen med Moderaterna i spetsen vägrade samarbeta eller föra en kompromiss-

diskussion med Socialdemokraterna. Den inställningen blir tydlig sett till de särskilda yttran-

den som partierna lämnade under betänkandet 1999/2000:FöU2.
101

 Den bogerliga inställning-

en att inte kompromissa med Socialdemokraterna, och istället kontinuerligt vilja avslå propo-

sitionerna ledde till att de fick mycket lite, om något, inflytande i frågan om flygutbildningens 

placering. För att regeringens propositioner inte skulle avslås var därför Socialdemokraterna 

tvungna att låta sig influeras av Miljöpartiet och Vänsterpartiet i utskottet för att inte även de 

skulle avslå propositionerna. 

Försvarsmakten fick yttra sin uppfattning om hur Flygvapnet bäst organiseras i samband med 

försvarsutskottet betänkande 2000/01: FöU2. Det förslag som lämnades fick inget genomslag 

hos varken utskottet eller senare när beslut fattades. Istället plockades enbart vissa stycken ut 

ur Försvarsmaktens förslag och användes som argument för att stärka utskottets föreslagna 

handlingsalternativ, trots att det tydligt skilde sig från Försvarsmaktens.
102

   

När det slutgiltiga beslutet sen fattades att flygutbildningen placeras till Malmen är det svårt 

att peka ut någon särskild aktör som fått sin vilja igenom. Beslutet innebar att Flygvapnet be-

stod av fyra flygflottiljer med två divisioner vardera och ytterligare ett verksamhetsställe där 

flygutbildningen bedrevs. Vilket var i stora drag den lösning som regeringen ville ha redan i 

propositionen 1999/2000:30.
103

 Dock blev F 16, som regeringen och Försvarsmakten från 

första början velat ha kvar och placera flygskolan till, nerlagt. Flygvapnet fick behålla fyra 

flottiljer som inte behövde störas av varken flygutbildning eller ombyggnader av landnings-

banor och liknande. Detta gjorde att den fortsatta omskolningen till JAS 39 kunde fortsätta i 

stort sätt enligt planerna, det var dessutom det billigaste alternativet för Försvarsmakten.
104

 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet lyckades få F 16 nerlagt vilket de ansåg var bra för att inte 

riskera kollisioner med civilflyg samt att det skulle gynna tillväxten i Uppsala-regionen. De 

aktörer som inte lyckades få igenom några av sina handlingsalternativ var Moderaterna, 

Kristdemokraterna och Folkpartiet.   

Hur ser spelplanen ut? 

Den politiska debatten och turerna kring beslutet om flygutbildningens placering var många 

men höll sig i huvudsak inom det som kan ses som en normal politisk debatt. Regeringen 
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samarbetade med Centerpartiet i försvarsfrågor, ett samarbete som enligt Socialdemokraternas 

partiledare Göran Persson var fruktsamt.
105

 Socialdemokraterna mötte de övriga partierna för 

överläggande i försvarutskottet. I utskottet var splittringen stor och de borgerliga partierna 

vittnar om bristfällig kommunikation genom att hävda att Socialdemokraterna inte velat dis-

kutera försvarsfrågor med dem.
106

 

Försvarsmakten blev tillfrågat att delta i beslutsprocessen av försvarsutskottet under dess be-

tänkandearbete under 2001. När Försvarsmakten hade formulerat sitt förslag för flygvapnets 

organisation möttes representanter från Försvarsmakten och försvarsutskottet för att diskutera 

de föreslagan lösningarna.
107

 Detta var ett av få om inte det enda tillfälle då fler än ÖB träf-

fade politikerna för att försöka få inflytande i beslutsprocessen. Bara några dagar efter att För-

svarsmakten presenterat sitt förslag till utskottet valde flygvapnets generalinspektör Mats 

Nilsson att skriva en insändare till SVD där han öppet kritiserade politikerna och hävdade att 

deras oförmåga att fatta ett långsiktigt beslut i frågan medförde stora konsekvenser för Flyg-

vapnet.
108

  

Försvarministern vid tiden, Björn von Sydow, och ÖB Owe Wiktorin vittnar båda om att de 

hade ett nära samarbete under deras respektive tid som makthavare. Även om menadsskillna-

der förekom fanns en grundläggande förståelse och en god personkemi mellan dem.
109

 

4. Diskussion och Resultat 

4.1 Diskussion utifrån det rationella perspektivet 

Det säkerhetspolitiska läget och den politiska viljan att transformera Försvarsmakten till ett 

insatsförsvar med möjlighet till anpassning var drivkraften i försvarstransformationen i stort 

under den studerade tiden. Flygutbildningen behövde flyttas eftersom F 10 skulle läggas ner. 

Målsättningarna med flytten av flygutbildningen var att den slutgiltiga placeringen skulle vara 

långsiktigt hållbar samt effektiv, framförallt ur ett kostnadsperspektiv. Omskolningen och 

utbildningen av nya piloter skulle störas i så liten omfattning som möjligt och om möjligt 

önskades samordning dels internationellt samt av civil och militär flygutbildning.  
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Det upplevda handlingsalternativet var till en början huvudsakligen en placering till F 16 i 

Uppsala. Konsekvenserna med en placering till F 16 var: 

 Kostnadseffektivt – Ingen ny landningsbana behövde byggas.  

 Omskolningen till Gripen ostörd – Omskolning hade inte påbörjats vid F 16 och F 7 

kunde fortsätta sin. 

 Goda operativa förutsättningar – fortsatt möjligt att basera stridsflyg vid F 16. 

 Civila flygverksamheten i södra Sverige hindras inte. 

 Exportstöd möjliggjorts. 

 Fler verksamhetsorter – fyra stridsflygflottiljer och en utbildningsflottilj. 

 Långsiktigt dyrare. 

 Risk att civila flygverksamheten i Stockholmsområdet störs. 

När det beslutades att F 16 skulle läggas ner och att flygutbildningen skulle förläggas till en 

eller flera av de då fyra kvarvarande flottiljerna var handlingsalternativen en placering till 

någon av de fyra flygflottiljerna eller till Malmen som skulle bli ett detachement till F 17. 

Konsekvenser med att placera utbildningen vid någon av flygflottiljerna var: 

 Få verksamhetsorter – låga driftkostnader. 

 Behov av en ny, korsande, landningsbana. 

 Hög investeringskostnad – framförallt för bygge av landningsbana, beräknad kostnad 

420 respektive 800 miljoner kronor. 

 Stor negativ inverkan på operationell förmåga och verksamhetsbetingelser. 

 Ej möjlighet till exportstöd. 

Konsekvenser med att placera utbildningen på Malmen var: 

 All militär flygutbildning samordnas – både flygutbildningen och helikopterutbild-

ningen bedrivs på Malmen. 

 Låga investeringskostnader – huvudsakligen eftersom det fanns korsande landnings-

banor, beräknad kostnad cirka 200 miljoner kronor. 

 Hög operativ förmåga på resterande flygflottiljer. 

 Risk att utbildningen av nya piloter påverkades negativ i inledningsfasen. 

Det framgår tydligt när konsekvenserna studeras att en placering av flygutbildningen till F 16 

hade varit det mest rationella utifrån de målsättningar som fanns. Men när beslut fattades om 
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nerläggning av F 16 och att flygutbildningen skulle placeras vid någon av de kvarvarande 

verksamhetsorterna var det Malmen som var det mest rationella alternativet utifrån de upp-

satta målsättningarna. Men eftersom Allisons rationella perspektiv syftar till att undersöka 

hela beslutsprocessen och det beslut som togs som en följd av rationella argument kan beslu-

tet att förlägga flygutbildningen på Malmen sägas i huvudsak inte var rationellt, men det fanns 

rationella överväganden under beslutsprocessen. 

Det i beslutsprocessen som kan ses som rationellt är att staten ville uppnå en kostnadseffektiv 

och långsiktig lösning. Det slutgiltiga beslutet att placera flygutbildningen på Malmen var det 

mest kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara lösningen, utifrån de handlingsalternativ som 

fanns mot slutet. Dessutom gjorde beslutet att den operativa verksamheten på de kvarvarande 

flottiljerna förblev hög. Men om vi ser till hela processen så hade en placering till F 16 gett 

bättre operativ förmåga för Flygvapnet i stort och dessutom förenklat Sverige möjlighet att ge 

exportstöd. Alla dessa rationella överväganden hör samman med överväganden om faktorer 

som kostandseffektivisering, operativ förmåga och långsiktighet.  

Försvarstransformationen i Europa har drivits av avterritorialisering, internationellt samarbete 

och normalisering. Rationella överväganden i beslutsprocessen utifrån dessa punkter har inte 

fått någon framträdande roll. Frågan om avterritorialisering, avsaknaden av hot mot Sveriges 

territorium, diskuteras inte ingående men med nerläggningen av F 16 visar staten att hotet mot 

Sverige och dess huvudstad anses som lågt. Vilket kan påvisa att Sverige delar övriga Europas 

uppfattning om avterritorialisering. Dock tyder argumenten under beslutsprocessen på att de 

huvudsakliga drivkrafterna var kostandsrelaterade och inte det faktum att det skett en 

avterritorialisering. Avterritorialisering saknar därför större förklaringsförmåga i varför beslu-

tet togs. Möjlighet till internationellt samarbete var något som staten ville uppnå genom place-

ringen av flygutbildningen. Dock ansågs det senare inte som genomförbart eftersom det hade 

blivit för komplicerat att få till en sådan lösning. Därför var inte internationell samverkan en 

drivande faktor i beslutsprocessen. Placeringen av flygutbildningen fattades inte utifrån fak-

torn att försvaret normaliserats. De resonemang eller alternativ som haft som avsikt att få mer 

inflytande bland säkerhetsaktörerna och internationella organisationer, som exempelvis möj-

ligheten till exportstöd var inte den drivande faktorn för beslutet, eftersom då hade exempel-

vis en placering till F 16 varit bättre. 
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4.2 Diskussion utifrån särintresse-perspektivet 
Aktörerna som deltog i beslutsprocessen var Socialdemokraterna och Centerpartiet som till-

lammans bildade ”Regeringen”. Den andra aktören var resterande partier, dessa samlades i 

”Försvarsutskottet”. Tredje aktören var Försvarsmakten. Spelplanen där huvudelen av dis-

kussionerna och beslutsprocessen ägde rum var inom ramen för försvarsutskottet. Alla aktö-

rerna försökte påverka beslutet och många olika ställningstaganden och handlingsalternativ 

presenterades.  

Beslutsprocessen utgjordes definitivt av en kamp mellan olika särintressen. Det har inte vid 

någon tidpunkt under beslutsprocessen funnits en gemensam rationell uppfattning om vart 

flygutbildningen ska placeras som delats utav alla aktörerna. Regeringen var av uppfattningen 

att Uppsala bäst lämpade sig som placeringsort. Argumenten grundade sig i ekonomiska, ope-

rativa och verksamhetsbetingade resonemang. Miljöpartiet och Vänsterpartiet ansåg att det 

inte var långsiktigt hållbart att fortsätta bedriva militär flygverkasamhet i Uppsala och drevs 

av en stark vilja att spara in så mycket pengar på Försvarsmakten som möjligt, detta gjorde att 

de inte tog med aspekter som till exempel vad som är bäst för Flygvapnet ur operativ- eller 

verksamhetssynpunkt.  De borgerliga partierna ansåg att besluten fattades på premisser som 

inte var korrekta. Dessutom var de mer angelägna om att det beslut som skulle fattas skulle 

vara gynnsamt för Försvarsmaktens fortsatta arbete. Dock fick de väldigt lite gehör från öv-

riga partier i deras argumentation. Försvarsmakten ville ha kvar F 16 och dessutom göra flot-

tiljen till en typ av centrum inom Flygvapnet där all utbildning och ledning skulle samlas. 

Försvarutskottsmajoriteten och regeringen tog dock mycket liten hänsyn till Försvarsmaktens 

förslag och kom istället fram till ett beslut som stod i stark kontrast till försvarets önskade 

lösning. En tänkbar anledning till Försvarsmaktens låga inflytande kan vara att de involvera-

des i beslutsprocessen så pass sent som de gjorde. 

Maktkampen mellan de olika särintressena ledde i slutändan till ett beslut som inte gjorde 

någon aktör till vinnare. Ingen av aktörerna fick precis som de ville och först efter ett riks-

dagsbeslut kunde aktörerna ensas om att beslutet gick att ”leva med”. 

4.3 Resultat 
Denna studie syftar till att undersöka politiska motiv och beslutsprocesser relaterade till en del 

av den svenska försvarstransformationen samt att ge fördjupad kännedom i ett specifikt fall 

under transformationen. För att lyckas med det ställdes forskningsfrågan: Varför togs beslutet 

att placera den militära flygutbildningen på Malmen i Linköping?  
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Som presenterat ovan kan vi se att beslutsprocessen rörande flygutbildningens placering i 

huvudsak kännetecknades av en kamp mellan olika särintressen. De olika aktörer som var 

inblandade i beslutsprocessen hade tydligt olika uppfattningar om vad som var den bästa lös-

ningen. När sedan beslutet fattades hade maktkampen pågått så länge och varit så invecklad 

att det slutgiltiga beslutet inte speglade någon av aktörernas föreslagna handlingsalternativ. 

Det rationella perspektivet har i detta fall begränsad förklaringsförmåga. Först när maktkam-

pen mellan aktörerna gått så långt att F 16 blivit nerlagt kan vi se att de rationella övervägan-

dena låg till grund för det slutgiltiga beslutet. I den situation staten satt sig i togs det enda rat-

ionella beslut som fanns kvar, att placera flygutbildningen på Malmen.  

Beslutet att placera flygutbildningen på Malmen i Linköping togs alltså för att det var det 

enda rationellt försvarbara förslaget som fanns kvar efter att beslutsprocessen förstörts av en 

maktkamp mellan särintressen.  

5. Avslutning 
Denna studie kommer fram till att beslutet att placera flygutbildningen på Malmen togs för att 

det var det enda återstående rationella alternativ efter att beslutsunderlaget förstörts av en be-

slutsprocess som präglats av en maktkamp mellan olika aktörers särintressen. Detta har stu-

dien kommit fram till genom att undersöka beslutsprocessen utifrån två av Allisons besluts-

perspektiv som operationaliserats för att kunna uppfylla studiens syfte.  

5.1 Val av metod och material 
Metoden har lämpat sig väl för studiens syfte. Genom den teorikonsumerande fallstudien har 

studien kunnat på djupet förklara varför och hur beslutet blev som det blev. Ett annat upplägg 

av studien anses inte ha uppfyllt syftet i samma utsträckning som nu är fallet. Kvalitativ text-

analys har varit metoden för att analysera materialet. Då studien och dess teorier går ut på att 

undersöka hur beslutsprocessen gått till har det varit nödvändigt att noggrant läsa och analy-

sera materialet som studien bygger på. Eftersom fallet innefattar så många olika aspekter och 

turer mellan aktörerna har kvalitativ textanalys varit den enda möjliga metoden för att få fram 

ett resultat med hög validitet.  

Materialet till studien har varit tillräckligt för att kunna göra en, som anses god, analys av hur 

beslutsprocessen såg ut. Dock finns möjligen material som ej varit tillgänglig under studien. 

Exempelvis har inget material kunnat påvisa att försvarsindustrin (SAAB) har haft inflytande 
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i beslutsprocessen, något som skulle kunna anses som troligt. Detta gör att viss försiktighet i 

tolkningen av resultatet bör tas. 

5.2 Val av teori 
Allisons perspektiv har gjort det möjligt att på flera sätt undersöka beslutsprocessen vilket 

gjort att två olika svar har kunnat presenteras. I detta fall kunde inte det rationella perspektivet 

förklara varför beslutet togs, istället var det särintresseperspektivet som hade mest förkla-

ringsförmåga. Att göra förändringen i särintresseperspektivet och lyfta det till organisatorisk 

nivå har för denna studie varit framgångsrikt. Att undersöka enskilda individers ageranden 

under processen hade tidsmässigt inte inrymts och analysen hade blivit mycket omfattande 

och förmodligen spretig. Dessutom gjorde det ”upphöjda” särintresseperspektivet att Allisons 

idéer om organisationernas inverkan på beslutet togs med och kunde analyseras. 

5.3 Bidrag till professionen och fortsatt forskning 
Fallet som studerats och det resultat som presenterats kan inte generaliseras och ses som norm 

eller typexempel för hur den svenska försvarstransformationen gick till. Däremot ger resulta-

tet ett tänkbart svar på varför flygutbildningen placerades på Malmen. Dessutom har studien 

visat hur den politiska debatten kan se ut när olika aktörer har skilda uppfattningar om vad 

som är den bästa lösningen på ett problem. Studien bidrar med ett empiriskt underlag till 

forskning kring försvarstransformationen som helhet och ger en fördjupad bild av den speci-

fika beslutprocessen som resulterade i en förflyttning av flygutbildningen till Malmen. Om 

Försvarsmakten vill får mer inflytande i den politiska debatten behövs tydlighet och ett mer 

aktivt deltagande redan i de inledande skedena av beslutsprocessen. I det fall som studerats 

kom Försvarmakten in i processen för sent för att kunna hinna vända majoriteten till ett mer 

gynnsamt slutresultat för Försvarmakten. 

Genom att sätta studien om flygutbildningens placering i ett vidare, europeiskt, perspektiv har 

studien kunnat visa att det undersökta fallet inte kan anses följa de övergripande orsakerna till 

försvarstransformationerna runt om i Europa. Om andra fall av förbands- eller skolnerlägg-

ningar kan ses som en direkt följd av Sveriges ambition att anpassa sitt försvar utifrån de nya 

premisser som gäller/gällde i Europa kan vara intressanta forskningsområden för fortsatt 

forskning. Exempel på förband som kan undersökas är de nerlagda kustartilleriförbanden eller 

hur flygvapnet som helhet förändrades från mitten av 90-talet fram till idag. 
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