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I juni 2015 fattades ett nytt inriktningsbeslut för perioden 2016-2020 av riksdag och rege-

ring. Beslutet innebar en ominriktning till ett nationellt försvar som ytterst skall kunna möta 

ett väpnat angrepp, enskilt eller tillsammans med andra. En prioriterad målsättning är att 

öka den operativa förmågan i perioden. Politikens och militärens olika roller och kulturer 

gör att de kan betrakta beslutets förutsättningar för att kunna omsättas (implementeras) på 

olika sätt. Om det är så finns risk för att missförstånd och divergerande uppfattningar upp-

står mellan politiken och militären vid genomförandet av beslutet. För att erhålla en bättre 

förståelse för respektive aktörs perspektiv undersöks här hur förutsättningarna ser ut ur ett 

politiskt och militärt perspektiv. Resultatet visar att skillnader finns mellan politikens och 

militärens förutsättningar för att implementera beslutet och att dessa behöver överbryggas 

för att säkerställa en lyckad implementering totalt sett. 
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1. Inledning  
 
I Sverige, och andra länder med liknande statsbildning, har förhållandet mellan stats-

makten och dess militära maktmedel i regel inneburit att olikheter och intressekonflik-

ter behövt hanteras. Några av dessa har handlat om motsättningar mellan civil kontroll 

och styrning och militärens makt och inflytande, andra politikområdens behov i stats-

budgeten och prioritering av militära resurs- och förmågebehov samt statsförvaltning-

ens förvaltningskultur och den militära professionen och dess organisationskultur.   

Flera forskare har undersökt, försökt förklara och överbrygga dessa områden av mot-

sättningar eller olikheter. Carl von Clausewitz beskrev redan för tvåhundra år sedan i 

sin välkända triad förhållandet mellan politiken, härföraren och folket och myntade att 

”Krig är blott en fortsättning av politiken med andra medel”. Civil-militära relationer 

studerades även av Samuel P Huntington och Morris Janowitz under 1950 och 60-talet 

och resulterade i deras teorier om militärens relation till staten. De sökte svar på i vilken 

grad det militära maktmedlet och dess profession skulle inordnas och ges inflytande i 

staten. Huntington och Janowitz två olika synsätt används ofta i forskning fortfarande, 

vilket talar för att dynamiken i området kvarstår. Graham T Allison och Phillip Zelikow 

tog 1971 och 1999 fram modeller för olika vetenskapsteoretiska synsätt vid användning 

av det militära maktmedlet genom att analysera Kubakrisen. Även dessa modeller an-

vänds ofta vid krigsvetenskaplig forskning fortfarande. 

 

Gemensamt för dessa forskares approach till problemet generellt sett är att det inte fun-

nits en enkel formel för att förenkla problemet utan att det handlat om förståelse för de 

olika aktörernas möjligheter och begränsningar i en situationsberoende kontext och att 

uppfatta den växelverkan som där uppstår mellan aktörerna. Denna uppsats delar det 

synsättet och är författad i syfte att för författaren och läsaren öka förståelsen för de po-

litiska och militära perspektiven av det nyligen fattade Försvarsbeslut 2015. 

 

1.1 Problemformulering 
 
I juni 2015 fattade riksdag och regering beslut om ny försvarspolitisk inriktning och in-

riktningsbeslut för åren 2016 till och med 2020 (FB 15). Beslutet innehöll bland annat 

en förändring från ett insatsförsvar berett att användas både inom och utanför närom-
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rådet till en tydligare inriktning mot ett nationellt försvar. Finansieringen av försvaret 

förstärktes med flera miljarder per år för perioden, framförallt ämnat att öka den opera-

tiva förmågan.1   

 

FB 15 inriktar försvars- och säkerhetspolitiken samt flera myndigheters verksamhet för 

flera år framåt i tiden, bland annat över minst ett riksdagsval, och idealt behöver beslu-

tet därför vara både förutseende och anpassat för verksamheten samt förankrat hos ett 

antal parlamentariska och utomparlamentariska aktörer. Militärteoretiskt anses ett be-

hov av koherens mellan de strategiska, operativa och taktiska nivåerna föreligga för att 

erhålla en effektiv strategi. Ur ett militärteoretiskt perspektiv är även tydliga formule-

ringar avseende mål, medel och metod eftersträvansvärda för att omsätta strategin till 

genomförande på alla nivåer.2 Politiken, som ytterst formulerar strategin, har å sin sida 

att ta hänsyn till bland annat finansieringen samt försvarspolitikens avvägning mot 

andra politikområden.3 Själva inriktningsbeslutet och styrningen av myndigheten För-

svarsmakten är också förvaltningsmässigt inordnat i den övriga styrningen av statsför-

valtningen från regeringens sida. Formerna för detta är inte med självklarhet anpassade 

för att formulera en strategi.4 Här finns det således risk för motstridiga intressen när en 

strategi formuleras av den politiska nivån för att implementeras i Försvarsmakten.  

 

Problemområdet är inte nytt. Under 2004-2005 visade både Försvarsstyrningsutred-

ningen (FSU) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i sina undersökningar ”Styr-

ningen av insatsförsvaret” respektive ”Strategisk styrning inom det militära försvaret” 

på svårigheter i verksamhetslogiken för Försvarsområdet. Verksamhetslogiken besk-

revs som kedjan och växelverkan mellan politiska mål, operativa förmågor, insatsorga-

nisation, förbandsproduktion och kostnader. Tydligt uttalat i båda utredningarna var 

svårigheten, men samtidigt behovet av, att formulera tydliga mål till Försvarsmakten 

                                                      
1
 Regeringsbeslut Fö2015/00953/MFI, Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet 2016 till och med 2020, bilaga 

1, s 1-3 
2
 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin: [med doktrinära grunder (MSD 12)], Försvarsmakten, Stockholm, 

2011, s 33 
3
 Bäck, Henry, Gissur Ó. Erlingsson & Larsson, Torbjörn, Den svenska politiken: strukturer, processer och resul-

tat, Upplaga 4, Liber, Stockholm, 2015, s 164 
4
 Bäck m fl, 2015, s 169-170 



Niklas Niemi 2016-01-17  
HSU 14-16 

Sida 5 av 57 
 

från regeringens sida. 5 6 En delrapport i FOI´s undersökning där representanter från 

riksdag, regering och Försvarsmakten intervjuades menade att en utvecklad verksam-

hetslogik där aktörerna har god förståelse för hur mål och medel är sammankopplade 

utgör en av de faktorer som har starkast påverkan på verksamhetens prestation.7  

 

Riksrevisionen kom i sin granskning av det närmast föregående försvarsbeslutets (FB 

09) genomförande fram till att regeringens styrning av Försvarsmakten i många fall var 

otydlig samt att en möjlig följd av detta var att parterna hamnat i olika bild av uppdra-

get. Med otydlig avsågs att mål och metoder var breda och mångtydiga och med olika 

bild avsågs att Försvarsmakten på grund av detta riskerade att i för stor omfattning själv 

få uttolka sitt uppdrag.8 Detta i sin tur bedömdes få negativa konsekvenser på verksam-

hetens ändamålsenlighet, effektivitet och återrapportering. 

 

Mot bakgrund av kritiken kring målformuleringarna och implementeringen av FB 09 

och givet den komplexa beredningsprocess som kännetecknar ett försvarsbeslut är det 

därför av intresse att undersöka hur det politiska och det militära perspektivet på FB 15 

skiljer sig åt samt vilka konsekvenser detta eventuellt kan få vid implementeringen av 

beslutet. 

 

1.2 Syfte och frågeställning  
 
Att erhålla god förståelse för förutsättningarna för implementering av FB 15 ur både ett 

politiskt och militärt perspektiv minskar risken för feltolkningar mellan beslutsfattare 

och utövare och denna uppsats syftar till att bidra till detta. Syftet här är att specifikt 

undersöka samtida förhållanden rörande implementering i fallet med FB 15.  

 

Uppsatsens frågeställning lyder: Vilka politiska och militära förutsättningar finns för im-

plementeringen av Försvarsbeslut 2015?  

 

                                                      
5
 Nordlund, Peter (red.), Strategisk styrning inom det militära försvaret: projektrapport 2005, Totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI), Stockholm, 2006, s 42 
6
 SOU 2005:92. Försvarsstyrningsutredningen, Styrningen av insatsförsvaret: betänkande, s 180-182  

7
 Nordlund, 2006, s 19 

8
 Riksrevisionen RiR 2014:8, Försvaret - en utmaning för staten: granskningar inom försvarsområdet 2010-2014, 

s 71   
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Forskningsfrågorna är: 

1. Vilka förutsättningar finns för implementering av Försvarsbeslut 2015 ur ett politiskt 

perspektiv?  

2. Vilka förutsättningar finns för att implementera Försvarsbeslut 2015 ur ett militärt 

perspektiv? 

3. Vilka likheter och skillnader finns och hur kan dessa förklaras och förstås? 

 

1.3 Disposition 
 
Uppsatsen inleds i kapitel ett med en inledning, problemformulering och uppsatsens 

huvudsakliga frågeställning. Uppsatsen berör politisk beslutsfattning, dess implemente-

ring och strategi. I kapitel två redovisas därför de teorier och forskningsläge som är ak-

tuella inom dessa områden i syfte att ge läsaren och uppsatsen en teoretisk grund för 

undersökningen. Teorierna utgör också stöd för att formulera frågor till analysen. I ka-

pitel tre redovisas vilka metodval och överväganden som skett för att besvara huvud-

frågan och forskningsfrågorna. Även en bakgrund till FB 15 återfinns i kapitel tre för att 

sätta in läsaren i fallet och förstå skälet till avgränsningar i materialet och tidpunkten för 

analysens påbörjan. I kapitel fyra och fem analyseras FB 15 ur ett politiskt respektive 

militärt perspektiv på implementering med stöd av vald metod. I kapitel sex klargörs 

likheter och skillnader ur analysernas resultat. Därefter söks förklaringar och förståelse 

av resultatet. Kapitel sju innehåller en diskussion av resultaten i undersökningen. Re-

sultaten diskuteras utifrån uppsatsens syfte och frågeställning. En slutsats samt förslag 

på fortsatt forskning redovisas också. Uppsatsen avslutas med en utblick i kapitel åtta. 

Kapitel nio utgör litteraturförteckning. 

 

Förtydligande av begrepp och deras användning i uppsatsen sker efterhand de uppstår i 

texten. 
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2. Teori 
 

2.1 Inledning 
 
Uppsatsen syftar till att öka förståelsen för FB 15 ur två perspektiv; det politiska och det 

militära. Hur ser den politisk-strategiska nivån på fenomenet strategi? I Riksrevisionens 

granskning av försvarsområdet menar tjänstemän på Försvarsdepartementet att deras 

politikområde har kommit mer att likna andra politikområden på senare år.9 Styrningen 

av Försvarsmakten är också lik regeringens styrning av andra myndigheter. Författarens 

uppfattning är att det statsvetenskapliga begreppet policy bättre än strategi beskriver 

hur den politisk-strategiska nivån hanterar FB 15. Detta utgör skäl att, förutom teori rö-

rande strategi, komplettera uppsatsens teoretiska stöd med teori ur policyforskningen 

som mer fokuserar på politisk beslutsfattning och implementering. Begreppet policy de-

finieras under punkt 2.2 nedan. 

 

 Implementering av politiska beslut i det offentliga har beforskats inom en gren av poli-

cyforskningen - implementeringsforskningen. Denna har ägnat särskild uppmärksamhet 

åt skeendet då politik omsätts i handling. I Sverige har modeller och teorier ur denna in-

riktning särskilt använts i forskning om hälso- och sjukvårdsområdet, som likt För-

svarsmakten är offentlig verksamhet och innehåller flera nivåer och där en profession 

utövas.  

 

Vilken syn karaktäriserar det militära perspektivet? I implementeringsprocessen möter 

beredning och beslutsfattning i politiken det militärstrategiska genomförandet. För att 

omsätta försvarsbeslutet använder sig Försvarsmakten av militärteoretiskt stöd i sina 

planer och doktriner vilken därmed blir rådande teori för de analysverktyg med vilka 

Försvarsmakten tolkar det strategiska uppdraget. Även om det i sådan teori förstås att 

politik ytterst formar strategi och att politik är komplext, är det militärstrategiska per-

spektivet rationellt till sin karaktär med en instrumentell syn på strategi för nivåerna 

militärstrategi-operationer-taktik under framtagning, implementering och genomfö-

rande av strategi.10 Det blir därför relevant för denna uppsats att analysera FB 15 ur ett 

                                                      
9
  Riksrevisionen RiR 2014:8, s 58 

10
 Försvarsmakten, (MSD 12), s 34  
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strategiskt-militärt perspektiv och därför beskrivs vissa militärteoretiska grunder för 

samtida strategi i teorikapitlet.  

2.1.1 Tidigare forskning inom implementeringsteori och försvarsbeslut 

 

Birgitta Rydén undersökte 2003 hur anpassningsförsvaret implementerades i försvars-

beslutsperioden 1997-2001.11 Rydén använde bland annat Lennart Lundquists modell 

för implementering, en modell som även Håkan Edström hänvisat till.12 I den här upp-

satsen används delar av hennes resonemang och erfarenheter, dock lämpar sig hennes 

forskningsdesign och metoder inte fullt ut för denna undersökning då hon hade en an-

nan typ av utfall och empiri till hands. Fredrik Jönsson undersökte 1995 i sin uppsats 

”Brittisk försvarspolitik mellan 1974 och 1990: analys av förhållandet mellan uttalad 

policy och implementering”, men använder sig dels av teoretiskt stöd i mycket liten om-

fattning och dels rörde undersökningen utomnordiska förhållanden.13  

 

Övrig forskning av svenska forskare rörande försvarsbeslut och implementering som 

påträffats av författaren rör antingen strategi eller civil-militära relationer på ett gene-

rellt plan eller implementering av reformer eller beslut inom vissa specifika sakområden 

internt inom myndigheten. Utländsk forskning om implementering av försvarspolitiska 

beslut är omfattande men vansklig att utgå ifrån då de förvaltningsmässiga förutsätt-

ningarna för civil-militära relationer och de försvarsmässiga förhållandena är så unika 

för varje land. 

2.1.2 Tidigare forskning inom strategi och försvarsbeslut 

 

FB 15 beslutades fyra månader före denna uppsats påbörjades och författaren har inte 

hittat någon litteratur eller forskning som publicerats rörande beslutet i sig. Beredning-

en av beslutet har analyserats bland annat av Edström. Han menade att det rådde brist 

på tydlig formulering av en strategi i initieringsfasen från regeringens sida och att För-

                                                      
11

 Rydén, Principen om den anpassningsbara försvarsförmågan: ett implementeringsperspektiv på svensk för-
svarspolitik under försvarsbeslutsperioden 1997-2001, Univ.-bibl., Diss. Örebro : Univ., 2003,Örebro, 2003 
12

 Edström, Håkan, Med alla till buds stående medel - Strategi i den politiska styrningen av Försvarsmakten, 
KKrVAHT, nr 1 2015, Kungl Krigsvetenskapsakademien, Stockholm, s 30 
13

 Jönsson, Fredrik, Brittisk försvarspolitik mellan 1974 och 1990 : analys av förhållandet mellan uttalad policy 
och implementering, Stockholm : Statsvetenskapliga inst., Stockholms univ., 1995 
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svarsberedningen i sin tur formulerade sig vagt och svävande i fråga om det militära 

maktmedlet och avseende mål, medel och metod i sitt underlag inför försvarsbeslutet.  

 

Edström menade vidare att Försvarsmaktens underlag i processen kunde varit tydligare 

genom att istället leverera strategiska alternativ till den politiska nivån men också mera 

överbryggande i form av ett mer lättbegripligt språk och resonemang. Edströms upp-

fattning var att beredningen sammantaget inte tillgodosett behovet av ett beslutsun-

derlag till en fungerande strategi vilket kunde få tre konsekvenser om FB 15 fattades 

med underlaget som grund; 1: bristen skulle leda till att en strategi formulerades av den 

militärstrategiska nivån istället, 2: strategin kunde då komma att verka internt utan 

kommunikation med den politiska ledningen vilket i så fall skulle leda till suboptime-

ring, -eller 3: i värsta fall skulle ingen fungerande strategi alls finnas.14 Skillnaden mellan 

Edströms forskning och denna uppsats är framförallt att ett första utfall nu finns till-

gängligt för analys. Försvarsbeslutet är fattat och implementeringsprocessen har inletts. 

Avsikten här är att bygga vidare på Edströms forskning. 

 

2.2 Introduktion till implementeringsteori 
 
Inledningsvis tecknas här en bakgrund till forskning om beslut i området civil-militära 

relationer som kan vara särskilt problematiskt för FB 15. Därefter sker en introduktion 

till implementeringsforskning och slutligen redogörs för en modell som undersökningen 

kommer tillämpa i analysen. 

 

I en västlig demokrati är det en självklarhet att staten äger kontrollen över det militära 

maktmedlet. Men staten som aktör är mångfacetterad och relationen kan vara komplex. 

Bland annat faktorer som statsstruktur, individuella ledares påverkan, militär organisat-

ionstyp, graden av professionalism och samhällsordning utgör i forskning om civil-

militära relationer variabler som påverkar graden av civil styrning.15 FB 15 beslutades i 

ett läge i politiken som av före detta statsministern Ingvar Carlsson(S) har kallats för det 

                                                      
14

 Edström, 2015, s 29-33 
15

 Desch, Michael, Civilian control of the military: the changing security environment, Johns Hopkins University 
Press, Baltimore, 1999, s 11 
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”Allvarligaste parlamentariska läget sedan demokratins genombrott”.16 Detta motiverar 

en försiktig hållning i denna undersökning till tidigare använda försvarsrelaterade för-

klaringsteorier och modeller för civil-militära relationer vilka skapats under andra för-

utsättningar i blockpolitiken. Nedan följer därför en tämligen grundlig ansats att leda 

uppsatsen rätt i det rådande forskningsfältet om implementering. 

 

Implementeringsforskning är en del av policyforskningen. Henry Bäck m fl. menar att 

begreppet policy används inom statsvetenskapen för att betona att det är politik i den 

innehållsliga bemärkelsen som avses till skillnad från begreppet politik som avser själva 

processen, en viss politik, eller spelet inom politiken.17 Vidare menar Bäck m fl. att en 

policy kan vara explicit, det vill säga utgöra ett dokument, som i fallet med FB 15, men 

också implicit och behöver då rekonstrueras för att kunna studeras. En policy innehåller 

mål och åtgärder och policyprocessen kan beskrivas som ett rationellt ideal där det 

bästa alternativet på ett problem väljs utifrån olika alternativ, helst alla tänkbara. Men, 

som går att förstås till exempel utifrån beskrivningen av det komplicerade parlamenta-

riska läget med mera enligt ovan, kännetecknas sällan policyskapande av att det utgör 

en avgränsad och rationell beslutsprocess.18  

 

Karin Fernler beskriver att implementeringsforskning har bedrivits sedan 1960-talet 

och syftar till att förstå och i många fall, värdera, processen från att ett beslut fattats 

centralt till att det omsatts i lokal verksamhet.19 Bo Rothstein skriver att forskningen 

uppstod i kölvattnet av de stora reformprogram flera länder upplevde efter andra 

världskriget. Programmen behövde utvärderas vilket blev ett uppdrag för den dåtida 

samhällsvetenskapen. En rådande uppfattning var att problem som identifierades skulle 

mötas med nya reformprogram men implementeringsforskningen visade att reformpro-

                                                      
16

 Carlsson, Ingvar, Ingvar Carlsson: Allvarligaste parlamentariska läget sedan demokratins genombrott, Dagens 
Nyheter, (hämtad 2015-11-20) 
http://www.dn.se/nyheter/politik/ingvar-carlsson-allvarligaste-parlamentariska-laget-sedan-demokratins-
genombrott/  
17

 Bäck m fl, 2015, s 250 
18

 Bäck m fl, 2015, s 250-253 
19

 Fernler, Karin, Perspektiv på implementering – vad är god implementering och hur kan det stödjas, LHC Re-
port nr 8, 2012, s 13(hämtad 2015-11-25) 
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grammen i sig fungerade dåligt och orsakerna till detta började kartläggas.20 Redan här 

kan en normerande syn skönjas, och Rothstein menar att ”implementeringsforskningen 

haft en alltför mekanisk och rationalistisk syn på genomförandeprocessen”.21  

 

Fernler beskriver att forskningen efterhand tog sig olika riktningar. Inledningsvis var 

det den rådande hierarkiska synen på beslut som något som implementeras från högre, 

central nivå, till verksamhetsnivån som dominerade, den så kallade ”top-down”-synen 

på implementering. Senare tillkom ”bottom-up” synsättet som menade att beslut och re-

formers omsättning och påverkan i själva verket bör studeras på lägsta verkställighets-

nivå och uppåt istället. Fernler menar vidare att implementeringsforskningens syfte, att 

påvisa problem i överföringen mellan beslut och verkställighet har gjort att den av kriti-

ker kallats för ”eländesforskning” och efter en ”boom” på 1980-talet förde den en bort-

tynande tillvaro till förmån för andra riktningar inom policyforskning. I början av 2000-

talet har den aktualiserats igen om än i en något annan skepnad.22 Till exempel används 

Top-down och bottom-up synsättet inte lika kategoriskt utan i syntes. Ett problem, föru-

tom det mekaniska synsätt som Rothstein hänvisar till och som resulterade i ett antal 

mer eller mindre omfattande checklistor23 för lyckad implementering, var den stora 

mängd oberoende variabler som uppstod vid operationalisering av undersökningarna. 

Fernler hänvisar till Laurence O´Toole i sin rapport om implementeringsforskning och 

menar att implementeringsforskning är möjlig, så länge variablerna stöds av teorier och 

modeller som situationsanpassats för undersökningen och ger exempel där beslutsteori 

och spelteori använts i olika forskningsdesigner.24 Lennart Lundquist menar att policy-

processen har fem stadier: initiering, beredning, beslut, implementering och efterkon-

troll.25 I Rydéns undersökning betraktas implementering som verkställighetsfasen av en 

policy och betonar kommunikationen mellan aktörerna under verkställandet: 

 

Flera forskare … har visat att den mest effektiva styrningen uppstår när mål och medel har 

förankrats hos dem som skall implementera det politiska beslutet.26 

                                                      
20

 Rothstein, Bo, Vad bör staten göra?: om välfärdsstatens moraliska och politiska logik, 2., [rev.] uppl., SNS 
förl., Stockholm, 2002, s 71-80 
21

 Rothstein, 2002, s 78 
22

 Fernler, 2012, s 14 
23

 Rothstein, 2002, s 83  
24

 Fernler, 2012, s 22 
25

 Lundquist, Lennart, Förvaltning, stat och samhälle, Studentlitteratur, Lund, 1992 
26

 Rydén, 2003, s 54 
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Rydén, och även Edström, använder sig av Lundquists syn på implementering.27 28 Lun-

dquist använder sig av tre frågor för implementeraren att ställa till utföraren; kan, vill 

och förstår denne? Att kunna handlar i detta fall om utförarens resurser och förmågor, 

viljan om dennes avsikt att vilja eller uppfattning om att vilja och förståelse om dennes 

uppfattning om situationen och förhållandet till målsättningen.29 Modellen är välanvänd 

även i andra undersökningar i Sverige, men särskilt att undersöka viljan vetenskapligt 

torde vara svårt, även via intervjuer.  

 

En forskare som försökt göra en syntes av de samlade erfarenheterna från implemente-

ringsforskning och använda dem i en modell är Richard Matland.30 Matlands modell tar 

fasta på att det framförallt är osäkerheten och konfliktnivån i policyn som behöver han-

teras för att den skall ha goda förutsättningar för implementering. Med osäkerhet menas 

hur precist policyn uttrycks och styr i en oviss situation och med konfliktnivå menas hur 

stor politisk känslighet, kompromiss och strid som krävs i beredningen och genomfö-

randet för den aktuella policyn.31 Den svenska forskaren Bo Rothstein har också försökt 

inkludera de samlade erfarenheterna av implementeringsforskningen i en liknande mo-

dell. Även här är policyns hantering av osäkerhet central. Rothstein citerar i flera fall 

Clausewitz när han använder det offentligas styrning av det militära försvaret som ex-

empel på ett område där osäkerhet behöver hanteras vilket ställer stora krav på flexibi-

litet i styrningen. Han menar vidare att implementeringsforskningens generella syn på 

att målen med policyn måste vara tydliga och att relationen mellan insatta åtgärder och 

effekter skall vara tydligt utklarade på förhand, är orealistiska utifrån hur den offentliga 

politiken fungerar.32 Tydligheten eller otydligheten kan vara avsiktlig beroende på hur 

det politiska spelet sett ut vid tiden för beslutet, och åtgärderna är beroende av vilka 

friktioner de möter menar han. Enligt Rothstein är det därför logiskt att staten i många 

fall driver en antiperfektionistisk politik vid implementering.  

                                                      
27

 Rydén, 2003, s 67 
28

 Edström, 2015, s 30 
29

 Lundquist, Lennart, Implementation steering: an actor-structure approach, Studentlitteratur, Lund, 1987, s 43 
30

 Matland, Richard. “Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-conflict Model of Policy Im-
plementation”. Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, vol 5, nr 2, 1995, s 160 
31

 Matland, 1995, s 145-170 
32

 Rothstein, 2002, s 91 
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Matlands och Rothsteins modeller påminner om varandra men Rothstein utgår från 

svensk förvaltningsstruktur och beskriver dessutom noggrannare villkoren och förut-

sättningarna för de variabler som skall användas i modellen. Modellen påverkas inte i 

sig av det parlamentariska läget eller det politiska spelet, eller utan ser till innehållet och 

genomförandet av en viss politik.  

2.2.1 Rothsteins modell och analysschema 
 

Rothsteins modell är inriktad på vad staten har för möjligheter vid olika vägval i en im-

plementeringsprocess med det övergripande syftet att nå en så lyckad implementering 

som möjligt. Modellen, som återfinns längre ner, kommer användas i kapitel fyra för att 

svara på forskningsfråga 1: ”Vilka förutsättningar finns för implementering av Försvars-

beslut 2015 ur ett politiskt perspektiv?”. Rothstein har utformat ett analysschema till mo-

dellen bestående av sex huvudkategorier att iaktta vid implementering av offentlig poli-

tik. Brister inom någon av dessa kategorier kan medföra att staten inte kan genomföra 

en framgångsrik implementering.33 Dessa är policyutformning, organisering och legiti-

mitet. Dessa områden behandlas var och en ur ett substantiellt och processuellt per-

spektiv vilket ger sex huvudkategorier totalt.34 Analysschemat används i uppsatsens 

analys. 

 
Grundläggande i Rothsteins modell är synen på att genomförandeprocessen behöver or-

ganiseras så att osäkerheten i policyteorin kan hanteras. Formeln för vad staten kan 

åstadkomma är enligt Rothstein en funktion av: 

 

1. Graden av osäkerhet i policyteorin 

2. Förmågan att kompensera detta genom att konstruera en lärande och adaptiv organise-

ring 

3. Möjligheten att finna legitimitetsskapande arrangemang i genomförandeledet.35  
  

                                                      
33

 Rothstein, 2002, s 88 
34

 Rothstein, 2002, s 88 
35

 Rothstein, 2002, s 134 
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Figur 1. Rothsteins analysmodell ”Förutsättningar för framgångsrik implementering av 

offentlig politik.” 36 

 
Om policyteorin är säker ur ett statligt perspektiv, det vill säga har en ”antiperfektionist-

isk”37 och ”bred träffbild”,38 ju enklare kan organiseringen göras och desto lättare kan 

legitimitetsproblem hanteras. Om det motsatta gäller, att policyteorin är osäker, i me-

ningen perfektionistiskt formulerad och dynamisk i genomförandet ställer detta högre 

krav på att organiseringen av genomförandet och legitimiteten för frågan i större ut-

sträckning omhändertas av implementeraren (staten).39 Märk väl att modellen förstås 

lättast vågrätt från vänster till höger.  

 

I nedan avsnitt redogörs för de sex kategorierna i Rothsteins analysschema. Policyut-

formningens substans handlar om policyteorins utformning. En nödvändig grund för ett 

statligt åtgärdsprogram är dess kausala teori. Denna måste enligt Rothstein i grunden 

vara ändamålsenlig och rimlig att genomföra för att en lyckad implementering alls skall 

vara möjlig. Substans handlar vidare om hur osäkerhet hanteras. Ofta finns inte säker 

kunskap om vad som kommer att fungera när ett program sjösätts och kunskapsläget 

förändras snabbt idag inom de flesta policyområden. Ju större osäkerhet som behöver 

hanteras desto svårare blir det att vara tydlig redan från början menar Rothstein.40 Gra-

den av osäkerhet är beroende av vilken typ av operativa förhållanden som råder i den 

aktuella verksamheten. Dessa kan vara statiska eller dynamiska och insatserna från sta-

                                                      
36

 Rothstein, 2002, s 134 
37

 Rothstein, 2002, s 135 
38

 Rothstein, 2002, s 135 
39

 Rothstein, 2002, s 134 
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 Rothstein, 2002, s 94 
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tens sida kan vara reglerande eller interventionistiska. Med interventionistisk avses då 

staten via sina organisationer försöker påverka ett beteende ända ner till medborgar-

nivå.41 Staten kan anpassa sina åtgärder i de fall en ”precis träffbild”42 eftersträvas, det 

vill säga precision i utförandet.  

 

Policyutformningens process handlar om hur de politiska konflikterna och beslutsmöjlig-

heterna hanteras. En policyteori är ofta föremål för politisk kompromiss vilket kan re-

sultera i oklara målsättningar. Det finns exempel på formuleringar som undviks för att 

de skulle kunna föra med sig en risk att politiken blir betraktad som ett misslyckande. 

Istället används enligt Rothstein ”begrepp som har stark positiv laddning men som sam-

tidigt är notoriskt mångtydiga.”43 En medveten vaghet kan väljas för att undvika en di-

rekt plikt för staten att uppfylla beslutet och gör att politiken också kan kopplas fri från 

ett direkt ansvar för beslutet. Därför tenderar enligt Rothstein politiska beslutsfattare 

att formulera ambitiösa målskrivningar på hög abstraktionsnivå som är svåra att utvär-

dera. Rothstein menar vidare att krav på precision i genomförandet kan leda till rakt 

motsatt resultat: Politiska konflikter, kompromisser och ramlagar kan ge otydliga mål 

eller förvanska målen efter hand vilket leder till oklarhet om programmets operativa 

mål och slutligen till dålig precision i genomförandet. Rothstein menar att politiken i så-

dana fall istället kan driva en ”antiperfektionistisk offentlig politik” där det är ”bättre att 

ha vagt rätt än precist fel.”44 

 

Organiseringens substans handlar om hur genomförandet organiserats. Rothstein menar 

att det inte går att fastställa en enda slags organisationsform som lämpar sig bäst för 

implementering. Det handlar istället om att anpassa organiseringen efter hur mycket 

osäkerhet, friktion och slump som måste hanteras. En av fyra organisationsformer som 

Rothstein beskriver är den professionella organisationen. För en sådan är det svårt att 

använda precisa regler, den professionella kunskapen ger istället svar på vilken insats-

teknik som staten behöver använda. Flera organisationer förändras mer och mer mot att 

anpassas efter föränderliga situationer vilket kräver ”organisatorisk autonomi”.45 Det 

                                                      
41

 Rothstein, 2002, s 95 
42

 Rothstein, 2002, s 104 
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 Rothstein, 2002, s 100-101 
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innebär en svårighet för det offentliga att styra en organisation som man saknar kun-

skaper om och om de förhållanden som kunskapen skall tillämpas i menar Rothstein. 

Organiseringens process handlar om principerna och reglerna för hur genomförandet 

skall utföras. Hit hör till exempel att tillse så inte ansvarsdrift uppstår, det vill säga att 

makten och inflytandet över ett beslut och det politiskt administrativa ansvaret skilts åt. 

Vidare kan decentralisering av beslut innebära att utövaren ges inflytande utan att be-

höva ta ansvar eller ges ansvar utan inflytande. I olika åtgärdsprogram kan flera myn-

digheter och organisationer bilda ett eget nätverk av implementeringsstruktur vilket 

försvårar ansvarsfördelningen.46  

 

Legitimitetens substans handlar om en stats legitimitet ur ett medborgarperspektiv. 

Rothstein menar att detta i grunden är en politisk-filosofisk fråga och för att bli tillämp-

bar bör frågan i ett specifikt fall hantera det område den är avsedd att verka i då legiti-

mitet kan skilja sig mellan en stats politikområden. Legitimitet inom ett politikområde 

kan vara svårt att bygga upp men lätt att rasera menar Rothstein vidare.  

 

Legitimitetens process är de åtgärder som vidtas i fallet för att statens handlingar skall 

uppfattas som legitima av medborgarna. Rothstein redovisar sex förvaltningsmodeller 

för staten att välja mellan i genomförandeprocessen. I den professionella modellen, vil-

ken ligger närmast till hands för att anknyta till Försvarsmaktens verksamhet, blir med-

borgarnas uppfattning om professionens förmåga central för att kunna ge policyteorin 

legitimitet i genomförandet. Denna modell innebär vidare ett mer komplext förhållande 

till staten än andra förvaltningsmodeller då staten både behöver erhålla kunskap och 

aktiv medverkan från professionen för att kunna förbereda, styra och genomföra en po-

licyteori. Enligt Rothstein är även utövaren i denna modell i behov av åtgärder från sta-

tens sida som ”upprätthåller medborgarnas förtroende för yrkeskåren.”47 

 

2.3 Militärteoretiskt perspektiv 

Det militärteoretiska ramverket är omfattande. En heltäckande redovisning för alla till-

lämpbara militärteoretiska uppfattningar ryms inte i uppsatsen. Urvalet här försöker, 

med bäring på svenska militära doktriners innehåll och karaktär, täcka in vedertagna 
                                                      
46
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resonemang och tidlösa slutsatser för vad en strategi bör innehålla samtidigt som två al-

ternativa synsätt hur en strategi bör genomföras framgår. Avslutningsvis motiveras var-

för de frågor som kommer användas i analysen valts ut. 

 

Lars Wedin menar att militär strategi är en länk mellan militära insatser och politiska 

mål.48 Förhållandet mellan militärer och politiker är således en viktig fråga för strategi. 

Hur denna relation ska betraktas är dock föremål för två olika synsätt enligt Wedin.49 

Militärteoretikern Carl von Clausewitz menade till exempel att ”Den politiska avsikten är 

målet, kriget är medlet för att nå det och medlet kan aldrig ses isolerat från sitt mål”.50 

Av detta kan förstås att politiken behöver uttrycka ett mål och att militären och politi-

ken kontinuerligt behöver samspela. Wedin kallar detta synsätt för hermeneutiskt och 

menar att det är ”tolkande, söker sig fram mot fenomenens meningsinnebörd”.51 Anto-

ine Jomini företräder enligt Wedin ett annat synsätt, det positivistiska, vilket känneteck-

nas av ”inriktning på det handfasta, principiella och kontrollerbara”.52 Jomini menade att 

kriget kännetecknas av flera tidlösa och beprövade principer som behöver följas för att 

bli framgångsrik som fältherre.53 Båda teoretikerna var kritiska till varandras teser; Jo-

mini menade att Clausewitz var ”vacklande och pretentiös”54 och Clausewitz å sin sida 

att positivister ”Ger sken av vetenskaplighet genom att utnyttja skenbart kvantifierbara 

faktorer”.55 De båda synsätten används i uppsatsen för att förstå och kontrastera resul-

taten i analysdelen. 

 

Eftersom uppsatsen handlar om svenska samtida förhållanden och implementeringen av 

FB 15 redogörs här för Försvarsmaktens rådande perspektiv på strategi uttryckt i Mili-

tärstrategisk Doktrin (MSD 12) vilken återfinns högst upp i Försvarsmaktens doktrinhi-

erarki. Därefter redogörs för synen på strategi i kommande militärstrategisk doktrin 

(MSD 15). MSD 15 är planerad att införas i början av 2016 vilket sammanfaller med star-

ten på försvarsbeslutsperioden. I MSD 12 anger Försvarsmakten att strategi innebär 

                                                      
48 Wedin, Lars, Reflektioner över ämnet strategi, Försvarshögskolan., Stockholm, 2002, s 54 
49 

Wedin, 2002, s 28, 54 
50 Clausewitz, Carl von, Om kriget, Bonnier fakta, Stockholm, 1991, s 42 
51 

Wedin, 2002, s 28 
52 Wedin, 2002, s 28 
53 Rimstrand, Torbjörn (red.), Strategisk läsebok: militärt tänkande och dess tillämplighet på modern krigföring, 
Försvarshögskolan, Stockholm, 1997, s 85 
54 Wedin, 2002, s 29 
55 

Wedin, 2002, s 29 
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”kunskap om och konsten att föra krig på högsta nivå”56. En specifik strategi anges i 

doktrinen som:  

 

Plan eller förhållningssätt i form av mål, medel och metoder för hur tillgängliga 

resurser bör utvecklas, tillföras eller användas för att uppnå överordnade syften.57 

 

I MSD 12 anges vidare att den politisk-strategiska nivån definierar de strategiska målen 

och fastställer de medel och metoder som skall användas. Nivåerna delas in i politisk-

strategisk, militärstrategisk, operativ och taktisk nivå. Förutom det militära maktmedlet 

förfogar staten till exempel över ekonomiska-, diplomatiska- och informativa maktme-

del. Maktmedlen stödjer varandra och samordning och styrning sker av den politisk-

strategiska nivån.58 MSD 12 anger vidare att ”Tydliga politiskstrategiska mål är alltid en 

förutsättning för att lösa en konflikt”.59 MSD 12 syn på strategi innebär förväntningar på 

att den strategi som tillämpas av den högre nivån ger tydliga direktiv för Försvarsmak-

tens verksamhet. Vilken metod som används är enligt MSD 12 avhängig av målen och så-

ledes också något som den politisk-strategiska nivån indirekt eller direkt anger. MSD 12 

ägnar därför stor del åt att beskriva olika konceptuella former för hur militär makt skall 

användas beroende på vilken metod ett visst mål genererar. Sammanfattningsvis kan 

sägas att MSD 12 har en övervägande instrumentell, rationell och hierarkisk syn på stra-

tegi med förväntningar på att den politisk-strategiska nivån är tydlig i sina styrningar. 

Med Wedins term kan den betecknas som positivistisk. 

 

En ny militärstrategisk doktrin, MSD 15, är under framtagning och är planerad att publi-

ceras under våren 2016. Utkast till denna, som författaren tagit del av i utbildningen vid 

Försvarshögskolans Högre Stabsutbildning (HSU 14-16), pekar på att nästa doktrin i 

Försvarsmakten kommer att ha en mer sömlös syn på relationen mellan strategi, mili-

tärstrategi och de operativ/taktiska nivåerna än MSD 12. MSD 15 definierar begreppen 

strategi och militärstrategi som: 

 

”Begreppet strategi definieras som ett tankesätt och en aktivitet för att realisera säker-

hetspolitik i konkreta situationer genom att i ett sammanhang binda ihop ett precist poli-

                                                      
56

 Försvarsmakten, (MSD 12), s 33 
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 Försvarsmakten, (MSD 12), s 33 
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tiskt syfte med handling, resultat och kommunikation. Strategi blir på så sätt övergripande 

approach för att lösa specifika problem och nå övergripande syften med tillgängliga me-

del.”60 

 

MSD 15 ägnar i jämförelse med MSD 12 stort utrymme åt att beskriva synen på hur stra-

tegi och militärstrategi förhåller sig till varandra. Även om växelverkan mellan nivåerna 

i strategi och sömlösheten mellan dem framhålls poängteras samtidigt att regeringen 

beslutar om övergripande strategi och inriktning samt att strategi skall skapa balans 

mellan mål och medel. Konsekvensen av nuvarande inriktning blir enligt MSD 15 att 

Försvarsmakten behöver vara en lyhörd och lärande organisation som kännetecknas av 

hög flexibilitet.61 Synsättet på strategi i MSD 15 ställer krav på en väl fungerande sam-

verkan och förtroende mellan de politisk-strategiska och militärstrategiska nivåerna. 

Här handlar det för Försvarsmakten om att kontinuerligt förstå vilken den politiska vil-

jan är och att ha mandat och flexibilitet att agera utifrån denna förståelse. Synsättet kan 

sammantaget sägas vara hermeneutiskt. 

 

En stor del av resonemangen i MSD 15 känns igen från Clausewitz´ teser i boken ”Om 

kriget”. Att politiken anger mål och vilja uttrycks i både MSD 12 och MSD 15 men politi-

kens roll att styra även under planläggning och genomförande framgår tydligare i ”Om 

kriget” än i MSD 15. Clausewitz menar till exempel att militären vid planering är under-

ordnad politikens uppgift att prioritera mellan olika ståndpunkter i krigsplanläggning 

och att: 

 

Endast om politiken felaktigt förväntar sig en verkan av vissa militära medel och åtgärder, 

som dessa enligt sin natur inte kan åstadkomma, kan den utöva ett skadligt inflytande på 

kriget genom sina anvisningar. Den som har rätt i sak kan ibland göra felaktiga uttalanden, 

eftersom han inte helt behärskar språket. På samma sätt händer det ofta att politiken ut-

färdar anvisningar, som inte överensstämmer med dess avsikt. Detta har hänt mycket ofta 

och visar att det behövs en viss uppfattning om militära förhållanden hos den politiska 

ledningen.62 

 

Enligt Clausewitz synsätt kan missförstånd och bristfällig styrning mellan politiken och 

militären uppstå men politisk inblandning i kriget är i grunden positivt och avgörande; 

                                                      
60 

Försvarsmakten, MSD 15 Militärstrategisk doktrin för Sveriges militära försvar, utkast 2015-08-27, Tillgänglig 
via författaren och MSD 2015 huvudsekreterare, Övlt/dr Anders Palmgren, Försvarshögskolan, s 7 
61 Försvarsmakten, MSD 15, utkast, 2015, s 11-15 
62 Clausewitz, 1991, s 619 
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då krig är en del av helheten ”-och denna helhet är politiken”63. En vidare konsekvens av 

detta blir enligt Clausewitz att: ”där framgången uteblir, beror det bara på en felaktig po-

litik”.64 Militärens roll blir således att lojalt stötta och förstå politiken och politikens roll 

är att formulera, besluta och ta ansvar för strategin. 

En samtida forskare som undersökt relationen mellan politisk och militär verksamhet i 

strategi är Colin Gray. Gray betonar vikten av att betrakta strategi som en dubbelriktad 

och vältrafikerad bro mellan den politisk-strategiska och den militärstrategiska nivån. 

Gray har samlat tidig och modern strategisk forskning i en egen teori. Teorin innehåller 

21 maxim att använda och beakta i olika stadier av formulering och genomförande av 

strategi generellt sett eller för en specifik strategi.65 I bland annat maxim tre menar Gray 

att krig i sig är genomförandet av en policy, och att alla nivåer inom strategin behöver 

inriktas och kontinuerligt stödja denna policy. I annat fall riskerar krig att föras ”utan 

sans”. Gray förespråkar likt MSD 15 en syn på strategi där strategins alla nivåer, över tid, 

i krig och fred, och i dialog och växelverkan aktivt verkar för att stödja de övergripande 

målsättningarna. Det täta samspel mellan politiken och militären och samtidigt mellan 

mål, medel och metod som krävs framgår tydligt av Gray´s definition av strategi: ”The 

direction and use made of means by chosen ways in order to achieve desired ends.”.66 

Likt Clausewitz är dock Gray mer konkret än MSD 15 avseende politikens roll i framtag-

ningen av strategi och menar att strategisk teori i sig behöver vara avgränsad då reso-

nemang om krig och fred är så vida att det i annat fall blir en teori om allting vilken ris-

kerar att bli en teori om ingenting.67 Betraktad som instrumentell för strategin ska po-

licy enligt Gray identifiera de mål, medel och metoder som krävs för att uppnå syftet 

med strategin. Men används strategin i första hand som ett verktyg för politiken, utan 

policy, är den mer dynamisk och öppen för förändring och kan då innebära synbart 

mindre militärt rationella mål och metoder. Båda tillämpningar eller en kombination av 

dessa kan förekomma enligt Gray och han använder den ur militärt perspektiv tvek-

samma landstigningen av Dieppe 1942 som exempel. I likhet med Clausewitz anser Gray 

att policy och strategi behöver utvecklas i symbios och med stöd av expertis. 68  

  
                                                      
63

 Clausewitz, 1991, s 617  
64

 Clausewitz, 1991, s 619 
65

 Gray, Colin, The strategy bridge: theory for practice, Oxford University Press, Oxford, 2010, s 26 
66

 Gray, 2010, s 18 
67 Gray, 2010, s 99 
68 Gray, 2010, s 108 
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MSD 15 för ett resonemang om att strategi är att uppnå balans mellan problem och lös-

ning och betonar inte strategins behov av mål, medel och metod. MSD 15 betonar likt 

Clausewitz att strategi är fortsättningen på politik med andra medel.69 Samtidigt beskri-

ver MSD 15 att det är regeringen som bestämmer övergripande strategi och hänvisar i 

en förklarande figur för hierarkin av militära föreskrifter till en nationell strategi, trots 

att en sådan inte finns att referera till.70  

 

Ett vägval uppstår därför här mellan om FB 15 skall behandlas som en strategi eller en 

politisk målsättning. En strategi och en policy förväntas av till exempel Gray att inne-

hålla mål, medel och metod, medan en styrning endast genom politiska målsättningar i 

högre grad ställer krav på mottagaren, Försvarsmakten, att själv, och i interaktion med 

politiken, formulera en dynamiskt föränderlig strategi. Inriktningsbeslutet och proposit-

ionen innehåller resursstyrning i form av tilldelning av ekonomisk ram och styrningar 

av materielsystem. De innehåller även utvecklade målsättningar och tidsplaner. För-

svarsministern har benämnt FB 15 som en del av en utrikes- och säkerhetspolitisk stra-

tegi.71 FB 15 betraktas därför i denna uppsats som en strategi. 

 

Ovan har nämnts att i strategi är relationen mellan politiken och militären är viktig, men 

av olika skäl beroende på synsätt. Graden av tydlighet, politikens vilja och att strategin 

bejakar växelverkan blir därför relevanta att undersöka i uppsatsen. I kapitlet kan också 

förstås att mål-medel och metod är vedertagna komponenter i militärteoretiska reso-

nemang om en strategi. Nedan frågor kommer därför användas i analysen av FB 15 för 

att sammantaget svara på forskningsfråga 2: ”Vilka förutsättningar finns för att imple-

mentera Försvarsbeslut 2015 ur ett militärt perspektiv?” 

 

1. I vilken grad anger FB 15 politikens vilja och riktning på kort och lång sikt? 

2. I vilken grad framgår konkret mål, medel och metod i FB 15? 

3. I vilken grad har växelverkan mellan politiken och militären omhändertagits i FB 15?   

     

                                                      
69

 Försvarsmakten, MSD 15, utkast, 2015, s 10 
70

 Försvarsmakten, MSD 15, utkast, 2015, s 5 
71

 Wallström, Margot, Hultqvist, Peter, ”Vi utvecklar och fördjupar våra militära samarbeten”, DN Debatt 2015-
11-07, (Hämtad 2015-12-15) 
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3. Metod 

3.1 Forskningsdesign 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Figur utvisande uppsatsens forskningsdesign 

 
Ovan figur visar hur uppsatsen ”från rött till grönt” går till väga för att svara på syftet 

och forskningsfrågan. Teorierna operationaliseras genom att ett analysschema används 

och för att generera frågor till analysen. Teorierna används också för att tolka resultaten 

i diskussionen. Forskningsdesignen går ut på att med en kvalitativ, deduktiv ansats i en 

fallstudie undersöka samma empiri ur två teoretiska perspektiv för att erhålla ökad för-

ståelse för ett fenomen. Undersökningen är en enfallsstudie. En flerfallsstudie hade kun-

nat genomföras genom att använda flera försvarsbeslut. En sådan undersökning hade 

visat på återkommande tendenser eller påvisat beslutens särart men samtidigt hade 

mängden variabler ökat. Här har en enfallstudie valts dels av utrymmesskäl men också 

för att förklaringsmodellen för implementering lämpar sig för en enfallsstudie. Enligt 

Sharan Merriam behöver ett avgränsat system för fallstudien identifieras. I detta fall av-

gränsas studien till FB 15 vilket i denna uppsats avser inriktningspropositionen, för-

svarsutskottets betänkande av denna, regeringens inriktningsbeslut och den reviderade 

förordningen Instruktion för Försvarsmakten. En kvalitativ fallundersökning utmärks av 

att nya relationer och en ny förståelse kan upptäckas snarare än att hypoteser verifie-

ras.72 
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En deduktiv ansats används. Forskningen inom de områden som undersöks är omfat-

tande och etablerade teorier ger gott stöd åt att konstruera en analysmodell och analy-

sera fenomenet.73 Dels används här ett analysschema i vilken den samlade implemente-

ringsforskningen aggregerats och dels används etablerade militärteoretiska variabler 

för det militära perspektivet. Det som talar mot en induktiv ansats i den här undersök-

ningen är att utfall av verksamheten är svåra att mäta inom försvarsområdet. Verksam-

hetens normerande mål; att försvara landet, testas inte och de förmågor som Försvars-

makten uppnår i fredstid skall ställas i relation till en motståndares bedömning av dem 

samt dennes avsikt och kapacitet. Effekten blir därför svårbedömd. FB 15 har inte heller 

implementerats till fullo ännu och det finns inget verksamhetsmässigt utfall att utgå 

ifrån. 

 

En kvalitativ textanalys av tillgänglig dokumentation för fallet genomförs. Observation 

skulle kunna utgjorts av direkt deltagande vid möten och liknande på militärstrategisk 

nivå och även studier av beteenden ute i organisationen för att studera implementering-

en rent fysiskt. Det har inte skett i denna undersökning av tidsskäl. En kombination av 

observation, textanalys och intervjuer hade varit att föredra för att uppnå triangule-

ring74 men aktörerna utgörs till stor del av högt uppsatta politiker och tjänstemän som 

svårligen kan nås under den tid som förfogas för denna undersökning. För att erhålla yt-

terligare validitet skulle dessutom representanter från alla beredningsorgan behöva 

ingå, vilket är ännu mer tveksamt. Slutligen har också många av aktörerna bytt roller 

mellan organen sedan beredningen och därmed torde även reliabiliteten i deras svar i 

en sådan undersökning i viss mån kunna ifrågasättas.  

 

Att själva inriktningsbeslutet och instruktionen i sig utgör uppdrag och uppgifter till 

Försvarsmakten talar också för en textanalys. Det ska ur ett demokratiskt- och rättssä-

kerhetsperspektiv inte finnas några andra artefakter, muntliga eller informella uppdrag 

utöver dessa om inte sådana diarieförts, varför det skriftliga uppdraget blir meningsfullt 

att utgå ifrån. Några sådana kompletterande styrningar till ovan nämnda dokument för 

fallet har inte hittats av författaren. Författarens bedömning är att det offentliga trycket 
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som används (se punkt 3.2) är tillräckligt omfattande för att uppnå uppsatsens syfte och 

validitet i kraft av dokumentationens omfattning och de krav som ställs på reliabilitet 

för offentliga handlingar. 

     

Frågeställningarna ur teorikapitlet till analysdelen har formulerats av författaren. Här 

har centrala begrepp och resonemang i Rothsteins analysschema valts ut för att leda 

analysen rätt i varje kategori. Ur militärteori har frågorna valts ut utifrån två kriterier. 

Dels är resonemang om politikens vilja, växelverkan mellan militär och politik samt mål, 

medel och metod etablerade militärteoretiska faktorer sedan länge, bland annat genom 

Carl von Clausewitz bok ”Om kriget” som publicerades för snart 200 år sedan. Dels vill 

uppsatsen komma åt en skillnad mellan synsätt i rådande och kommande doktrin för 

Försvarsmakten. I svaren på undersökningsfrågorna för det militära perspektivet har en 

gradering använts: 1. Ingen grad, 2. Någon eller liten grad, 3. Tydlig grad, 4. Hög grad. 

Denna gradering är kvalitativ och subjektiv så till vida att där inte räknas hur många 

gånger en uppmaning eller en styrning förekommer utan graden av tydlighet för dessa 

oberoende variabler bedöms av författaren med stöd av teorin. 

 

3.2 Material och avgränsningar 

 
Att välja ut vad i processtegen i ett försvarsbeslut som skall undersökas och lämnas där-

hän i en såpass komplex beredning är en utmaning. Här följer en något grundlig be-

skrivning av dessa val genom att redovisa processtegen fram till FB 15 samtidigt som 

valt material och avgränsningar framgår. Syftet är att en förståelse för dessa val och 

uppsatsens startpunkt skall presenteras på ett pedagogiskt sätt samtidigt som det ger 

läsaren en bakgrund till FB 15 inför analysdelen.  

 

Regeringens proposition 2014/15:109 ”Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 

2016-2020” lämnades in till riksdagen 23 april 2015. Försvarsutskottets betänkande av 

propositionen röstades igenom i kammaren 16 juni 2015. Samtliga motioner avslogs i 

enlighet med utskottets förslag.75 Regeringen delgav därefter den 25 juni Försvarsmak-

ten sitt inriktningsbeslut genom ”Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 
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2016-2020”.76 Det sistnämnda innebar början på en ny försvarsbeslutsperiod samtidigt 

som det utgjorde slutet på en lång beslutsprocess. Nedan följer en sammanfattning av 

processen och samtidigt omnämns tre av de aktörer som regeringen i flera fall hänvisar 

till i propositionen.  

 

Processen påbörjades av den föregående regeringen 2012 då de olika politiska partierna 

tillfrågades om att konstituera en ny Försvarsberedning. I det första uppdraget från re-

geringen 12 juli 2012 fick Försvarsberedningen i uppdrag att redovisa en omvärldsana-

lys. Denna redovisades 31 maj 2013 och fick namnet ”Vägval i en globaliserad värld”. 

Analysen visade att det säkerhetspolitiska läget hade försämrats och blivit mer oförut-

sägbart sedan det förra försvarsbeslutet. Analysen berörde bland annat konsekvenserna 

av de globala flödenas positiva och negativa sidor, konflikterna i Mellanöstern, klimatho-

tet och dess konsekvenser samt att säkerhetspolitiska förändringar generellt sett skedde 

i allt högre hastighet. Sammantaget talade detta för ett fortsatt insatsförsvar med hög 

tillgänglighet. Av dessa skäl ansåg Försvarsberedningen att det var av vikt att inrikt-

ningen från 2009 års beslut skulle fullföljas.77  

 

I sin nästa, och sista, rapport till regeringen inför försvarsbeslutet; ”Försvaret av Sverige 

- Starkare försvar för en osäker tid”, daterad 15 maj 2014, menade Försvarsberedningen 

visserligen att inriktningen från 2009 fortfarande borde fullföljas, men betonade nu vik-

ten av att höja försvarets operativa förmåga samt närområdets betydelse. Rysslands an-

nektering av Krim i februari 2014 fick stort utrymme i rapporten. Finland pekades nu ut 

som särskilt värdefullt samarbetsland i Norden och Gotland angavs som ett av fyra sär-

skilt prioriterade områden i Sverige.78  

 

19 juni 2014 fick Försvarsmakten i uppdrag att inkomma till regeringen med sitt un-

derlag inför propositionen. Försvarsmakten skulle utgå från Försvarsberedningens rap-

porter och ge förslag på hur man skulle öka den operativa förmågan samt ge förslag på 

en ny organisation. Denna skulle kunna intas 1 januari 2016. 12 december 2014 inkom 

Försvarsmakten med sitt svar. I svaret redovisades förslag på ny organisation för För-

                                                      
76
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svarsmakten och åtgärder i fem steg för att successivt höja den operativa förmågan. 

Samtidigt pekade Försvarsmakten på att ambitionerna i Försvarsberedningens rapport 

inte skulle gå att uppnå inom anvisad ekonomisk ram.79 

 

Riksrevisionen genomförde en serie granskningar av försvarsområdet efter FB 09 för 

perioden 2010-2014 och riktade i dessa kritik bland annat till regeringen. Kritiken rörde 

framförallt bristfällig styrning av Försvarsmakten med oklara mål och stort tolkningsut-

rymme, till exempel rörande den operativa förmågan, samt bristande resultatredovis-

ning från regeringen till riksdagen.80 Försvarsutskottet behandlade 2015 i ett betän-

kande en skrivelse från regeringen där denna redovisade avsedda åtgärder med anled-

ning av granskningarnas resultat. Regeringen menade i skrivelsen att de flesta av Riks-

revisionens synpunkter skulle omhändertas i den kommande inriktningsproposition-

en.81 Kammaren biföll betänkandet 12 februari 2015.  

 

De tre aktörernas underlag hade jämte regeringen stor påverkan på FB 15. Försvarsbe-

redningen omnämns i många centrala delar av propositionen och regeringen och för-

svarsberedningen förefaller ofta haft samsyn. Försvarsmakten har haft påverkan genom 

att de fick gehör för flera delar av sin fem-stegs plan och erhöll även en ökad ekonomisk 

ram. Försvarsmaktens förslag på organisation bejakades också. Försvarsmakten var 

dock under hela processen kritisk till prioriteringen av Gotland, vilken ändå kvarstod i 

FB 15.82 Riksrevisionen uppnådde påverkan genom sin kritik av oklara målformulering-

ar och resultatuppföljning. Bland annat är Riksrevisionens förslag om förbättrad upp-

följning av den operativa förmågan snarlik den som återfinns i Försvarsberedningens 

rapport och i propositionen. 

Efter riksdagsvalet 2014 skedde ett regeringsskifte och i ett ansträngt parlamentariskt 

läge uppnåddes den så kallade decemberöverenskommelsen. I denna var Försvaret ett 

av tre områden där regeringen och alliansen kom överens om ett samarbete.83 Denna 

                                                      
79

 Försvarsmakten FM2014-5882:31, Försvarsmaktens underlag till Försvarspolitisk inriktningsproposition 2015, 
s 1-5 
80

 Riksrevisionen RiR2014:8, s 10-11 
81

 Betänkande 2014/15:FöU3. Riksrevisionens rapporter under 2014 om regeringens och Försvarsmaktens ge-
nomförande av riksdagens beslut om försvaret, s 9 
82

 Betänkande 2014/15:FöU11. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020, s 87 
83

 Stiernstedt, Jenny, Delling Hannes, Thurfjell, Karin. Försvarsdeadline blir test av DÖ, SvD, 2015-04-09. (Häm-
tad 2015-12-15) 



Niklas Niemi 2016-01-17  
HSU 14-16 

Sida 27 av 57 
 

överenskommelse bekräftades i den ekonomiska uppgörelsen inför riksdagsbeslutet. FB 

09 var därmed en realitet och detta skede utgör också startpunkten för analysdelen av 

denna uppsats. 

    

En tidigare startpunkt hade kunnat väljas för att låta ovan processteg ingå i uppsatsens 

empiri och därmed ta större hänsyn till den påverkan Försvarsberedningen, Riksrevis-

ionen och Försvarsmakten haft. Men dels har dessa underlag redan beforskats (se tidi-

gare forskning i kapitel två), och dels måste någon del väljas bort av utrymmesskäl. Även 

externa händelser och eventuell yttre påverkan på beslutet och implementeringen i 

form av politikens inflytande, omvärldshändelser eller till exempel bytet av överbefäl-

havare har valts bort dels då det inte ryms men även för att det då inte lika tydligt skulle 

röra sig om den typ av undersökning av förvaltningsmässiga relationer som här avses. 

 

Målen för Försvarsmakten beslutas av riksdagen och uppgifterna att uppfylla målen bes-

lutas av regeringen.84 Ansvar och uppgifter finns angivna i regeringens inriktningsbeslut 

och förordningen med instruktion till Försvarsmakten.85 Instruktionen ändrades från 

och med 1 januari 2016 i linje med målen och uppgifterna i FB 15. Empirin i analysen 

utgörs därför av inriktningspropositionen samt riksdagsbeslutet av försvarsutskottets 

betänkande av propositionen, regeringens inriktningsbeslut samt förordningen med in-

struktion för Försvarsmakten. Det är dessa beslut som de facto är föremål för implemen-

tering. Regleringsbrev för 2016 hade inte delgivits då denna undersökning slutfördes (i 

mitten av december 2015) och ingår således inte. 

 

Riksdagsbeslutet av Försvarsutskottets betänkande av regeringens proposition, propo-

sitionen och regeringens inriktningsbeslut benämns Försvarsbeslut 15 (FB 15) och an-

vänds vid resonemang om beslutets karaktär och generella innebörd. Inriktningspropo-

sitionen benämns ”propositionen”, försvarsutskottets betänkande av denna benämns 

”betänkandet”, regeringens inriktningsbeslut benämns ”inriktningsbeslutet” och In-

struktion med förordning till Försvarsmakten benämns ”instruktionen”. Den politisk-

strategiska nivån som kraft och beslutsfattare, representerad av riksdag och regering el-
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ler var för sig, benämns ”politiken” eller ”staten”. Den militär-strategiska nivån eller mi-

litären såsom utövare av det politiska beslutet benämns ”militären”. 

 

3.3  Kritisk granskning av vald metod 

 

Metoden som valts är en strikt teoretisk övning i den bemärkelsen att ett fall, FB 15, som 

inte genomförts ännu och därför endast finns beskriven i text, analyseras med stöd av 

teori varefter slutsatser för dess förutsättningar för dess genomförande dras ur ett re-

sultat. Inga intervjuer, enkäter eller observationer genomförs. Därmed kan den inre va-

liditeten ifrågasättas, i detta fall genom att metoden inte medger att giltiga slutsatser 

kan dras. Å andra sidan är dokumenten i flera fall ordagrant styrande och därför me-

ningsfulla att analysera oberoende av andra inflytelser. Men det är svårt att veta hur or-

dagrant dokumenten tolkas och omsätts, detta hade till exempel intervjuer kunnat ge 

svar på. Författaren behöver därför vara återhållsam i sina slutsatser och försöka för-

klara resultatet ur flera perspektiv. Den externa validiteten är svag då endast ett fall un-

dersöks, men inte så viktig för uppsatsen att uppnå då syftet inte är att söka svar på ett 

generellt fenomen.  

 

Dessutom finns en risk att undersökningen kan bli spekulativ genom att använda empiri 

från ett fall som inte genomförts ännu. Författaren behöver därför att i alla delar av upp-

satsen iaktta att det är förutsättningarna för implementering som undersökningen om-

fattar. En försiktig ambitionsnivå för uppsatsen; att erhålla ökad förståelse, har dels 

valts av ovan skäl men också på grund av fallets komplexitet. Då fallet är komplext har 

författaren försökt välja en enkel, tydlig och komparativ metod: att studera ett i tid av-

gränsat enskilt fall ur två perspektiv.  
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4. Förutsättningarna ur ett politiskt perspektiv    

4.1 Policyutformningens substans 

 

Är FB 15, som policyteori betraktad, giltig? I fallet med FB 15 handlar frågan om kausali-

tet om en sammantagen bedömning, ur ett policyteoretiskt perspektiv, av om riksdag 

och regering ställer ändamålsenliga mål och uppgifter till Försvarsmakten givet det rå-

dande säkerhetspolitiska läget och de resurser och förmågor Försvarsmakten förfogar 

över. I FB 15 finns en ”problembeskrivning”; de säkerhetspolitiska utgångspunkterna, 

och en argumentation kring mål och uppgifter till Försvarsmakten för att hantera delar 

av ”problemet”.86 Dimensionerande mål och uppgifter i FB 15 innebär i korthet: 1) För-

svarsmakten skall försvara Sverige enskilt och/eller tillsammans med andra nationer 2) 

För att kunna det skall Försvarsmakten ha förmåga att möta ett väpnat angrepp. 3) 

Detta skall uppnås genom att utveckla krigsförband med hög tillgänglighet och höja de-

ras operativa förmåga.87 Här kan ett kausalt resonemang där mål omsätts till verksam-

het förstås. Ur ett policyteoretiskt perspektiv råder därmed totalt sett genom kedjan av 

mål och åtgärder en rimlig kausalitet och giltighet. Märk väl att ovan resonemang för ett 

så pass komplext beslut som FB 15 i alla lägen är subjektivt, men författaren menar att 

beslutet ur ett objektivt policyteroretiskt perspektiv är ändamålsenligt. 

 

Resultat: Policyteorin, FB 15 är giltig och ändamålsenlig. 

 

Är FB 15 dynamiskt eller statiskt utformad? Rothstein liknar skillnaden mellan det som 

kännetecknar dynamiskt och statiskt operativa förhållanden som att skjuta på ett rörligt 

mål eller en stillasittande fågel.88 Propositionen menar i sin motivering av Försvarsmak-

tens beredskapskrav att:  

 

Upprätthållande av tillgänglighet i fred för att lösa uppgifter i fredstid och beredskap för 

intagande av höjd beredskap i händelse av krig eller krigsfara är centralt för en relevant 

operativ förmåga i den snabba, komplexa och svårförutsägbara säkerhetspolitiska mil-

jön.89 
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Och angående Försvarsmaktens del av försvarspolitiken att: 

 

Utformningen av försvaret måste medge politisk och militär handlingsfrihet och ha en in-

neboende flexibilitet för att kunna hantera föränderligheten i utmaningar och hot.90 

 

Den säkerhetspolitiska miljön är alltså enligt FB 15 komplex och svårförutsägbar och 

försvaret bör ha en inneboende flexibilitet. De operativa förhållandena kan därmed be-

tecknas som dynamiska. Hur möter FB 15 det behovet? I FB 15 betonas betydelsen av 

förbandens tillgänglighet och operativa förmåga men ganska litet nämns om vad de 

konkret skall användas till och hur. Ett mål som explicit tillkommit till Försvarsmakten 

sedan FB 09 är att skydda Sveriges handlingsfrihet.91 Det synes alltså vara ett dynamiskt 

sätt som valts för att möta kravet på hantering av osäkerhet; det vill säga: att reglera så 

tillgängliga förband finns och inte detaljstyra deras uppgifter i förväg i syfte att tillgo-

dose mesta möjliga handlingsfrihet. Dynamisk beslutsfattning syns även exempel på när 

regeringen skriver i inriktningsbeslutet att de skall återkomma till Försvarsmakten för 

reglering av; planer för allmän eller partiell mobilisering, underrättelseförmåga, cyber-

försvar, internationella operationer, materiel, personalförsörjning, forskning och ut-

veckling och ekonomi.92 

 

Resultat: Verksamheten är dynamisk och ett dynamiskt angreppssätt har valts i FB 15. 

 

Eftersträvar politiken precision (”liten träffbild”) i utförandet? Som nämnts ovan framhål-

ler regeringen de ökade kraven på operativ förmåga: 

 

Regeringen bedömer att den enskilt viktigaste målsättningen i försvarsinriktningspe-

rioden 2016 t.o.m. 2020 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säker-

ställa den samlade förmågan i totalförsvaret. […] Genom att tydliggöra kraven på tillgäng-

lighet i fred och beredskap för intagande av höjd beredskap blir kraven på krigsförbanden 

tydligare.93 

 

Dessa krav skall återrapporteras till regeringen i årsredovisningen (ÅR) dels genom en 

samlad operativ värdering men även genom en detaljerad utvecklingsplan för varje 
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krigsförband.94 Regeringen reglerar också i inriktningsbeslutet att samtliga krigsförband 

skall genomföra krigsförbandsövning vid minst ett tillfälle i försvarsbeslutsperioden. 

Övningsverksamhet skall ske särskilt på och omkring Gotland med samtliga stridskraf-

ter. Mobiliseringsövningar och kontroller skall också ske. 95 Både inriktningsproposit-

ionen nämner och inriktningsbeslutet reglerar i detalj den beredskap som skall gälla för 

krigsförbanden vid olika förhållanden.96 97 Vidare regleras också vissa komponenters 

förmågor och materiel såsom JAS 39 C/D och radarjaktrobot METEOR och förändringar 

avseende viss ledningsstruktur och logistikförband.98 Stridskrafterna skall var och en 

för sig och sammantaget kunna möta ett väpnat angrepp mot en kvalificerad motstån-

dare, men denna uppgifts innebörd utvecklas inte mer i detalj.99 

 

Resultat: FB 15 kännetecknas av krav på precision i vissa delar. Främst avseende ökning 

av den operativa förmågan och beredskap. Förmågan att möta väpnat angrepp betonas 

flera gånger, dock utan att preciseras eller definieras. Övningsverksamheten skall öka, 

särskilt på och vid Gotland. Viss materiel betonas.  

 

4.2 Policyutformningens process 

 

Är FB 15 målsättningar tydliga, otydliga och/eller abstrakta? Försvarsutskottet menar i 

betänkandet av regeringens proposition under punkten ”Styrningen av försvaret” att re-

geringen inte tillmötesgått Riksrevisionens kritik rörande breda och tolkningsbara mål 

och förtydligat målsättningarna för Försvarsmakten i propositionen.100 Utskottet gav 

trots detta målformuleringarna i propositionen sitt stöd med passusen att:  

 

”Utskottet utgår dock från att regeringens resultatredovisning av hur dessa mål uppfyllts 

kommer att ske med utgångspunkt i utvecklade bedömningsgrunder och resultatindikato-

rer som tydligt beskriver genomförandet av riksdagens beslut både när det gäller insats-

organisationens iståndsättande och försvarsinriktningen som helhet.”101 
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Målen i propositionen anses således av försvarsutskottet som otydliga men utskottet fö-

reslår ändå för kammaren att målen beslutas och att riksdagen sedan överlåter till rege-

ringen att i sin återredovisning redovisa hur målen uppnåtts. Målens otydlighet accepte-

ras därmed och huruvida de uppnåtts eller ej vid återredovisningar från regeringen till 

riksdagen under försvarsbeslutsperioden riskerar i och med denna passus bli en latent 

tolkningsfråga mellan regering och riksdag. Målen i FB 15 lyder: 

 

Målet för det militära försvaret ska från och med 2016 vara att enskilt och tillsammans 

med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet. Detta ska ske 

genom att  

 hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella intressen,  

 förebygga och hantera konflikter och krig,  

 skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan påtryckning och om 

det krävs försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp samt  

 skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till civila myndigheter.102  

 

Även om vissa prioriteringar återfinns i propositionen och inriktningsbeslutet, bland annat rö-

rande strategiskt viktiga områden, beredskapskrav och samarbete med vissa nationer, så kän-

netecknas målsättningarna av att de är breda och öppna för tolkning. Regeringen hänvi-

sar vidare i propositionen till att försvarsplaneringen skall vara styrande för utveckling-

en av den operativa planläggningen och krigsförbandens huvuduppgifter. Aktuell opera-

tiv planering skall utföras av Försvarsmakten i enlighet med instruktionens tredje para-

graf men regeringen styr över dess inriktning genom att ge ut anvisningar för försvars-

planeringen: 

 

Regeringen beslutar om anvisningar för försvarsplaneringen med utgångspunkt i det sä-

kerhetspolitiska läget, målen för det militära försvaret, Försvarsmaktens uppgifter samt 

beredskaps- och tillgänglighetskrav. Utifrån dessa anvisningar formulerar Försvarsmak-

ten en grundoperationsplan och ett antal planeringsantaganden för operationer och kriser 

som kan bli aktuella i Sverige och närområdet eller som kan bli aktuella för svenskt delta-

gande i operationer utanför närområdet.103 

  

Exakt vilka uppgifter riksdagens målsättningar har omsatts till för Försvarsmakten blir 

därmed känt endast för en snävare krets då ovan planering är sekretessbelagd. 
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Resultat: Målen är otydliga och vaga. Målsättningarna är breda och öppna för tolkning. 

Försvarsplaneringen skall enligt propositionen ge tydligare anvisningar, men denna in-

formation är inte öppen och känd för andra än särskilt behöriga. Riksdagen har gett re-

geringen stor handlingsfrihet i att besluta om försvarsplanen och sätt att redovisa till-

baka till riksdagen.  

 

4.3 Organiseringens substans 

 

Har organiseringen av genomförandet i FB 15 anpassats för att möta den nya inriktningen 

och professionens krav? 

Den förvaltnings- och ledningsstruktur som redan existerar på strategisk nivå före FB 

15 förändras inte. Dock ska en särskild försvarsgrupp bestående av representanter ur de 

partier som stödde FB 15 tillsättas i syfte att vårda överenskommelsen.104 Även Rege-

ringskansliets åtgärder och organisering vid höjd beredskap omnämns i proposition-

en.105 Vidare innehåller FB 15 en ny organisation för Försvarsmakten och all personal 

och delar av organisationen som har uppgifter vid höjd beredskap skall ingå i krigsorga-

nisationen.106  

 

Betänkandet och inriktningsbeslutet har använt Försvarsmaktens underlag inför propo-

sitionen i flera avseenden och regeringen menar på flera platser i propositionen att 

myndighetens (professionens) önskemål omhändertagits.107 Propositionen omfattar 

också andra delar av totalförsvaret och regeringen menar i flera stycken att totalförsva-

ret behöver stärkas och avser vidta åtgärder i perioden för att organisera sådan verk-

samhet.108 Även personalförsörjningen i totalförsvaret och Försvarsmakten anpassas för 

att passa den nya inriktningen för försvaret i FB 15.109  
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Resultat: FB 15 innehåller åtgärder för att organisera verksamheten i syfte att möta den 

nya inriktning beslutet innebär. Professionens underlag inför propositionen har omhän-

dertagits i beslutet. Förvaltnings- och ledningsstrukturen förändras inte substantiellt. 

 

4.4 Organiseringens process 
 

Finns tecken på ansvarsdrift? Riksdag och regering reglerar genom besluten av betän-

kandet, inriktningsbeslutet och instruktionen målen, organisationens utformning och 

resurserna för Försvarsmakten. Propositionen ger bakgrund till och motiverar målsätt-

ningarna. Inriktningsbeslutet reglerar att Försvarsmakten ska inta ny organisation 1 ja-

nuari 2016 och ger anvisningar för verksamhetens utförande och återrapporte-

ringskrav.  De anställda i organisationen skall också i högre grad ingå i krigsorganisat-

ionen än tidigare. Regeringen styr också att samtliga förband skall övas minst en gång 

under perioden och att minst en större försvarsmaktsövning skall ske. Försvarsmakten 

åläggs att samordna och öva verksamhet med andra nationer och organisationer. För-

svarsmakten åläggs även att samordna bland annat beredskapsåtgärder med andra de-

lar av totalförsvaret.110 Försvarsplanering för försvarsmakten och övriga totalförsvaret 

skall ske.111 Under punkten ”Förbättrad styrning” anger regeringen att: 

Försvarsmakten bör ha ett tydligt inflytande över de resurser och processer som påverkar 

den operativa förmågan i krigsförbanden.112 

 

Riksdag och regering tar ansvar för att stärka totalförsvaret genom att regeringen skall 

styra och samordna verksamhet mellan berörda myndigheter i propositionen och i in-

riktningsbeslutet. Ansvaret för att genomföra beslutet och uppfylla de brett formulerade 

målsättningarna för försvaret ges dock i stor utsträckning till Försvarsmakten men För-

svarsmakten styrs likväl avseende ekonomi, organisation, försvarsplanering och mate-

riel av betänkandet, propositionen och inriktningsbeslutet. 

   

Resultat: Riksdag och regering styr och reglerar genomförandet genom beslut. Ansvaret 

för genomförandet och uppfyllandet av målen för försvarsområdet i försvarsbeslutspe-

rioden åläggs till stor del Försvarsmakten som samtidigt styrs inom en rad områden 
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vars progression i detalj skall återredovisas. Regeringen tar själv uttalat ansvar för att 

samordna förstärkningen av totalförsvaret. 

4.5 Legitimitetens substans 
 

Hur behandlas legitimitet för försvarsområdet i FB 15? Det övergripande målet för riks-

dag och regering är att erhålla legitimitet för det sätt de utövar makt, i detta fall inom 

försvarsområdet. Begrepp nära kopplade till legitimitet är förtroende och trovärdighet. 

Legitimitet ger sedan politiken och Försvarsmakten mandat från befolkningen att 

handla. Resonemang om folkförankring, försvarsvilja och trovärdighet återfinns på flera 

olika platser i propositionen och inriktningsbeslutet. Till exempel står i propositionen 

att ”En trovärdig militär förmåga bidrar till fortsatt fredlig utveckling och politisk hand-

lingsfrihet.”113 Samt att: 

 

Hela det svenska samhället har en roll att spela i totalförsvaret. Folkförankringen av total-

försvaret har en avgörande betydelse för försvarsviljan och ytterst för Sveriges försvars-

förmåga.114 

 

Här konstateras ur ett policyteoretiskt perspektiv att viktiga komponenter för att erhålla 

legitimitet framhålls på flera platser både i propositionen samt i beslutet av implemen-

teraren. Begreppet legitimitet används i propositionen endast i fråga om andra om 

andra regeringar eller organisationers behov av legitimitet, inte som ett uttalat syfte för 

politiken eller för Försvarsmakten att erhålla.  

Resultat: Förutsättningar och resonemang för att uppnå legitimitet har uppmärksam-

mats i FB 15. 

 

4.6 Legitimitetens process 

 

Hur hanteras fördelningen av legitimitet för FB 15 mellan politiken och Försvarsmakten? 

Finns plikt för politiken att uppfylla beslutet eller bara för utövaren? Ökningen av den 

operativa förmågan och beredskapen regleras och betonas av politiken vilket är ett sätt 

att öka förtroendet för regeringens och riksdagens beslut genom att påvisa en effekt. Re-
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sultatet av åtgärden skall redovisas till riksdagen. Att uppfylla legitimitet inom dessa 

områden omhändertas därmed under direkt inflytande av politiken.  

 

Den operativa förmågans konkreta innehåll och övergripande mål skall Försvarsmakten 

uppfylla. Försvarsmakten ansvarar för att öva och utrusta förbanden för att uppfylla 

krigsförbandens mål. Att uppfylla legitimitet för politiken för den kvalitativa delen av 

beslutet - Försvarsmaktens samlade förmåga att möta ett väpnat angrepp, sker av För-

svarsmakten. Detta innebär visserligen en risk för politiken, den ger ifrån sig beslutsrät-

ten över stora delar av denna del av genomförandet för att låta Försvarsmakten uppfylla 

legitimitet för politiken. Samtidigt behöver inte politiken lösa legitimitetsproblemet 

själv, det vill säga att göra beslutet trovärdigt i genomförandeperioden. Det blir i huvud-

sak Försvarsmaktens uppgift.  

 

Resultat: Regeringen själv hanterar den del av legitimitetsfrågan i FB 15 som berör ök-

ningen av den operativa förmågan och beredskap genom att betona, styra och särskilt 

följa upp denna del. Legitimitet för de delar i FB 15 som handlar om den faktiska för-

mågan att möta ett väpnat angrepp hanteras av professionen (Försvarsmakten).  

 

 

 

 

(Se nästa sida för pkt 4.7, Sammanfattande analys) 
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4.7 Sammanfattande analys       

  

Policyteori 

 

Organisering 

 

Legitimitet 

Typfall 1: 

Bred träffbild 

(statisk regl.) 

 

Väpnat an-

grepp 

Säkrare för 

politiken 

 

Försvarsmakten 

får hantera 

Lättare för 

politiken 

 

Försvarsmakten 

får hantera 

Lättare för 

politiken 

Typfall 2: 

Dynamisk  

Interventionism 

(precision) 

 

Operativ för-

måga 

Osäkrare för 

politiken 

 

Svårare för 

politiken 

Regeringen har 

reglerat 

 

Svårare för 

politiken 

Regeringen får 

legitimitet 

 

Figur 3. Rothsteins analysmodell efter analys av FB 15. 

 

FB 15 går inte att kategorisera som en specifik typ av policyteori. Målsättningarna är 

både breda och preciserade. Breda avseende målet att försvara Sverige mot väpnat an-

grepp och preciserade vad gäller ökningen av den operativa förmågan. Huvudmålsätt-

ningarna hanteras på så olika sätt i FB 15 att beslutet behöver delas i de två olika 

vågräta delarna för att kunna uttolkas i Rothsteins modell. Typen av formulering av må-

len i FB 15 till totalförsvaret och Försvarsmakten stämmer överens med det Rothstein 

beskriver som vanligt när mål formulerats genom kompromiss och vars språk har ”en 

egen inneboende logik” med ”begrepp som har stark positiv laddning men som samti-

digt är notoriskt mångtydiga.”115 

 

Totalförsvarsmålet att möta väpnat angrepp överlämnas till Försvarsmakten vilket ger 

dem uppgiften att hantera organisering och legitimering för den delen av beslutet. Det 

innebär dock inte att politiken frikopplas från det yttersta ansvaret ur ett medborgar-

perspektiv. Organiseringen stämmer in på Rothsteins beskrivning av ansvarsdrift då en 

genomförare ges ansvar utan inflytande då Försvarsmakten erhåller högt ställda mål 
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men samtidigt detaljstyrs och ges begränsat inflytande inom flera områden.116 Att politi-

ken detaljstyr progressionen av den operativa förmågan innebär visserligen en viss risk 

gentemot att styra med bred träffbild men ärendet har organiserats noga och politiken 

kan här hantera och säkerställa legitimitet gentemot medborgarna och riksdagen. Att 

höja den operativa förmågan är den viktigaste målsättningen i FB 15. Förutsättningarna 

för att lyckas med implementeringen av FB 15 är av ovan skäl sammantaget goda för po-

litiken.  
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5. Förutsättningarna ur ett militärt perspektiv    

5.1 Politikens vilja och riktning på kort och lång sikt 

 

I inriktningsbeslutet återfinns målen för Försvarsmakten kortfattat samt en kort för-

svars- och säkerhetspolitisk bakgrund. Instruktionen är också kortfattad och anger ing-

en vilja eller bakgrund till uppgifterna. Betänkandet och propositionen är formellt sett 

inte underlag riktade till myndigheten men behöver analyseras av Försvarsmakten för 

att förstå innebörden av uppgifterna i inriktningsbeslutet. I propositionen finns motiv 

och bakgrund att läsa under respektive förslag till beslut från regeringen till riksdagen. 

Målen och motiven behandlas och kommenteras i försvarsutskottets betänkande. I de 

två sistnämnda återfinns därmed ett fördjupat underlag för att studera politikens vilja i 

olika skeden av försvarsbeslutsperioden, men är alltså inte är uttryckt i ett samlat do-

kument, direkt knutet till den formella uppgiftsställningen till Försvarsmakten.  

 

Propositionen omfattar ca 120 sidor och avhandlar kedjan från säkerhetspolitiska lä-

gesbeskrivningar och ställningstaganden via mål och uppgifter till Försvarsmakten och 

andra delar av totalförsvaret ner till styrningar avseende personal- och materielområ-

det. Under rubriken ”Politikens inriktning” i propositionen anger regeringen att: 

 

Det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020 är att öka den operativa 

förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret.(kursiverad i 

orig.)117  

 

Följande går att utläsa såsom politikens överväganden och vilja i propositionen och be-

tänkandet:118 119 
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 Den säkerhetspolitiska situationen har 

försämrats. 

 Den operativa förmågan i krigsförban-

den skall ökas i perioden. 

 Ytterst skall försvaret kunna möta ett 

väpnat angrepp. 

 Närområdets betydelse har ökat. 

 Försvaret av Gotland och Östersjöreg-

ionen prioriteras. 

 Finansieringen för försvaret ökas med 

ca 10 mdr i perioden jämfört med in-

nevarande budget. 

 

 Förmågan att ta emot stöd skall för-

bättras. 

 Ett närmare försvarssamarbete med 

Finland och andra bi- och multilaterala 

samarbeten skall fördjupas. 

 Planeringen för totalförsvaret skall 

återupptas. 

 Beredskapen för krigsförbanden skall 

öka. 

 Materiel och personalförsörjningen 

skall ses över. 

För respektive område ovan fördjupas regeringens motiv och förklaringar i proposition-

en. Behovet av försvarsmaktens roll att säkerställa politisk handlingsfrihet i ett krisläge 

framhålls. I övrigt innehåller propositionen och betänkandet breda syftes- och målfor-

muleringar där försvaret av Sverige skall ske enskilt eller tillsammans med andra och i 

en internationell kontext, säkerställa svensk suveränitet, vara väl förankrat hos befolk-

ningen och vara utformat för att möta ett väpnat angrepp. 

 

Resultat: Politikens vilja är inte utvecklat i de direkta styrdokumenten till Försvarsmak-

ten. I underlagen till inriktningsbeslutet finns dock utförligt beskrivet den politiska ni-

våns vilja på kort och lång sikt inom en rad områden med motiv och ställningstaganden. 

Flera formuleringar är dock breda och i försvarssammanhang allmängiltiga. Sammanta-

get uttrycks politikens vilja i tydlig grad inom en rad områden som den särskilt lyfter 

fram. 

 

5.2 Mål, medel och metod 

 

Mål, medel och metod är delkomponenter i en strategi men är också beroende av 

varandra. Gray menar också att kedjan är kaskaderande från mål till metoder och vidare 
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till medel, men att det i realiteten ofta förhåller sig tvärtom.120 Här redovisas därför in-

ledningsvis en analys av mål, medel och metod var för sig följt av en sammanfattande 

analys av deras inbördes påverkan. 

 

5.2.1 Mål 

 

Målen för Försvarsmakten formuleras i propositionen, betänkandet och inriktningsbe-

slutet enligt följande: 

 

Målet för det militära försvaret ska från och med 2016 vara att enskilt och tillsammans 

med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet. Detta ska ske 

genom att  

 hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella intressen,  

 förebygga och hantera konflikter och krig,  

 skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan påtryckning och om 

det krävs försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp samt  

skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till civila myndigheter.121 

 

Att ”försvara Sverige och främja vår säkerhet” är ett mål. ”tillsammans med andra” är en 

metod och ett medel. ”inom och utom landet” är en metod. Resterande delar är mål. 

Det svåraste, i bemärkelsen farligaste och mest resurskrävande av ovan mål, är ”för-

svara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp”. Detta blir därför dimensionerande 

mål för Försvarsmakten. 

I instruktionen framgår denna uppgift till Försvarsmakten i första paragrafen: 

 

1 § Försvarsmakten ska upprätthålla och utveckla ett militärt försvar som 

ytterst kan möta ett väpnat angrepp. Grunden för Försvarsmaktens verksamhet 

ska vara förmågan till väpnad strid.122 

 

I propositionen framhålls dock betydelsen av att Försvarsmakten ökar sin operativa 

förmåga i krigsförbanden som den enskilt viktigaste målsättningen i perioden. Försvars-

utskottet delade denna uppfattning i betänkandet och kammaren beslutade i enlighet 

med utskottets förslag. 

 

                                                      
120

 Gray, Colin, 2010, s 279 
121

 Betänkande 2014/15:FöU11, s 10 
122

 SFS 2015:722, s 1 
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Regeringen bedömer att den enskilt viktigaste målsättningen i försvarsinriktningspe-

rioden 2016 t.o.m. 2020 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säker-

ställa den samlade förmågan i totalförsvaret.123 

 

Denna målsättning återfinns inte explicit som mål till Försvarsmakten i FB 15. I sin mo-

tivering skriver regeringen att målsättningen att öka den operativa förmågan framförallt 

syftar till att stödja målet att skydda Sveriges handlingsfrihet men att det även stödjer 

andra mål. De åtgärder som skall vidtas av Försvarsmakten för att åstadkomma mål-

sättningen är att höja krigsdugligheten och beredskapen i krigsorganisationen givet det 

nuvarande läget.  

  

Vilka är då kraven på den operativa förmågan i krigsförbanden? I inriktningsbeslutet 

anges att: ”Uppgifterna är utgångspunkten för kraven på Försvarsmaktens operativa 

förmåga.”124 Enligt dessa skall, enligt ovan uppgift i 1 § av instruktionen, krigsförbanden 

i första hand utformas för att möta ett väpnat angrepp. Väpnat angrepp är dock inte de-

finierat och något dimensionerande scenario förmedlas inte i FB 15. Därmed blir formu-

leringarna i krigsförbandens duglighetskrav avgörande.125 Dessa definieras av För-

svarsmakten med försvarsplaneringen som grund. I propositionen står att: 

 

Den säkerhetspolitiska analysen bör vara styrande för försvarsplaneringen. Den tillgäng-

liga operativa förmågan ger de resursmässiga ramarna. Den solidariska säkerhetspolitiken 

är grunden för försvars- och säkerhetspolitiken och därmed också för försvarsplanering-

en. Med hjälp av försvarsplaneringen kan det militära och civila försvarets resurser dispo-

neras på ett sådant sätt att den operativa förmågan optimeras. Regeringen beslutar om 

anvisningar för försvarsplaneringen med utgångspunkt i det säkerhetspolitiska läget, må-

len för det militära försvaret, Försvarsmaktens uppgifter samt beredskaps- och tillgäng-

lighetskrav.126 

 

Målen för förbanden styrs enligt ovan indirekt av försvarsplaneringen och anvisningar-

na till denna beslutas av regeringen. De uppgifter krigsförbanden tilldelas och kan lösa i 

fredstid, höjd beredskap och väpnat angrepp bestäms därmed i FB 15 av deras progress-

ion och deras uppgifter genom försvarsplaneringen. 

                                                      
123

 Betänkande 2014/15:FöU11, s 12 
124

 Regeringsbeslut Fö2015/00953/MFI, s 4 
125

 Proposition 2014/15:109, s 63 
126

 Proposition 2014/15:109, s 63 



Niklas Niemi 2016-01-17  
HSU 14-16 

Sida 43 av 57 
 

  

När skall det dimensionerande målet uppnås? Inriktningsbeslutet anger att: ”Krigsför-

banden skall utformas [min kursivering] för att kunna möta ett väpnat angrepp.” 127 I in-

struktionens 1 § anges i stycket ovan att Försvarsmakten skall ”upprätthålla och ut-

veckla [min kursivering] ett militärt försvar”. Detta antyder att en viss förmåga att 

kunna möta ett väpnat angrepp skall uppnås i perioden, men någon närmare tidpunkt 

eller avvägning mellan att utveckla och upprätthålla anges ej i perioden som beslutet 

omfattar. Propositionen anger endast att: 

 

Försvarsmakten bör årligen redovisa en bedömning av varje krigsförbands krigsduglighet 

och i samband med detta redovisa en särskild tidplan för hur man med befintliga resurser 

kan höja krigsdugligheten för de förband som inte uppnår rimliga [min kursivering] 

krav.128 

 

Stridskrafterna skall kunna verka försvarsmaktsgemensamt. Arméstridskrafterna skall 

kunna möta ett väpnat angrepp och verka i en hög konfliktnivå mot en kvalificerad mot-

ståndare. Övriga stridskrafter skall kunna möta ett väpnat angrepp och upprätthålla 

förmåga eller öka sin förmåga att hävda den territoriella integriteten.129 Stridskrafterna 

ges således olika målsättningar men ett krav på att kunna verka gemensamt. 

 

Resultat: Det dimensionerande målet för Försvarsmakten är att Försvarsmakten ska 

upprätthålla och utveckla ett militärt försvar som ytterst kan möta ett väpnat angrepp. 

Kraven på krigsorganisationen ska regleras närmare genom försvarsplaneringen. En 

prioriterad målsättning i perioden är att öka den operativa förmågan. Den operativa 

förmågan skall höjas givet dagens nivå. Till vilken nivå, vid vilken tidpunkt och för vilka 

uppgifter skall anges genom försvarsplaneringen. Målsättningarna skiljer sig mellan 

stridskrafterna. Målen är av ovan skäl sammantaget konkreta i någon eller liten grad. 

 

5.2.2 Medel 

 

I inriktningsbeslutet regleras att Försvarsmakten ska organiseras i Försvarsmaktsorga-

nisation 2016. I denna skall alla delar av Försvarsmaktens organisation som har en upp-

                                                      
127

 Regeringsbeslut Fö2015/00953/MFI, s 5 
128

 Proposition 2014/15:109, s 68 
129

 Regeringsbeslut Fö2015/00953/MFI, s 9-15 
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gift vid höjd beredskap krigsorganiseras. Stridskrafterna skall vara organiserade i armé, 

marin-, flyg- och försvarsmaktsgemensamma stridskrafter. De försvarsmaktsgemen-

samma stridskrafterna utgörs framförallt av stödjande förband. 

 

Arméns stridande delar skall huvudsakligen bestå av: två brigader, en mekaniserad 

stridsgrupp på Gotland, en motoriserad skyttebataljon och en lätt skyttebataljon. Tre av 

bataljonerna skall bestå av i huvudsak stående förband med kontraktsanställda soldater 

för att möjliggöra hög tillgänglighet i fredstid. Hemvärnet skall bestå av 40 bataljoner 

med i huvudsak stationära uppgifter och vissa rörliga förband. 130 Strävan är att strida 

med sammanhållen brigad. Det innebär att armén kan strida i ett område om brigaderna 

behöver kraftsamlas vid ett väpnat angrepp då man möter en kvalificerad motstån-

dare.131  

 

Marinens stridande delar består huvudsakligen av: två korvettdivisioner, två minröj-

ningsdivisioner, en ubåtsdivision, en amfibiebataljon och ett bevakningsbåtkompani. 

Kärnan utgörs av totalt sju korvetter, fyra ubåtar och sju minröjningsfartyg. I perioden 

planeras utveckling och produktion av två nya ubåtar. Marinen bemannas huvudsaklig-

en av kontinuerligt anställda soldater.132 Marinen har även två sjöstridsflottiljledningar 

och kan därför verka på öst- och västkusten samtidigt. Men ska till exempel korvettdivis-

ionerna och amfibiebataljonen kraftsamlas till någon av kusterna blir den andra utan 

denna förmåga. 

 

Flygstridskrafternas stridande delar består huvudsakligen av: sex stridsflygdivisioner, 

en transport- och specialflygdivision och en helikopterflottilj. Flygstridskrafterna för-

stärks i perioden med en ny typ av stridsflygplan och ny radarjaktrobot. Skyddet och 

spridningen av baser skall öka.133 

 

I inriktningsbeslutet anges att Försvarsmakten skall kunna verka försvarsmaktsgemen-

samt.134 Synergieffekter kan vid sådan samordning uppstå vilket skulle kunna frigöra 

                                                      
130

 Regeringsbeslut Fö2015/00953/MFI, s 5-9 
131

 Försvarsmakten, Arméreglemente taktik 2013, Försvarsmakten, Stockholm, 2013, s 12, 140 
132

 Regeringsbeslut Fö2015/00953/MFI, s 12-13 
133

 Regeringsbeslut Fö2015/00953/MFI, s 13-14 
134

 Regeringsbeslut Fö2015/00953/MFI, s 9 
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någon del av stridskrafterna i annan riktning. Rimligt är dock att, av ovan givna skäl, 

kunna verka i maximalt två riktningar mot en motståndare med ambitionen att fullfölja 

ett väpnat angrepp på Sverige. I instruktionen står i 2 § att Sverige skall försvaras135 och 

i propositionen anges fyra strategiskt viktiga områden: Stockholmsområdet, Gotland, 

Östersjöinloppet och Nordkalotten.136 

 

Andra nationer och organisationer 

I FB 15 mål till Försvarsmakten anges att Försvarsmaktens uppgifter skall kunna lösas 

enskilt och tillsammans med andra myndigheter, länder och organisationer. Försvars-

makten ska öka förutsättningarna för att kunna ta emot militärt stöd. I inriktningsbeslu-

tet anges också att samtliga stridskrafter har ett behov av att vara interoperabla, bland 

annat för att kunna genomföra gemensamma operationer i Sverige eller i närområdet.137 

Samma innebörd återfinns i instruktionen och förklaras ytterligare i propositionen. I 

den senare kan förstås att nödvändiga avtal ännu inte finns på plats men ambitionen är 

att så skall ske i perioden, bland annat för att möjliggöra övning av mottagande av mili-

tärt stöd.138 139 I vilken utsträckning och med vilka tidsförhållanden internationellt stöd 

eventuellt kan påräknas vid väpnat angrepp omnämns inte. 

 

Resultat: Försvarsmakten kan lösa sin dimensionerande uppgift, att möta ett väpnat an-

grepp, i maximalt två riktningar i Sverige, vilket är färre än de prioriterade områden 

som anges. Regeringen anger att Försvarsmakten skall kunna ta emot militärt stöd. 

Formerna för detta är ännu osäkert och praktiska förberedelser kan ej utföras. Vilka till-

gängliga medel som finns att tillgå framgår i tydlig grad utom det eventuella stödet från 

tredje part.  

 

5.2.3 Metod 

 

I FB 15 styrs eller påverkas val av metod genom att det anges att: 
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 SFS 2015:722, s 1 
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Det militära maktmedlet är ett av flera som samverkar mot samma säkerhets- och för-

svarspolitiska mål. Försvarsmakten skall bidra till att totalförsvaret stärks genom höj-

ning av sin operativa förmåga, sin beredskap och genom samverkan med andra myndig-

heter. Försvarsmakten ska samarbeta och öva med andra nationer i fred för att bli inte-

roperabel. Samt att: övningar på Gotland och Östersjön anges som särskilt prioriterade. 

Ovan åtgärder, som sker framförallt i fred och kris, resulterar i höjd tröskeleffekt, verkar 

krigsavhållande för en motståndare samt skyddar den svenska handlingsfriheten.140 

För nivån väpnat angrepp kan förstås att: 

Eventuellt kan Försvarsmakten påräkna stöd från annan nation eller organisation i krig. 

Med Finland skall ett utökat samarbete ske som kan innebära viss gemensam planlägg-

ning om ett angrepp på någon av nationerna inträffar. Stockholmsområdet, Gotland, Ös-

tersjöinloppen och Nordkalotten pekas ut som strategiskt viktiga områden.141 

 

Vilken metod som väljs i händelse av krig och för att möta ett väpnat angrepp anges inte. 

Här saknas val av till exempel direkt eller indirekt metod, offensiv/defensiv metod, kort 

stridsförlopp/lång uthållighet och hur stöd från en eventuell allierad skall omhändertas. 

I propositionen anger regeringen dock att beredskap finns för att förtydliga styrningen: 

 

Ett särskilt område med anknytning till försvarsplaneringen utgörs av regeringens och 

Regeringskansliets verksamhet i samband med militära operationer i fred och under höjd 

beredskap. I dessa fall antar regeringens styrning en mer direkt karaktär såsom att på 

strategisk nivå ange mål och ramar för Försvarsmaktens operativa agerande och för total-

försvarsmyndigheter i övrigt.142 

 

I samma stycke anger regeringen att i sådana situationer får Försvarsmaktens stöd till 

regeringen stor betydelse. 

 

Resultat: För val av metod regleras i FB 15 krigsavhållande och förmågehöjande effekter 

såsom höjning av den operativa förmågan och internationellt samarbete samt övning i 

vissa prioriterade områden. Metod för det dimensionerande målet, att möta ett väpnat 

angrepp, framgår i FB 15 i ingen grad. 

 

                                                      
140
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5.2.4  Sammanfattning och inbördes påverkan 

 

Medlen; de tillgängliga resurserna, och det dimensionerande målet; att försvara Sverige 

mot ett väpnat angrepp, framgår tydligt i FB 15. I analysen ovan framkommer också tyd-

ligt att det finns ett förmågeglapp mellan ambitionen och de tillgängliga resurserna. Vad 

metoden i FB 15, jämte den prioriterade målsättningen att öka den operativa förmågan 

egentligen anger, är att detta glapp ska minskas efterhand i perioden men inte hur ett 

väpnat angrepp ska hanteras. Hur och när en annan organisation eller nation kan 

komma att stödja Försvarsmakten är också oklart. Försvarsplaneringen skall ange de 

prioriteringar, avvägningar och metodval som behöver göras för att nå bland annat det 

dimensionerande målet att möta ett väpnat angrepp. Oavsett hur den planen utformas 

kommer i ett sådant scenario en risk uppstå i någon eller flera riktningar och delar av 

landet av rent resursmässiga skäl.  

 

5.3 Växelverkan mellan politiken och militären 

 

Växelverkan i beredningen av FB 15 har omhändertagits i beredningen genom att För-

svarsmakten uppmanats att lämna underlag till inriktningspropositionen (se kapitel 3). 

För genomförandedelen betonas försvarsplaneringens roll. Utifrån bland annat för-

svarsplaneringen skall Försvarsmakten löpande återrapportera sina prestationer i års- 

och delårsredovisningar samt hemställa om resurser i årsvisa budgetunderlag. Proposit-

ionen anger att: 

 

Slutsatser från försvarsplaneringen blir därmed ett av de underlag som avvägs då För-

svarsmakten sammanställer myndighetens budgetunderlag.143 

 

I propositionen framhålls även att åtgärder vidtagits efter Riksrevisionens granskning 

och försvarsutskottets synpunkter gällande förbättrad strategisk styrning (se kapitel 3). 

Regeringen menar att Försvarsmakten i FB 15 erhållit ökat inflytande över sitt sätt att 

lösa sitt uppdrag: 

 

Utvecklingen mot en mer strategisk styrning ger sammantaget Försvarsmakten möjlighet 

att i högre grad definiera vilka åtgärder som är mest ändamålsenliga för att lösa sina upp-
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gifter […] Försvarsmakten bör ha ett tydligt inflytande över de resurser och processer som 

påverkar den operativa förmågan i krigsförbanden.144 

 

I händelse av höjd beredskap anger regeringen att Försvarsmaktens bidrag till den stra-

tegiska ledningen är särskilt värdefullt (se 5.2.3).  

 

Resultat: Resultat ur försvarsplaneringen kan få genomslag i periodens budgetunderlag 

från Försvarsmakten. Försvarsmakten ska i perioden ges inflytande över de åtgärder, 

resurser och processer som påverkar den operativa förmågan. I vilken omfattning är 

dock svårt att utläsa. Handlar det om att justera åtgärder inom befintlig uppgift och eko-

nomisk och organisatorisk ram eller accepterar regeringen större förändringar än så? 

Växelverkan omhändertas i FB 15 av ovan skäl i någon eller liten grad. 

 

5.4 Sammanfattning av ett militärt perspektiv 

 

Vilja anges i tydlig grad i FB 15. Mål i någon eller liten grad, medel i tydlig grad, metod i 

ingen grad och växelverkan anges i någon eller liten grad. Ur det militära perspektivet 

ger därmed FB 15 militären ett ambitiöst dimensionerande mål (möta väpnat angrepp), 

en prioriterad målsättning (ökningen av den operativa förmågan) under genomförandet, 

tydliga men för små medel att klara det dimensionerande målet med och ingen tydlig 

styrning eller prioritering avseende metod. Viljan och politikens motiv framgår dock 

tydligt inom flera områden. Försvarsmaktens möjligheter att påverka och justera sitt 

uppdrag i perioden är oklara även om växelverkan uppmuntras. Den politiska insikten 

om obalanser mellan mål och medel kan förstås när politikens vilja och motiv studeras i 

FB 15, men inte i uppgifterna och målen till Försvarsmakten. Regeringen ska besluta om 

anvisningar för försvarsplaneringen och i denna har militären ett behov av att politikens 

avsikter och prioriteringar konkretiseras. 

 

Ur ett militärteoretiskt perspektiv med ett positivistiskt synsätt uppvisar FB 15 stora 

brister i tydlighet från politikens sida och ur detta perspektiv har implementeringen av 

FB 15 små förutsättningar att lyckas åstadkomma det dimensionerande mål som anges. 
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Största bristen utgör det alltför ambitiösa dimensionerande målet i förhållande till re-

surserna. 

Ur ett militärteoretiskt hermeneutiskt synsätt har FB 15 större möjligheter att lyckas. 

Största tillgången är här att den politiska viljan och motiven framgår i så stor omfattning 

så det går att förstå vilka prioriteringar som egentligen avses. Ur detta perspektiv kan 

förstås att målen och målsättningen är pragmatiska och dynamiska. I dialog och förtro-

ende mellan politiken och militären har FB 15 ur detta perspektiv svåra, men möjligen 

befintliga möjligheter att implementeras. 
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6. Jämförelse mellan resultaten 

6.1 Vilka är likheterna och skillnaderna? 

 

Undersökningen visar att implementeringen har bättre förutsättningar att lyckas ur ett 

politiskt perspektiv än ur ett militärt. Vilka likheter och skillnader finns? 

 

Policyteori/ 

Militärteori 

Politiskt perspektiv Militärt perspektiv 

FB 15 giltighet/ 

Lösa dimension-

erande uppgift 

Giltig och ändamålsenlig. Ej möjlig, eller åtminstone mycket 

stora brister beroende på valt militär-

teoretiskt synsätt. 

Policyteorins 

substans, orga-

niseringens pro-

cess/ Vilja 

Bakgrund och motiv till beslut och 

åtgärder framgår för försvarsom-

rådet. 

Politikens vilja framgår inom en rad 

områden i FB 15. 

Mål Breda och antiperfektionistiska 

mål, säker och hållbar lösning. Ger 

professionen möjlighet att välja 

bästa lösning. Styr med precision i 

vissa avseenden; operativ förmåga 

och beredskapskrav. 

För ambitiöst mål i förhållande till re-

surserna. Resulterar i oklara mål till 

krigsförbanden. Operativ förmågehöj-

ning är förbättring av medel, inte ett 

mål i sig. 

Dynamisk lös-

ning/Metod 

FB 15 är dynamisk, ska medge 

handlingsfrihet och flexibilitet. 

Vid väpnat angrepp räcker endast re-

surser i en eller två riktningar.  

Organiseringens 

process/Metod 

Regleras senare genom försvars-

planeringen. Professionen bäst 

lämpad att effektuera. 

Inga tydliga metoder går att uttyda i 

FB 15. Förväntan på försvarsplane-

ringen. Vill ha ökad styrning och prio-

riteringar. 

Legitimitet/ 

Mål-medel-

metod, helhet 

I behov av legitimitet, hanterar 

detta både direkt och indirekt. 

Svårt att uppnå trovärdighet i peri-

oden. (Vilket försvårar att uppnå legi-

timitet) 

Organiseringens 

substans/ 

Medel 

 

Få medel men har vidtagit åtgärder 

för att organisera FB 15 i linje med 

Försvarsmaktens förslag. Opera-

tiva förmågan ökar i perioden. 

Rimligt att påräkna internationellt 

stöd. 

Tydliga medel men för få. Stöd från 

andra nationer och organisationer 

oklart. 

Organiseringens 

substans och 

process/ 

Växelverkan 

 

Professionen och myndigheten får 

inflytande under genomförandet 

inom flera områden och för sin 

egen verksamhet. Försvarsmakten 

ej formellt med i försvarsgruppen. 

Riktlinjer om växelverkan återfinns i 

FB 15, bl a genom försvarsplanering, 

ledningsstöd vid höjd beredskap , 

budgetunderlag och års- och delårsre-

dovisningar. 
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6.2 Hur kan skillnaderna och likheterna förklaras? 

 

Det föreligger även ett uppdragsmässigt hierarkiskt förhållande mellan riksdag, regering 

och Försvarsmakten. Att uppdragsgivarens (politikens) förvaltningskultur fått större 

genomslag i utformningen av policyn än att en anpassning skett till den genomförande 

myndighetens särart syns i FB 15 då analysen visar att centrala komponenter för (mili-

tär)strategi i FB 15 är svåra att finna eller tolka ut. Därför blir möjligen skillnaderna i 

jämförelsen mellan perspektiven ovan något större än den innebörd dokumentet vill 

kommunicera. 

 

En generell förklaring är att FB 15 försöker förena två olika verksamhetsområden; riks-

dag och regering sysslar med politik och militären med militärt försvar. Policyforskning-

en har vägt in politikens logik och Rothstein menar i analysschemats kategori ”policyut-

formningens process” (se pkt 2.2 och 4.2) att formuleringarna i en policys mål av det 

skälet ofta kännetecknas av just den typ av otydliga men positivt laddade formuleringar 

som återfinns i FB 15. Militärteori å sin sida kännetecknas av en strävan efter tydlig an-

svarsfördelning och målsättning. (se pkt 2.3)  

   

Den höga ambitionen i förhållande till resurserna är det viktigaste skälet att det dimens-

ionerande målet i FB 15 ur ett militärt perspektiv inte är möjligt eller mycket svårt att 

uppnå. Samtidigt är FB 15 giltigt ur ett policyteoretiskt perspektiv. En möjlig förklaring 

till detta är att politiken och militären beaktar uppgiften att möta ett väpnat angrepp på 

olika sätt. Försvarsmakten erhåller målet och uppgiften att möta ett väpnat angrepp på 

flera platser i FB 15. Det utgör därmed ett tydligt, dimensionerande och reellt mål och 

ansvar för militären. Politiken å sin sida anger att höjningen av den operativa förmågan 

är den enskilt viktigaste målsättningen i FB 15 och ägnar denna fråga större utrymme än 

att prioritera och reglera formerna för att möta ett väpnat angrepp. Detta förhållande 

ger en stor skillnad när resultaten ur analyserna jämförs sida vid sida enligt ovan. 

 

Policyteoretiskt hade det varit möjligt att i FB 15 ange mer preciserade mål och meto-

der, men då hade politikens ansvar ökat för att reglera åtgärder för organisering och le-

gitimitet. I fallet med väpnat angrepp skulle då politiken inledningsvis behövt detaljerad 

kunskap för att inom ett komplext område formulera hur, var, med vem och hur länge 
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ett väpnat angrepp skulle hanteras. Därefter skulle lösningen behövt överleva en parla-

mentarisk beslutsprocess utan att förvanskas. Då förutsättningarna för säkerhetspoliti-

ken kontinuerligt förändras skulle lösningen också behövt vara dynamisk i sitt genomfö-

rande. Och eftersom uppgiften skulle vara detaljerad och reglerad från politiken skulle 

denna också fått bära det direkta ansvaret om den misslyckats.145 Ett preciserat sätt att 

hantera försvarsfrågan är således svårt att hantera för politiken. 

 

En likhet är behovet av legitimitet. Både politiken och militären har ett behov och ansvar 

för att en trovärdig försvarslösning uppnås och ett behov av att erhålla legitimitet för sin 

verksamhet. Samtidigt delar de grundproblemet; att resurserna är små i förhållande till 

uppgifterna. Politiken och militären behöver alltså lyckas med implementeringen inom 

samma område, trots att de enligt denna undersökning har olika förutsättningar för att 

lyckas. 

7. Diskussion 

 
För politiken finns det förutsättningar för att lyckas med sin prioriterade målsättning: 

att öka den operativa förmågan. Eftersom denna ökning utgår från befintligt läge och 

verksamheten har organiserats för att öka förmågan finns det goda möjligheter att så 

sker i perioden. Att lyckas med kraven på ökad beredskap i perioden är också troligt av 

samma skäl. Den ur det militära perspektivet dimensionerande målsättningen; att för-

svara Sverige genom att kunna möta ett väpnat angrepp, är svårare att uppnå, vilket gör 

att förutsättningarna ur ett militärt perspektiv för en uppnå en lyckad implementering 

av FB 15 är dåliga. Hur dåliga är beroende av vilket militärteoretiskt perspektiv som an-

vänds för att mäta måluppfyllnad. 

 

Så långt de båda aktörernas förutsättningar för att lyckas. Men hur påverkas de av 

varandras förutsättningar? Om militären misslyckas med implementeringen kommer 

också politikens implementering av FB 15 att misslyckas. Ett sätt att undvika detta är 

om militären tolkar och omformulerar uppgiften på militärstrategisk nivå på så sätt att 

den blir trovärdig ur ett militärteoretiskt perspektiv. Ett hermeneutiskt militärteoretiskt 

                                                      
145 Rothstein, 2002, s 89-105 
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synsätt möjliggör detta i viss mån. MSD 15 förespråkar stor förståelse för den politiska 

viljan och omsätts den politiska viljan i FB 15 till rimliga militärstrategiska mål och upp-

gifte i förhållande till resurserna, istället för målen som ordagrant återfinns i FB 15, kan 

eventuellt en måluppfyllnad och intern och extern trovärdighet uppnås. Men ju mer mi-

litären är flexibel, holistisk och pragmatisk, desto mer kommer man överge strategins 

komponenter och också få hantera och kommunicera förmågeglappet i FB 15 mellan mål 

och medel. Motsatsen innebär också problem, desto mer rationell och positivistiskt mål-

medel-metod hävdande militären är desto mer kommer den fjärma sig från den politiska 

målsättningen vilket blir en svårighet i relationerna då man är hierarkiskt underordad 

politiken. 

 

Både politiken och militären har därmed ett intresse av att förbättra styrningen inom 

försvarsområdet, då förutsättningarna för att lyckas totalt sett inom försvarsområdet 

skulle förbättras. Redan att i dialog belysa och diskutera skillnaderna i förutsättningar 

som redovisades i förra kapitlet vore värdefullt för politiken och militären. Ett samar-

betsklimat som möjliggör sådan dialog blir således viktigt. Några forum eller tidpunkter 

för utvärdering och samverkan i perioden anges dock inte i FB 15 utöver de formella 

kontakter som regleras till exempel genom återrapportering, försvarsplanering, budget-

underlag, års- och delårsredovisningar och regleringsbrev.     

 

Den bästa förutsättningen för bägge parter att lyckas med implementeringen av FB 15 

för politiken och militären under de förutsättningar som råder torde vara att utveckla 

ett gemensamt styrdokument som i större utsträckning tillgodoser båda aktörers behov. 

Avseende detta ansluter sig denna uppsats resultat till tidigare forskning av Håkan Ed-

ström (se 2.1.2). Tills dess är en ökad förståelse mellan politikens och militärens villkor 

till nytta för att i dialog mellan dessa överbrygga de skillnader som redovisats här och 

genomföra FB 15 på bästa sätt. Förhoppningen är att denna uppsats lämnat ett litet bi-

drag avseende det. 

 

Resultatet i uppsatsen visar på flera skillnader mellan de politiska och militära förut-

sättningarna för implementering av FB 15. Det vore därför intressant att söka en förkla-

ring på varför försvarsbesluten fått den utformning de har samt ge förslag på vilka åt-

gärder som krävs för att införa en mer ändamålsenlig styrning. 
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8. Utblick 
 
Den här uppsatsen undersöker förutsättningarna för att omsätta den formella delen av 

statsmakternas styrning av FB 15´s implementering, vilket i sig är viktigt, men denna del 

utgör trots allt bara en del av den totala styrningen för den period beslutet avses gälla. 

Nya styrningar, formella eller informella och andra situationsanpassade justeringar i pe-

rioden påverkar naturligtvis hur väl ett försvarsbeslut slutligen implementerats. Dessa 

justeringar kan vara flera mindre beslut som successivt förändrar helheten. Exempelvis 

kan beslut om insatser eller långsiktiga beslut om materielprojekt eller samarbeten med 

bäring på förändringar utanför perioden, sammantaget förändra förutsättningarna för 

verksamheten och driva det ursprungliga försvarsbeslutet i en annan riktning.  

 

Det kan därför diskuteras om det egentliga ändamålet är att implementera FB 15 till 

punkt och pricka och uppleva att implementeringen misslyckats om så inte skett i alla 

avseenden. Möjligen bör beslutet istället betraktas med betoning på att det är ett inrikt-

ningsbeslut för perioden 2016-2020. Med det senare synsättet behöver det inte ens upp-

levas som ett misslyckande om FB 15 alls implementerats färdigt innan ett nytt för-

svarsbeslut fattats. 
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