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DRIVKRAFTERNA BAKOM BESLUTEN ATT SÄTTA UPP DEN FÖRSTA SVENSKA 

STRIDSGRUPPEN eller en analys av Guldägget1 som skulle kläckas… 

Sammanfattning: 

Sverige har en lång tradition av säkerhetspolitiskt förhållningssätt som innebär militär alli-

ansfrihet och neutralitet, vilket understryks i Utrikesdeklarationen från 2002. 2004 besluta-

des om en omfattande försvarsreform i samband med Försvarsbeslut 04. Då fattades även 

det första beslutet avseende uppsättandet av den svenska stridsgruppen som skulle stå i be-

redskap till EUs förfogande för krishantering under första halvåret 2008. Hösten 2007 fatta-

des det andra och slutgiltiga beslutet gällande stridsgruppen. 

Uppsatsen syftar till att undersöka och identifiera, och därigenom bidra till den krigsveten-

skapliga forskningen, de drivkrafter som ligger bakom politiska beslut att skapa nya för-

mågor i form av den första svenska stridsgruppen till EU och att använda det militära makt-

medlet för krishantering samt vilka konsekvenser detta innebär för Försvarsmakten. Genom 

att använda Allison och Zelikows förklaringsmodeller analyseras beslutsprocessen under två 

mandatperioder med två olika regeringar och resulterar i vilka drivkrafter som ligger bakom 

beslutet med den första stridsgruppen. 

Resultatet visar att besluten fattades för att Sverige vill vara en ansvarstagande aktör i det 

europeiska samarbetet, delta i EUs gemensamma åtaganden och uppfylla förpliktelser, bidra 

solidariskt och stärka det europeiska säkerhetsamarbetet samt vara en generator i den på-

gående försvarsreformeringen. Att genom stridsgruppen stärka det svensk-finska säker-

hetspolitiska samarbetet identifieras som ytterligare drivkraft. 

 

Nyckelord: EU, stridsgrupp, säkerhetspolitik, Sverige, Finland, drivkrafter 

                                                        
1 Gunilla Wahléns (V) benämning på Nordic Battle Group i Riksdagen 2007-12-19. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sverige har inte varit officiellt i krig sedan kriget mot Norge 1814. Ett krig som var ett 

utfall av 1812 års politik och som innebar starten för Sveriges långa tradition av neutra-

litet och alliansfrihet.2 En neutral säkerhetspolitik och alliansfrihet som Sverige bedrivit 

sedan dess för att undvika krig och invasion. Och samtidigt en strategi som flitigt har 

diskuterats i både debatt och forskning över tiden om den varit neutral eller alliansfri.3 

Som ett resultat av världsordningen efter det andra världskrigets slut skapades den 

västliga försvarsalliansen Nato 1949. Sveriges grannländer Norge och Danmark anslöt 

sig medan den svenska opinionen menade att genom att förhålla sig neutralt hade landet 

klarat sig undan kriget och ville därigenom förbli alliansfria.4 

Under det kalla kriget fortsatte den svenska linjen ”alliansfrihet i fred syftande till neut-

ralitet i krig” vilket medförde att ett medlemskap i Nato inte kunde bli aktuellt eftersom 

Sverige då skulle ha förbundit sig att gå i krig också om någon annan alliansmedlem an-

gripits genom Natos artikel 5.5  

 

Svensk säkerhetspolitik, som inkluderar utrikes-och försvarspolitiska frågor,6 karakteri-

serades under det kalla kriget av bred partipolitisk enighet och denna enighet rådde 

även vid frågan om Sverige skulle verka för internationell fred, säkerhet och nedrust-

ning genom att stödja FN.7 Sverige har sedan november 1956 deltagit i och bidragit till 

fredsfrämjande insatser under FNs ledning.8 

Inom ramen för militära insatser beslutade och sanktionerade av FN, men under ledning 

av Nato, har Sverige deltagit på Balkan sedan 1990-talet och i Afghanistan med början i 

årsskiftet 2001/2002. 

Förutom insatserna i FNs regi och de av FN sanktionerade Natoledda insatserna har 

Sverige en tradition att stödja vårt östra grannland Finland. Under vinterkriget 1939-

1940 stred drygt 8 000 svenskar och en svensk flygflottilj på finsk sida mot Sovjetunion-

en.9 Under den tiden myntades uttrycket ”Finlands sak är vår”.10 Även under kalla kriget 

                                                        
2 Heikki Talvitie (2002), Sverige och 1812 års politik, s. 16, i Tapani Suominen (red.), Sverige i fred - Stats-
mannakonst eller opportunism? En antologi om 1812 års politik. Stockholm: Atlantis.   
3 Wilhelm Agrell (2015), Alliansfrihet och neutralitet. Hämtat från Säkerhetspolitik.se, 
http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Svensk-sakerhet/Alliansfrihet-och-neutralitet-. Publi-
cerat 14 februari 2014. Uppdaterad 20 augusti 2015. Hämtad 21 december 2015. 
4 Agrell (2015). 
5 Agrell (2015). 
6 Kjell Engelbrekt (2010), Den nya säkerhetspolitiken och dess betingelser, ss. 21-24, i Kjell Engelbrekt och 
Jan Ångström, Svensk säkerhetspolitik i Europa och Världen, Stockholm: Norstedts Juridik AB. 
7 Agrell (2015). 
8 Lars Ericson (2003). Svensk militärmakt – Strategi och operationer i svensk militärhistoria under 1500 år, 
Stockholm: Försvarshögskolan, s. 153.   
9 Ericson (2003), s. 153.   
10 Nationalencyklopedin, Finlands sak är vår. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/finlands-
sak-är-vår. Hämtad 21 december 2015. 

http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Svensk-sakerhet/Alliansfrihet-och-neutralitet-
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/finlands-sak-är-vår
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/finlands-sak-är-vår
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fortsatte det svensk-finska säkerhetspolitiska samarbetet. Till stor del kan det härledas 

till det faktum att Sverige och Finland stod utanför Nato och med sitt geografiska läge 

befann sig mellan Nato och dåvarande Warszawapakten. Det svensk-finska samarbetet 

ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv behandlar Doeser, Petersson och Westberg i antolo-

gin Norden mellan stormakter och fredsförbund.11 Präglar samarbetet det svenska för-

hållningssättet vid uppsättandet av stridsgruppen? Doeser berör förändringen och ut-

vecklingen av de respektive ländernas säkerhetspolitik efter kalla krigets slut, en för-

ändring från en neutralitetspolitik till en mer Europainriktad solidaritetspolitik.12  

 

Hur små stater likt Sverige och Finland ser på sig själva i form av strategisk kultur vid 

insatser ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv och hur valda förhållningssätt kan förklaras 

undersöker Ångström och Honig i Regaining Strategy: Small Powers, Strategic Culture, 

and Escalation in Afghanistan.13 Ångström och Honig jämför stater i Nordeuropa som är 

medlemmar i Nato med nordeuropeiska stater som inte är medlemmar i Nato för att ut-

kristallisera om det skiljer sig i sätt att se på sig själva vid planering för och genomfö-

rande av insats. 

 

I Svenska säkerhetsstrategier 1810-2014 analyserar Westberg små staters inneboende 

krafter och relationer mellan varandra ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv baserat på de 

säkerhetsstrategier Sverige har valt att förhålla sig till under de senaste dryga 200 åren. 

Westbergs analys visar på en ökad säkerhetspolitisk vilja sedan kalla krigets slut och 

murens fall genom att gå från skydd av nationellt oberoende och territoriell integritet 

till att värna om landets suveränitet, svenska rättigheter och intressen, Sveriges grund-

läggande värderingar och egen handlingsfrihet.14 Förändringen av den säkerhetspoli-

tiska strategin innebär även att stater övergår från kvantitativa militära förband för för-

svar av eget territorium till omedelbart gripbara förband med hög tillgänglighet för in-

satser i och utanför Sveriges närområde med syfte att stärka försvarsförmåga och nor-

diskt försvarssamarbete. Westberg beskriver den svenska doktrinutvecklingen utifrån 

tidsperioder där perioden 2002-2006 benämns som Utvecklingsdoktrinen och präglas av 

att värna samhällets grundläggande värden, stärka internationell fred och säkerhet och 

ett reducerat antal förband med ökad förmåga att samverka med andra länder. Den ef-

terföljande perioden 2006-2010, Solidaritetsdoktrinen, utmärks genom att Sverige till-

                                                        
11 Fredrik Doeser, Magnus Petersson och Jacob Westberg (red)(2012), Norden mellan stormakter och 
fredsförbund – Nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa, Stockholm: Santérus Aca-
demic Press.  
12 Doeser (2012), Kalla krigets slut och utrikes förändring i Finland och Sverige, ss.167-202, i Doeser, Pe-
tersson och Westberg (red)(2012). 
13 Jan Ångström och Jan Willem Honig (2012), “Regaining Strategy: Small Powers, Strategic Culture, and 
Escalation in Afghanistan”, The Journal of Strategic Studies, Vol. 35, No. 5, 663–687, October 2012. 
http://dx.doi.org/10.1080/01402390.2012.706969. Hämtad 21 december 2015. 
14 Jacob Westberg (2015), Svenska säkerhetsstrategier 1810-2014, Lund: Studentlitteratur, ss. 200-201. 

http://dx.doi.org/10.1080/01402390.2012.706969
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sammans med andra ska aktivt värna om grundläggande värden och intressen med för-

band som god interoperabilitet15 i hög beredskap.16 

 

Sedan det svenska medlemskapet i den Europeiska Unionen (EU) 1995 har medlem-

skapet tillsammans med utvecklingen av EUs Gemensamma Utrikes-och Säkerhetspoli-

tik (GUSP), och senare även EUs Gemensamma Säkerhets- och Försvarspolitik (GSFP), 

haft avgörande betydelse för utformningen av svensk säkerhetspolitik avseende samar-

beten, aktionsarenor och den politiska och instrumentella substansen samtidigt som 

Sverige har motsatt sig olika förslag som kunnat tolkas som skapandet av ett ”gemen-

samt EU-försvar”.17 

1.2 Problemformulering 

Den svenska utrikesdeklarationen 2002 uttrycker att den svenska säkerhetspolitiken 

"syftar till att bevara fred och självständighet för vårt land, bidra till stabilitet och säker-

het i vårt närområde, samt stärka internationell fred och säkerhet".18 Sveriges säker-

hetspolitiska linje beskrivs officiellt som alliansfri. Den tidigare neutralitetsförklaringen 

har ersatts med konstaterandet att ”neutraliteten tjänat oss väl”. Därmed har frågan om 

svensk neutralitet förpassats till historien.19  

 

Inom ramen för den EUs gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) introdu-

cerades ett Battle Group Concept i slutet på 2003, ett sätt för medlemsländerna i EU att 

tillsammans sätta upp multinationella styrkor. Detta koncept utgör ett betydande del av 

EUs militära Headlines Goals (HG) 2010 från 2004. HG 2010 innebär för EU en ökad 

möjlighet till en snabb global insats inom hela spektrumet för EUs krishantering.20  

För Försvarsmakten var dessa styrkor något nytt och mottogs inte odelat positivt. I mars 

2004 kallar ÖB Håkan Syrén EUs nya besked om krav på en snabbinsatsstyrka för ”dra-

matiska – de kolliderar med höstens försvarsbeslut där försvaret ska spara pengar”21, i 

Försvarsmaktens personaltidning kunde 2004 läsas ”Då Försvarsmakten lämnade in 

budgetförslaget för 2005 fanns inte begreppet Battle Group – idag är det konceptet som 

kommer att styra Försvarsmakten för överskådlig tid”22 och SvD Brännpunkt skriver 

”Sverige bör inte forma och bidra med en stridsgrupp på 1 500 man till EU. En sådan 

                                                        
15 Förmåga att multinationellt kunna fungera effektivt tillsammans. Ska kunna ske genom att tjänster ut-
bytes mellan och utnyttjas av system, militära enheter eller militära styrkor. Uppnås genom en internat-
ionell standardiseringsprocess. http://www.forsvarsmakten.se/sv/ordlista/i/interoperabilitet/. Hämtad 
21 december 2015. 
16 Westberg (2015), ss. 200-201. 
17 Anders Bjurner (2010), Ett UD-perspektiv på svensk säkerhetspolitisk förändring, s. 44, i Kjell Engelbrekt 
och Jan Ångström, Svensk säkerhetspolitik i Europa och Världen, Stockholm: Norstedts Juridik. 
18 Daniel Engström, Petter Hojem & Sarah Schulman (2010). En jämförelse av Sveriges utrikesdeklarationer 
2000-2010: Vad är svensk utrikespolitik?, Almedalen: Utrikespolitiska Institutet, s. 3.   
19 Engström, Hojem & Schulman (2010), s. 3.   
20 Malena Britz och Arita Eriksson (2008), Analyzing the EU´s shared strategy, i Kjell Engelbrekt och Jan 
Hallenberg, The European Union and Strategy – An emerging actor, London: Routledge, ss. 59-60. 
21 Mikael Holmström (2004), ”EU kräver svensk insatsstyrka”, SvD, 2004-03-05, http://www.svd.se/eu-
kraver-svensk-insatsstyrka. Hämtad 2016-01-13. 
22 Försvarsmakten (2004), Insats och försvar, 5/2004, Stockholm: Försvarsmakten, s. 9. 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/ordlista/i/interoperabilitet/
http://www.svd.se/eu-kraver-svensk-insatsstyrka
http://www.svd.se/eu-kraver-svensk-insatsstyrka
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grupp skulle stjäla resurser från den nödvändiga moderniseringen av den svenska för-

svarsmakten”23. På hösten 2004 skriver regeringen angående utvecklingen av internat-

ionell förmåga och internationella insatser att Försvarsmakten ska dels ha förmåga att 

samtidigt leda och genomföra två insatser av bataljonsstorlek eller motsvarande och 

mindre förbandsenheter i ytterligare tre insatser samt utveckla ett svenskt bidrag till en 

multinationell snabbinsatsstyrka, som kom att benämnas NBG 08, under svensk ledning 

som en del av EUs snabbinsatsstyrka och operativt senast 1 januari 2008.24 Vilka konse-

kvenser fick detta för Försvarsmakten och dess utveckling av den svenska stridsgrup-

pen? 

 

I regeringens överväganden avseende utvecklingen av den svenska stridsgruppen anger 

att en snabbinsatsstyrka är av stor vikt och Sveriges bidrag ska ske tillsammans med i 

första hand Finland och eventuella ytterligare samarbete ska efter överväganden mellan 

Finland och Sverige.25  

Vilka drivkrafter ligger bakom det fördjupade samarbetet med Finland i uppsättandet av 

stridsgruppen? 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar huvudsakligen till att undersöka vilka drivkrafter som ligger bakom 

det politiska beslutet om den svenskledda stridsgruppen och även se vilka konsekvenser 

detta får för Försvarsmakten vid skapande av ny militär förmåga eftersom stridsgrup-

pen i sin form var en ny företeelse i Försvarsmakten. De europeiska stridsgrupperna in-

går i EUs militära Headline Goals 2010, och med uppgift att vara en global militär för-

måga inom hela spektrumet för EUs krishantering när Sverige uttalat vill förhålla sig al-

liansfritt. Samtidigt som Försvarsmakten får minskade anslag och genomför en stor för-

svarsreform. Slutligen avser undersökningen även att identifiera de politiska drivkraf-

terna till varför Finland väljs som utpekad samarbetspartner. Uppsatsen bidrar inom 

forskningsfältet dels genom att undersöka varför Sverige, som länge valt den alliansfria 

vägen och neutralitet med extra tydlighet avseende den militära alliansfriheten i 2002 

års Utrikesdeklaration ändå väljer att sätta upp ett i beredskap stående militärt förband 

i EUs allians med militära förtecken i form av medel och metoder för EUs krishantering 

globalt och i hela konfliktspektrumet och dels genom att undersöka ett av de första, om 

inte det första, bidraget till EUs fredsfrämjande insatser med svenska reguljära förband. 

Undersökningen blir extra intressant eftersom den sträcker sig över två mandatperioder 

med ett regeringsskifte där emellan. Uppsatsens teoretiska grund baseras på Graham Al-

lison och Philip Zelikows teorier och deras konceptuella förklaringsmodeller presente-

rade i Essence of Decision, som fokuserar på varför ett beslut fattas, och där två av deras 

                                                        
23 Johan Kihl (2004), ”Nej till EUs stridsgrupp”, SvD Brännpunkt, 2004-06-01, http://www.svd.se/nej-till-
eus-stridsgrupp. Hämtad 2016-01-13. 
24 Regeringens proposition 2004/05:5, s. 69. 
25 Regeringens proposition 2004/05:5, s. 72. 
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modeller, The Rational Actor och Governmental Politics kommer att användas för att 

uppnå syftet vid undersökningen och följande frågeställningar kommer besvaras:26 

 

Huvudfråga: Vilka är drivkrafterna bakom beslutet att sätta upp den svenska stridsgrup-

pen? 

 

Delfråga: Vilka är drivkrafterna bakom beslutet att sätta upp den svenska stridsgruppen 

enligt det rationella perspektivet? 

 

Delfråga: Vilka är drivkrafterna bakom beslutet att sätta upp den svenska stridsgruppen 

enligt det inre maktkampsperspektivet? 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsens första avgränsning avser tidsomfång för det material som studeras och 

sträcker sig från regeringens presentation av utrikesdeklarationen i februari 2002 till de 

sista fattade besluten om stridsgruppen i december 2007. Detta är en tidsperiod som va-

rar över två mandatperioder, 2002-2006 och 2006-2010, med ett regeringsskifte 2006 

från en socialdemokratiskt ledd regering till en borgerligt ledd alliansregering. Analysen 

görs på empiri som sträcker sig från 2002 fram tills det första beslutet i december 2004 

(inkluderat förtydligande efterdebatter i riksdagen våren 2005) och från regeringsskif-

tet 2006 fram till det andra beslutet i december 2007. 

Uppsatsens andra avgränsning avser den nivå som undersökningen avser studera. Stu-

dieområdet är den politiska processen bakom beslutet om stridsgruppen. Av det följer 

att undersökningen avgränsas till att analysera huvudaktören regeringen (Regerings-

kansliet och berörda departement) och riksdagen. Sveriges beslutsprocess med EU av-

gränsas bort, likaså beslutsprocessen mellan regering och den berörda myndigheten 

Försvarsmakten (förutom ett redovisat svar på en anmodan från regeringen 2004-03-

29) även att konsekvenserna för Försvarsmakten kommer att redovisas vid diskussion. 

Uppsatsens tredje avgränsning rör Allison och Zelikows teoretiska analysmodeller. Av 

Allison och Zelikows tre modeller avgränsas modell II, Organizational behaviour model, 

bort. Uppsatsens syfte är att undersöka drivkrafterna bakom beslutet, inte att studera 

vilken av modellerna som kan förklara fenomenet bäst, samt undersöka de politiska 

drivkrafterna på regerings- och riksdagsnivå. Modell IIs huvudsakliga syfte är att analy-

sera hur ett statligt aktörsbeslut formas av andra aktörer, i form av myndigheter eller 

fristående experter med speciella ansvarsområden, i en byråkratisk förvaltningsstruk-

tur.27 Modell II är mest tillämpbar vid analys av ”befintliga akuta krissituationer”28. 

                                                        
26 Graham Allison och Philip Zelikow (1999), Essence of Decision - Explaining the Cuban Missile Crisis, New 
York: Addison Wesley Longman. 
27 Allison och Zelikow (1999), s. 143. 
28 Madelene Larsson (2008), Det svenska försvaret – från förråd till fält, G3-uppsats i Statsvetenskap, Växjö 
Universitet, s. 32. 
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1.5 Tidigare forskning 

Uppsatsens teori och metodologiska grund utgörs av de teorier och förklaringsmodeller 

statsvetaren Graham Allison presenterade 197129 och hans kollega Philip Zelikow bi-

dragit till utvecklingen av i boken från 1999 Essence of Decision – Explaining the Cuban 

Missile Crisis.30 Författarna har på ett statsvetenskapligt sätt studerat processer inför 

och under beslutsfattande ur bland annat perspektiv av externa påtryckningar på en or-

ganisation eller stat och den inre maktkampen inom samma organisation eller stat. 

Allison och Zelikows teorier och förklaringsmodeller har frekvent använts inom forsk-

ning med syfte att förklara orsaker bakom och drivkrafter till fenomen. 

Håkan Karlsson använde Bureaucratic Politics Model31 som baseras på de tre förkla-

ringsmodellerna i sin doktorsavhandling 2002 om drivkrafterna bakom den ameri-

kanska försvarsmaktens utveckling, tillverkning och utplacering av långdistansmissilen 

MX (Peacekeeper), och där Karlsson identifierade den enskilt viktigaste drivkraften 

bakom initieringen av MX-programmet var kravet på en förbättrad förmåga till motme-

del för Sovjetiska interkontinentala långdistansmissiler.32 När Wilhelm Agrell under-

sökte utvecklingen av svensk försvarspolitik, försvarsdoktrin och drivkrafterna bakom 

Sveriges doktrinutveckling om att anskaffa kärnvapen som en del av det fullständiga och 

existentiella försvaret av Sverige använde Agrell Allisons förklaringsmodeller ur den ur-

sprungliga utgåvan från 1971.33 

Vid Försvarshögskolan har uppsatser genom åren använt Allison och Zelikows förkla-

ringsmodeller i sin strävan att förstå drivkrafterna inom olika krigsvetenskapliga områ-

den. 

 

Forskning avseende uppsatsens undersökningsområde, den svenska stridsgruppen, är 

huvudsakligen ingående i forskning relaterad till EU och dess säkerhets- och försvarspo-

litik eller vid undersökningar gällande genomförda militära insatser under EUs flagga. 

Eftersom stridsgrupperna ännu inte använts vid insatser i sin rätta kontext, är forsk-

ningen hittills inriktad på varför de tillkommit ur ett europeiskt perspektiv och varför de 

inte använts. Uppsatsens bidrag till forskningen är att identifiera det militärt alliansfria 

Sveriges politiska drivkrafter som ligger bakom att sätta upp en stridsgrupp och därmed 

använda det militära maktmedlet till EUs förfogande och se vilka konsekvenser det fick 

för Försvarsmakten. 

I antologin ”The European Union and Strategy – An emerging actor” analyserar Kjell Eng-

elbrekt och Jan Hallenberg EUs roll inom den globala säkerhets- och försvarspolitiken 

med dess möjligheter, begränsningar och strategiska förvecklingar där författarna ut-

                                                        
29 Graham T. Allison (1971), Essence of Decision - Explaining the Cuban Missile Crisis. Boston, Mass: Little, 
Brown. 
30 Allison och Zelikow (1999). 
31 Håkan Karlsson (2002), Bureaucratic politics and weapons acquisition: The Case of the MX ICBM Pro-
gram, Stockholm: Statsvetenskapliga instutitionen, Stockholms Universitet, s. 69. 
32 Karlsson (2002), s. 666. 
33 Wilhelm Agrell (1985), Alliansfrihet och atombomber – Kontinuitet och förändring i den svenska försvars-
doktrinen från 1945 till 1982, Stockholm: Liber; Graham Allison (1971). Essence of Decision - Explaining the 
Cuban Missile Crisis. Boston: Little. 
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vecklar diskussionen kring tillkomsten av det europeiska stridsgruppskonceptet.34 Kata-

rina Engberg resonerar i den komparativa analysen av militära operationer under led-

ning av EU ”The EU and Military Operations” om varför stridsgrupperna inte använts i de 

insatser EU genomfört.35 Bakomliggande orsaker till varför stridsgrupperna ännu inte 

använts beskriver även Jolyon Howorth i boken ”Security and Defence Policy in the Euro-

pean Union”.36 Howorth anger bidragande nationers olika drivkrafter, viljor, målsätt-

ningar, resurstillgångar och säkerhetspolitiska åtaganden som orsaker och förklaringar 

till varför intresset att använda stridsgrupperna har varit svalt.  

1.6 Centrala begrepp 

Regeringen styr Sverige och tar stöd av myndigheten Regeringskansliet, som innehåller 

bland annat statsrådsberedningen och de olika departementen, för att förverkliga sin 

politik. Under mandatperioden 2002-2006 utgjordes regeringen av en socialdemokra-

tisk minoritetsregering under ledning av statsminister Göran Persson (S). 

Efter regeringsskiftet 2006 ledde statsminister Fredrik Reinfeldt (M) en borgerlig koalit-

ionsregering i majoritet. I uppsatsen används regeringen när funktionen avses, i övrigt 

görs tillägg med årtal, politisk hemvist eller namnet på statsministern för att förtydliga 

vilken mandatperiod och regering som avses. 

 

Riksdagen består av parlamentariskt fördelade 349 ledamöter. Under mandatperioden 

2002-2006 var fördelningen (S) 144, (V) 30, (MP) 17 och oppositionen 158 mandat, vil-

ket innebar att (S) behövde söka stöd hos både (V) och (MP) för att erhålla majoritet. 

2006-2010 innebar fördelningen av mandaten att de borgerliga allianspartierna hade 

majoritet i riksdagens kammare. 

 

Begreppet stridsgrupp är centralt i uppsatsen. Vad och hur en stridsgrupp definieras 

tillägnas ett eget kapitel. I övriga kapitel avses den stridsgrupp som Sverige bidrog till 

och satte upp med start av beredskap 2008-01-01. Under beslutsprocessen benämndes 

den antingen som svenska, svenskledda, svensk-finska, nordiska eller nordisk-baltiska 

stridsgruppen. I uppsatsen används i huvudsak benämningen stridsgruppen. 

1.7 Litteratur och materialval 

Då denna uppsats är att betrakta som examinationsuppgift efter genomförd Högre Stab-

sofficersutbildning (HSU) vid Försvarshögskolan utgår val av litteratur och material från 

kurslitteratur. Allison och Zelikows teorier37 har använts vid bland annat utbildningen i 

strategi där de gav bakgrund till den pedagogiska idén för hela den militärstrategiska lit-

                                                        
34 Kjell Engelbrekt och Jan Hallenberg (2008), The European Union and Strategy – An emerging actor, Lon-
don: Routledge. 
35 Katarina Engberg (2014), The EU and Military Operations – A comparative analysis, London: Routledge. 
36 Jolyon Howorth (2014), Security and Defence Policy in the European Union, Hampshire: Palgrave Macmil-
lan, 2nd ed. 
37 Allison och Zelikow (1999). 
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teraturperioden.38 Där tilldelad kurslitteratur inte funnits tillräcklig har litteratur och 

materialval kompletterats med litteratur från Anna Lindh-biblioteket och Google Scho-

lar. 

Uppsatsens empiri utgörs av officiella dokument som i huvudsak hämtats från regering-

ens och riksdagens hemsidor.39 Dokumenten utgörs bland annat av utrikesdeklaration-

er, regeringsförklaringar, protokoll från riksdagsdebatter och riksdagsbeslut och rege-

ringspropositioner från den tidigare nämnda avgränsade perioden. Vid sökning på riks-

dagens hemsida för tillgång till protokoll avseende debatter och beslut har sökord 

”stridsgrupp” använts i tidsperioden fram till 2007-12-31.  

Den första gången ”stridsgrupp” användes som begrepp, i kontexten för EUs snabbin-

satsförmåga, i riksdagens kammare var 1 april 2004.40 

1.8 Källkritik 

Vid granskning av materialet för uppsatsens samtliga ingående delar utgår den från de 

fyra källkritiska principerna presenterade av Torsten Thurén, äkthet, tidssamband, obe-

roende och tendensfrihet.41 

Huvuddelen av uppsatsens empiri, den bakomliggande beslutsprocessen, utgörs av of-

fentligt tryck i form av protokoll från debatter i riksdagen, regeringspropositioner, ut-

skottsbetänkande, partimotioner m.m. Det medför att äktheten hos dokumenten kan 

bedömas som god och tillförlitligheten generellt är hög eftersom dokumenten betraktas 

som primärkällor. Äktheten hos övrigt material får också anses vara god då det i huvud-

sak är material framställt av renommerade författare inom det säkerhetspolitiska områ-

det och används inom utbildningen vid Försvarshögskolan. Det material som är hämtat 

från internet bedöms vara kvalitetsgranskat ur ett äkthetsperspektiv. I de fall där det 

finns material som är belagt med sekretess av säkerhetspolitiska skäl har detta valts 

bort och undersökningen utgår endast från öppna källor vilket även stärker undersök-

ningens reliabilitet.42 

 

Beslutsprocessen som analyseras ligger mellan 8 och 14 år tillbaka i tiden men händel-

serna dokumenterades vid tillfället och är väl dokumenterade. En noggrann doku-

mentation vid tiden för, eller i nära anslutning till, det inträffade minskar risken för att 

glömma detaljer eller minnas dem lite annorlunda än hur det verkligen var. Att utgå från 

officiella publikationer i form av protokoll från regering och riksdag innebär att den för-

lupna tiden mellan den aktuella händelsen och den analyserande undersökningen inte 

utgör en begränsande faktor för uppsatsens trovärdighet.43 

 

                                                        
38 Fastställd kursbeskrivning HSU 3 för Försvarshögskolan/HSU 14-16. 
https://fhslms.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=299&LocationType=1. Häm-
tad 2015-12-23. 
39 www.regeringen.se respektive www. riksdagen.se. 
40 Riksdagens protokoll 2003/04:92, Anf. 137, Gunilla Carlsson (M). 
41 Torsten Thurén (2013), Källkritik, Stockholm: Liber, ss. 7-8. 
42 Thurén (2013), ss. 17-26. 
43 Thurén (2013), ss. 27-44. 

https://fhslms.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=299&LocationType=1
http://www.regeringen.se/
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Det faktum att det i undersökningen analyserade materialet består av officiellt och of-

fentligt publicerat material dokumenterat vid tillfället det inträffade gör att den tredje 

källkritiska principen, oberoende, kan anses vara tillgodosedd. Processen som innefattar 

bland annat ett uttalande i riksdagens kammare via en proposition från regeringen till 

en debatt i riksdagen och därefter ett beslut kan följas koherent, transparent och där-

med uppfylls oberoendet samt motverkar tradering.44 

 

Tendensfrihet är den fjärde av Thuréns källkritiska principer som innebär att källan inte 

ska ge en falsk bild av verkligheten på grund av bland annat politiska intressen. Empirin 

är i huvudsak baserat på källmaterial med politiska förtecken men för analysen är den 

politiska viljan intressant och högst relevant. Analysen av källmaterialet görs genom en 

kvalitativ textanalys på ett beslutat och avslutat ärende vilket medför att det inte finns 

anledning att tro att det inte är verkligheten som är beskriven.45 

 

I samband med en källkritisk granskning av enbart empiriskt material i form av officiella 

politiska dokument är det av betydelse att beakta att det bakomliggande interna bered-

ningsarbetet, diskussionerna som leder fram till en regeringsproposition och fotarbetet 

på tjänstemannanivå inte dokumenteras utan det är det officiellt publicerade materialet 

underökning baseras på. Det politiska spelet kan skönjas vid analys av protokoll från 

debatter i riksdagen men eftersom transkriberingen endast innehåller vad som sägs 

återfinns inte hur debatten förs med tillhörande nyanser, tolkningar, minspel och 

kroppspråk. 

 

I ett försök att ytterligare fördjupa och förstärka undersökningen kunde intervjuer an-

vänts. Ett representativt urval av informanter kunde bidragit med det inofficiella och 

inte dokumenterade politiska spelet bakom besluten. Detta hade skapat en ökad förstå-

else och tyngd till undersökningen. Varför intervjuer inte valdes är mest av källkritiska 

skäl.  Risken för att viktiga och intressanta detaljer glömts eller förvrängts är överhäng-

ande. Beroende på vad de tilltänkta informanter som hade utgjort ett representativt ur-

val gör idag hade det funnits en risk för att de inte återgivit den helt sanna bilden. 

1.9 Disposition  

Uppsatsen delas upp i fem stycken kapitel, där det första kapitlet avhandlar en bakgrund 

och problemformulering av uppsatsens ämne, ett syfte med frågeställningar, avgräns-

ningar i tid och rum. Vidare innehåller det första kapitlet avgränsningar, centrala be-

grepp, litteratur och materialval, källkritik samt denna disposition.  

Under det andra kapitlet beskrivs uppsatsens teori, den av Allison och Zelikow presen-

terade samt de förklaringsmodeller de utvecklat för bland annat hur rationella aktörer 

och komplexa organisationer agerar vid fattande av beslut.  

                                                        
44 Thurén (2013), ss. 45-62. 
45 Thurén (2013), ss. 63-80. 
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Därefter följer det tredje kapitlet som innehåller en beskrivning av och en diskussion om 

uppsatsens metodologiska val samt en konceptuell beskrivning av uppsatsens operat-

ionalisering. 

För att skapa en förståelse inför uppsatsens analys beskrivs EU Battle Group Concept de-

taljerat i det fjärde kapitlet. 

I det femte kapitlet beskrivs inledningsvis svensk utrikespolitik mellan 2002 och 2004, 

därefter analyseras empirin och efter varje perspektiv sker en sammanfattning av ana-

lysen. 

Det sjätte kapitlet innehåller dels ett besvarande av uppsatsens delfrågeställningar och 

huvudfrågeställning, slutsatser och diskussion gällande uppsatsens resultat, egen re-

flektion på undersökningens utförande samt förslag på vidare forskning.  

Uppsatsen avslutas med en förteckning av använd litteratur och annat källmaterial. 

2. Teori 

2.1 Teorigrund 

Johannessen och Tufte definierar teori som ett generellt påstående om verkligheten, ett 

allmänt påstående som täcker mer än enstaka fall, en förenkling av verkligheten samt 

beskriva regelmässigheter och samband mellan fenomen.46 

Undersökningen tar sitt teoretiska avstamp ur statsvetenskapliga teorier och förkla-

ringsmodeller som Allison och Zelikow beskriver i boken Essence of Decision – Explai-

ning the Cuban Missile Crisis. Teorierna och modellerna använder författarna för att dela 

upp och förklara vilka faktorer och drivkrafter som låg bakom och var avgörande för be-

sluten som fattades under Kubakrisen 1962. Allison och Zelikow gör en ansats att ge-

nom tre olika modeller förklara maktspel i internationella relationer och skapa förstå-

else för varför en stat (aktör) agerar som den gör. Samtidigt betonar författarna att teo-

rierna och förklaringsmodellerna kan appliceras i andra sammanhang, där huvudaktö-

ren är annan än staten, som organisationer, skolor och företag med en aktör som fattar 

beslut.47 

För att undersöka det rationella bakomliggande faktorerna bakom ett fattat beslut eller 

val av handlingsalternativ finns flera teorier inom forskningsfältet, så kallade ”Rational 

Choice”-teorier,48 och även kritik för att tillämpa ”Rational Choice”-teorier vid studier av 

politiska fenomen eftersom teorierna är just teorier och inte tillräckligt empiriskt prö-

vade.49 För att kunna förklara ett fenomen är det inte tillräckligt för analysen att endast 

beskriva hela skeendet. De viktiga och kritiska avgörande faktorerna vilka resulterade i 

                                                        
46 Asbjörn Johannessen och Per Arne Tufte (2013), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö: 
Liber, s. 29. 
47 Allison och Zelikow (1999), s. 7. 
48 Raymond Boudon (2009), Rational Choice Theory, i Bryan S. Turner (ed.), The New Blackwell Companion 
to Social Theory, 
http://is.muni.cz/el/1423/podzim2009/SOC757/um/Turner_New_Blackwell_Companion_to_Social_Theo
ry.pdf#page=194, hämtad 2016-01-12.  
49 Donald P. Green och Ian Shapiro (1994), Pathologies of Rational Choice Theory – A Critique of Applica-
tions in Political Science, New Haven: Yale University Press. 

http://is.muni.cz/el/1423/podzim2009/SOC757/um/Turner_New_Blackwell_Companion_to_Social_Theory.pdf#page=194
http://is.muni.cz/el/1423/podzim2009/SOC757/um/Turner_New_Blackwell_Companion_to_Social_Theory.pdf#page=194
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det ena utfallet istället för det andra måste identifieras. Valet av Allison och Zelikows te-

oretiska analysmodeller för undersökningen vilar på att de bidrar till att strukturera 

analysen och därmed identifiera de viktiga pusselbitarna.50 Karlsson betonar i sin dok-

torsavhandling att de teoretiska modellerna utgjorde ett enormt bidrag vid identifiering 

av pusselbitarna och för att svara på forskningsfrågorna.51  

 

Ur sin analys av Kubakrisen och identifieringen av drivkrafterna bakom fattade beslut 

har Allison och Zelikow utvecklat tre olika teorier eller modeller. Varje modell för sig be-

står av antaganden och kategorier som belyser problemen ur olika vinklar men tillsam-

mans skapar de en än större förståelse. Modellerna hjälper forskaren med hur frågor ska 

formuleras, hur bevis ska sökas och hur svaren produceras.52 Allison och Zelikow liknar 

modellerna med ett fisknät där maskornas storlek bestäms för forskaren att dra sin em-

piri genom för att förklara ett fenomen samt vägleder även forskaren till rätt vattendrag 

och vattendjup för att fånga rätt fisk.53 

Även om en modell kan användas för analys och förklara varför ett beslut fattades ökar 

precisionen i forskarens strävan att finna kausala (orsak-verkan) samband om fler mo-

deller används.54 De tre modellerna ska ses som kompletterande, inte konkurrerande till 

varandra, analysteorier.55 

 

De tre modeller som Allison och Zelikow utvecklat är ”Rational Actor Model”, ”Organi-

zational Behavior Model” och ”Governmental Politics Model”. ”Rational Actor Model”, 

modell I eller det rationella perspektivet är den mest förekommande förklaringsmodell-

en för hur beslutsfattande förstås. Utifrån aktörens målsättningar fattas till synes rat-

ionella beslut efter övervägande av handlingsalternativ och konsekvenser.56 ”Organizat-

ional Behavior Model”, modell II eller den byråkratiska modellen belyser byråkratin 

bakom besluten, en byråkrati som finns i eller omgärdar organisationen med följd att 

besluten präglas av styrningar, invanda mönster eller handlingsregler från påverkande 

grupperingar.57  

Den tredje modellen som Allison och Zelikow utvecklat är ”Governmental Politics Mo-

del”, modell III eller det inre maktkampsperspektivet som innebär att en inre maktkamp 

i form av olika aktörers individuella varierande uppfattningar och prioriteringar ligger 

till grund för det fattade beslutet.58  

 

Allison och Zelikow har även blivit kritiserade för sina teorier och förklaringsmodeller. 

De starkaste kritikerna utgörs av Jonathan Bendor och Thomas H Hammond som publi-

                                                        
50 Allison och Zelikow (1999), s. 4. 
51 Karlsson (2002), s. 665. 
52 Allison och Zelikow (1999), s. 379. 
53 Allison och Zelikow (1999), s. 4. 
54 Allison och Zelikow (1999), s. 383. 
55 Allison och Zelikow (1999), s. 392. 
56 Allison och Zelikow (1999), s. 389. 
57 Allison och Zelikow (1999), s. 391. 
58 Allison och Zelikow (1999), s. 391. 
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cerat Rethinking Allison´s Models59 och S A Yetiv som har prövat en av modellerna och 

presenterar resultatet i sin skrift Testing the Governmental Politics Model: U.S. Decision 

Making in the 1990-91 Persian Gulf Crisis.60 Bendor och Hammond menar bland annat att 

modellerna inte tar så stor hänsyn till tidigare forskning inom områdena kriser och in-

ternationell politik, att modellerna inte är fullständiga och att de är svårapplicerbara i 

nutid eftersom forskningen gått framåt.61 

Vidare menar Bendor och Hammond att modell I väger för lätt avseende det beslutteore-

tiska resonemanget och inte tar hänsyn till det mellanstatliga spelet.62 Å andra sidan an-

ser Bendor och Hammond att modell III är för komplex, det är så många olika antagan-

den, variabler och förhållningssätt att det är nästintill omöjligt att bestämma vilken roll 

de har och påverkan de utgör.63 

 

S. A. Yetiv påtalar i inledningen på sin artikel att Allison och Zelikows modell III, Go-

vernmental Politics Model, inte är tillräckligt empiriskt testad. Orsaken till det, enligt 

Yetiv, kan vara att modellen är för komplex och ibland för mångtydig.64 

 

Även Bernstein framför kritik avseende modellerna. Bernstein anser att det är svårt att 

generalisera utifrån Allisons analys av Kubakrisen, och diskuterar om modellerna kan 

användas under normala förhållanden eller situationer där forskare försöker konstruera 

konceptuella ramverk för att förstå beslutsfattande.65  

Den svåra uppgiften för Allison, enligt Bernstein, är att behålla teorin som en guide för 

analysen, använda teorin kritiskt och inte endast för att analysera mjuka eller tvivelakt-

iga värden.66 

 

Även om Allison och Zelikows teorier kritiseras emellanåt så används de fortsatt fre-

kvent vid analys av drivkrafter bakom beslut av olika fenomen och därmed görs tolk-

ningen att de fortfarande har en bärighet och innehar en styrka som förklaringsmodell 

för undersökningens forskningsfrågor.  

Teorierna används för att analysera empirin och blir därmed teorikonsumerande.67 

                                                        
59 Jonathan Bendor och Thomas H. Hammond , “Rethinking Allison´s Models”, The American Political Sci-
ence Review, Vol. 86, No. 2 (Jun., 1992), ss. 301-322. url: hhtp://www.jstor.org/stable/1964222. Hämtad 
21 december 2015. 
60 S.A. Yetiv (2001), “Testing the Government Politics Model: U.S. Decision Making in the 1990-91 Persian 
Gulf Crisis”, Security Studies, 11:2, 50-84, DOI:10.1080/714005327. Hämtad 21 december 2015. 
61 Bendor och Hammond (1992), s. 319. 
62 Bendor och Hammond (1992), s. 305. 
63 Bendor och Hammond (1992), s. 314. 
64 Yetiv (2001), ss. 51-52. 
65 Barton J. Bernstein (2000), “Understanding Decisionmaking, U.S. Foreign Policy and the Cuban Missile 
Crisis”, International Security, Vol. 25, No. 1, (summer 2000), pp. 134-164. 
http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/016228800560417?journalCode=isec#.Vo-
HmE1Ij4g, s. 142. Hämtad 21 december 2015. 
66 Bernstein (2000), s. 144. 
67 Jonathon W. Moses och Torbjörn L. Knutsen (2012), Ways of Knowing – Competing Methodologies in So-
cial and Political Research (second edition), London: Palgrave Macmillan, s. 137. 

http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/016228800560417?journalCode=isec#.Vo-HmE1Ij4g
http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/016228800560417?journalCode=isec#.Vo-HmE1Ij4g
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2.2 Teorins tillämpning 

Teoribasen för uppsatsen utgörs av Allison och Zelikows teorier med tillhörande ana-

lysmodeller, där modell I (det rationella perspektivet) och modell III (det inre makt-

kampsperspektivet) kommer att tillämpas vid operationalisering och hjälper till att 

svara på uppsatsens forskningsproblem och även indirekt undersöka om något av per-

spektiven kan anses vara dominerande för utfallet. Med de två modellerna som grund 

formuleras ett antal frågor. Frågornas svar svarar upp mot de bakomliggande faktorerna 

till uppsättandet av stridsgruppen med hjälp av de av Allison och Zelikow utvecklade te-

orierna. 

2.3 Förklaringsmodell I, det rationella perspektivet 

Det rationella perspektivet är den naturliga och mest vanliga utgångspunkten vid analys 

och förklarande av internationella relationer, fattade beslut och genomförda handlingar. 

Besluten eller handlingarna grundar sig i de målsättningar eller motiv som är styrande 

för aktören vid tillfället för beslutet eller handlingen. Enligt perspektivet sker agerandet 

utifrån rationalitet68 och på en rationell bedömning av situationen.69 Därför spelar be-

greppet rationalitet och vad som anses vara rationellt en betydande roll. Rationalitet till-

för stadga till aktörens syfte och utmärker ett beteende som är ändamålsenligt efter spe-

cifika målsättningar i en given situation och kontext. Ett beteende som innebär att välja 

det handlingsalternativ som ger mest värdemaximering utifrån de val en väntad eller 

eventuell motaktör gör.70 

Enligt modellen ska aktören förhålla sig till nedan stående kärnområden för att fatta rat-

ionella beslut:71 

 Mål och syfte. Aktörens intressen och värderingar ger uttryck för vilka åtgärder 

som vidtages och vilka beslut som fattas för att på effektivaste sätt nå målsätt-

ningarna. 

 Handlingsalternativ. Den rationella aktören måste ofta välja mellan flera olika al-

ternativ i varje given situation där alternativet kan ses som en helhet och ett age-

rande kan resultera i flera beslut. Alternativen bör vara åtskiljbara i sin natur. 

 Konsekvenser. Till varje alternativ följer konsekvenser av agerandet eller en effekt 

som blir följden av valt alternativ. 

 Val. Rationella val består av att välja det alternativ vars konsekvens ger maximalt 

mervärde enligt aktörens målsättningar. 

 

Allison och Zelikow beskriver de olika perspektiven utifrån metaforen av ett schack-

parti. I fallet med det rationella beslutet jämförs det med att den enskilde spelaren flyt-

tar pjäserna efter en förutbestämd plan med syfte att vinna partiet.72 

                                                        
68 Rationalitet – det som bygger på förnuftet, Nationalencyklopedin, rationalitet. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rationalitet. Hämtad 21 december 2015. 
69 Allison och Zelikow (1999), s. 13. 
70 Allison och Zelikow (1999), s. 17. 
71 Allison och Zelikow (1999), s. 18. 
72 Allison och Zelikow (1999), s. 6. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rationalitet
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De tre grundläggande fundamenten för det rationella valet i det rationella perspektivet 

utgörs av målsättningar, handlingsalternativ och konsekvenser.73 

Som komplement till sin teoretiska grund presenterar Allison och Zelikow även ett antal 

frågeställningar till respektive perspektiv. Frågeställningarna har till syfte att bidra till 

förståelsen, förklaringen och identifieringen av de drivkrafter som fanns när besluten 

fattades. För det rationella perspektivet har följande frågeställningar utkristalliserats:74  

1. Vilka hot (eller möjligheter) identifierar aktören som föranleder ett beslut? 

2. Vilka målsättningar har aktören med agerandet? 

3. Vilka olika handlingsalternativ har aktören för att nå målet? 

4. Vilka konsekvenser innebär de olika handlingsalternativen? 

5. Vilket är det bästa valet under gällande förutsättningar? 

2.3.1 Operationalisering av det rationella perspektivet 

Ur de ovanstående grundfrågeställningarna ur det rationella perspektivet anpassas här 

nedan till frågeställningar för att kunna analysera och svara på frågeställningen om de 

politiska drivkrafterna bakom beslutet att sätta upp stridsgruppen. 

1. Vilka hot och möjligheter följer ett uppsättande av en stridsgrupp? 

2. Vilka målsättningar hade Sverige med uppsättandet av stridsgruppen? 

3. Vilka olika vägval eller handlingsalternativ hade Sverige att beakta vid uppsät-

tandet av stridsgruppen? 

4. Vilka uttalade konsekvenser följde med de olika vägvalen eller handlingsalterna-

tiven? 

5. Vilket vägval eller handlingsalternativ upplevdes som det bästa för Sverige för att 

nå ställda målsättningar? 

2.4 Förklaringsmodell III, det inre maktkampsperspektivet 

Tidigare modeller har undersökt statsaktören och dess val utifrån en förespegling om en 

enhetlig beslutsprocess. Det inre maktkampsperspektivet berör den beslutsprocess som 

präglas av en inre maktkamp mellan individer eller grupperingar med skilda intressen 

inom den större organisationen som ska fatta det slutliga beslutet. Perspektivet innehål-

ler spelare som vill vinna spelet, spelet som benämns politik. Beslutsprocessen karaktä-

riseras av interna förhandlingar och kompromisser mellan olika viljor, där de olika aktö-

rernas agerande är drivkraften. Till skillnad från det rationella perspektivet finns här 

inte en unik aktör utan aktörerna är flera och de fokuserar inte på strategiska målsätt-

ningar, likt i det rationella perspektivet, utan mer på nationella, organisatoriska eller 

personliga målsättningar. Denna beslutsprocess präglas av koncensusbeslut som, oftast, 

inte är det mest optimala beslutet. Beslutet är ofta fattat så att de så kallade nyckelspe-

larna, med en egen agenda med prioritetsordning, har påverkat beslutet så mycket det 

är möjligt baserat på graden av inflytande de besitter.75 

 

                                                        
73 Allison och Zelikow (1999), s. 386. 
74 Allison och Zelikow (1999), ss. 389-390. 
75 Allison och Zelikow (1999), ss. 255-258. 
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Utifrån ovanstående deriveras fem kategorier:76 

1. Åtskilda organisationer men delad maktbas 

De som är delaktiga i ett beslutsfattande delar på makten även om de företräder olika 

organisationer. De företräder även olika intressen och ansvarsområden vilket kan med-

föra att beslutet inte blir enhälligt. 

 

2. Förmågan att övertala 

Den som har den formella makten att fatta beslut kommer likväl att söka samförstånd 

inför beslutsfattandet. 

 

3. Förhandlingar i processen 

Parlamentariska förhandlingar sker enligt en strukturerad process och med en förut-

sägbar agenda för att skapa beslutsunderlag. 

 

4. Maktbasen påverkar utfallet 

Utfallet beror på de förhandlingar som sker med ambitionen att åstadkomma konsensus 

och där resultatet påverkas av de olika beslutfattarnas inflytande på maktspelet. 

 

5. Aktörens interna och internationella relationer 

Både statens interna som externa relationer och samspel påverkar ett beslut. En annan 

stat eller internationell organisation kan påverka i omfattning eller få inflytande över ett 

beslut likväl som statens interna maktspel. 

Detta leder fram till fyra stycken frågeställningar i det inre maktkampsperspektivet:77 

1. Vilka aktörer har inflytande över beslutsprocessen? 

2. Vad utgör grunden för beslutet och hur har de olika aktörerna försökt påverka 

beslutet? 

3. Vilka faktorer beaktar varje aktörs påverkan på beslutet? 

4. I vilka forum träffas aktörerna för förhandling och beslutsfattande? 

  

Även i det inre maktkampsperspektivet görs liknelsen med ett schackspel med syfte att 

tydliggöra och exemplifiera processen som leder fram till fattade beslut. Utifrån detta 

perspektiv beskriver författarna spelaren som ett antal tydligt uttalade aktörer med tyd-

ligt uttalade olika målsättningar men med gemensam kontroll över spelpjäserna. Före 

varje drag sker en förhandling vilket innebär att i varje drag kan olika spelare ha infly-

tande på utfallet och det kan bli svårt att följa en från början bestämd strategi. Den in-

terna maktkampen kan i detta fall leda till oförutsedda och inkonsekventa beslut som 

inte gagnar någon del av organisationen inom vilken maktspelet utspelas.78 

                                                        
76 Allison och Zelikow (1999), ss. 259-260. 
77 Allison och Zelikow (1999), s. 390. 
78 Allison och Zelikow (1999), s. 7. 
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2.4.1 Operationalisering av det inre maktkampsperspektivet 

Ur de ovanstående grundfrågeställningarna ur det inre maktkampsperspektivet anpas-

sas här nedan till frågeställningar för att kunna analysera och svara på frågeställningen 

om de politiska drivkrafterna bakom beslutet att sätta upp stridsgruppen. 

1. Vilka aktörer har haft stor betydelse vid beslutsprocessen bakom beslutet att 

sätta upp stridsgruppen? 

2. Vilka faktorer återfinns i beslutsprocessen som påverkar utgången av aktörernas 

beslut? 

3. Vad förordar respektive aktör i beslutsprocessen? 

4. I vilka forum träffas de respektive aktörerna, vilka möjligheter finns för förhand-

ling före beslut och hur tas beslutet? 

2.5 Teoridiskussion 

Sammanfattningsvis kan konstateras att teorierna och förklaringsmodellerna lämpar sig 

väl för undersökning av vilka faktorer och drivkrafter som ligger bakom ett beslutsfat-

tande, i detta fall beslutet om att sätta upp stridsgruppen. Genom att använda flera per-

spektiv och förklaringsmodeller förstärks undersökningens förklaringskraft jämfört 

med att endast använda en av modellerna. Allison och Zelikows modeller är som tidigare 

presenterats frekvent använda eftersom de av sin natur innehåller faktorer som under-

lättar för och skapar både koherens, ett logiskt sammanhang som innebär att de en-

skilda delarna av en undersökning hänger samman logiskt, samt konsistens, innebä-

rande ett likartat användande av begrepp, metoder och teorier genom hela undersök-

ningen.79 Valet av väl använda och definierade analys- eller förklaringsmodeller, till-

sammans med koherens och konsistens, borgar även för att kvalitetskriteriet transpa-

rens, öppenhet, erhålls.80 

3. Metod 

3.1 Metodval 

Den valda metoden för uppsatsen är en holistisk enfallstudie81 som genom en kvalitativ 

textanalys har som ambition att identifiera vilka drivkrafter som ligger bakom uppsät-

tandet av stridsgruppen. 

 

En enfallstudie är att likställa med ett enstaka experiment där syftet är att fånga och be-

skriva de omständigheter och betingelser som präglar det specifika ”projektet”, i detta 

fall beslutsprocessen som föranleder uppsättandet av stridsgruppen.82 

 

                                                        
79 Lise Justessen och Nanna Mik-Meyer (2011), Kvalitativa metoder – Från vetenskapsteori till praktik, 
Lund: Studentlitteratur, uppl 1:1., s. 32. 
80 Justessen och Mik-Meyer (2011), s. 32. 
81 Robert K. Yin (2013), Fallstudier – Design och genomförande, Stockholm: Liber, s. 60. 
82 Yin (2013), ss. 61-62. 
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Vidare så lämpar sig enfallstudien i denna undersökning då det ger möjligheten till att 

observera och analysera en företeelse som inte tidigare vetenskapligt undersökts samt 

det faktum att undersökningen görs som en longitudinell fallstudie då studien sträcker 

sig över två mandatperioder med ett regeringsskifte emellan.83 

Samtidigt som en enfallstudie lämpar sig för en undersökning likt denna är det av bety-

dande vikt med en noggrann genomgång och beskrivning av det potentiella fallet för att 

minimera riskerna för att få eller ge ett felaktigt resultat och därmed säkerställa under-

sökningens reliabilitet.84 

 

Uppsatsens metodologiska val för att kunna besvara forskningsfrågorna sker genom en 

kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen utgörs av Allison och Zelikows analysmo-

deller, framställda i Essence of Decision. I undersökningen kommer två teorier av tre teo-

rier användas, det rationella perspektivet och det inre maktkampsperspektivet. 

 

Undersökningens insamlade data, som utgörs av officiella dokument från främst rege-

ring och riksdag, systematiseras och analyseras genom förbestämda och precisa frågor 

som ställs mot empirin.85 De i grunden generella frågorna sprungna ur teorin som an-

passats för undersökningen av det konkreta innebär att undersökningen antar en de-

duktiv ansats. Den deduktiva ansatsen söker efter förutbestämda variabler i empirin för 

att testa de generella teorierna.86 Insamlingen av data görs genom kvalitativ textanalys 

där det väsentliga innehållet analyseras i delar, helhet och utifrån vilken kontext materi-

alet är hämtat. Genom den kvalitativa textanalysen möjliggörs identifiering av nyanser 

och passager i den analyserade texten och därmed kan värdering samt viktning av inne-

hållet göras till skillnad från den kvantitativa metoden som i huvudsak analys av ett 

stort antal enheter som behandlas likvärdigt och tillskrivs samma vikt.87 

 

Uppsatsens vetenskapliga problem och forskningsfrågor är av förklarande karaktär med 

linjärt analytisk struktur där det studerade området är ett antal unika händelser som 

sker under en avgränsad tidsperiod vilket innebär att undersökningen är av idiografisk 

natur (studie av det unika eller specifika) till skillnad från den nomotetiska (allmängil-

tiga) forskningen.88 Det till tid och rum avgränsade området är för studien centralt för 

att kunna svara på undersökningens forskningsfråga då en inte tillräckligt tydlig av-

gränsning kan leda till att resultatet blir alltför allmängiltigt. En medveten, noggrann och 

avgränsad undersökning medför förutsättningar för säkerställande av att det som ska 

                                                        
83 Yin (2013), ss. 62-63. 
84 Yin (2013), ss. 55;63. 
85 Peter Esaiasson m.fl. (2010), Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Väl-
lingby: Norstedts Juridik, 3:4 uppl.,s. 237. 
86 Asbjörn Johannessen och Per Arne Tufte (2013), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö: 
Liber, s. 35. 
87 Esaiasson m.fl.(2010), s. 237. 
88 Esaiasson m.fl.(2010), s. 26. 
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undersökas undersöks, validitet, och att det undersöks eller uttolkas på rätt sätt, reliabi-

litet.  

Den interna validiteten säkerställs genom vald empiri eftersom den utgörs av dokumen-

terat material vilket möjliggör att jämföra mönster och analysera rivaliserande förkla-

ringar, medan den externa validiteten säkerställs genom forskningsdesignen och valet 

av en erkänd och frekvent använd teori med tillhörande förklaringsmodell samt verktyg 

för operationalisering.89 Avseende möjligheten till att undersökningen kan upprepas och 

därmed anses ha en hög reliabilitet sker genom studie av textmaterial som lämpar sig 

för ”test-retest-reliabilitet”.90 

I ambitionen med uppsatsen att undersöka vilka drivkrafter som låg bakom beslutet att 

sätta upp stridsgruppen tillämpas Allison och Zelikows teoretiska ramverk. Dessa olika 

samhällsvetenskapliga perspektiv innehåller frågeställningar som används för att identi-

fiera och analysera vilka drivkrafter som är centrala för respektive perspektiv. Fråge-

ställningarna är till grunden generella men utformas mot problemområdet och används 

därefter för undersökningens operationalisering. 

 

Resultatet av operationalisering och analys av de för respektive förklaringsmodell iden-

tifierade drivkrafterna presenteras inledningsvis enskilt för att därefter genom en sam-

fälld analys presenteras som svaret på de generella drivkrafter som var bakomliggande 

vid uppsättandet av stridsgruppen. 

3.2 Metoddiskussion 

Valet av en fallstudie är lämplig för undersökning av en noggrant avgränsad enskild 

händelse eftersom fallstudien tillåter oss att studera vad som sker under verkliga förhål-

landen. Vidare kan undersökningen tillföras mycket ingående kunskap om själva förlop-

pet vid en fallstudie. Nackdelen med en enfallstudie är att den inte säger något om det 

fenomen som undersöks är vanligen förekommande eller om förutsättningarna finns för 

att fenomenet uppträder i andra organisationer.91 

 

Uppsatsens kvalitativa ansats är relevant eftersom kvalitativa undersökningar lämpar 

sig väl för att beskriva fenomen i deras kontext, för att mot denna bakgrund presentera 

en tolkning som ger ökad förståelse av fenomenet. En kvalitativ ansats innebär att beto-

ningen ligger på entiteternas kvaliteter och processer.92 

 

Fallstudier med endast ett undersökt fall, enfallstudier, kritiseras vanligen för att det 

kan vara ett unikt fenomen som studeras eller missvisande resultat. Ett sätt att förstärka 

vetenskapligheten i undersökningen är att genomföra en flerfallstudie.93 Eftersom upp-

                                                        
89 Yin (2013), ss. 54-55. 
90 Asbjörn Johannessen och Per Arne Tufte (2013), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö: 
Liber, s. 29. 
91 Göran Wallén (1996), Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur, 2:a uppl., s. 115. 
92 Justessen och Mik-Meyer (2011), s. 13. 
93 Robert K. Yin (2014), Case Study Research – Design and Methods, Los Angeles: Sage, 2014, 5th ed., s. 64. 
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satsens frågeställning är riktad mot uppsättandet av stridsgruppen är enfallstudien re-

levant. Förstärkningen av uppsatsens vetenskaplig sker genom att använda två skilda 

teorier för att därigenom skapa den variation som eftersträvas i undersökningen. Variat-

ionen åstadkoms genom att använda två olika av Allison och Zelikows teoretiska per-

spektiv.94 

Uppsatsens material för empiri utgörs av officiella dokument såsom publikationer från 

regeringen och riksdagen samt litteratur. Valet av dokument som materialval är relevant 

eftersom dokument i dag spelar en avgörande roll förhandlingar och beslut inom orga-

nisationer samt utgör en integrerad del av dagens organisatoriska verklighet.95 

4. EU Battle Group Concept 

4.1 Bakgrund till de europeiska stridsgrupperna 

Vid det Europeiska Rådets möte i Helsingfors 1999 identifierades behovet av snabba in-

satser inom ramen för EUs krishantering. Detta resulterade i Helsingfors Headline Goals 

2003 som innebar en önskan till medlemsländerna att bidra med snabbt tillgängliga och 

beredda enheter med kort tid till insats. Senare utvecklades EUs militära snabbinsats-

koncept. I juni 2003 sjösattes den första självständiga EU-ledda militära insatsen, Oper-

ation Artemis. Insatsen visade framgångsrikt på EUs förmåga att agera med en relativt 

liten styrka långt bort ifrån Bryssel. Även om Operation Artemis fick utgöra modell för 

enheter av stridsgrupps storlek erfordrades en vidare utveckling av snabbt insatsbe-

redda förmågor. 2004 fullbordades utvecklingen av snabbt insatsberedda stridsgrupper 

i och med Headline Goals 2010, som inkluderade strategiska transporter, uthållighets- 

och försörjningsförmågor samt urlastningsresurser. Stridsgruppskonceptet förser EU 

med ett verktyg i form av en snabbt insatsberedd förmåga, som ska bidra till att EU blir 

mer sammanhängande, mer aktivt och har ökad förmåga till handling. Idén med strids-

gruppskonceptet är tudelad, dels så ska styrkan med tanke på sin storlek och förmåga 

snabbt kunna agera och dels så verkar konceptet som transformator av kalla kriget-

förmågor till förmågor av mer expeditionär karaktär. Stridsgrupperna ställda till EUs 

förfogande ska kunna verka inom ett brett spektrum av uppgifter som identifieras i den 

Europeiska Säkerhetsstrategin. Stridsgrupperna ska vara tränade för att kunna utgöra 

det väpnade stridselementet vid krishantering väl medvetna om sin numerära storlek. I 

huvudsak ska de agera efter en resolution från FNs Säkerhetsråd men i undantagsfall 

kan insatser ske utan en resolution.96 

 

Medlemsländer som sätter upp en stridsgrupp till EUs förfogande ansvarar för en kom-

plett styrka antingen genom en ramverksnation eller genom en flernationskoalition mel-

                                                        
94 Esaiasson m.fl. (2010), s. 102. 
95 Justessen och Mik-Meyer (2011), s. 103. 
96 Common Security and Defence Policy EU Battlegroups, 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/esdp/91624.pdf. Hämtad 21 
december 2015. 
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lan medlemsländer. Stridsgrupperna ska vara användbara i ett brett spektrum av situat-

ioner. En förutsättning för användning av stridsgruppen, liksom andra EU-

stridsgrupper, i internationell krishantering är att insatsens mandat och ett militärt in-

gripande sker i överensstämmelse med folkrätten. En stridsgrupp är den minsta militärt 

effektiva, trovärdiga, sammansatta snabbt insättningsbara styrka med förmåga till själv-

ständiga operationer eller som förstyrka före en större operation. Stridsgruppens bas är 

multifunktionell styrka av bataljons storlek förstärkt med bland annat ingenjörsförband 

och logistiskt stöd. I grundutförande består stridsgruppen av ungefär 1500 personer.  

Genom att sätta upp en stridsgrupp tillsammans med andra medlemsländer ökar militär 

samverkan mellan medlemsländerna samt förbättrar den ömsesidiga kunskapen om 

varandras mål, medel och metoder ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Interoperabili-

titet och militär effektivitet är av betydelse för stridsgrupperna. I processen för beslu-

tande för insats av EUs stridsgrupper för krishantering är det av betydelse att både EUs 

och respektive bidragande lands nationella beslutsprocess är koherent och transparent 

för att möta de tidskritiska förhållanden som råder vid beslut om insats.97 

5. Analys 

5.1 Svensk utrikespolitik 2001 – 2004 

Under första halvåret 2001 utövade Sverige ordförandeskap i EUs ministerråd. Sveriges 

främsta ambition med ordförandeskapet är att verka i hela unionens och dess medbor-

gares intresse, svara för öppenhet och kontinuitet och driva EUs arbete framåt.98 

I Utrikesdeklarationen från 2002 anför utrikesminister Anna Lindh (S) att ”Sverige är 

militärt alliansfritt. Denna säkerhetspolitiska linje, med möjlighet till neutralitet vid kon-

flikter i vårt närområde, har tjänat oss väl” och ”genom vårt medlemskap i den europe-

iska unionen deltar vi i en solidarisk gemenskap vars främsta syfte är att förhindra krig 

på den europeiska kontinenten.” Mot slutet av sitt anförande i riksdagens kammare sä-

ger Lindh ”[Europeiska] Unionen bör bl.a. kunna sända trupp till en krishärd inom 30 

dagar och därmed överbrygga den tid det tar för ordinarie FN‐trupp att komma på 

plats.”99 

Även Göran Persson tar upp den militära alliansfriheten i regeringsförklaringen på hös-

ten 2002 ”Sverige är militärt alliansfritt. Den uppgörelse som träffats om Sveriges sä-

kerhetspolitiska hållning ligger fast.” 

 

Året därpå, 2003, vid presentationen av regeringens Utrikesdeklaration säger samma 

utrikesminister ”vår säkerhet stärks genom ett utvidgat EU” och ”den europeiska union-

en är central för vår säkerhet.” Regeringen betonar att EU:s civila och militära konflikt-

                                                        
97 Common Security and Defence Policy EU Battlegroups, 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/esdp/91624.pdf. Hämtad 21 
december 2015. 
98 Program för Sveriges ordförandeskap i EU – 1 januari-30 juni 2001, www.europarl.europa.eu,. Hämtad 
4 januari 2016. 
99 Riksdagsprotokoll 2001/02:68. 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/esdp/91624.pdf
http://www.europarl.europa.eu/
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hantering ska kunna bidra till fred och säkerhet varhelst i världen det behövs ‐ i nära 

samarbete med FN och regionala organisationer. 

Återigen trycker Lindh på att Sverige är militärt alliansfritt och att det är en politik som 

genom olika skeden tjänat oss väl i snart 200 år. Den ger oss handlingsfrihet. Den har ett 

brett folkligt stöd. Alliansfriheten har ett brett politiskt stöd genom den överenskom-

melse som regeringen träffat med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderater-

na.100 

I sin regeringsförklaring i september 2003 betonar även här Göran Persson den militära 

alliansfriheten men trycker nu mer på Sveriges ökade roll inom EUs säkerhetspolitiska 

samarbete.101 

Laila Freivalds (S) är ny utrikesminister 2004 och inleder den utrikespolitiska debatten 

med regeringens Utrikesdeklaration. Den innebär att den militära alliansfriheten består 

men betoningen avseende det utrikes-och säkerhetspolitiska perspektivet ligger på Sve-

riges solidariska samarbete med EU och EUs ökade roll avseende säkerhets- och för-

svarsfrågor i Europa och globalt.102 Fram tills nu har inte europeisk krishanteringsför-

måga i form av EU Battle Groups eller stridsgrupper diskuterats i riksdagens kammare.  

Första gången som debatten omfattar stridsgrupper till EUs förfogande är 1 april 2004 

då Gunilla Carlsson (M) frågar Göran Persson om ”regeringen redan bestämt sig för att 

konceptet med stridsgrupper inte är aktuellt för svensk del och att vi inte tänker oss 

kunna bidra med en hel egen stridsgrupp i det tänkta EU-upplägg som nu för fullt disku-

teras i Bryssel?” och Göran Persson svarar ”Vi tänker inte bidra med en egen svensk 

stridsgrupp. Det har, såvitt jag vet, aldrig varit aktuellt. […] Att vi sedan tillsammans med 

andra kan bidra i olika sammanhang är möjligt, men vi får se vad resurserna räcker 

till.”103 Göran Persson tillägger i ett replikskifte ”Det kan bli några – om det blir 500 eller 

300 vet jag inte – men tillsammans med något annat EU-land. Vi kommer icke att ha en 

egen sådan grupp själva!”104 

5.2 Det rationella perspektivet 

Ur Allison och Zelikows generella frågeställningar och uppsatsens operationalisering av-

seende det rationella perspektivet är ett antal frågeställningar utformade. Genom analys 

av empirin och besvarande av frågeställningarna leder det till ett resultat huruvida Sve-

rige med ett beslut om en stridsgrupp såg möjligheter eller risker, hade uttalade mål-

sättningar, hade olika handlingsalternativ samt identifierade några konsekvenser eller 

fördelar. Svaren på frågeställningarna i analysen leder till resultatet av undersökningens 

huvudfrågeställning avseende drivkrafterna bakom beslutet om uppsättande av strids-

gruppen. 

 

                                                        
100 Riksdagsprotokoll 2002/03:56. 
101 http://www.regeringen.se/contentassets/715b74410fb44c3f91fc1032f47a7467/ 
regeringsforklaringen-16-september-2003. 
102 Riksdagsprotokoll 2003/04:67. 
103 Riksdagsprotokoll 2003/04:92. 
104 Riksdagsprotokoll 2003/04:92. 

http://www.regeringen.se/contentassets/715b74410fb44c3f91fc1032f47a7467/
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5.2.1 Beslutet 2004 

 Vilka hot och möjligheter följer ett uppsättande av en svensk stridsgrupp? 

 

Ur ett svenskt perspektiv innebär en snabbinsatsförmåga i form av en stridsgrupp till 

EUs förfogande för krishantering att det ger EU förmåga att reagera med kort förvar-

ning. En förmåga som kompletterar EUs övriga instrument för krishantering,105 vilket 

kan innebära att EU med snabbinsatsstyrkor kan bistå sina medborgare vid kriser och 

katastrofer utomlands.106 

 

Regeringen uttrycker möjligheterna som följer av en stridsgrupp i propositionen Vårt 

framtida försvar som genom att stärka EUs förmåga till snabb krishantering stärker det 

också svensk förmåga,107 och skapandet av snabbinsatsförmåga och annan internation-

ell förmåga är viktiga inslag för att utveckla Försvarsmaktens insatsorganisation och 

kompetensen för väpnad strid.108 Vidare betonar regeringen 2004 att genom att stärka 

vår förmåga att delta i internationellt arbete och krishanteringsinsatser stärks internat-

ionell fred och säkerhet för Sverige, EU och vår omvärld.109 

 

 Vilka målsättningar hade Sverige med uppsättandet av stridsgruppen? 

En av målsättningarna med uppsättande av stridsgruppen till EUs förfogande är att Sve-

rige tycker det är viktigt att agera gemensamt med andra stater i fredsfrämjande insat-

ser, 110 och därigenom förstärka Sveriges förmåga till internationella fredsinsatser.  

Regeringen menar i försvarspropositionen från 2005 även att reformeringen av För-

svarsmakten ska öka Sveriges möjlighet att bidra till utvecklingen av EUs krishante-

ringsförmåga.111 

 

Som tidigare nämnts har Sverige en lång tradition av att delta i FNs fredsfrämjande in-

satser och säkerhetspolitiska arbete. I och med uppsättande av stridsgruppen deltar 

Sverige i EUs solidariska samarbete och EUs utökade roll avseende säkerhets- och för-

svarsfrågor i Europa och globalt,112 samt att säkerhet i dagens värld måste skapas glo-

balt och gemensamt.113 

Göran Persson säger i regeringsförklaringen 2003 att EUs civila och militära konflikt-

hantering ska kunna bidra till fred och säkerhet varhelst i världen det behövs och beto-

nar Sveriges ökade roll inom EUs säkerhetspolitiska samarbete.114 

                                                        
105 Riksdagsprotokoll 2004/05:78, Anf. 110 Leni Björklund(S). 
106 Riksdagsprotokoll 2004/05:72, Anf. 1 Laila Freivalds(S). 
107 Regeringsproposition 2004/05:5, s. 15. 
108 Regeringsproposition 2004/05:5, s. 13. 
109 Regeringsproposition 2004/05:5, s. 1. 
110 Regeringsproposition 2004/05:5, s. 12. 
111 Regeringsproposition 2004/05:5, s. 12. 
112 Riksdagsprotokoll 2003/04:67. 
113 http://www.regeringen.se/contentassets/715b74410fb44c3f91fc1032f47a7467/ 
regeringsforklaringen-16-september-2003 
114 http://www.regeringen.se/contentassets/715b74410fb44c3f91fc1032f47a7467/ 

http://www.regeringen.se/contentassets/715b74410fb44c3f91fc1032f47a7467/
http://www.regeringen.se/contentassets/715b74410fb44c3f91fc1032f47a7467/
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Medlemskapet i EU ger Sverige säkerhet och skapar solidaritet mellan medlemsländer-

na. Den Europiska unionen är vid sidan av FN Sveriges viktigaste säkerhetspolitiska fo-

rum.115  

 

 Vilka olika vägval eller handlingsalternativ hade Sverige att beakta vid uppsät-

tandet av stridsgruppen? 

Även om diskussionen inom EU och utvecklingen av konceptet av EU Battle Groups hade 

pågått ett tag var det först 1 april 2004 som ämnet berördes i riksdagens kammare. 

Då svarade Göran Persson direkt på frågan om uppsättandet av en svensk stridsgrupp 

att Sverige inte tänkt bidra med en egen svensk stridsgrupp och det svenska bidraget 

kan bli mellan 300 och 500.116  

Inte någon gång har regeringen uttalat alternativet att inte delta i uppsättandet av en 

stridsgrupp. Alternativen som har motionerats, debatterats eller föreslagits har varit att 

ansvara för en stridsgrupp117 eller sätta upp en stridsgrupp tillsammans med andra. Just 

det faktum att alternativet att inte sätta upp en stridsgrupp inte identifierats hos någon 

av regeringarna visar på Sveriges vilja att delta aktivt i EUs säkerhetsarbete. I regerings-

propositionen står ”Regeringen anser att Sverige skall bidra med styrkor till en snabbin-

satsstyrka tillsammans med Finland” och vidare ”Regeringen bedömer att det nu plane-

rade samarbetet med Finland avseende utvecklandet av en multinationell snabbinsats-

styrka är ett långsiktigt åtagande”.118 

Senare under hösten 2004 meddelar försvarsminister Leni Björklund att Göran Persson 

och hans finske motsvarighet vill utöka stridsgruppen med fler deltagande länder och 

samarbete med Norge pågår.119 

I den försvarspolitiska inriktningspropositionen120 med en partipolitisk oenighet, men 

med en outtalad enighet avseende uppsättandet av en svensk-finsk stridsgrupp, har det 

inte funnits några andra konkreta presenterade alternativ till en militär multinationellt 

sammansatt styrka.  

Inget alternativ som innebär att inte sätta upp den militärt inriktade stridsgruppen men 

däremot finns invändningar mot en styrka sammansatt av fler nationer.121 

Argumenten mot en multinationellt sammansatt stridsgrupp baseras bland annat på den 

eventuella trögheten inom respektive truppbidragande nations politiska system, från 

bidragsgivandet till beslut om insats. Vidare påtalas de språkliga och kulturella skillna-

derna mellan länderna avseende bland annat stabsmetodik. Slutligen hävdas att det inte 

är säkert att det blir billigare för att länder delar på bördan och gör saker gemensamt.122 

 

                                                                                                                                                                             
regeringsforklaringen-16-september-2003 
115 Regeringsproposition 2004/05:5, s. 15 
116 Riksdags protokoll 2003/04:92. 
117 Motion 2004/05:U242. 
118 Regeringsproposition 2004/05:5, s. 48. 
119 Riksdagsprotokoll 2004/05:23, Anf. 18, Leni Björklund (S). 
120 Regeringsproposition 2004/05:5, s. 48. 
121 Riksdagsprotokoll 2004/05:23, Allan Widman (FP). 
122 Riksdagsprotokoll 2004/05:23, Anf. 19, Allan Widman (FP). 
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Som svar på det menar regeringen att vi till 2008 inte klarar av att få det annat än till-

sammans med andra länder. Krishanteringen är internationell och måste förberedas och 

övas när det gäller utrustning, taktik och liknande inom den verksamheten. Det är en 

viktig del i internationaliseringen.123 

 

 Vilka uttalade konsekvenser följde med uppsättandet av stridsgruppen? 

Samtidigt som anskaffning gjordes så avvecklades annan materiel inom försvarsrefor-

meringen som är en av målsättningarna med stridsgruppen. För att möjliggöra utveckl-

ing gjordes en omfattande avveckling av materiel och personal. Avvecklingen skedde 

skyndsamt för att skapa ekonomiskt utrymme för det nya försvar som successivt växer 

fram.124 

Utöver detta så infördes det nya personalförsörjningssystemet enligt den försvarspoli-

tiska inriktningspropositionen för att säkerställa bemanning av de internationella insat-

serna.125 

 

 Vilket vägval eller handlingsalternativ upplevdes som det bästa för Sverige för att 

nå ställda målsättningar? 

Då Sverige fattat beslutet att ingå i EU, vara en del av den Gemensamma Utrikes- och Sä-

kerhetspolitiken samt inta en aktiv och drivande roll i det europeiska säkerhetsarbetet 

utgörs det bästa handlingsalternativet att göra som man gjorde, sätta upp en snabbin-

satsförmåga i form av en stridsgrupp ställd till EUs förfogande för krishantering. På så 

sätt bidrar Sverige till att stärka EUs säkerhet. Och därigenom stärker Sverige sin säker-

het. 

I regeringsförklaringen betonar Göran Persson betydelsen av en av nordiska länder 

sammansatt svenskledd stridsgrupp blir ett viktigt bidrag i freds- och säkerhetsar-

betet.126 

Genom att sätta upp stridsgruppen tillsammans med andra uppfylldes Sveriges målsätt-

ning med att agera med andra i fredsfrämjande insatser och därigenom även stärka Sve-

riges förmåga till fredsfrämjande åtgärder. Det faktum att stridsgruppen krävde nya re-

surser innebar en reformering av Försvarsmakten, både genom anskaffning av nya för-

mågor och genom avveckling av andra förmågor. 

5.2.2 Sammanfattning av beslutet 2004 

Ur ett svenskt perspektiv innebär stridsgruppen till EUs förfogande en utökad och kom-

pletterande förmåga till EUs övriga instrument för krishantering som kan bistå sina 

medborgare vid kriser och katastrofer utomlands. Stridsgruppen medför att Sverige kan 

agera gemensamt med andra stater i fredsfrämjande insatser, stärka Sveriges förmåga 

                                                        
123 Riksdagsprotokoll 2004/05:23, Anf. 20, Leni Björklund (S). 
124 Regeringsproposition 2004/05:5, s. 12. 
125 Regeringsproposition 2004/05:5, ss. 78ff. 
126 Regeringsförklaringen 2005-09-13: 
http://www.regeringen.se/contentassets/d036c0d1da37414ba6e671dca0ba2cea/regeringsforklaringen-
13-september-2005. Hämtad 21 december 2015. 

http://www.regeringen.se/contentassets/d036c0d1da37414ba6e671dca0ba2cea/regeringsforklaringen-13-september-2005
http://www.regeringen.se/contentassets/d036c0d1da37414ba6e671dca0ba2cea/regeringsforklaringen-13-september-2005
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till internationella fredsinsatser, påskynda den inhemska försvarsreformen samt bidra 

solidariskt till samarbete och EUs utökade roll avseende säkerhets- och försvarsverk-

samhet. EU är vid sidan av FN Sveriges viktigaste säkerhetspolitiska forum.  

Uppsättandet tillsammans med Finland ägnas stor betydelse och är en förutsättning då 

Sverige inte klarar av uppsättandet själva. 

5.2.3 Beslutet 2007 

 Vilka hot och möjligheter följer ett uppsättande av en svensk stridsgrupp? 

I en senare partimotion gällande den av EU 2004 antagna säkerhetsstrategin och upp-

rättande av en gemensam krishanteringsförmåga betonar Moderaterna i en motion 

2006 att säkerhetsstrategin utgör ett komplement till EUs övriga diplomatiska, ekono-

miska och utvecklingspolitiska verktyg och eftersom stridsgruppen är ett förband i be-

redskap för att sättas in i ett okänt konfliktområde identifieras två områden att beakta. 

Dels så råder oklarheter i huruvida regeringen har löst finansieringen vad gäller det 

svenska bidraget till EUs stridsgruppskoncept, om finansieringen klarar både en strids-

grupp för EU samtidigt som Sverige även fortsatt kan delta i FN- och Natoledda insat-

ser,127 och dels så kan de operationer som stridsgruppen kan tänkas genomföra bli 

mycket krävande och farliga.128 

Regeringen uttalar 2007 att Sveriges förmåga till internationella insatser ska förstärkas 

och förbättras vilket implicit kan ske genom uppsättandet av och deltagandet med 

stridsgruppen.129 

 

 Vilka målsättningar hade Sverige med uppsättandet av stridsgruppen? 

I regeringsförklaringen 2007 betonar Fredrik Reinfeldt ”Uppsättandet av stridsgruppen 

ska ses som en del i att fullfölja omvandlingen från invasionsförsvar till insatsförsvar 

och ett led i regeringens ambition att noga väga varje skattekrona i förhållande till dess 

nytta för Sverige”.130 Regeringen fäster även vikt vid EUs gemensamma säkerhetsstra-

tegi.131  

 

 Vilka olika vägval eller handlingsalternativ hade Sverige att beakta vid uppsät-

tandet av stridsgruppen? 

Just det faktum att alternativet att inte sätta upp en stridsgrupp inte identifierats hos 

någon av regeringarna visar på Sveriges vilja att delta aktivt i EUs säkerhetsarbete. Vart 

efter processen med utvecklingen och uppsättandet av den från början svensk-finska 

stridsgruppen fortgår tillkommer truppbidragande länder. Det medför också att de från 

början 300-500 svenska soldaterna utökas i antal. I Redogörelse för svenskt deltagande i 

                                                        
127 Motion 2005/06:U290. 
128 Motion 2005/06:U290. 
129 http://www.regeringen.se/contentassets/bbc0c69669ab447a8bf6a8e11e4de26b/  
regeringsforklaringen-18-september-2007 
130 http://www.regeringen.se/contentassets/bbc0c69669ab447a8bf6a8e11e4de26b/  
regeringsforklaringen-18-september-2007 
131 http://www.regeringen.se/contentassets/dd07b957646c429f9180294ac247bd71/  
regeringsforklaringen-6-oktober-2006 

http://www.regeringen.se/contentassets/bbc0c69669ab447a8bf6a8e11e4de26b/%20regeringsforklaringen-18-september-2007
http://www.regeringen.se/contentassets/bbc0c69669ab447a8bf6a8e11e4de26b/%20regeringsforklaringen-18-september-2007
http://www.regeringen.se/contentassets/bbc0c69669ab447a8bf6a8e11e4de26b/%20regeringsforklaringen-18-september-2007
http://www.regeringen.se/contentassets/bbc0c69669ab447a8bf6a8e11e4de26b/%20regeringsforklaringen-18-september-2007
http://www.regeringen.se/contentassets/dd07b957646c429f9180294ac247bd71/%20regeringsforklaringen-6-oktober-2006
http://www.regeringen.se/contentassets/dd07b957646c429f9180294ac247bd71/%20regeringsforklaringen-6-oktober-2006
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den nordiska stridsgruppen som regeringen lägger fram i oktober 2007 uppgår det totala 

antalet till 2 850 personer fördelat på Sverige (2 350), Estland (50 personer), Finland 

(220), Irland (80) och Norge (150).132  

Regeringen har lovordats av försvarsutskottet för att ha gjort enligt dess mening ett rik-

tigt vägval med en stridsgrupp som består av flera nationer.133 Andra ledamöter stödjer 

den multinationella stridsgruppen men ser gärna att Sverige på sikt har förmåga att 

sätta upp en egen stridsgrupp.134 

 

 Vilka uttalade konsekvenser följde med uppsättandet av stridsgruppen? 

I utrikesutskottets betänkande 2006 identifieras ett antal områden där vissa fick konse-

kvenser för uppsättandet av stridsgruppen. Två av dessa är att svensk trupp måste ha 

rätt utbildning och utrustning för de allt farligare uppdragen som väntar utomlands och 

personalförsörjningssystemen måste reformeras för att säkerställa att försvarsmakten 

kan rekrytera kvalificerad personal till olika insatser.135 

Framför allt fick anskaffningen av materiel stort utrymme, både i den politiska debat-

ten136 och i media.137 Vilket resulterade i interim-lösningar bland annat avseende sjuk-

vårdshelikoptrar.138 

 

 Vilket vägval eller handlingsalternativ upplevdes som det bästa för Sverige för att 

nå ställda målsättningar? 

Då Sverige fattat beslutet att ingå i EU, vara en del av den Gemensamma Utrikes- och Sä-

kerhetspolitiken samt inta en aktiv och drivande roll i det europeiska säkerhetsarbetet 

utgörs det bästa handlingsalternativet att göra som man gjorde, sätta upp en snabbin-

satsförmåga i form av en stridsgrupp ställd till EUs förfogande för krishantering. På så 

sätt bidrar Sverige till att stärka EUs säkerhet. Och därigenom stärker Sverige sin säker-

het. 

5.2.4 Sammanfattning av beslutet 2007 

Stridsgruppen bidrar till att Sveriges förmåga till internationella insatser förstärks och 

förbättras. Vidare så är uppsättandet av stridsgruppen en del i försvarsreformen från 

invasionsförsvar till insatsförsvar, vilket fick stora konsekvenser avseende materiel in-

för beredskapstiden, samt som en del i EUs gemensamma säkerhetsstrategi. Genom 

stridsgruppen deltar Sverige aktivt i EUs säkerhetsarbete och stärker därigenom även 

Sveriges säkerhet. 

 

                                                        
132 Regeringsskrivelse 2007/08:5. 
133 Riksdagsprotokoll 2005/06:45, Anf. 35, Tone Tingsgård (S). 
134 Riksdagsprotokoll 2005/06:45, Anf. 1, Eskil Erlandsson (C). 
135 Betänkande 2005/06:UU18, 2006-03-28, s. 39. 
136 Debatt och beslut av betänkande 2007/08:UFöU3. 
137 http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.185835-stridsstyrka-utan-helikoptrar?m=print, 2007-10-31, 
[2015-12-29]; http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.185591-resursbrist-uppror-militaren?m=print, 
2007-09-28, Hämtad 2015-12-29. 
138 Debatt och beslut av betänkande 2007/08:UFöU3, anf. 98, Allan Widman (FP). 

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.185591-resursbrist-uppror-militaren?m=print
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5.3 Det inre maktkampsperspektivet 

Ur Allison och Zelikows generella frågeställningar och uppsatsens operationalisering av-

seende det inre maktkampsperspektivet är ett antal frågeställningar utformade. Fråge-

ställningarna hjälper att identifiera vilka aktörer som deltar aktivt i beslutsprocessen 

och vilka faktorer och politiska motiv respektive aktör anför i beslutsprocessen. Svaren 

på frågeställningarna i analysen leder till resultatet av undersökningens huvudfråge-

ställning avseende drivkrafterna bakom beslutet om uppsättande av stridsgruppen. 

5.3.1 Beslutet 2004  

 Vilka aktörer har haft stor betydelse vid beslutsprocessen bakom beslutet att 

sätta upp stridsgruppen? 

Grunden för svensk utrikes-, säkerhetspolitisk- och försvarspolitisk inriktning är efter-

strävan om en så bred blocköverskridande och parlamentarisk samsyn som det möjligt.  

Utifrån målsättningarna i regeringsförklaringen och Utrikesdeklarationen påverkar re-

geringen beslutsfattandet i det parlamentariska arbetet. Regeringen ger genom dessa 

två dokument inriktningen på hur Sverige förväntas agera, med vilka medel och meto-

der utifrån målsättningarna Eftersom regeringen är en minoritetsregering måste den 

söka samarbetsparter vilket innebär att dessa samarbetspartier får en viss påverkan på 

regeringens uttalade mening.  

Inom Regeringskansliet återfinns två fristående departement med ett nära samarbete, 

Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet. Försvarsdepartementet ansvarar för 

Sveriges militära försvar och det militära maktmedlet nationellt och utomlands. Depar-

tementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande 

verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa in-

satser. 

Regeringen genom Försvarsdepartementet utarbetar en försvarspolitisk proposition 

som därefter bereds av det parlamentariskt sammansatta försvarsutskottet. 2004 var 

frågan om uppsättandet av en stridsgrupp som en del i den försvarspolitiska inrikt-

ningspropositionen för 2005-2007.139 Regeringens förslag antogs senare av riksda-

gen.140 

Inledningsvis genomförde försvarsutskottet och utrikesutskottet parallella arbeten men 

under processens framskridande bildades ett gemensamt utskott för att säkerställa att 

försvars- och utrikespolitikens gemensamma intressen omhändertas då intressena be-

handlas på liknande sätt inom EU.  

Förutom att Utrikesdepartementet ansvarar för Sveriges förbindelser med andra länder 

och internationella organisationer och för bistånds- och internationell handelspolitik 

använder Utrikesdepartementet även ibland det militära maktmedlet i form av internat-

ionella insatser för att uppnå Sveriges säkerhetspolitiska målsättningar. Målsättningar 

som deklareras i den årliga Utrikesdeklarationen. Även utrikesutskottet är likt försvars-

utskottet parlamentariskt sammansatt, med syfte att ha en bred partioberoende bered-

                                                        
139 Regeringsproposition 2004/05:5. 
140 Betänkande 2004/05:FöU4, ss. 89–90; Regeringens skrivelse 2004/05:143. 
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ning inför betänkandet som ska beslutas av riksdagen. Och eftersom ett uppsättande av 

en stridsgrupp och ett eventuellt användande inom ramen för EUs säkerhetspolitiska 

krishantering inte är en ren försvarspolitisk eller utrikespolitisk angelägenhet sker be-

redning och utarbetande av betänkande i ett gemensamt utskott i syfte att ha berett 

ärendet grundligt och nått konsensus inför riksdagsbeslut så långt det är möjligt.  

Vid debatten i riksdagen på våren 2004 var statsminister Göran Perssons uppfattning 

att det svenska bidraget till stridsgruppen, som skulle ledas av någon annan, kunde 

uppgå till 300-500 soldater.141 Under hösten 2004 föreslog dock regeringen i den för-

svarspolitiska propositionen142 att Försvarsmakten skulle utveckla ett svenskt bidrag till 

en multinationell snabbinsatsstyrka under svensk ledning som en del av EUs snabbin-

satsförmåga.143 Som svar på anmodan från regeringen, och som ett underlag till rege-

ringens proposition menade Försvarsmakten att det svenska bidraget till EUs snabbin-

satsförmåga kunde uppgå till 1 150 soldater till 2008 och först kunna  ställa en komplett 

stridsgrupp om 1 800 svenska soldater i beredskap tidigast 2011.144  

Strävan efter en bred parlamentarisk, blocköverskridande och partioberoende överens-

kommelse avseende säkerhetspolitiska ärenden gick om intet vid försvarsbeslutet 2004 

då det socialdemokratiska regeringsförslaget med stöd av främst Miljöpartiet vann ma-

joritet. Ett försvarsbeslut som ledde till ett minskat anslag till Försvarsmakten med tre 

miljarder och förbandsnedläggningar. Men i försvarsbeslutet beslutades även om upp-

sättandet av stridsgruppen. Även fast Miljöpartiet stödde regeringen och röstade för för-

svarsbeslutet inkluderande uppsättande av en militär förmåga till EUs förfogande menar 

de att EU är på väg mot militarisering och det påverkar negativt Sveriges militära alli-

ansfrihet samt neutralitet.145 

 

 Vad utgör grunden för beslutet och hur har de olika aktörerna försökt påverka 

beslutet? 

I regeringsförklaringen från 2003 säger regeringen att Sverige ska bli ett mer aktivt EU-

land och en konstruktiv samarbetspartner inom den Europiska Unionen. Vidare säger 

regeringen att säkerhet skapas gemensamt och Sverige ska aktivt bidra till den gemen-

samma säkerheten inom EU.146 Enligt 16§ i regeringsformen får regeringen får sända 

svenska väpnade styrkor till andra länder eller i övrigt sätta in sådana styrkor för att 

fullgöra en internationell förpliktelse som har godkänts av riksdagen.147 Det innebär att 

regeringen måste erhålla tillräckligt stöd för sin linje i riksdagen. En påverkande faktor 

                                                        
141 Riksdagsprotokoll 2003/04:92. 
142 Regeringsproposition 2004/05:5, s. 69 f. 
143 Betänkande 2004/05:FöU4, ss. 89–90; Regeringsskrivelse 2004/05:143. 
144 Försvarsmaktens svar på Regeringskansliets anmodan 2004-03-29 Fö2004/789/MIL, HKV 23 
383:66707. 
145 Motion 2004/05:U319, Ulf Holm m.fl (MP). 
146 Regeringsförklaringen 2003-09-16: 
http://www.regeringen.se/contentassets/715b74410fb44c3f91fc1032f47a7467/regeringsforklaringen-
16-september-2003. Hämtad 21 december 2015. 
147 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-
1974152-om-beslu_sfs-1974-152/ Hämtad 29 december 2015. 

http://www.regeringen.se/contentassets/715b74410fb44c3f91fc1032f47a7467/regeringsforklaringen-16-september-2003
http://www.regeringen.se/contentassets/715b74410fb44c3f91fc1032f47a7467/regeringsforklaringen-16-september-2003
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/
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återfinns i det partiöverskridande arbetet som krävdes då den socialdemokratiska rege-

ringen 2002-2006 inte hade egen majoritet i riksdagen. Det kan innebära att vända sig 

till samtliga partier i riksdagen och erbjuda dem något som är tilltalande för det partiets 

säkerhetspolitiska förhållningssätt. I sin regeringsförklaring på hösten 2004 några må-

nader före beslut ska tas om kommande försvarspolitiska inriktning inkluderat uppsät-

tandet av den stridsgruppen säger Göran Persson ”Under kommande år tar Sverige sitt 

ansvar i upprättandet av en multinationell snabbinsatsstyrka i EU:s regi, med uppdrag 

att avvärja humanitära katastrofer”.148 Detta uttalande och beslutet avseende strids-

gruppens uppsättande förstärks i spåren av tsunamin i Sydostasien i december 2004 då 

utrikesminister Laila Freivalds betonar i regeringens utrikesdeklaration 2005 att EUs 

snabbinsatsstyrkor ska kunna bistå EUs medborgare vid katastrofer utomlands.149 

 

Vid tidpunkten för beslutet om uppsättandet av stridsgruppen var Sverige i en försvars-

reformering som i princip påbörjats vid det föregående försvarsbeslutet 2001 och nu 

med den föreslagna försvarspolitiska inriktningspropositionen skulle öka i sin omfatt-

ning mot ett modernt, flexibelt och rörligt insatsförsvar.150 

Att det gamla försvaret var föråldrat och skulle avvecklas och riktas om var i princip 

samtliga partier överens om. De bakomliggande faktorerna skiljde sig dock diametralt 

åt. Den socialdemokratiska regeringens säkerhetspolitiska bedömning var att ett mili-

tärt väpnat angrepp enskilt mot Sverige var osannolikt under minst en tioårsperiod. 

Försvarsreformen skulle inriktas mot en förmåga till att upprätthålla en grundläggande 

försvarsförmåga och öka Sveriges möjlighet att bidra till utvecklingen av EUs krishante-

ringsförmåga.151 Vänsterpartiet anser att de medel som frigörs i och med försvarsrefor-

men bör satsas på andra viktiga verksamheter för Sveriges invånare.152 

 

 Vad förordar respektive aktör i beslutsprocessen? 

Den socialdemokratiska minoritetsregeringen 2002-2006 förordar att Sverige ska delta 

i internationella fredsfrämjande insatser och det resulterar i en majoritet för uppsät-

tande av stridsgruppen i december 2004. Den socialdemokratiska regeringen menar att 

Sverige ska delta baserat på ansvar, rättvisa, solidariska och humanitära intressen. De 

bakomliggande orsakerna visar sig i hur den socialdemokratiska regeringen uttrycker 

sig i regeringsförklaringar och Utrikesdeklarationer under perioden, bland annat påtalar 

regeringen i regeringsförklaringen 2004 ”Under kommande år tar Sverige sitt ansvar i 

                                                        
148 Regeringsförklaringen 2004-09-14: 
http://www.regeringen.se/contentassets/d03a4f008f894d80a6d43faa681015fb/regeringsforklaringen-
14-september-2004. Hämtad 28 december 2015. 
149 Riksdagsprotokoll 2004/05:72, Anf. 1 Laila Freivalds (S). 
150 Regeringsproposition 2004/05:5, s. 12. 
151 Regeringsproposition 2004/05:5, s. 12. 
152 Motion 2004/05:Fö8, Lars Ohly m.fl. (V). 

http://www.regeringen.se/contentassets/d03a4f008f894d80a6d43faa681015fb/regeringsforklaringen-14-september-2004
http://www.regeringen.se/contentassets/d03a4f008f894d80a6d43faa681015fb/regeringsforklaringen-14-september-2004


Gunnar Hafvenstein 2016-02-08  
HSU 14-16 

   Sida 33 av 48 
  
   

upprättandet av en multinationell snabbinsatsstyrka i EU:s regi, med uppdrag att 

avvärja humanitära katastrofer.”153  

Men även inom respektive partipolitiskt block råder skillnader på fokusområden i de-

batten mellan partierna. Folkpartiet och dess försvarspolitiske talesperson stödjer en 

stridsgrupp men partiets målsättning med en svensk stridsgrupp sammansatt av enhet-

er från några få förband debatteras då Allan Widman hävdar att en stridsgrupp bestå-

ende av flera länder är sämre än en nationell, beroende på språkliga och kulturella skill-

nader, samtidigt som en multinationell styrka sannolikt blir dyrare än en nationell,154 

samt avseende de ekonomiska aspekterna då Widman frågar dåvarande försvarsmi-

nistern Leni Björklund om det är ekonomiskt försvarbart att soldaterna i stridsgruppen 

utbildas, övas och hålls i beredskap åtskilt över hela Sveriges yta?155 

Vänsterpartiet stödjer försvarsreformationen men motsätter sig det militära bidraget till 

EUs krishanteringsförmåga och vill i stället ”lösgöra resurser till andra för Sveriges in-

vånare viktiga verksamheter”.156 Även Miljöpartiet godkänner den pågående försvarsre-

formen och anpassningen mot nya hot men motsätter sig Sveriges militära bidrag till EU 

då de anser att EUs militarisering och solidaritetsklausul strider mot Sveriges militära 

alliansfrihet.157 

 

Samtidigt som generella frågor gällande stridsgruppen och till vilka uppgifter Sverige är 

berett att använda densamma har även frågor av mer lokal karaktär förekommit i debat-

ten. Bland annat så påtalas de utmärkta betingelserna på Älvdalens övnings-och skjutfält 

och motionärerna föreslår för regeringen att verka aktivt för att EUs snabbinsatsförband 

förlägger sina övningar till Älvdalen.158 

 

 I vilka forum träffas de respektive aktörerna, vilka möjligheter finns för förhand-

ling före beslut och hur tas beslutet? 

Första gången stridsgruppen diskuteras dokumenterat offentligt i svensk politik är 1 

april 2004 då Göran Persson redogör i riksdagens kammare för det nyligen genomförda 

Europeiska rådets möte i Bryssel. Där ställs frågan om regeringen bestämts sig om kon-

ceptet med stridsgrupper och huruvida Sverige ska sätta upp en helt egen strids-

grupp.159 På den direkta frågan svarar Göran Persson att det aldrig varit aktuellt att bi-

dra med egen stridsgrupp och om Sverige deltar blir det med 300-500 soldater.160  

Därefter har ärendet diskuterats på ett regeringssammanträde. Ett möte där regeringen 

fattar beslut och statsråden formar den politik som gemensamt genomsyrar partierna i 

                                                        
153 Regeringsförklaringen 2004-09-14: 
http://www.regeringen.se/contentassets/d03a4f008f894d80a6d43faa681015fb/regeringsforklaringen-
14-september-2004. Hämtad 21 december 2015. 
154 Riksdagsprotokoll 2004/05:23, Anf. 19, Allan Widman (FP). 
155 Riksdagsprotokoll 2005/06:107, Anf. 83 Allan Widman (FP). 
156 Motion 2004/05:Fö8, Lars Ohly m.fl. (V). 
157 Motion 2004/05:Fö28, Ulf Holm m.fl. (MP). 
158 Motion 2004/05:Fö14, Kenneth Johansson (C); Motion 2004/05:Fö232, Runar Patriksson (FP). 
159 Riksdagsprotokoll 2003/04:92, Anf 137, Gunilla Carlsson (M). 
160 Riksdagsprotokoll 2003/04:92, Anf 138 och 140, Göran Persson (S). 

http://www.regeringen.se/contentassets/d03a4f008f894d80a6d43faa681015fb/regeringsforklaringen-14-september-2004
http://www.regeringen.se/contentassets/d03a4f008f894d80a6d43faa681015fb/regeringsforklaringen-14-september-2004
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regeringsställning. Beslutsprocessen om ett uppsättande av stridsgruppen resulterar i 

en del av inriktningspropositionen som regeringen och Försvarsdepartementet presen-

terar hösten 2004. I propositionen har Sveriges styrkebidrag ökat till ca 1 100 personer 

och stridsgruppen ska sättas upp tillsammans med i första hand Finland.161 Proposition-

en bereddes av försvarsutskottet som renderade i ett betänkande till riksdagen som de-

batterades och därefter beslutades.  

5.3.2 Sammanfattning av beslutet 2004  

Beslutet 2004 avseende uppsättandet av stridsgruppen präglades av att det dels var en 

del av ett försvarsbeslut det rådde blockpolitisk oenighet om, och dels att företeelsen 

stridsgrupp var relativt obekant och framförallt otydligt vad den skulle användas till. 

Från begreppet introducerades på våren 2004 drev Regeringskansliet frågan själva och 

resulterade som en del i inriktningspropositionen. På våren 2004 var Sveriges bidrag 

300-500 soldater under ledning av någon annan och i inriktningspropositionen skulle 

Sverige leda stridsgruppen som skulle sättas upp med Finland och innehålla 1 100 

svenska soldater. Den delen av inriktningspropositionen som regeringen sedan sökte 

stöd för hos sina samarbetspartier genom att hävda bland annat att stridsgruppen är till 

för att avvärja humanitära katastrofer samt att Sverige ska delta med en stridsgrupp till 

EUs förfogande baserat på ansvar, rättvisa, solidariska och humanitära intressen.  

5.3.3 Beslutet 2007 

 Vilka aktörer har haft stor betydelse vid beslutsprocessen bakom beslutet att 

sätta upp stridsgruppen? 

Den borgerliga regeringen driver vidare processen från det fattade beslutet 2004 inför 

beslutstillfället i december 2007 genom att bland annat presentera en skrivelse som 

överlämnas till riksdagen. En skrivelse som beskriver den nordiska stridsgruppen, dess 

organisation, antal (som nu vuxit till 2850, varav 2350 svenskar) och dess uppgifter.162   

Skrivelsen bereds därefter av det sammansatta utrikes-och försvarsutskottet som läm-

nar ett betänkande till riksdagen i december vilket i stort överensstämmer med rege-

ringens skrivelse även om betänkandet innehåller ett antal reservationer.163  

 

 Vad utgör grunden för beslutet och hur har de olika aktörerna försökt påverka 

beslutet? 

I samband med regeringsskiftet och regeringsförklaringen fortsätter Fredrik Reinfeldt 

på den utstakade europavägen. Alliansregeringen betonar att Sverige ska vara en pådri-

vande kraft i EU och fäster vikt vid EUs gemensamma säkerhetsstrategi. Sveriges säker-

het bygger på gemenskap och samverkan med andra länder.164 

                                                        
161 Regeringsproposition 2004/05:5, s. 72. 
162 Regeringsskrivelse 2007/08:5. 
163 Betänkande 2007/08:UFöU3. 
164 http://www.regeringen.se/contentassets/dd07b957646c429f9180294ac247bd71/ regeringsforkla-
ringen-6-oktober-2006. Hämtad 28 december 2015. 

http://www.regeringen.se/contentassets/dd07b957646c429f9180294ac247bd71/%20regeringsforklaringen-6-oktober-2006
http://www.regeringen.se/contentassets/dd07b957646c429f9180294ac247bd71/%20regeringsforklaringen-6-oktober-2006
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Sverige ska tillhöra kärnan i det europeiska samarbetet, utrikes- och säkerhetspolitiska 

frågor tar sin utgångspunkt ur moraliskt ansvar för våra medmänniskor och utveckling-

en i omvärlden ställer krav på förmåga till fredsfrämjande insatser inom bland annat 

EUs ram menar utrikesminister Carl Bildt 2007.165 

 

 Vad förordar respektive aktör i beslutsprocessen? 

Den borgerliga majoritetsregeringen förordar att Sverige ska delta i internationella 

fredsfrämjande insatser och drivkrafterna för alliansen är Sveriges mer aktiva roll inom 

EU och ett utökat säkerhetssamarbete men även som en generator för den försvarsre-

form, från invasionförsvar till insatsförsvar som Sverige genomför under perioden.166  

Inom riksdagen finns det även motståndare till att Sverige sätter upp militära förband 

till EUs förfogande. Vänsterpartiet menar i en motion att genom införandet av EUs snab-

binsatsförband blir EU militariserat och partiet motsätter sig att Sverige ska delta i den 

utvecklingen, att Sverige ska avveckla samarbete angående den nordiska stridsgruppen 

samt startdatumet för beredskapsperioden bör flyttas fram.167 

 

Och även om den socialdemokratiska riksdagsgruppen stödjer uppsättandet av strids-

gruppen så vänder sig gruppen emot regeringens benämning av snabbinsatsstyrkan 

som stridsgrupp då de tycker att namnet ger fel associationer. De menar att snabbin-

satsstyrkans främsta uppgift inte är att strida utan till för att finnas snabbt på plats för 

att förhindra en uppblossande konflikt.168 Som svar menar ordföranden i det samman-

satta utrikes-och försvarsutskottet, Rolf Gunnarsson, i sitt öppningsanförande av den 

beslutande riksdagsdebatten 2007 gällande Svenskt deltagande i den nordiska strids-

gruppen att stridsgrupp är en militär term som anger en viss organisatorisk tillhörighet 

och storlek, snarare än just avsedd för stridsuppgifter.169  

 

I samma riksdagsdebatt lyfter Vänsterpartiet genderfrågan och undrar varför vare sig 

regeringen eller Försvarsmakten inte analyserat varför FM ”misslyckat att rekrytera 

kvinnor” till stridsgruppen, eller ”guldägget” som partiets debattör väljer att benämna 

den, då endast fem procent utgörs av kvinnor. Framför allt då det i FN-resolution 1325 

betonas att fler kvinnor bör engageras i konfliktförebyggande arbete, uppgifter som 

stridsgruppen bland annat är till för att lösa.170  

 

 I vilka forum träffas de respektive aktörerna, vilka möjligheter finns för förhand-

ling före beslut och hur tas beslutet? 

                                                        
165 Riksdagsprotokoll 2006/07:60, Anf. 2 Carl Bildt (M). 
166 Regeringsförklaring 2007-09-18: 
http://www.regeringen.se/contentassets/bbc0c69669ab447a8bf6a8e11e4de26b/regeringsforklaringen-
18-september-2007. Hämtad 21 december 2015. 
167 Motion 2007/08:Fö6, Gunilla Wahlén m.fl. (V); Motion 2007/08:U216, Gunilla Wahlén m.fl. (V). 
168 Motion 2007/08:Fö7, Anders Karlsson m.fl. (S). 
169 Riksdagsprotokoll 2007/08:47, Anf. 90 Rolf Gunnarsson (M). 
170 Riksdagsprotokoll 2007/08:47, Anf. 91, Gunilla Wahlén (V). 

http://www.regeringen.se/contentassets/bbc0c69669ab447a8bf6a8e11e4de26b/regeringsforklaringen-18-september-2007
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Regeringens skrivelse 2007 till det sammansatta utrikes-och försvarsutskottet genere-

rade i ett betänkande avseende ett svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen där 

utskottet föreslår att skrivelsen från regeringen läggs till handlingarna och motionerna 

avstyrks.171 Motioner från Vänsterpartiet som motsätter sig uppsättandet av stridsgrup-

pen alternativt ett framflyttande av beredskapsperioden och från Socialdemokraterna 

gällande framförallt taktisk och strategisk lufttransport samt medicinsk vård och evaku-

ering.172  

5.3.4 Sammanfattning av beslutet 2007  

Beslutet 2007 kännetecknas av att Regeringskansliet ytterligare har utökat den perso-

nalmässiga ramen från beslutet 2004. Regeringens retorik och argumentation för strid-

gruppen är att den bidrar till Europas säkerhet, där Sverige vill tillhöra kärnan av säker-

hetsarbetet och inneha en mer aktiv roll, samt att Sverige tar sitt moraliska ansvar ge-

nom att delta i fredsfrämjande insatser inom EUs ram. Regeringen betonar att Sveriges 

säkerhet bygger på gemenskap och samverkan.  

Regeringen hävdar att stridsgruppen fortsätter att vara en generator för den pågående 

försvarsreformen. Motståndet utgörs av framförallt Miljöpartiet som menar att genom 

införandet av EUs stridsgrupper blir EU militariserat och att Sverige ska avveckla sam-

arbetet med den nordiska stridsgruppen samt att partiet även anser att Försvarsmakten 

misslyckats med att rekrytera tillräckligt antal kvinnor till stridsgruppen. Socialdemo-

kraterna tycker att benämningen stridsgrupp är olämplig då det ger fel associationer. 

6. Resultat 

Uppsatsens avslutande kapitel innehåller resultatet av undersökningen baserat på den 

analyserade empirin genom besvarande av de del-och huvudfrågeställningar, uppdelat 

på de två beslutstillfällena, som presenterades i uppsatsens inledande kapitel. Därefter 

sker en diskussion utifrån det redovisade resultatet för att slutligen reflektera över 

undersökningens genomförande samt ge förslag på vidare forskning. 

6.1 Vilka är drivkrafterna enligt det rationella perspektivet? 

Allison och Zelikows modell för analys ur det rationella perspektivet innebär att ett be-

slut eller val av handlingsalternativ fattas av rationella skäl med syfte att erhålla mest 

värdemaximering utifrån en given situation. Beslutet baseras på en rationell bedömning 

och övervägande av de möjligheter, hot och konsekvenser val av olika handlingsalterna-

tiv medför för att nå aktörens syfte och mål. 

Beslutet om att sätta upp stridsgruppen har fattats vid två tillfällen, dels i samband med 

Försvarsbeslutet 2004 under en socialdemokratisk minoritetsregering och dels i de-

cember 2007 under en borgerlig koalitionsregering i majoritet.  

                                                        
171 Betänkande 2007/08:UFöU3. 
172 Motion 2007/08:Fö6; Motion 2007/08:Fö7. 
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6.1.1 Beslutet 2004 

Ur ett svenskt perspektiv innebär stridsgruppen till EUs förfogande en utökad och kom-

pletterande förmåga till EUs övriga instrument för krishantering som kan bistå sina 

medborgare vid kriser och katastrofer utomlands. Stridsgruppen medför att Sverige kan 

agera gemensamt med andra stater i fredsfrämjande insatser, stärka Sveriges förmåga 

till internationella fredsinsatser, påskynda den inhemska försvarsreformen samt bidra 

solidariskt till samarbete och bidra till EUs utökade roll avseende säkerhets- och för-

svarsverksamhet eftersom regeringen anser att EU är vid sidan av FN Sveriges viktigaste 

säkerhetspolitiska forum.  

Uppsättandet tillsammans med Finland tillägnas stor betydelse, utgör en stark drivkraft 

då det både stärker den gemensamma säkerhetspolitiska tanken och är en förutsättning 

då Sverige inte klarar av uppsättandet själva. 

6.1.2 Beslutet 2007 

Drivkrafterna bakom det andra beslutet ur ett rationellt perspektiv är i grunden lika 

med 2004 års beslut. Den beslutande majoriteten menar att uppsättandet av stridsgrup-

pen bidrar till att Sveriges förmåga till internationella insatser förbättras och förstärks. 

Vidare så är uppsättandet av stridsgruppen en del i försvarsreformen från invasionsför-

svar till insatsförsvar samt som en del i EUs gemensamma säkerhetsstrategi. Genom 

stridsgruppen deltar Sverige aktivt i EUs säkerhetsarbete och stärker därigenom även 

Sveriges säkerhet. 

6.2 Vilka är drivkrafterna enligt det inre maktkampsperspektivet? 

Allison och Zelikow förklarar det inre maktkampsperspektivet likt en process vilken le-

der fram till ett beslut som är ett resultat av en maktkamp mellan olika aktörer eller 

grupperingar med skilda intressen inom den större organisationen som ska fatta beslu-

tet. I undersökningen utgörs aktörerna av de olika politiska partierna eller enskilda le-

damöter i Sveriges riksdag. 

Den inre maktkampen kännetecknas ofta av förhandlingar och kompromisser för att på 

sätt nå ett beslut som präglas av konsensus. Just beslut av konsensus och bred parla-

mentarisk och blocköverskridande samsyn har legat till grund för svensk säkerhetspoli-

tik i modern tid. 

6.2.1 Beslutet 2004 

Drivkrafterna bakom beslutet 2004 avseende uppsättandet av stridsgruppen ur det inre 

maktkampsperspektivet präglades av att det dels var en del av ett försvarsbeslut det 

rådde blockpolitisk oenighet om, och dels att företeelsen stridsgrupp var relativt obe-

kant och framförallt otydligt vad den skulle användas till. Från begreppet stridsgrupp in-

troducerades på våren 2004 drev Regeringskansliet frågan själva och resulterade som 

en del i inriktningspropositionen. På våren 2004 var Sveriges bidrag 300-500 soldater 

under ledning av någon annan och i inriktningspropositionen skulle Sverige leda strids-

gruppen som skulle sättas upp med Finland och innehålla 1 100 svenska soldater. Den 

delen av inriktningspropositionen som regeringen sedan sökte stöd för hos sina samar-



Gunnar Hafvenstein 2016-02-08  
HSU 14-16 

   Sida 38 av 48 
  
   

betspartier genom att hävda bland annat att stridsgruppen är till för att avvärja humani-

tära katastrofer samt att Sverige ska delta med en stridsgrupp till EUs förfogande base-

rat på ansvar, rättvisa, solidariska och humanitära intressen.  

6.2.2 Beslutet 2007 

Beslutet 2007 kännetecknas av att Regeringskansliet ytterligare har utökat den perso-

nalmässiga ramen från beslutet 2004. Drivkrafterna bakom regeringens retorik och ar-

gumentation för stridgruppen är att den bidrar till Europas säkerhet, där Sverige vill 

tillhöra kärnan av säkerhetsarbetet och inneha en mer aktiv roll, samt att Sverige tar sitt 

moraliska ansvar genom att delta i fredsfrämjande insatser inom EUs ram. Regeringen 

betonar att Sveriges säkerhet bygger på gemenskap och samverkan.  

Regeringen hävdar att stridsgruppen fortsätter att vara en generator för den pågående 

försvarsreformen.  

6.3 Vilka är drivkrafterna bakom beslutet att sätta upp stridsgruppen? 

Genom att först besvara undersökningens två delfrågor och därefter här sammanfatta 

dem besvarar det undersökningens huvudfråga om drivkrafterna bakom beslutet att 

sätta upp den stridsgruppen. Undersökningens resultat visar på att de båda besluten av-

seende att sätta upp stridsgruppen till EUs förfogande i huvudsak fattades som en en-

hetlig aktör med små nyansskillnader. Beslut som ligger i linje med den säkerhetspolitik 

som präglats av bred partipolitisk enighet sedan kalla krigets dagar.  

Ur analysen av dialogen mellan regering och riksdag i form av utrikesdeklarationer, re-

geringsförklaringar, propositioner, skrivelser betänkanden, motioner, interpellationer 

och debatter i riksdagens kammare m.m. har följande och de mest tydliga drivkrafterna 

bakom beslutet identifierats: 

6.3.1 Beslutet 2004 

Drivkrafterna bakom beslutet 2004 var att Sverige skulle genom uppsättande av strids-

gruppen  

 bidra med en utökad och kompletterande förmåga till EUs övriga instrument för 

krishantering som kan bistå EUs medborgare vid kriser och katastrofer utom-

lands samt avvärja humanitära katastrofer 

 kunna agera gemensamt med andra stater i fredsfrämjande insatser och stärka 

Sveriges förmåga till internationella fredsinsatser där EU är ett säkerhetspolitiskt 

komplement till FN 

 påskynda den inhemska försvarsreformen från det kvantitativa invasionsförsva-

ret till ett mer kvalitativt och numerärt mindre insatsförsvar 

 bidra solidariskt till samarbete med andra nationer inom EU baserat på ansvar, 

rättvisa och humanitära intressen. Detta betonades i syfte att erhålla stöd för för-

svarsbeslutet vilket uppsättandet av stridsgruppen var en del av 

 bidra till EUs utökade roll avseende säkerhets- och försvarsverksamhet 
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 tillsammans med Finland stärka den gemensamma säkerhetspolitiska tanken och 

skapa förutsättningar för en stridsgrupp då Sverige inte klarar av uppsättandet 

på egen hand. 

6.3.2 Beslutet 2007 

Drivkrafterna bakom beslutet 2007 var att Sverige skulle genom uppsättande av strids-

gruppen  

 bidra till att Sveriges förmåga till internationella insatser förbättras och förstärks  

 starkt bidra till den fortsatta försvarsreformeringen från invasionsförsvar till in-

satsförsvar 

 vara en del i EUs gemensamma säkerhetsstrategi, delta aktivt i EUs säkerhetsar-

bete där Sverige vill tillhöra kärnan av säkerhetsarbetet och därigenom stärka 

även Sveriges säkerhet. En säkerhet som bygger på gemenskap och samverkan 

 ta sitt moraliska ansvar genom att delta i fredsfrämjande insatser inom EUs ram.  

6.4 Slutsatser 

Slutsatserna av genomförd analys med ett resultat av drivkrafterna bakom besluten blir 

att de två besluten fattades på något sånär lika grunder vid de två redovisade tillfällena. 

Likheten består i att oavsett regering så är ett aktivt deltagande i det europeiska samar-

betet av betydelse där stridsgruppen skulle vara en komponent, stridsgruppen skulle 

verka som katalysator i den pågående försvarsreformen samt stridsgruppen skulle även 

vara ett bidrag till internationella insatser där Sverige tar sitt moraliska ansvar. 

Skillnaderna utgörs av varför samarbetet är av betydelse, varför försvarsreformen var 

viktig och vilka internationella insatser som avsågs för stridsgruppen. Den socialdemo-

kratiska minoritetsregeringen 2004 betonade bland annat i ett försök att få stöd från (V) 

och (MP) att stridsgruppens uppgifter var humanitära och deltagande var solidariskt ef-

tersom de båda stödpartierna menade att stridsgruppen bidrog till EUs ökade militari-

sering medan den borgerliga majoritetsregeringen hävdade att stridsgruppen var ett sä-

kerhetspolitiskt instrument. För Socialdemokraterna, och återigen för att få stöd av (V) 

och (MP), var försvarsreformen viktig för att minska det kvantitativa kostnadsdrivande 

försvaret till ett mindre numerärt (och därmed billigare?) och mer kvalitativt försvar 

där stridsgruppen var den genererande kraften medan alliansregeringen genom för-

svarsreformen framförallt ville få ordning på statens finanser och där de ansåg att 

stridsgruppen sågs som en bra målbild för det nya försvaret. 

6.5 Diskussion 

Resultatet av undersökningens problemformulerade frågeställning avseende de poli-

tiska drivkrafterna bakom beslutet om att sätta upp stridsgruppen kan betraktas som 

förväntade efter att följt det senaste decenniets debatt avseende säkerhetspolitik. Ur det 

krigsvetenskapliga perspektivet utgör undersökningen tillskottet hur de politiska 

bakomliggande drivkrafterna avgör hur Sverige avser att använda det militära makt-

medlet vid krishantering och vilka konsekvenser detta får för Försvarsmakten. Att driv-

krafterna är i huvudsak av karaktären att Sverige vill vara en aktör på den europeiska 
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arenan och att Sverige bidrar för att göra en gemensam sak med andra är en naturlig 

följd av utvecklingen i vårt närområde den senaste tiden. Genom att sätta upp strids-

gruppen deltar Sverige i EUs gemensamma åtaganden och uppfyller förpliktelser. Sve-

rige åberopar solidaritet till övriga medlemsländer, EUs solidariska samarbete och age-

rande tillsammans med andra stater i fredsfrämjande insatser som betydelsefulla para-

metrar bakom beslutet ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv där Sverige går från en aktiv 

neutralitetspolitik till en mer Europainriktad solidaritetspolitik i enlighet med Doesers 

forskning i Kalla krigets slut och utrikes förändring i Finland och Sverige.173 

 

Det intressanta är retoriken som de olika politiska inriktningarna använder sig av för att 

föra fram sitt budskap och för att få stöd för sin sak. Där Socialdemokraterna betonar so-

lidaritet och humanitära orsaker medan den borgerliga regeringens argument är mer 

säkerhetspolitiska. Grundidén är den samma och genom bidraget till EUs förmåga till 

krishantering menar Sverige stärker internationell fred och säkerhet i samverkan med 

andra länder. Detta säkerhetspolitiska agerande är överensstämmande med Westbergs 

Utvecklings- respektive Solidaritetsdoktrin.174   

 

Förutom att Miljöpartiet och Vänsterpartiet, trots sitt egentliga motstånd till EUs ökade 

militarisering, tilltalades av Socialdemokraternas mjukare framtoning gällande vad 

stridsgrupperna skulle användas till, och även hur de skulle benämnas,175 är det med 

största sannolikhet så att EUs fredfrämjande insatser i en politisk allians176 tilltalade 

dem som en motpol till det utökade och intensifierade samarbete som Sverige hade in-

lett med den militära alliansen Nato. Ett samarbete som nämns i uppsatsen inledning.   

 

I den avslutande debatten i riksdagen inför beslutet om det svenska deltagandet i den 

nordiska stridsgruppen och en start av dess beredskap några veckor senare väljer Väns-

terpartiets ledamot Gunilla Wahlén att benämna stridsgruppen som ”guldägget”.177 Det 

visar sig vara en träffande beskrivning på ett förband som både de i uppsatsen redovi-

sade aktörernas drivkrafter och argument bakom uppsättandet av stridsgruppen och för 

Försvarsmaktens förvandling från ett relativt kvantitativt stort invasionsförsvar till ett 

mindre men kvalitativt starkare insatsförsvar. Det faktum att stridsgruppen växte från 

1 100 svenska soldater hösten 2005 till 2 350 soldater två år senare utan debatt eller 

beslut i riksdagen är en aspekt som Riksrevisionen anmärker på i sin rapport Den nor-

diska stridsgruppen 2008 – en del av EU:s snabbinsatsförmåga178 där de påtalar att rege-

ringen var medveten om utökningen men inte informerade riksdagen som är det beslu-

tande organet. En av förklaringarna till varför personalramen ökade så markant kan 

                                                        
173 Doeser (2012), ss.167-202. 
174 Westberg (2015), ss. 200-201. 
175 Motion 2007/08:Fö7, Anders Karlsson m.fl. (S). 
176 Betänkande 2004/05:UFöU2. 
177 Riksdagsprotokoll 2007/08:47, Anf. 91, Gunilla Wahlén (V). 
178 Riksrevisionen (2010), Den nordiska stridsgruppen – en del av EUs snabbinsatsförmåga, RiR 2010:20, 
Stockholm: Riksdagstryckeriet, ss. 95-96. 
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vara otydligheten i uppgiftsställningen till Försvarsmakten. Som kan utläsas av den ana-

lyserade empirin så var uppfattningen från regering och riksdag att stridsgruppen skulle 

kunna lösa allt från humanitära uppgifter till fredsframtvingande insatser, vilket ledde 

till en lång tid för uttolkning av konceptet och framtagandet av de operativa ramvillko-

ren.179 

 

Ytterligare en drivkraft bakom beslutet 2004, som inte betonas alls lika mycket vid be-

slutet 2007, är det svensk-finska samarbetet ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv som 

Doeser, Petersson och Westberg för fram i Norden mellan stormakter och fredsförbund – 

Nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa.180  Drivkraften är tu-

delad där de säkerhetspolitiska målsättningarna med att sätta upp stridsgruppen till-

sammans med Finland arbete som sedan länge är etablerat är den ena delen, medan den 

andra delen är mer av produktionsekonomisk och kapacitetsmässig karaktär. Regering-

ens bedömning 2004 var att till beredskapens start 1 januari 2008 klarar inte Sverige att 

sätta upp en egen stridsgrupp utan behöver hjälp av andra nationer och att klara av att 

lösa uppgifter tillsammans med andra är en del av internationaliseringen. Denna identi-

fierade drivkraft svarar även på frågan från uppsatsens inledning om det svensk-finska 

samarbetet även präglar den politiska debatten och det svenska förhållningssättet vid 

uppsättandet av stridsgruppen. 

 

En av de redovisade drivkrafterna är att uppsättandet av stridsgruppen skulle bidra i 

omvandlingen och reformen av det tidigare invasionsförsvaret med till viss föråldrad 

materiel på bekostnad av anskaffning av kvantitativt färre men kvalitativt bättre resur-

ser. Från ett invasionsförsvar till insatsförsvar med ökad interoperabilitet och förmåga 

till samverkan med andra länder. En förvandling som beskrivs i Westbergs Utvecklings-

doktrin.181 

En god tanke men problemet uppstår när materiel avvecklas före ny materiel är operativ 

eller i enstaka fall inte ens existerar. Ett exempel på detta är helikoptrar för medicinsk 

evakuering där ett helikoptersystem avvecklades före ett nytt är moderniserat, operativt 

och beprövat. Detta ledde fram till att regeringen precis före beredskapstidens början 

fick återinsätta ett avvecklat system med utökade kostnader som resultat. För För-

svarsmakten innebar uppsättandet av stridsgruppen en möjlighet för de inblandade par-

terna att hävda sin funktion som en viktig bidragande komponent till stridsgruppen vil-

ket ledde till en utökning av personalramen. 

6.6 Reflektion  

Som rubriken anger ska här presenteras en reflektion, en reflektion över genomfört ar-

bete inom ämnet krigsvetenskap. Är detta ämne krigsvetenskap? I högsta grad, även om 

det till största del omfattar en politisk beslutsprocess. Men den politiska beslutsproces-

                                                        
179 Riksrevisionen (2010), s. 102. 
180 Doeser, Petersson och Westberg (red)(2012).  
181 Westberg (2015), ss. 200-201. 
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sen hanterar bland annat hur en nation väljer att använda det militära maktmedlet för 

att nå politiska mål inom ramen för strategi,182 och hur militära förmågor skapas för ett 

visst syfte,183 och med det även de konsekvenser det medför för utövaren Försvarsmak-

ten som kan anses vara en organisation styrd av den politiska nivån.184 Att besvara frå-

gan vilka drivkrafter som ligger bakom ett beslut är en utmaning.  Utmaningen ligger i 

valen av teori, metod och hur operationalisera teorin för att kunna analysera empirin. 

Valet av Allison och Zelikows teorier och modeller med tillhörande analysverktyg kan 

tyckas vara att välja en enkel väg, förutom det faktum att deras teorier är på engelska 

och nyanser eller uttryckssätt kan förvanskas vid översättning till svenska. Modellerna 

som är sprungna ur analysen av den amerikanska administrationens agerande vid 

Kubakrisen är med sina frågeställningar frekvent använda vid analys av bakomliggande 

drivkrafter för fattande av beslut eller val av handlingsalternativ. Allison och Zelikow 

hävdar att deras teorier kan användas för andra organisationer och användbarheten vid 

denna undersökning styrker det konstaterandet även om de dominerande drivkrafterna 

kom ur det rationella perspektivet. Men det är nog mer ett utslag av den relativa samsyn 

som råder mellan de inflytelserika partierna. 

Undersökningen sträcker sig över två mandatperioder med ett regeringsskifte emellan 

och två beslut om uppsättande av stridsgruppen. Syftet med att genomföra undersök-

ning med de parametrarna var att se om någon skillnad kunde identifieras i drivkrafter-

na beroende på vilken politisk blocktillhörighet regeringen tillhörde. Skillnader kunde 

identifieras men inte så stora som eventuellt kunde förväntas vid undersökningens bör-

jan. Det tyder på att inriktningen för Sveriges säkerhetspolitik inte skiljer sig diametralt 

åt för de stora och inflytelserika partierna och den svenska traditionen av beslut i kon-

sensus består framför allt vid säkerhetspolitiska frågor och hur nyttja det militära 

maktmedlet, bland annat som fredsfrämjande faktor. 

6.7 Förslag på vidare forskning 

Eftersom den i uppsatsen undersökta stridsgruppen med beredskapstid under första 

halvåret under 2008 inte kom till användning för någon av EUs insatser, utan kom att 

användas för andra insatser för svensk räkning, är det intressant att utforska drivkraf-

terna bakom besluten att både sätta upp en stridsgrupp med beredskap under första 

halvåret 2011, NBG 11 och en stridsgrupp med beredskap under första halvåret 2015, 

NBG 15. Undersökningarna kan bidra till forskningen genom att identifiera om det är 

samma drivkrafter eller om drivkrafterna skiljer sig från de drivkrafter som är resultatet 

av denna undersökning.  

 

Den svenska amfibiekåren satte 2008 upp tillsammans med Finland en styrka som ge-

nomförde en insats i Tchad under EUs flagga. En insats som hade fransk ledning och va-

                                                        
182 Jerker Widén och Jan Ångström (2005), Militärteorins grunder, Stockholm: Försvarsmakten, s. 55f. 
183 Peter Thunholm (2015), Krigsvetenskap, 
http://www.fhs.se/sv/forskning/forskningsomraden/krigsvetenskap/. Uppdaterad 2015-08-14. Hämtad 
2016-01-13. 
184 Riksrevisionen (2010). 

http://www.fhs.se/sv/forskning/forskningsomraden/krigsvetenskap/
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rade under ett års tid. Vilka drivkrafter låg bakom ett beslut att sätta in ett svenskt amfi-

bieförband främst inriktat på strid i skärgården i en insats i centrala Afrika?  
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