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1. Inledning  

Den svenska regeringen har genom åren signerat och ratificerat många internationella 

traktater eller överenskommelser inom folkrättens område som gäller vid krig och konflikt. 

Staten Sverige är bundna att följa dessa traktaters bestämmelser och respektera de 

överenskommelser som gjorts med världens övriga länder i det internationella samfundet.1  

Efterföljandet av dessa internationella överenskommelser är viktiga, inte minst för att 

begränsa skadeverkningarna under krig och för att förhindra onödigt lidande. Det är därför 

viktigt att kunskapen om folkrätten i krig är utspridd i samhället2, då alla samhällets individer, 

blir påverkade under krig och behöver känna till exempelvis vilka platser som ska undantas 

från strider (frizoner), som exempelvis sjukhus. 

Även om staten Sverige inte befinner sig i en uttalad krigssituation för tillfället, befinner sig 

svenska medborgare icke desto mindre i konflikter runt om i världen. Svenskar är delaktiga i 

FN:s olika operationer, svenska myndigheter/organisationer skickar civila experter till 

katastrof- och konfliktdrabbade områden för att de ska kunna bidra med sin kompetens i bland 

annat samhällsbyggande, sjukvård samt själavård.3 Många svenskar befinner sig mitt inne i 

brinnande krig runt om i världen där kunskap om folkrättens regelverk i krig behövs. Personer 

från krigsdrabbade länder kommer även till Sverige i jakt på ett tryggare liv.4 Civil kunskap 

om folkrätten i krig är vital för att förstå dessa människors behov och rättigheter, samt för att 

kunna ställa de individer som brutit mot folkrättens lagverk gällande i krig, inför rätta.   

Det står lagstadgat i en rad internationella traktater som Sverige ratificerat, att kunskap om 

folkrättens regelverk i krig ska spridas i samhället i den mån det är möjligt. Det är inte enbart 

samhällets militära delar som ska känna till folkrättens regler, utan även civila myndigheter 

och individer ska ha kunskap om folkrättens regelverk i krig.5  

I svensk lagstiftning styrs kunskapskraven om folkrätt i krig ytterst av Totalförsvarets 

folkrättsförordning. Denna vänder sig särskilt till försvarsmakten samt till svenska 

                                                      

 

1 Bring, Ove, Mahmoudi, Said & Wrange Pål. Sverige och folkrätten. Fjärde upplagan. Vällingby: Elanders 

Sverige AB, 2012, 15-17 
2 Röda korset. Krigets lagar. Redcross.se. 2014. http://www.redcross.se/om-oss/krigets-lagar/ (hämtad 2015-10-

16). 
3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Att delta i insats. 2009.  https://www.msb.se/sv/Insats--

beredskap/Delta-i-insats/Att-delta-i-insats/ (Hämtad 2015-10-16). 
4 Migrationsinfo.se. Asylsökande i Sverige. 2015. http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande/# 

(hämtad 2015-10-16). 
5 SOU 2010: 72, Folkrätt i väpnad konflikt, 562-564 

http://www.redcross.se/om-oss/krigets-lagar/
https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Delta-i-insats/Att-delta-i-insats/
https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Delta-i-insats/Att-delta-i-insats/
http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande/
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myndigheter med ansvar inom totalförsvaret6. Den pekar på att försvarsmakten samt de 

bevakningsansvariga myndigheterna i totalförsvaret ska se till att deras anställda får en 

utbildning om folkrättsliga regler i krig och under neutralitet. Enligt en ändring i 

totalförsvarets folkrättsförordning som gjordes 2013, har Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) nu ett särskilt ansvar gällande att erbjuda utbildning till de 

bevakningsansvariga myndigheterna inom dessa folkrättsliga regelverk.7 I SOU 2010:72, 

säger MSB att det är svårt att motivera andra myndigheter till folkrättsutbildning gällande i 

krig. Detta eftersom Sverige inte varit i krig på tvåhundra år8 och att det för många är svårt att 

visualisera ett krigsdrabbad Sverige inom den närmaste framtiden. Sveriges säkerhetspolitiska 

läge ansågs vara så stabilt att organisationer hade problem med att se nyttan att vara utbildad i 

de grenar av folkrätten som särskilt gäller under krig och neutralitet, då dessa delar inte är 

något som automatiskt ingår eller är direkt tillämpbart med de flesta civila organisationers 

normala verksamhet.9 Myndigheten menar även att utvecklingen av en folkrättslig utbildning i 

krigets lagar bör vara sammankopplat med en förnyelse av det civila försvaret i Sverige. Det 

civila försvaret har en stödjande funktion till samhällets militära delar under höjd beredskap 

och är den civila delen av totalförsvaret10. Genom att klargöra det civila försvarets relevans 

kommer behovet av kunskap om folkrätten framträda tydligare och först då kan MSB utveckla 

utbildningen.11 Regeringen avfärdade dock detta argument och menade att MSB skulle 

utveckla en utbildning ändå utan att invänta en förnyelse av det civila försvaret.12 

Trots de svårigheter myndigheten räknat upp med genomförandet och skapandet av denna 

utbildning, att det är svårt att motivera behovet av utbildningen och att en utveckling av det 

civila försvaret borde göras först, har MSB en kurs inom folkrättens regelverk som främst 

vänder sig till de bevakningsansvariga myndigheternas folkrättsliga rådgivare.13  

 

                                                      

 

6 SFS nr: 2006:942. Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, bilaga. 
7 SFS nr: 1990:12. Totalförsvarets folkrättsförordning, 20 § 
8 Ekstrand, Patrick. Grattis Sverige! Nu är det 200 år sedan vi var i krig. Metro. 2014-08-14. 

http://www.metro.se/nyheter/grattis-sverige-i-dag-ar-det-200-ar-sedan-vi-var-i-krig/EVHnhn!TE8JklouSAjI/ 

(Hämtad 2015-10-16). 
9 SOU 2010: 72, Folkrätt i väpnad konflikt, 581-582 
10 Säkerhetspolitik.se. Civilt försvar. 2015.  http://www.sakerhetspolitik.se/Forsvar/Civilt-forsvar/ (hämtad 2015-

12-08). 
11 Promemoria med förslag till ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12), FÖ2010/1855/RS, 4-5 
12 Promemoria, 8-9 
13 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Folkrättskurs. 2015. https://www.msb.se/sv/Utbildning--

ovning/Utbildning/Alla-kurser-A-till-O/Folkrattskurs/ (hämtad 2015-11-15) 

http://www.metro.se/nyheter/grattis-sverige-i-dag-ar-det-200-ar-sedan-vi-var-i-krig/EVHnhn!TE8JklouSAjI/
http://www.sakerhetspolitik.se/Forsvar/Civilt-forsvar/
https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Utbildning/Alla-kurser-A-till-O/Folkrattskurs/
https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Utbildning/Alla-kurser-A-till-O/Folkrattskurs/
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1.1 Problemformulering 

Sverige har en rad internationella åtaganden att uppfylla och implementera på det folkrättsliga 

området. Ett av dessa åtaganden är att se till att kunskapen om folkrättsliga regler i konflikt 

och krig sprids och detta inte enbart i det militära, utan även i det civila samhället. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett särskilt ansvar vid 

implementeringen av folkrätten i totalförsvarets civila del enligt svensk lag. Detta då MSB 

ska erbjuda utbildning i folkrättens regler under krig och neutralitet till de 

bevakningsansvariga myndigheterna inom totalförsvaret.14  

I en utredning som gjordes angående utbildningen i folkrätt under krig och konflikt i Sverige, 

visade det sig dock att MSB ansåg att det var svårt att motivera varför denna utbildning var 

viktigt, då det svenska säkerhetspolitiska läget ansågs vara bra15, samt att en förnyelse av det 

civila försvaret krävdes innan utvecklingen av en folkrättslig utbildning enligt myndigheten. 

Regeringen ansåg inte att MSB kunde vänta på en sådan utveckling, då denna folkrättsliga 

kunskap inte kan läggas till i händelse av krig, utan den måste finnas innan. MSB fick därför 

uppdraget att skapa denna folkrättsliga utbildning ändå.16 Något som är problematiskt då 

myndighetens åsikter bortsetts ifrån när beslutet fattades. Detta till trots, så har alltså MSB 

genomfört utbildningar i krigets lagar och dessa riktade till totalförsvarets 

bevakningsansvariga myndigheter.  

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur implementeringen av kunskaps-och 

utbildningskravet inom folkrättens regelverk vid krig och under neutralitet, ser ut hos de som 

implementerar utbildningen hos MSB, samt analysera på vilket sätt faktorerna kan, förstår, 

vill och övrig omgivning påverkat implementeringsprocessen och dess genomförande enligt 

totalförsvarets folkrättsförordning. Denna uppsats ämnar även undersöka om denna 

implementering påverkats av det säkerhetspolitiska läget eller händelser som skett i 

omvärlden. Detta ska göras genom att använda implementeringsforskningens uppifrån-och 

ned perspektiv, samt genom intervjuer med de som arbetat med utbildningen. 

 

                                                      

 

14 SFS nr: 1990:12. Totalförsvarets folkrättsförordning, 20 § 
15 SOU 2010:72, 589 
16 Promemoria FÖ2010/1855/RS, 8-9 
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1.3 Frågeställningar 

1. Vilka kan sägas vara beslutsfattarnas avsikter med att MSB ska utveckla en folkrättslig 

utbildning i krigets lagar, enligt de förarbeten som finns till Totalförsvarets 

folkrättsförordning? 

2. Hur implementeras de folkrättsliga kunskapskraven om folkrättsliga regelverk i konflikt 

och neutralitet hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap?  

3. Hur har faktorerna kan, vill, förstå och övrig omgivning, påverkat implementeringen av 

Totalförsvarets folkrättsförordning? 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer fokusera på hur Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

implementerar Totalförsvarets folkrättsförordnings krav på tillhandahållandet av en 

utbildning. Detta är intressant då MSB är den svenska myndighet som har ansvaret för att det 

finns en grundläggande utbildning, vänd till de bevakningsansvariga myndigheterna i folkrätt 

under krig och neutralitet.17 

Studien tar sin utgångspunkt i svensk lagstiftning för att titta på hur MSB implementerar 

denna legislatur. Studien tar inte avstamp i de internationella traktater som ligger till grund för 

den svenska lagstiftningen på området gällande civila myndigheters utbildning i folkrätt. Det 

är på grund av att de internationella traktaten som nämner denna utbildning, ger varje 

individuell medlemsstat stor frihet att implementera dessa bestämmelser på det sättet som 

passar de enskilda staterna bäst.18 De implementeringsteoretiska faktorerna, som att 

implementeraren vill och kan implementera beslutet, blir därför inte intressanta att undersöka 

eftersom de är konstruerade för att ge staterna så stor frihet som möjligt att implementera 

utbildningskraven som de vill.  

Gällande hur det säkerhetspolitiska läget i omvärlden påverkat implementeringen, kommer 

det avgränsa sig till hur omvärldsläget påverkat efterfrågan av utbildningen. Detta eftersom 

SOU 2010:72 pekar på att omvärldsläget kan påverkat de bevakningsansvariga 

myndigheternas efterfrågan av folkrättslig utbildning gällande i krig.19 

                                                      

 

17 SFS nr: 1990:12. Totalförsvarets folkrättsförordning, 20 § 
18 SOU 2010: 72, 567 
19 SOU 2010:72, 589 
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Tidsmässigt avgränsar sig denna uppsats till att undersöka implementeringen från år 2013 

fram tills idag. Detta då en ändring i folkrättsförordningen gjordes 2013, som innebar att 

artikel tjugo ser ut som den gör idag.20 Vanligtvis studeras implementering ur ett längre 

tidsperspektiv om runt fem till tio år, då det tar tid att förbereda för implementering. Dock har 

tidigare forskning visat att genom att undersöka implementeringen i ett tidigt skede, kan 

implementeringsprocessen förbättras i det långa loppet, då de hinder och problem som funnits 

i det initiala skedet kan motverkas.21 

2. Teori 

Implementeringsteoriernas ramverk valdes eftersom den här uppsatsen ämnar undersöka 

implementering eller verkställandet av ett politiskt beslut, vilket är det 

implementeringsteorierna undersöker. Ramverket innehåller ett flertal olika teoriinriktningar, 

då det saknas en enhetlig implementeringsteori. Forskningen på området är spretig och 

forskare har olika utgångspunkter för vad som är det mest vitala att analysera under en 

implementeringsprocess. Grunden som implementeringsforskningens alla grenar har 

gemensamt är vad som kan påverka en implementeringsprocess, alltså vad som skapar 

differensen som kan uppstå mellan ett fattat beslut/lag och hur resultatet av beslutet kommer 

att se ut när det i verkligheten implementerats, något som kallas för 

implementeringsproblemet. 22  

Implementeringsforskningen har sin grund i bland annat forskning om demokrati. Detta då det 

politiska toppskiktet på nationell nivå är de som ska fatta beslut å folkets vägnar och 

förvaltningen som är underställd detta politiska toppskikt, förväntas implementera de politiska 

beslut som tagits. Tjänstemännen i förvaltningen ska vara neutrala mot den lagstiftning de ska 

genomföra och ska därför genomföra den sakligt och metodiskt.23 I praktiken fungerar detta 

dock inte alltid som det är tänkt.  

Det finns en mängd olika modeller/perspektiv inom implementeringsteorins ramverk som ger 

olika förslag och lösningar på varför implementeringsproblemet uppstår. De traditionella 

                                                      

 

20 SFS nr: 1990:12. 20 § 
21 Sabatier ,Paul. Top-down and Bottom-up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and 

Suggested Synthesis. Journal of Public Policy, Vol. 6, No. 1 (Jan. - Mar., 1986), s. 21-48, 
http://www.jstor.org.proxy.annalindhbiblioteket.se/stable/pdf/3998354.pdf?acceptTC=true (hämtad 2015-10-28), 

28 
22 Sannerstedt, Anders. Implementering- hur politiska beslut genomförs i praktiken. I Politik som organisation, 

Bo Rothstein (red.), 18-48. Angered: SNS förlag, 2003. S. 18-19 
23 Persson, Anna & Sjöstedt, Martin. Den svaga staten: Demokrati och förvaltning i utvecklingsländer. I Politik 

som organisation, Bo Rothstein (red.), 58-89. Stockholm, SNS förlag, 2010. S 70-71 

http://www.jstor.org.proxy.annalindhbiblioteket.se/stable/pdf/3998354.pdf?acceptTC=true
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perspektiven är de så kallade top-down och bottom- up perspektiven på implementering. Top-

down eller uppifrån-och ned perspektivet tittar på implementeringsprocessen genom det som 

kallas för styrningskedjan. Styrningskedjan innebär att beslutet följs från de högsta 

lagstiftande församlingarna ned till implementeringsnivån där det ska verkställas, i detta fall 

från regeringen som beslutsfattare till MSB som implementeringsmyndighet. Detta perspektiv 

förutsätter att det är beslutsfattarna som till största del påverkar implementeringen av ett 

beslut och att det efter ett beslut är fattat enbart är att implementera det.24 Det studeras även 

hur väl implementeringen överensstämmer med den lagtext som ska implementeras.25  

Det andra traditionella perspektivet är bottom-up eller nedifrån-och upp perspektivet. Där 

ligger istället fokus på implementeringsnivån och de som ska utföra det politiska beslutet.26 

Enligt detta perspektiv finns det stora tolkningsmöjligheter i de politiska besluten som ska 

genomföras, vilket gör att ett politiskt beslut kan implementeras på olika sätt och därmed kan 

ett politiskt beslut se olika ut beroende på vilken del av förvaltningen det är som 

implementerar. 27  Utförarens intentioner och egna referensramar spelar stor roll för hur 

beslutet kommer att verkställas.28  

Eftersom denna uppsats vill undersöka hur väl genomförandet av ett beslut/lag 

överensstämmer med det beslutet/lagen de ska implementera anses top-down perspektivet 

vara mer relevant i denna uppsats, än bottom-up perspektivet.  Detta då top-down perspektivet 

menar att utgångspunkten för studien bör tas i det politiska beslut som fenomenet man ämnar 

undersöka, finns i. Bottom-up perspektivet förespråkar snarare att undersökningen bör handla 

om de förutsättningar som finns hos de som implementerar. Lagtexten behöver inte ha någon 

påverkan alls.29  

Forskaren Sabatier menar även att när det finns ledande lagtext på det område forskaren 

ämnar undersöka och sakläget är strukturerat, är uppifrån-och ned perspektivet att föredra 

framför nedifrån-och upp perspektivet.30 I detta fall finns det ledande lagtext gällande att 

                                                      

 

24 Callerstig, Anne-Charlotte & Lindholm, Kristina. Implementering av jämställdhets- och mångfaldsmål. I 

Perspektiv på krishantering, Dan Hansén, Edward Deverell & Eva-Karin Olsson (red.), 219-237. Lund, 

Studentlitteratur AB, 2015. S. 222-223  
25 Sannerstedt, 2003, 25 
26 Sannerstedt, 2003, 25 
27 Lundquist, Lennart. Problem och trender i aktuell förvaltningsforskning. Statsvetenskaplig tidskrift, Vol 96, Nr 

4 (1993), 359-275, 359-361 
28 Lipsky, Michael. 1969. Toward a theory of street-level bureaucracy. University of Wisconsin. 

http://www.irp.wisc.edu/publications/dps/pdfs/dp4869.pdf hämtad 2015-04-30, 23-24 
29 Sannerstedt, 2003, 24-25 
30 Sabatier, 1986, 37 

http://journals.lub.lu.se/index.php/st/issue/view/357
http://journals.lub.lu.se/index.php/st/issue/view/357
http://www.irp.wisc.edu/publications/dps/pdfs/dp4869.pdf
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MSB ska erbjuda utbildning i krigets lagar och därmed är även den undersökta situationen 

strukturerad; MSB styrs av lagtexten från regeringen och MSB erbjuder i sin tur en utbildning 

om folkrättsliga regelverk till andra bevakningsansvariga myndigheter.31 

 

Ett nyare implementeringsperspektiv som utvecklats är nätverksperspektivet. Där menas det 

istället att det är i de nätverken som ett beslut ska implementeras i, som påverkan är stor på 

implementeringen.32 Många olika aktörer med olika viljor och intressen är inblandade i 

förloppet, som blir en slags förhandlingsprocess. Benny Hjern är ett av de stora namnen inom 

forskningen gällande nätverkens påverkan. Han menar att även om de offentliga strukturerna 

där politikerna ska fatta beslut är relevanta, är de inte allomfattande. De förklarar inte hela 

policyutfallet. Det är lika viktigt att förklara olika organisationers samverkan, då olika 

konstellationer av organisationer påverkar vad det är som kommer på ”agendan” och det sättet 

ett beslut genomförs på.33  

Detta perspektiv är dock problematiskt. Dels är det svårt att finna en aktörs egentliga åsikter i 

en fråga, då en aktör kanske har en avvikande åsikt och därför svarar på ett sätt som 

framställer personen i bättre dager, utan att svaret för den sakens skull är personens egentliga 

uppfattning.34 Denna författare anser att nätverksperspektivet är att föredra när det finns ett 

flertal implementeringsaktörer, eftersom perspektivet är uppbyggt för att kunna förklara den 

implementering som blir genom samspel och kompromisser mellan olika aktörer eller 

organisationer.35 Då denna uppsats enbart fokuserar på MSB som 

implementeringsorganisation, anses därför top down-perspektivet passa bättre.36  

 

Lennart Lundquist menar att styrningen är viktig, alltså det sätt en aktör reglerar andra 

aktörers handlingsramar, vid forskningen om implementering. Detta då personen eller 

aktörerna som ska implementera, på olika sätt blir utsatta för styrning från beslutsfattarna.37 

Han menar att det finns tre faktorer att titta på som påverkar implementeringen eller utfallet 

                                                      

 

31 SFS nr: 1990:12, 20 § 
32 Sannerstedt, 23-24 
33 Hjern, Benny. Förvaltnings- och implementationsforskning- En essä. Statsvetenskaplig tidskrft. Vol 86, Nr 1 

(1983), 7- 16. http://journals.lub.lu.se/index.php/st/article/view/3296/2868 (hämtad 2015-10-25), 11-13 
34 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Vängnerud, Lena. Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. Fjärde upplagan. Stockholm: Norstedts juridik, 2012, 235 
35 Hjern, 1983, 9 
36 Sabatier, 1986, 36 
37 Lundquist, Lennart. Implementation steering- An actor- structure approach. Lund: Studentlitteratur, 1987, 33-

35 

http://journals.lub.lu.se/index.php/st/issue/view/314
http://journals.lub.lu.se/index.php/st/issue/view/314
http://journals.lub.lu.se/index.php/st/article/view/3296/2868
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av styrningen och dessa är kan, vill och förstår. Kan implementeraren genomföra beslutet 

eller saknar de som ska genomföra beslutet resurser (ekonomiska, tidsmässiga, personella) 

eller kompetens för att genomföra detta. Vill de genomföra beslutet eller saknar de motivation, 

då det blir en extra arbetsbörda eller kanske helt förändrar sättet att arbeta, samt förstår de 

som ska implementera beslutet vad det är som ska genomföras. Är instruktionerna för det som 

ska genomföras tydligt och lättförståeligt?38 Dessa faktorer är även relationella, då de vänder 

sig till beslutsfattaren. Detta då beslutsfattaren exempelvis kan påverka implementerarens 

förstår genom att specificera lagtexten som ska implementeras eller kan genom att kontrollera 

de resurser som implementeraren har till att genomföra beslutet.39 

Denna uppsats kommer använda Lundquists faktorer kan, vill och förstår för att förklara 

implementeringsskedet. Dock kommer även en extra faktor läggas till som en annan 

implementeringsforskare (Evert Vedung) menar kan påverka implementeringen och denna 

faktor kallas för övrig omgivning.40 Övrig omgivning pekar på betydelsen omgivningen har 

för implementeringen av ett beslut. Utan stöd från omgivningen blir det svårt att genomföra 

något. Stöd från media, andra myndigheter och de som fattat beslutet som ska implementeras 

pekas ut som särskilt viktigt. Denna faktor pekar även på att händelser i omvärlden kan 

påverka verkställighetsfasen av ett beslut.41 Övrig omgivning är aktuell som påverkansfaktor 

här eftersom inledningen i denna uppsats påpekar att det säkerhetspolitiska läget kan ha 

påverkat implementeringsprocessen av den folkrättsliga utbildningen. 

Vedung menar att det finns åtta påverkansfaktorer: Insatsens historiska bakgrund, insats, 

implementering, adressater, kontrollens organisering, andra myndigheter, andra insatser, 

marknad och övrig omgivning.42  

Lundquists tre faktorer och Vedungs övrig omgivning, ansågs att föredra framför att enbart ha 

Vedungs faktorer. Detta förklaras närmare nedan.  

Faktorn kontrollens organisering valdes bort eftersom den behandlar hur uppföljningen av 

beslutet ser ut.43 Denna uppsats undersöker själva implementeringsprocessen, inte hur 

uppföljningen av det fattade beslutet ser ut. Denna faktor är därför inte relevant för den här 

                                                      

 

38 Lundquist, 1987, 76-78 
39 Lundquist, 1987, 77-78 
40 Vedung, Evert. Utvärdering i politik och förvaltning. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur, 1998, 168 
41 Vedung, 1998, 191-192 
42 Vedung, 168 
43 Vedung, 189 
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uppsatsen. Insatsens historiska bakgrund valdes även den bort då denna uppsats undersöker 

implementeringen av ett beslut och inte hur beslutet kom till.44 

Adressater, insats och implementering valdes bort eftersom de behandlar kan, vill och förstår. 

Insats behandlar hur förståeligt och tydligt lagverket som ska genomföras är.45 Adressater 

menar att kunskapen om det som ska genomföras är viktigt (förstår) och viljan att genomföra 

det är beroende av att det finns eldsjälar och att verkställarna finner beslutet värt att 

genomföra.46 Implementering som faktor tittar på kan, vill och förstår utefter olika 

genomförandenivåer, bland annat myndigheter och de på marknivå.47 Eftersom Lundquist 

skapade kan, vill och förstår anses det bättre att utgå från originalkällan än från Vedung som 

skriver att han använder sig av Lundquists tre faktorer i just beskrivningen av faktorn 

implementering.48 

 

Övrig omgivning anses även täcka in faktorerna marknad och andra insatser, andra 

myndigheter. Detta eftersom konsumenternas efterfrågan (marknad) är tätt sammankopplad 

med det stödet som ges till en implementeringsprocess. Är inte en reform eller handling 

efterfrågan, kommer stödet för genomförandet av en sådan reform vara liten. 

Påverkansfaktorn andra insatser, andra myndigheter menar att insatser i andra myndigheter 

kan vara direkt motsägande det lagverk som ska genomföras i den undersökta myndigheten.49 

Således kommer stödet från andra myndigheter som ska genomföra andra lagverk, vars 

verksamhet kommer försvåras eller förhindras av det studerade lagverkets verkställande, inte 

vara särskilt stödjande vid implementeringsprocessen. 

 

2.1 Teorikritik 

Kritiken mot implementeringsteorins uppifrån- och ned perspektiv baseras främst på 

argument om att perspektivet är förlegat. Perspektivet anses inte kunna förklara 

implementeringsprocessen och implementeringsproblemet på ett tillräckligt trovärdigt sätt. 

Uppifrån- och ned perspektivet hade sin storhetstid innan 1990- talets början och mycket har 

                                                      

 

44 Vedung, 169 
45 Vedung, 173-175 
46 Vedung, 1998, 187-189 
47 Vedung, 1998, 180 
48 Vedung, 180 
49 Vedung, 189-191 
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förändrats i svensk förvaltning sedan dess50. En ökad decentralisering i Sverige har lett till att 

kommunerna/länsstyrelserna fått mer påverkansmakt på besluten som kommer från den 

statliga nivån. Uppifrån-och ned perspektivets argument om den statliga nivåns tydliga 

styrning av lägre samhällsnivåer anses därför överspelad, då samhällssystemet är uppbyggt 

för att de lägre samhällsnivåerna ska kunna implementera beslutet på det sättet som passar 

den egna organisationen bäst.51  

Samtidigt kan aldrig riktigt uppifrån-och ned perspektivets argument anses överspelade. Detta 

då, som det nämnts tidigare i texten, top down-perspektivet har en tydlig förankring i det 

demokratiska samhälle vi lever i. Svenska folket röstar på politiker som ska fatta beslut som 

sedan visserligen ska genomföras av andra aktörer, men vi röstar inte på ämbetsmännen och 

byråkraterna som ska implementera besluten.52 Om inte riksdagens och regeringens beslut 

genomförs, sätts hela idén om demokrati på spel. Då får vi istället någon slags byråkratisk 

diktatur eller tjänstemannavälde.53 Det kommer således alltid att vara relevant att studera top 

down- perspektivet, för att se hur implementering av politiska beslut ser ut och vad som 

förhindrar/vilka förutsättningar som finns för att de ska kunna genomföras. Detta för att 

avvärja en urvattning av demokratin.  

Uppsatsen undersöker även en implementering som faktiskt kan anses vara genomförd, något 

som inte är så vanligt i implementeringsforskningen. Undersökning av fall med genomförd 

implementering har varit efterfrågad av kritiker till top down- perspektivet, således kan denna 

uppsats bidra inom detta område. Det är viktigt att studera genomförd implementering för att 

se vad det är som gör att implementeringen är framgångsrik. De påverkansfaktorer som gör att 

implementeringen misslyckas om de inte uppfylls behöver inte var samma som gör att 

implementeringen blir framgångsrik vid påverkansfaktorernas uppfyllande.54 

                                                      

 

50  Löfgren, Carl, Implementeringsforskning- en kunskapsöversikt, Rapport/ Kommission för ett socialt hållbart 

Malmö: 11, 2012, 11 
51 Pierre, Jon. Decentralisering, governance och institutionell förändring. I Politik som organisation, Bo 

Rothstein (red.), 245-270. Fjärde upplagan, Stockholm: SNS förlag, 2010, 251 
52 Svenska riksdagen. Beslutar om lagar, 2013. http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-

uppgifter/Beslutar-om-lagar/ (hämtad 2015-11-07) 
53 Buchert, Peter. Risk för tjänstemannavälde, Hufvudstadsbladet. 26.05.2015. http://hbl.fi/nyheter/2015-05-

26/756743/risk-tjanstemannavalde (hämtad 2015-11-07) 
54 Rothstein, Bo. Vad bör staten göra? Andra upplagan, Mölnlycke: SNS Förlag, 2002, 76-78 

http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-uppgifter/Beslutar-om-lagar/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-uppgifter/Beslutar-om-lagar/
http://hbl.fi/nyheter/2015-05-26/756743/risk-tjanstemannavalde
http://hbl.fi/nyheter/2015-05-26/756743/risk-tjanstemannavalde
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2.2 Begreppsliga definitioner 

Begreppet implementering kan definieras på ett flertal sätt. Rydén definierar exempelvis i sin 

avhandling Principen om den anpassningsbara förmågan, implementering som att 

”implementering handlar om verksamhet för att uppfylla mål eller intentioner.”55 

Denna uppsats kommer dock använda sig av Sannerstedts definition av implementering. Han 

definierar implementering som ”verkställande av politiska beslut.”56 Detta då denna definition 

anses passa bättre på denna uppsats, då denna utgår från ett politiskt beslut/lagverk 

(Totalförsvarets folkrättsförordning).  

 

Ett annat begrepp som är viktigt att definiera vid implementeringsforskning är förvaltning. 

Lennart Lundquist definierar begreppet på tre nivåer. De olika nivåerna skiljer sig åt på så sätt 

att beroende på vilken nivå det talas om så kommer olika myndigheter att ses som en del av 

förvaltningen.  

För denna uppsats anses den vidaste av Lundquists definitioner vara lämplig. Den lyder: 

”Förvaltningen är den organisation som har till uppgift att bereda och implementera 

rikspolitikernas (statsmakternas) beslut.”57 Detta då de smalare definitionerna inte räknar med 

fullmäktige på regional och lokal nivå, samt enbart räknar med organisationers administrativa 

delar, inte verksamhetsdelar.58 Det blir således en svårare undersökning att göra om enbart 

MSB:s administrativa delar ska räknas med, då det ska bestämmas vilka delar av MSB som 

ska räknas med i förvaltningen och vilka som inte ska göra det.   

 

Folkrätten är de internationella regel-och lagverk som reglerar relationerna mellan världens 

stater i både fred och konflikt.59  Folkrättens regelverk behandlar ett flertal olika områden, 

som havsrätt, handel mellan staterna, mänskliga rättigheter samt internationell humanitär rätt 

eller krigets lagar.60 Internationell humanitär rätt eller krigets lagar behandlar hur krig får 

föras. Detta för att minska skadeverkningarna av krig och onödigt lidande för alla inblandade 

parter, civila som soldater.61  

                                                      

 

55 Rydén, Birgitta. Principen om den anpassningsbara förmågan. Diss., Örebro universitet, 2003, s. 49 
56 Sannerstedt., 2003. 18-19 
57 Lundquist, Lennart. Förvaltning, stat och samhälle, Lund: Studentlitteratur, 1992, 16. 
58 Lundquist, 1992, 16. 
59 Bring, Said & Wrange. Sverige och folkrätten. 15-16 
60 Säkerhetspolitik.se, Folkrätt. 2013. http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Mansklig-

sakerhet/Folkratt/ (hämtad 2015-10-24) 
61 Bring, Mahmoudi, & Wrange. 2012, 240-241 

http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Mansklig-sakerhet/Folkratt/
http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Mansklig-sakerhet/Folkratt/
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2.3 Tidigare forskning 

Denna uppsats kan sägas vara ett fall av implementering av politiska beslut inom svensk 

förvaltning. Det finns en relativt extensiv forskning på implementeringsområdet. Det som gör 

denna uppsats annorlunda är att den tittar på om omvärlden och det säkerhetspolitiska läget 

påverkar MSB:s implementering och därmed kan ses som en påverkansfaktor. Även själva 

fallet bidrar med något nytt då det tidigare inte forskats på implementering av utbildning av 

folkrättens regler i krig och under neutralitet hos MSB. Implementeringen denna uppsats 

undersöker anses även vara genomförd i enlighet med det lagverk som ska implementeras, 

något som implementeringsforskningen sällan studerar.62  

Implementeringsforskningen blev populär på sjuttiotalet efter att Jeffrey Pressman och Aaron 

Wildavsky skrivit om implementering av federala projekt i USA. Många av de stora 

reformprogrammen som staten försökte genomföra misslyckades där. 

Implementeringsproblemet var markant och det var stor skillnad mellan det fattade beslutet 

och det som faktiskt genomfördes ute i samhället.63  

Tio år senare skrev Paul Sabatier och Daniel Mazmanian om implementering och menade att 

implementeringsforskningen saknade ett gemensamt ramverk för hur forskare skulle skriva 

om och undersöka lagverken och stadgorna som låg bakom de reformer och liknande som 

skulle implementeras.64 De uppkom med ett flertal punkter för hur ett lagverk bör vara 

formerat för att implementeringen ska lyckas. Bland annat är det viktigt att lagverket är tydligt 

utformat och att bestämmelsen strukturerar implementeringsprocessen.65 

Elizabeth Englundh utgår från FN:s resolution om barnets rättigheter för att se hur väl detta 

regelverk implementeras genom lärande och ger plats för barnet i Sverige.66 Hon pekar på att 

det blir svårare att implementera något i en organisation som har svårt att se varför det skulle 

vara viktigt för just dem att implementera ett visst beslut. Detta påverkar motivationen att 

verkställa.67 Hon framhåller att implementering som startar som ett initiativ från beslutsfattare 

lätt kan gå över till att bli fortsatt genomförd genom initiativ på gräsrotsnivå av de som ska 

                                                      

 

62 Rothstein, Vad bör staten göra? 76-78 
63 Sannerstedt, 18-19 
64 Sabatier, Paul och Mazmanian, Daniel. The implementation of public policy: A framework of analysis. Policy 

studies journal, volym 8 (1980), 538-560. 538  
65 Sabatier och Mazmanian, 554-557 
66 Englundh, Elisabeth. Folkrätt för barn som pedagogiskt åtagande. Diss., Stockholm universitet, 2008, 24 
67 Englundh, 239 
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implementera. Beslutsfattarna kände i hennes fall att de var klara med besluten när de hade 

fattat det och sedan överlämnade det till verkställarna att fortsätta leda och genomföra 

implementeringen. Hon visar på den oklara gränsen som finns mellan beslutsfattare och 

genomförare, då genomförare ibland kan bli beslutsfattare också då de tvingas fortsätta 

genomföra ett beslut som initiativtagarna på politisk nivå inte längre är intresserade av.68     

Callerstig och Lindholm skriver om implementering av jämställdhets- och mångfaldsmål i 

svenska räddningstjänsten.69 I deras fall fann de att olika uppfattningar gällande vad arbete 

med jämställdhets- och mångfaldsmål innebar påverkade implementeringen, men även att 

implementerarens egna tolkningar och en oklar problemformulering som skiftade under tiden 

arbetet pågick, influerade implementeringen.70 De menar att just frågor gällande jämställdhet 

lätt används som en fin fasad i organisationer, för att visa att organisationen värderar sådana 

frågor som är moderna idag, trots att dessa frågor inte behöver påverkat den riktiga 

verksamheten bakom fasaden alls. Ett beslut kan således se ut som det implementerats utan att 

det i realiteten gjort det, eftersom det saknas styrning eller någon som ser till att 

implementeringen faktiskt genomförs i hela organisationen. 71  

Landsmann72, Erlandsson73 och Rydén74 skriver alla tre om implementering av olika sorters 

beslut och lagverk. De utgår från Lundquists påverkansfaktorer kan, vill och förstår för att 

undersöka implementeringen. Landsmann75 och Rydén76  finner att de undersökta 

påverkansfaktorerna försvårat implementeringen, då viljan att genomföra beslutet/lagverket 

har varit bristande, kunskapen om det som ska genomföras varit otillräcklig och tillräckliga 

resurser för att verkställa, i form av exempelvis tid, har saknats. Erlandsson visar på att 

uppfyllandet av samma påverkansfaktorer leder till att en implementeringsprocess faller väl ut 

och blir genomförd. Dock behöver inte dessa faktorer uppnås helt, utan Erlandsson menar att 

                                                      

 

68 Englundh, 234-235 
69 Callerstig & Lindholm, 2015, 219 
70 Callerstig & Lindholm, 231-232 
71 Callerstig & Lindholm, 227-228 
72 Landsmann, Silje. Ansvarsfördelning i teori och praktik – En implementeringsstudie av mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn i Sverige. Masteruppsats, Lunds universitet, 2008, 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1320725&fileOId=1320726 (hämtad 2015-

11-03), 8-9 
73 Erlandsson, Ola. Den nya gymnasieskolan- En implementeringsstudie av GY2011 i tre halländska kommuner 

ur ett lokalt förvaltningsperspektiv. Magisteruppsats, Högskolan i Halmstad, 2011, http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:423992/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2015-11-03) 12-13 
74 Rydén, 2003, 67 
75 Landsmann, 27-28 
76 Rydén, 154-155 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1320725&fileOId=1320726
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:423992/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:423992/FULLTEXT01.pdf
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trots att det ibland visar sig att kan, vill och förstår inte uppfylls rätt igenom, kan 

implementeringen bli genomförd ändå. 77    

Rydén har även som ett antagande i sin text att de aktörer som inte verkställt beslutet om 

anpassningsprincipen har en positiv syn på omvärldsutvecklingen. Alltså att synen på 

hotbilden mot Sverige, om det anses finnas en hotbild eller inte, påverkar implementeringen. 

Hon finner att den gör det genom att de som ser att det finns en positiv syn på hotbilden 

(minskat hot) oftare implementerar, medan de som ser att det finns en större hotbild mer 

sällan implementerar anpassningsprincipen.78     

 

Rydéns avhandling ligger alltså nära denna studie då den använder samma teoretiska ramverk 

(även Ryden har ett top-down perspektiv)79. Dock skiljer sig denna text från hennes 

avhandling då denna undersöker implementeringen av ett utbildningskrav, medan Rydén 

undersöker implementeringen av ett flexibelt och elastiskt totalförsvar. Världen är även 

annorlunda idag än den var när hennes avhandling skrevs i början på 2000-talet. MSB fanns 

exempelvis inte på den tiden, utan skapades först år 200980. Det är därför intressant att 

undersöka om Rydéns slutsatser, att omvärldsutvecklingen kan påverka implementeringen, 

kan användas även idag och därmed även utveckla hennes studie genom att ange händelser i 

omvärlden som en påverkansfaktor, något som hon inte själv gör. Denna uppsats ämnar därför 

ge en djupare förståelse för vad som påverkar implementeringsprocesser genom att titta på 

fler faktorer än kan, vill och förstår, vilka är de faktorer som Rydén använder i sin text.81      

3. Metod 

För att kunna besvara frågeställningarna som är tätt sammankopplade med den teori som valts 

till denna uppsats, behöver intervjuer genomföras. Frågeställningarna skulle inte kunna 

besvaras genom att exempelvis enbart läsa tillgängliga texter, då sådana texter saknas. 

Enkäter skulle kunnat användas istället och då skickats ut till en större del anställda på MSB. 

Problemet med enkäter är dock att svarsfrekvensen brukar vara relativt låg vid 

enkätundersökningar och intervjuaren kan inte heller läsa av exempelvis kroppsspråk hos 

                                                      

 

77 Erlandsson, 38-39 
78 Rydén, 2003, 165-166 
79 Rydén, 55 
80 Statskontoret.se. Myndighetsanalys av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 2011. 

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2012/201201.pdf (hämtad 2015-12-08) 
81 Rydén, 67 

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2012/201201.pdf
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personen som svarar, något som kan göras vid en intervju. Vid en intervju kan den som ställer 

frågorna även klargöra om personen som intervjuas inte skulle förstå den ställda frågan.82  

För denna uppsats har fyra intervjuer gjorts. Personerna som ska intervjuats har valts ut 

eftersom de på olika sätt är ansvariga eller involverade i myndighetens arbete med utbildning 

av folkrätten i krig och under neutralitet. De tre intervjuerna på MSB gjordes med personer 

som är centralt placerade källor. Den fjärde intervjun med den utomstående folkrättsexperten 

som ”hyrdes” in gjordes efter ett snöbollsurval, där intervjusubjekten från MSB pekade vidare 

på folkrättsexperten.83 Det är viktigt att ”rätt” personer på myndigheten väljs ut för att besvara 

frågorna, ställs frågor till fel personer som kanske inte har någon aning om hur 

utbildningsarbetet inom folkrätten ser ut på MSB, får inte heller författaren till denna uppsats 

något relevant material att besvara sina frågeställningar med.  

Intervjuerna kommer vara semistrukturerade, vilket innebär att det på förhand kommer finnas 

redan bestämda frågor som kommer ställas till de intervjuade personerna. Dock kommer inte 

hela intervjun fungera på ett sådant sätt att frågorna som ställs enbart är de som finns 

nedskrivna, utan den som intervjuar kommer känna sig för i diskussionen och även ställa 

frågor utefter hur diskussionen utvecklar sig. 84 Detta för att samtalet ska flyta på bättre och 

för att intervjusubjektet ska känna sig mer bekväm. En helt ostrukturerad intervjumetod 

kommer inte heller användas då denna kräver stor erfarenhet från personen som ställer 

frågorna, eftersom personerna måste hitta på frågorna väl på plats. Detta kan göra det svårt att 

få fram rätt frågor, vilkas svar i sin tur kan användas för att besvara undersökningens 

frågeställningar. Intervjuerna kräver god förberedelse, om än inte en in i detalj förstrukturerad 

intervju.85 Intervjuerna är även transkriberade och förvaras hos författaren. Intervjuerna 

genomfördes i två separata sessioner, där de tre intervjuerna med de anställda på MSB av 

praktiska skäl genomfördes som en gruppintervju, medan den fjärde intervjun som gjordes 

med folkrättsexperten genomfördes enskilt. Gruppintervjuer är bra då individerna i gruppen 

kan motivera varandra genom samtalet att reflektera mer kring sina svar. Det kan vara 

problematiskt då personerna i gruppen anpassar sina svar efter varandra för att de inte vill 

                                                      

 

82 Teorell, Jan och Svensson, Torsten. Att fråga och att svara. Malmö: Liber AB, 2013, 91 
83 Esaiasson et al., 2012, 258-259 
84 Teorell och Svensson. 2013, 89 
85 C. Booth, Wayne, G. Colomb, Gregory & M. Williams, Joseph. The craft of research. Tredje upplagan. 

London: The university of Chicago press, 2008, 81-82.  



Sofia Sjöblom  Försvarshögskolan 

16 

 

framstå som utstickande.86 Författaren till denna uppsats är medveten om den problematik 

som finns gällande gruppintervjuer och kommer därför ha detta i åtanke vid bearbetning av 

intervjumaterialet.  

Anledningen till varför det genomfördes tre intervjuer hos MSB var för att myndigheten varit 

under stor press på grund av bland annat den stora flyktingströmmen under hösten. Därför 

kunde de enbart bidra med tre intervjuer. Dessa tre intervjuer ses dock som ett tillräckligt 

material till denna uppsats eftersom intervjusubjekten är centralt placerade i myndigheten 

gällande frågan. De har till stor del bidragit till genomförandet av denna utbildning och de har 

alla tre varit involverade i arbetet med utbildningen under de gånger som kursen gått.87 För att 

komplettera dessa tre intervjuer genomfördes även en intervju med en folkrättsexpert som 

varit med och föreläst på kursen, vilket är intressant då personen har en mer nyanserad 

referensram eftersom personen har en annan bakgrund.  

Intervjuerna kommer bestå av frågor som behandlar de valda påverkansfaktorerna kan, vill, 

förstår och övrig omgivning. Dessa operationaliseras genom att ställa frågor som berör 

faktorerna och i svaren leta efter bevis för faktorernas förekomst. Kan operationaliseras 

genom att titta om resurserna finns (ekonomiska, personella, tidsmässiga, kunskapen) för att 

genomföra lagtexten. Vill operationaliseras genom att titta på om det finns det motstånd mot 

verkställandet av lagtexten hos de som ska genomföra den. Det görs genom att undersöka om 

de som ska implementera lagtexten är motiverade eller inte och om de prioriterar 

implementeringen av utbildningen. Förstår operationaliseras genom att studera tolkningen av 

lagtextens innehåll; är den lättförståelig enligt de som ska implementera den eller inte, förstår 

de vad det är som de ska göra.88 Övrig omgivning operationaliseras genom att ställa frågor om 

hur intervjusubjekten upplever omvärldens (medias, politiker på den nationella nivåns och 

andra myndigheters) mottagande av deras arbete med utbildning, samt om omvärldsläget idag 

med ett alltmer aggressivt Ryssland och ökat terrorhot påverkat efterfrågan av utbildningen.89 

Detta ska försöka göras utan att ställa ledande frågor, då dessa kan begränsa intervjuobjektets 

svarsram.90 

                                                      

 

86 Andersson, Bengt- Erik. Som man frågar får man svar. Andra upplagan. Stockholm: Norstedts förlag, 1994, 

24-25  
87 Myndighetsjurist 1. Myndighetsjurist på MSB. Gruppintervju 03-12-15 
88 Lundquist, 1987, 76-78 
89 Vedung, 1998, 191-192 
90 Andersson, 146 
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Även en kvalitativ textanalys behöver göras. Detta eftersom uppifrån- och ned perspektivet 

menar att utgångspunkten för studien ska tas i den lagtext som reglerar området som 

undersöks. Totalförsvarets folkrättsförordnings tjugonde paragraf ska noga studeras. För att 

förstå lagtexten och vad de politiska beslutsfattarna ville med lagtexten, ska även det 

bakgrundsmaterial som finns tillgängligt, studeras.91 

I enlighet med den kvalitativa textanalysens användningsområde, kommer därför de aktuella 

texterna läsas igenom för att författaren ska kunna ta ut de mest väsentliga delarna av texten. 

Allt för att hitta de textpassager som på något sätt beskriver lagtextens mening, något som 

kanske inte alltid finns direkt synligt i skriften som analyseras.92  

I detta fall är en kvalitativ textanalys att föredra framför att använda sig av en kvantitativ 

textanalys. Detta för att denna uppsats inte är intresserad av den statistiska förekomsten av ett 

visst fenomen, utan att hitta betydelser som inte alltid är direkt synliga i de relevanta texterna, 

för att komma ned på djupet i materialet.93  

 

Det problematiska med den valda metoden är att denna författare kommer vara tvungen att 

tolka delar av det insamlade materialet. Tolkning kan vara problematiskt, då den som tolkar 

kan tolka en textpassage på ett sätt som passar den egna undersökningen, trots att det kanske 

inte är det som texten egentligen säger.94 För att motverka detta kommer denna författare 

redovisa sina källor, så läsaren själv kan titta upp källorna om läsaren känner att den vill 

granska något den läst i denna text.95 I enlighet med god forskningssed kommer även de 

intervjuade informeras om vad intervjuerna kommer användas till samt att de när helst de vill 

under intervjuns gång kan avbryta intervjun.96 Informationen som inhämtas från intervjuerna 

kommer inte heller ges vidare i marknadsföringssyfte eller något annat, utan kommer enbart 

användas som material till denna uppsats.97 

 

Den valda ansatsen förväntas inte kunna bidra med någon teoriutveckling, utan anses snarare 

vara teorikonsumerande och testa existerande implementeringsteoriers tidigare fynd av 

                                                      

 

91 Sannerstedt, 2001, 25 
92 Esaiasson et al. 210 
93 Teorell och Svensson, 10-11 
94 Teorell och Svensson, 99-101 
95 Esaiasson et al. 2014, 224. 
96 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 2002. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (hämtad 2015-11-10), 7 
97 Vetenskapsrådet, 14 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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påverkansfaktorer på ett nytt fall. Det går dock aldrig att helt utesluta att fallet inte säger emot 

tidigare studier inom området och antar en teoriprövande ansats.98 Denna uppsats har inte 

heller någon strävan efter att generalisera slutresultatet på övriga delar av svenska 

förvaltningen, då MSB är unika i sin roll att erbjuda utbildning i folkrättens regelverk i krig 

och neutralitet till de bevakningsansvariga myndigheterna. Författaren är således intresserad 

av att förklara fallet, hur MSB:s implementering av utbildningskravet i folkrättens regelverk i 

krig och neutralitet ser ut och varför den ser ut som den gör. Denna uppsats anses därmed vara 

en kvalitativ undersökning med förklarande ansats och beskrivande inslag.99  

 

3.1 Material 

Det empiriska material som kommer användas är Totalförsvarets folkrättsförordning 

(1990:12), eftersom den aktuella lagtexten som behandlar MSB:s utbildningskrav inom 

krigets lagar, finns där i.100 SOU 2010:72 Folkrätt i väpnad konflikt och Promemoria (2013-

06-27, diarienummer Fö2010/1855/RS), kommer användas för att förstå tillkomsten av 

Totalförsvarets folkrättsförordnings paragraf tjugo. Detta för att SOU 2010:72 och 

promemorian är de källorna som ändringen av Totalförsvarets folkrättsförordning tjugonde 

paragraf kommer ifrån. Kunskapen om anledningen till tillkomsten av lagtexten är viktig i top 

down- perspektivet och därför är dessa källor relevanta.101 

Även intervjuerna med de två myndighetsjuristerna, handläggaren för kursutveckling på MSB 

och folkrättsexperten kommer vara en del av det empiriska materialet. Dessa har varit 

involverade i genomförandet av utbildningen på så sätt att de båda juristerna bidragit med sin 

kunskap inom folkrättens område, samt var myndighetsjurist 2 en av de första som arbetade 

med att ordna denna utbildning på MSB och den personen ringde då runt till bland annat 

länsstyrelsernas folkrättsliga rådgivare och frågade om deras kunskaper i ämnet, vilken tid de 

kunde åsidosätta till en folkrättslig utbildning, samt tog kontakt med föreläsare. Handläggaren 

för kursutveckling arbetade med de pedagogiska frågorna och med administration och 

samordning gällande utbildningen.102 Folkrättsexperten var involverad på så sätt att personen 

föreläste under utbildningen och höll i en scenarioövning.103  Dessa då det är relevant att 

                                                      

 

98 Esaiasson et al. Metodpraktikan, 41-42 
99 Esaiasson et al., 36 
100 SFS nr: 1990:12, 20 § 
101 Sabatier, 1986, 22 
102 Myndighetsjurist 1, Myndighetsjurist på MSB. Gruppintervju 03- 12- 2015. 
103 Folkrättsexpert på Försvarshögskolan. Intervju 09-12-2015 
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intervjua berörda personer som jobbar med utbildningen i folkrättens regler i krig och under 

neutralitet på olika sätt. Intervjuerna är viktiga för att förstå upplevelsen de som ska 

implementera har av sin uppgift angående utbildningen eller lagtexten, samt för att verkligen 

kunna förstå de hinder och förutsättningar för ett gott verkställande som 

implementeringsprocessen möter på vägen.104  

 

Källkritik är viktigt att tänka på, då alla källor inte alltid är vad de påstår sig vara. Som 

forskare och student är det bra att vara kritisk till sitt material. 105 Angående Totalförsvarets 

folkrättsförordning och de bakomliggande arbetena till det, SOU 2010:72 Folkrätt i väpnad 

konflikt och Promemoria (2013-06-27, diarienummer Fö2010/1855/RS), anses de vara rätt 

säkra källor. Detta då de har blivit granskade av regeringen och tjänstemän på svenska 

myndigheter och departement innan de gått i tryck. Det är även svårt att tänka sig att dessa 

dokument på något sätt skulle blivit förfalskade av myndighetspersoner då de i sin tur är 

granskade av andra, något som minskar chansen för korruption eller liknande.106 Författaren 

till uppsatsen har även lagt ned mycket tid på att hitta originalkällorna och därför är det enbart 

refererat till andrahandskällor när det inte gått att få tag på förstahandskällan.107 

 

4. Bakgrund 

Genèvekonventionernas första tilläggsprotokoll nämner utbildningskravet av civila inom 

folkrättens regelverk i krig särskilt i artikel 83.  

”1. De höga fördragsslutande parterna förbinder sig att såväl i fredstid som under väpnad 

konflikt inom sina respektive länder ge största möjliga spridning åt konventionerna och detta 

protokoll och särskilt att införa studiet därav i planerna för den militära undervisningen och 

att uppmuntra civilbefolkningen att studera dem, så att dessa instrument blir kända av de 

väpnade styrkorna och civilbefolkningen.” 

                                                      

 

104 Andersson, 1994, 17 
105 Umeå universitetsbibiliotek. Källkritik. 2014. http://www.ub.umu.se/skriva/kallkritik (hämtad 2015-12-08) 
106 Riksdagen.se. KU:s granskning. 2014. http://www.riksdagen.se/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-

uppgifter/Kontrollerar-regeringen/KUs-granskning/ (hämtad 2015-12-08) 
107 Skolverket.se. Handledning i källkritik. 2015. http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-

larande/kollakallan/kallkritik/fakta/handledning-i-kallkritik-1.150994 (hämtad 2015-12-13) 

http://www.ub.umu.se/skriva/kallkritik
http://www.riksdagen.se/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-uppgifter/Kontrollerar-regeringen/KUs-granskning/
http://www.riksdagen.se/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-uppgifter/Kontrollerar-regeringen/KUs-granskning/
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/fakta/handledning-i-kallkritik-1.150994
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/fakta/handledning-i-kallkritik-1.150994
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”2. De militära eller civila myndigheter som under väpnad konflikt påtager sig ansvar för 

tillämpningen av konventionerna och detta protokoll skall äga full kännedom om texterna i 

dessa instrument.”108 

Även exempelvis andra Genèvekonventionens art. 48109och fjärde Genèvekonventionens 144 

artikel110, har bestämmelser om utbildningen i krigets lagar. Dessa ligger till grund för 

paragraf tjugo i Totalförsvarets folkrättsförordning, då de beskriver de internationella 

bestämmelserna som gjorts angående kunskapen om krigets lagar i samhällets alla delar och 

som Sverige åtagit sig att följa. Sverige ratificerade Genèvekonventionerna och dess två 

tilläggsprotokoll, 1953 respektive 1979.111  

5. Analys 

Det teoretiska ramverk som använts i denna uppsats föreskriver att en utgångspunkt tas i den 

lagtext som ska implementeras och de intentioner som ligger bakom denna.112 Därför börjar 

analysen med att titta på denna lagtext för att sedan gå vidare och analysera de fyra faktorerna 

förstår, kan, vill och övrig omgivnings potentiella inverkan på implementeringsprocessen. 

Det svenska arbete som ligger bakom Totalförsvarets folkrättsförordnings paragraf tjugo är 

SOU 2010:72 Folkrätt i väpnad konflikt.  En ändring i paragraf tjugo gjordes år 2013. Den 

omarbetning som gjordes gjorde att paragrafen fick lydelsen den har idag (den fetstilade 

texten är den delen av paragrafen som ändrades):  

” 20 § Försvarsmakten och de myndigheter som har ett ansvar 

enligt 18 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd 

beredskap (de bevakningsansvariga myndigheterna) ska se till 

att personalen inom verksamhetsområdet får en 

tillfredsställande utbildning och information om folkrättens 

                                                      

 

108 Humanrights.se. Tilläggsprotokoll till Genève-konventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i 

internationella väpnade konflikter. http://www.humanrights.se/wp-content/uploads/2012/01/Tillaggsprotokoll-I-

till-Genevekonventionerna.pdf (hämtad 2015-11-17), art. 83.  
109 ICRC. Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of 

Armed Forces at Sea. Geneva, 12 August 1949. 

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=4A1E2B73A847F3B3C

12563CD0051A8BD (hämtad 2015-11-17) 
110 ICRC. Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 

1949.https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=939D728BA83A8

250C12563CD0051C61A (hämtad 2015-11-17)  
111 ICRC. Sweden. 

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=SE (hämtad 

2016-01-03) 
112 Sannerstedt, 2003, 25 

http://www.humanrights.se/wp-content/uploads/2012/01/Tillaggsprotokoll-I-till-Genevekonventionerna.pdf
http://www.humanrights.se/wp-content/uploads/2012/01/Tillaggsprotokoll-I-till-Genevekonventionerna.pdf
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=4A1E2B73A847F3B3C12563CD0051A8BD
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=4A1E2B73A847F3B3C12563CD0051A8BD
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=939D728BA83A8250C12563CD0051C61A
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=939D728BA83A8250C12563CD0051C61A
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=SE
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regler i krig och under neutralitet. Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap ska erbjuda de 

bevakningsansvariga myndigheterna grundläggande utbildning i 

folkrättens regler i krig och under neutralitet samt samordna 

utbildningen inom totalförsvarets civila del. Förordning (2013:881)”113. 

I kommittédirektivet till SOU 2010:72 åläggs folkrättskommittén att undersöka hur och till 

vilken grad som Svensk lagstiftning och svenska myndigheter uppfyller de internationella 

åtaganden Sverige har gjort inom folkrättens område, genom ratificeringen av internationella 

traktat.114 Traktat är internationella överenskommelser som slutits mellan olika länder.115 De 

skulle även ” följa upp i vilken omfattning och på vilket sätt svensk folkrättsutbildning 

innehållsmässigt är relevant mot bakgrund av gällande konventionsåtaganden.”116 Kommittén 

skulle vid behov, ge förslag på hur svensk lag bör utformas för att möta de internationella 

kraven svenska staten har påtagit sig att genomföra.117  

SOU 2010:72 kommer fram till att en generell brist på utbildning i folkrättens regelverk i krig 

och under neutralitet fanns bland de bevakningsansvariga myndigheterna. Detta för att dessa 

myndigheter inte tycker att utbildningen är relevant för dem på grund av det stabila 

säkerhetspolitiska läget och de saknar kunskapen för att kunna utbilda sina medarbetare inom 

ämnet. Detta ansågs problematiskt eftersom varje enskild myndighet hade ansvaret att utbilda 

sina egna medarbetare. Då MSB redan hade ett samordningsansvar inom ämnet enligt den 

tidigare versionen av Totalförsvarets folkrättsförordning, ansåg därför folkrättskommittén att 

MSB borde ges större ansvar för att se till att relevant utbildning fanns tillgänglig för 

myndigheterna. De gav därför förslag på en ändring av MSB:s ansvar inom området.118 Denna 

tog sig formen av ett tillägg i Totalförsvarets folkrättsförordnings tjugonde paragraf.      

Promemoria med förslag till ändring i Totalförsvarets folkrättsförordning bygger på det 

slutsatser som drogs i SOU 2010:72. Där har hänsyn tagits till det folkrättskommittén kom 

fram till, samt olika remissinstansers åsikter i frågan om att ge MSB ansvar för att erbjuda 

folkrättslig utbildning. Överlag ansågs ett utökat utbildningsansvar för MSB som något bra i 

                                                      

 

113 SFS 2013:881 Förordning om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12). 
114 Kommittédirektiv Folkrätten i väpnad konflikt – en översyn av hur den internationella humanitära rätten har 

genomförts i Sverige, Dir. 2007:134, 1 
115 Bring, Mahmoudi & Wrange, Sverige och folkrätten, 28-29 
116 Kommittédirektiv Dir. 2007:134, 1 
117 Kommittédirektiv Dir. 2007:134, 6 
118 SOU 2010: 72, 608-610 
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de olika remissenheterna.119 Promemorian gav således förslaget att ”MSB ges i uppgift att 

erbjuda de bevakningsansvariga myndigheterna grundläggande utbildning i relevanta 

folkrättsliga regler.”120   

Således kan det sägas att meningen med Totalförsvarets folkrättsförordnings paragraf tjugo, är 

att se till att det finns en kunskap i de bevakningsansvariga myndigheterna om krigets lagar. 

Då många myndigheter upplevt svårighet med att motivera till varför en sådan utbildning 

behövs och hur bedömningen ska gå till för vad som kan anses vara tillräcklig kunskap inom 

ämnet, har MSB fått till uppgift att stödja myndigheterna i deras arbete genom att skapa en 

utbildning.121 MSB ska dock enbart agera stödjande, eftersom de enskilda myndigheterna 

fortfarande har ansvaret för att utbilda sin egen personal ytterligare, om det behövs för deras 

verksamhet. MSB förväntas således enbart bidra med en utbildning i grundläggande 

folkrättsliga regler, med relevans för alla ansvariga myndigheter, oavsett verksamhet.122  

5.1 Förstå  

– Förstår de som ska implementera paragraf tjugo på MSB vad det är som de ska 

göra/genomföra eller inte? 

Generellt tyckte myndighetjurist 1 att det inte varit svårt att förstå totalförsvarets 

folkrättsförordnings tjugonde paragraf. Enligt hen ska MSB erbjuda grundläggande kunskaper 

i folkrättens regler i krig, då det ligger på varje bevakningsansvarig myndighet att själva se till 

att utbilda sin egen personal utöver det.123  

Handläggaren för kursutveckling instämde i myndighetsjurist 1 åsikt, men menade att det var 

en utmaning för dem som gjorde kursen att lägga kursen på rätt nivå. De myndigheterna som 

skulle genomgå utbildningen hade väldigt olika nivåer av kunskap i ämnet. Det var således 

svårt att hitta en bra utgångspunkt kunskapsmässigt.124   

Myndighetsjurist 2 svarade att förordningen är enkel och ligger på en ganska låg nivå. ”Vi ska 

erbjuda, vi behöver inte göra en egen utbildning, vi ska se till att den finns. Det står inte hur 

ofta, det är mycket tolkningsutrymme. Men det är en lägsta nivå på något sätt, vi ska erbjuda 

en grundläggande utbildning. Det skulle egentligen kunna vara en länk till en onlinekurs på en 

                                                      

 

119 Promemoria med förslag till ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12) (2013-06-27, 

diarienummer (Fö2010/1855/RS), 4-6 
120 Promemoria, 1 
121 Promemoria, 1 
122 Promemoria, 8-9 
123 Myndighetsjurist 1, myndighetsjurist på MSB. Gruppintervju 03-12-2015. 
124 Handläggare för kursutveckling på MSB. Gruppintervju 03-12-2015 
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timme också.”125 Myndighetsjurist 2 pekade även på att det svåra är omsättningen, att göra 

utbildningen användbar och inte nödvändigtvis bestämmelsen.126 Folkrättsexperten tycker att 

den tjugonde paragrafen verkar vara relativt lätt att förstå, MSB ska erbjuda grundläggande 

utbildning, dock är den inte utförligare än så vilket gör att man kan lägga in olika tolkningar i 

det.127 

 

Gällande tolkningen av att de ska erbjuda grundläggande utbildning i folkrättens regelverk i 

krig och under neutralitet, svarade både myndighetsjurist 1 och 2 att det var viktigt att 

Genèvekonventionerna och tilläggsprotokollen till dem togs upp, men även att det ges 

information om vad som gäller för de civila myndigheterna, då detta skiljer sig från vad de 

militära enheterna borde kunna inom området.128 Handläggaren för kursutveckling pekade på 

att eftersom det bara ska vara grundläggande, har de inte mycket spelrum tidsmässigt. Det blir 

bara några dagar och då blir det viktigaste att titta på den nationella tillämpningen av de stora 

reglerna och hur detta ska hanteras i verkligheten genom scenarioövningar, mål de tycker de 

hinner uppnå helt enkelt.129 Folkrättsexperten menade att det var viktigt att grundläggande är 

just grundläggande så att den berörda personalen klarar av sitt uppdrag. Även 

folkrättsexperten uppger Genèvekonventionerna och tilläggsprotokollen som viktiga 

grundläggande regelverk att kunna, samt mänskliga rättigheter och Romstadgan.130 

Förutom Genèvekonventionerna och tilläggsprotokollen tyckte även myndighetsjurist 2 att det 

var viktigt att några av Haagreglerna togs upp, samt det svenska ramverket om exempelvis 

myndighetsuppgifterna inför och vid höjd beredskap och Folkrättsförordningen. Personen 

påpekar att det är svårt att dra en gräns för vad som ska tas med.131 Folkrättsexperten tycker 

även att det är rätt regelverk som tas upp, det är det viktigaste grundläggande kunskaperna i 

ämnet. Hen tillägger att det även är viktigt med en genomgång av det svenska regelverket, 

något som Folkrättsexperten inte tog upp på kursen, utan det skulle de anställda på MSB prata 

om under utbildningens gång.132 
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De fyra intervjusubjekten pekar på att de alla tycker att den tjugonde paragrafen i 

Totalförsvarets folkrättsförordning var tydlig. MSB skulle erbjuda en grundläggande 

utbildning i folkrättens regelverk under krig och under neutralitet till de bevakningsansvariga 

myndigheterna. Det råder således inte där några funderingar på vad det är som ska 

genomföras även om det är en öppen formulering, som inte närmare specificerar det exakta 

sättet som det ska genomföras på. Tidigare forskare har tagit upp detta som en fördel, att det 

finns mycket tolkningsmöjlighet i lagtexter, vilket underlättar implementering hos enskilda 

myndigheter. Detta då de får möjlighet att genomföra bestämmelsen på det sätt som passar 

den enskilda organisationen, vilket ökar möjligheten för att lagtexten blir genomförd.133 

Samtidigt kan detta dock paradoxalt nog vara problematiskt för de som ska implementera 

lagtexten i förvaltningen. Alltför öppna formuleringar i lagtexten som ska genomföras gör att 

det kan vara svårt att veta vad det är som ska göras och hur denna nya uppgift ska 

prioriteras.134 Flera av intervjusubjekten pekade på denna brist av en mer uttalad policy som 

mer specifikt pekar på vad, hur och när utbildningen ska genomföras. Intervjusubjekten 

verkar inte upplevt denna brist på tydligare instruktioner som ett problem, utan snarare som en 

möjlighet. Särskilt då de som genomför denna utbildning på MSB påpekade att de har mycket 

annat som också ska göras135 och det kan vara bra för dem att de har stor möjlighet att själva 

kunna bestämma hur ofta utbildningen ska vara och hur många dagar kursen ska hållas, något 

som ger dem möjligheten att hinna med sina andra uppgifter likväl. 

De som ska implementera denna utbildning har således en tillfredsställande förståelse för vad 

det är som de ska implementera. Detta tyder även på att styrningen från beslutsfattarnas sida 

genom lagtexten, inte är tydlig eller stark. Den är tydlig på ett sådant sätt att MSB ska erbjuda 

en grundläggande utbildning i folkrättens regelverk i krig och under neutralitet till de 

bevakningsansvariga myndigheterna, men den beskriver inte hur lång utbildningen ska vara, 

vad som menas med grundläggande eller på vilket sätt utbildningen ska utformas.   

 

Under gruppintervjun med de anställda på MSB kommer det dock upp att under de två gånger 

som kursen har gått, till stor del varit vända till länsstyrelsernas folkrättsliga rådgivare, alltså 

jurister och inte så mycket till alla bevakningsansvariga myndigheter. Dock finns det tankar 

                                                      

 

133 Sannerstedt, 2003, 30-32 
134 Sabatier och Mazmanian, 1980, 545 
135 Myndighetsjurist 2. Gruppintervju 03-12-2015. 
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på att ändra utbildningen så att den passar de som inte är jurister i grunden, för att nå ut till 

fler personer på de bevakningsansvariga myndigheterna.136 

 

5.2 Kan 

– Finns resurserna för att kunna genomföra utbildningen eller inte? 

Handläggaren för kursutveckling säger att utbildningen är avgiftsfinansierad, vilket betyder 

att det är deltagarna själva som finansierar utbildningen.137 

De intervjuades utbildning i folkrätt 

Gällande den egna utbildningen i folkrätt så hade Myndighetsjurist 1 studerat sju poäng 

folkrätt under sin tid på juristutbildningen. Sedan hade personen även läst mänskliga 

rättigheter som fördjupning och skrivit sitt specialarbete i mänskliga rättigheter.138 

Myndighetsjurist 2 har en juristexamen. Personen läste en master i human rights (mänskliga 

rättigheter) och humanitarian law (krigets lagar). Utöver det har personen även läst mänskliga 

rättigheter, flyktingrätt och fredens och konfliktpreventionens folkrätt.139 Handläggaren för 

kursutveckling hade ingen folkrättslig utbildning.140Folkrättsexperten hade läst på juristlinjen 

och sedan gjort sin fördjupning i folkrätt. Personen hade därefter gått vidare och skrivit sin 

avhandling i folkrätt.141 

Således har de som ska implementera denna utbildning kunskap i folkrättens regelverk. Dock 

påpekar både myndighetsjurist 1 och 2 att de själva skulle behöva vidare utbildning i detta 

rättsliga område och det var anledning till att de tog in externa föreläsare som är folkrättsliga 

experter för att göra scenariot och hålla i de folkrättsliga föreläsningarna på kursen.142 

 

Tid 

- Har det funnits tillräckligt med tid vid arbetet med denna utbildning eller inte? 

Myndighetsjurist 1 har inte upplevt sig stressad under skapandet av denna utbildning. De var 

en arbetsgrupp som satte upp ett mål för när utbildningen skulle gå och så strävade de efter att 

uppnå det. De hade ändå vetat om innan ändringen i totalförsvarets folkrättsförordnings 

                                                      

 

136 Myndighetsjurist 1. Gruppintervju 03-12-2015. 
137 Handläggare för kursutveckling. Gruppintervju 03-12-2015. 
138 Myndighetsjurist 1. Gruppintervju 03-12-2015. 
139 Myndighetsjurist 2. Gruppintervju 03-12-2015. 
140 Handläggare för kursutveckling. Gruppintervju 03-12-2015.  
141 Folkrättsexpert. Intervju 09-12-2015. 
142 Myndighetsjurist 1. Gruppintervju 03-12-2015. 
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tjugonde paragraf kom, att ändringen skulle ske. Myndighetsjurist 2 hade börjat arbeta med 

utbildningen 2013 och inte förens sommaren 2014 blev ändringen klar. Arbetet var prioriterat 

helt enkelt.143 Handläggaren för kursutveckling höll med.144 Myndighetsjurist 2 hade dock 

känt stor tidspress eftersom hen hade många andra uppgifter att sköta samtidigt.145 

Folkrättsexperten upplevde också tidspressen från andra uppgifter.146 

Personal 

- Har det funnits tillräckligt med personal vid arbetet med denna utbildning eller inte? 

I den huvudsakliga arbetsgruppen hade de varit fem personer som detta år arbetat med 

utbildningen. Myndighetsjurist 1,2, chefsjuristen, handläggaren för kursutveckling, samt en 

kursansvarig från MSB:s ”skola” i Norrland. Sedan tillkom andra.147 

Både myndighetsjurist 1 och handläggaren för kursutvecklingen tyckte att det hade varit 

tillräckligt med personal som var involverade i arbetet med utbildningen. Även första året 

kursen gick, när kärntruppen huvudsakligen hade bestått av myndighetsjurist 1, 2 och 

handläggaren för kursutveckling, hade de inte upplevt att det hade varit för lite personal.148 

Folkrättsexperten hade inte heller upplevt någon personalbrist, utan fann att den resursen varit 

tillräcklig.149 

Även myndighetsjurist 2 instämmer i att det inte hade behövts fler personer, utan snarare att 

det behöver skruvas mer på det arbete som görs av de personer som jobbar med utbildningen 

för att jobba bättre tillsammans, till exempel se till att lägga resurser på rätt saker och planera 

bättre.150  

 

Enligt Lundquist krävs det att det finns tillräckliga resurser av ovan nämnda slag för att en 

implementering ska falla väl ut. Utan tillräckliga resurser saknas medlen för att kunna 

genomföra någonting ordentligt.151 

                                                      

 

143 Myndighetsjurist 1. Gruppintervju 03-12-2015.  
144 Handläggare för kursutveckling. Gruppintervju 03-12-2015. 
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147 Handläggare för kursutveckling. Gruppintervju 03-12-2015. 
148 Myndighetsjurist 1. Gruppintervju 03-12-2015. 
149 Folkrättsexpert. Intervju 09-12-2015. 
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Alla intervjusubjekten har en folkrättslig utbildning på något sätt, förutom handläggaren för 

samordning och den personen behöver inte ha en sådan utbildning då personen jobbade med 

de administrativa och pedagogiska delarna av folkrättskursen.152 Således saknades det inte 

kunskap i folkrättens regelverk av de som skulle implementera utbildningen. Ingen av de 

tillfrågade pekade heller på att det varit personalbrist vid genomförandet, utan snarare så att 

de kunde använt den personalen som fanns tillgänglig på ett effektivare sätt och förbättrat 

samarbetet mellan de involverade. Detta tyder på att det inte rådde brist på personal heller vid 

utbildningens skapande och genomförande. Handläggaren för kursutveckling och 

myndighetsjurist 1 uppger fortsatt att de inte känt av någon tidspress, utan att det snarare har 

handlat om att nå en uppsatt tidpunkt för när kursen skulle vara klar att genomföras. 

Myndighetsjurist 2 och folkrättsexperten uppgav att de känt tidspress vid genomförandet av 

kursen, men att tidspressen handlade om att det fanns andra uppgifter som också väntade på 

att genomföras. Tidspressen kom inte uppifrån en politisk nivå att de skulle genomföra en 

folkrättsutbildning inom ett visst datum. Samtidigt har det inte heller kommit upp under 

någon av intervjuerna att det varit brist på ekonomiska resurser. Kursen finansierades av de 

deltagandes egna kursavgifter och således kan det tänka sig att de som skapar kursen då 

bestämmer att kursavgiften ligger på en sådan summa att den täcker in de utgifter som 

uppkommer vid kursen, som exempelvis hyra av undervisningslokaler. I promemorian som 

ligger till grund för att MSB ska erbjuda denna utbildning till de bevakningsansvariga 

myndigheterna, står det även skrivet att denna kurs kan finansieras av deltagarna och att MSB 

själva har rätten att bestämma avgifternas omfång.153 Det har alltså inte funnits någon 

resursbrist, utom gällande tiden, men där handlar det snarare om att det ligger mycket på de 

som ska implementera att göra och inte på att det funnits en direkt tidsbegränsning som någon 

annan satt upp och som upplevts pressande.  

Inte heller gällande kan har beslutsfattarna varit tydliga i sin styrning. Det har inte varit de 

som bestämt resurserna för genomförandet av utbildningen. De har snarare genom så kallad 

informell styrning gett förslag på hur utbildningen ska finansieras154, då de skrev i 

promemorian om att MSB skulle kunna låta kursen vara avgiftsfinansierad.155 Detta verkar 

inte varit ett problem, utan snarare det som gjort att utbildningen genomfördes eftersom 
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myndigheten själva hade möjligheten att styra resurserna som de hade tillgängliga att lägga på 

utbildningen.     

 

5.3 Vill 

– Vill de som ska implementera denna utbildning på MSB göra det eller ej? 

Myndighetsjurist 1 tyckte att det kändes jätteroligt att arbeta med utbildningen, både 

motiverat och välbehövt. Detta år hade det inte varit lika lätt att fylla platserna på 

utbildningen som det hade varit året innan då kursen gick för första gången. Trots detta kände 

personen att det fanns en vilja att veta mer och att detta är en kompetens som saknas hos 

myndigheterna. Personen tyckte även att det var intressant att det hade varit med äldre jurister 

på utbildningen som faktiskt arbetat med dessa frågor under den tiden som det fanns 

beredskapslager och liknande.156 

Handläggaren för kursutveckling tyckte det var intressant att den scenarioövning som använts 

i år var skarp, något som faktiskt kan ske i verkligheten. Det kändes väldigt motiverat, då 

detta (händelser på Gotland som scenariot handlade om) är något som folk känner till och det 

gör det lättare att se framför sig varför det är relevant och något de behöver kunna.157 

Även myndighetsjurist 2 tycker att det känns motiverat att arbeta med denna utbildning. Det 

är en internationell förbindelse att alla berörda myndigheterna ska känna till folkrättens regler 

i krig och det är viktiga frågor att ha med sig redan nu, det är inget som man kan lära sig sen. 

Dock med förståelse att de bevakningsansvariga myndigheterna har mycket annat att göra 

också. Personen tycker absolut att det är motiverat.158 Enligt folkrättsexperten var det väldigt 

motiverat att arbeta med denna utbildning, då frågorna är viktiga och intervjusubjektet tyckte 

det var kul att den vände sig till praktiker. Sedan måste denna kunskap vårdas, annars glöms 

den lätt bort påpekade folkrättsexperten. Personen tänker sig att utbildningen är efterfrågad på 

så sätt att de bevakningsansvariga myndigheterna ändå ska kunna detta och att den på grund 

av ansvarskänsla är efterfrågad. Hen tror att flera säkert inte visste att de hade det ansvaret, 

vilket gör det intressant för dem.159  
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Myndighetsjurist 1 påpekar även att hen inte blivit kontaktad under året där det frågas om 

nästa utbildningstillfälle. Söker man en sådan utbildning kanske man främst tänker på att titta 

hos universiteten, men det handlar också om att de (MSB) behöver göra mer reklam för 

utbildningen. Förra året hade de även haft en tanke på att hålla utbildningen redan på våren 

(den hölls på hösten) men eftersom det finns mycket annat som myndigheten arbetar med så 

hade de inte den möjligheten.160 De prioriterar ändå den här utbildningen eftersom den 

kommer köras en gång om året, menar handläggaren för kursutveckling.161 

 

Både Lundquist och Sannerstedt162 pekar på att implementerare som inte vill genomföra ett 

beslut kommer försvåra processen och inte verkställa den ordentligt.163 Alla fyra respondenter 

tycker att det är roligt att arbeta med denna folkrättsliga utbildning i krig och under 

neutralitet. De är motiverande att arbeta med denna utbildning och finner det på olika sätt vara 

intressant, då de själva får lära sig saker från de som befinner sig i den praktiska 

verksamheten. Detta kan tolkas som att de som ska verkställa utbildningen vill genomföra 

utbildningen och inte enbart är tvingade att verkställa denna eftersom det står i en lagtext.  

Det verkar även finnas ett intresse från de myndigheter som utbildningen vänder sig till, att 

genomgå kursen. Detta kan tänkas påverka vill hos de som ska genomföra utbildningen, om 

utbildningen mötts av ogiltighet hade det säkert inte varit lika roligt att ge den heller och 

viljan att genomföra kursen hade minskat hos verkställarna.164  

 

5.4 Övrig omgivning 

– Påverkar inställningen från omgivningen och händelser i omvärlden implementeringen? 

Politiskt stöd  

- Har politikerna visat stöd för den här utbildningen eller inte? 

Myndighetsjurist 1 menar att det politiska stödet de fått finns i lagtexten. Folkrättsexperten 

instämmer i ovanstående resonemang och påpekar att efter beslutet är fattat är det upp till 

tjänstemännen att genomföra det 165. Politiskt stöd har inte visat sig på något annat sätt. Dock 
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kunde myndighetsjurist 1 tänka sig att den oroliga omvärlden vi nu ser bidrar till efterfrågan 

av den här utbildningen. Där kan det vara så att den av politikerna bestämda försvarspolitiska 

inriktningen som beror på omvärldsläget, hjälper till att motivera tillhandahållandet av 

utbildningen.166 Handläggaren för kursutveckling tillägger att politikerna inte kollat hur de 

jobbat eller att de redovisar tillbaka, dock är det ett stöd att lagtexten finns och därför ger en 

motivation till berörda aktörer att gå utbildningen.167  

Enligt Vedung spelar det stöd som ges till reformen av de som skapade den efter att den 

godkänts för genomförande, roll för implementeringen.168 Även Sabatier och Mazmanian 

pekar på vikten av att de som skapat reformen stöttar den hela vägen genom 

implementeringsprocessen.169I detta fall verkar det dock inte spelat någon roll. Ingen av de 

fyra intervjusubjekten uppgav att de känt att de fått något ytterligare stöd från politikerna 

förutom det fattade beslutet om ändringen i Totalförsvarets folkrättsförordnings tjugonde 

paragraf. Av de givna svaren verkar det inte heller vara något som de saknat i 

implementeringsprocessen. Således har inte en uppföljning eller annat uttalande från 

politikernas håll spelat någon roll för implementeringsprocessen. Politikerna verkar alltså inte 

varit med under processens gång och försökt styra implementeringen.   

Andra myndigheter och intresseorganisationer 

- Har andra myndigheter och intresseorganisationer visat intresse för utbildningen eller 

inte? 

Handläggaren för kursutveckling menade att det var lätt att hitta föreläsare till kursen, vilket 

tyder på intresse. Från alla tillfrågade organisationer, samt från deras egen myndighet har 

föreläsarna ställt upp utan problem.170 Myndighetsjurist 2 säger att de beredskapsansvariga 

myndigheterna känts väldigt intresserade och utvärderingarna de fått från de genomförda 

utbildningarna har varit bra.  Ingen har skrivit i utvärderingarna att det varit ointressant. Det 

var snarare så att det var flera tyckte att kursen varit för kort. Dock hade personen inte upplevt 

att folk hade ringt och frågat om när nästa utbildningstillfälle i folkrättens regelverk i krig och 
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under neutralitet skulle äga rum.171 Myndighetsjurist 1 har inte heller stött på något motstånd 

från andra. Personen pekar särskilt på intresset från de äldre juristerna på exempelvis 

länsstyrelserna som jobbat med dessa frågor tidigare och hur positiva de var till utbildningen. 

Även personens chef har varit väldigt positiv till arbetet med utbildningen.172 

Folkrättsexperten är tveksam till att andra myndigheter och intresseorganisationer ens vet om 

att utbildningen finns. Ingen har talat med eller frågat folkrättsexperten om utbildningen.173 

Vedung pekar på att medhåll eller opposition från andra myndigheter och 

intresseorganisationer har en påverkan på verkställandet, då andras åsikter har en inverkan på 

viljan att implementera. 174 Andra intressenter kan även på olika sätt hindra en 

implementeringsprocess som de inte vill ska genomföras.175 I det här fallet verkar åtminstone 

de bevakningsansvariga myndigheterna och särskilt länsstyrelsernas folkrättsliga rådgivare 

vara positivt inställda till genomförandet av utbildningen. Även om andra aktörer inte verkar 

hört av sig till verkställarna för denna folkrättsliga utbildning om när kursen skulle gå nästa 

gång, har MSB kunnat ha kursen och i kursutvärderingarna har responsen varit positiv och 

efterfrågan om mer utbildning har gjorts. Det faktum att det verkar vara relativt lätt att få tag 

på föreläsare tyder även på ett intresse från andra organisationer och myndigheter. 

Folkrättsexperten är samtidigt tveksam till att det finns en kännedom om den här kursen i 

samhället, förutom till den krets som utbildningen vänder sig till.176     

Det verkar som att det finns ett intresse från andra myndigheter och intresseorganisationer för 

den här utbildningen, även om det kanske inte sträcker sig utanför den berörda kretsen av 

särskilt de olika länsstyrelsernas folkrättsliga rådgivare. De verkar positivt inställda, vilket 

även gör det roligt och motiverande att genomföra den här kursen eller utbildningen, i alla fall 

enligt de intervjuer som denna författare gjort. Även här tycks detta intresse kunna påverka 

viljan att genomföra implementeringen, om de myndigheter som kursen vänt sig till varit 

ointresserade av utbildningen och det därför varit svårt att få ihop kursdeltagare, hade säkert 

viljan att genomföra utbildningen även minskat. Detta särskilt när de som ska implementera 

utbildningskravet från den tjugonde paragrafen på MSB har andra uppgifter som också ska 

genomföras, vilket då kunde gjort att verkställarna upplevt att de slösat sin tid på denna 
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utbildning, även om de varit tvungna att ge en utbildning ändå eftersom det står i lagen. Dock 

kan det tänkas att utbildningen enbart skulle varit ”en länk till en timmes onlinekurs”177om 

responsen varit annorlunda. Således kan det sägas att en positiv inställning från andra berörda 

myndigheter påverkat implementeringen.   

Media 

- Har media visat intresse för utbildningen eller inte? 

Handläggaren för samordning svarade att media inte uppmärksammat utbildningen. De hade 

lagt ut en egen annons på MSB:s intranät första året kursen gick. De hade kunnat kontakta 

pressen på något sätt om de hade velat, men media uppmärksammade det inte.178 

Folkrättsexperten har inte heller upplevt något intresse från media.179 

Vedung pekar även på stödet från media som en viktig faktor vid implementering. En positiv 

opinion från massmedia förstärker viljan att implementera, då implementeraren känner att de 

har stöd.180 Media verkar inte uppmärksammat utbildningen alls och folkrättsexperten 

ifrågasätter om massmedierna känner till utbildningen över huvud taget.181 Den uteblivna 

responsen från medierna verkar inte heller berört de som ska implementera nämnvärt. Således 

har media inte påverkat implementeringsprocessen alls heller.  

Säkerhetspolitiska händelser i omvärlden 

- Har den oroliga omvärlden med exempelvis ökad rysk aggressivitet och terrorhot 

påverkat efterfrågan av den här utbildningen eller inte?  

Handläggaren för kursutveckling menar att det är svårt att säga om händelser i omvärlden 

påverkat verkställandet av kursen. Hittills har det inte varit så.182 

Enligt myndighetsjurist 1 kan det faktum att det var svårare att få ihop kursdeltagare det här 

året bero på att myndigheterna varit pressade av flyktingströmmen under hösten. Något som 

kan gjort att det inte finns tid att gå någon slags utbildning över huvud taget hos 

myndigheterna. Det är svårt att säga vad det är som bidragit till efterfrågan av kursen, men 

myndighetsjurist 1 tror ändå att om omvärldsläget som det är nu kommer hålla i sig, så 

                                                      

 

177 Myndighetsjurist 2. Gruppintervju 03-12-2015. 
178 Handläggare för kursutveckling. Gruppintervju 03-12-2015. 
179 Folkrättsexpert. Intervju 09-12-2015. 
180 Vedung, 1998, 192 
181 Folkrättsexpert. Intervju 09-12-2015. 
182 Handläggare för kursutveckling. Gruppintervju 03-12-2015. 
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kommer efterfrågan av utbildningen även öka. Det kan dock också handla om hur de gör 

reklam för utbildningen. Enligt personen vore det bästa om inga hemska saker hände i 

världen, men tyvärr gör det de. Ett skärpt läge i omvärlden och en ökad hotbild innebär en 

ökad aktualitet av folkrättens regler, efterfrågan av utbildningen växer och att det känns mer 

motiverat att hålla i den. 183 

Myndighetsjurist 2 kopplar samman behovet av kunskap inom folkrättens område med det 

civila försvaret och återuppväckandet av det. Det civila försvaret i sin tur har återuppväckts på 

grund av omvärldsläget och den nya försvarspolitiska inriktningen som slagits fast. 

Deltagarna gör även sådana reflektioner under utbildningen. Dock menar personen att det är 

svårt att riktigt veta, men genom sammankopplingen med civilt försvar, påverkar 

omvärldsläget genomförandet.184 

Folkrättsexperten menar att i och med att fokus allt mer har kommit att ligga på 

territorialförsvar (försvaret av Sveriges gränser) den senaste tiden, lyfts dessa frågor om 

folkrätt upp mer och blir relevanta. Att fokus kommit att ligga mer på totalförsvar och 

territorialförsvar kan kopplas samman med att omvärldsläget har blivit alltmer oroligt. Vid 

skapandet av det scenario som användes under kursen var det förankrat i omvärldsläget för att 

det skulle bli så verkligt som möjligt.185  

 

Vedung pekar på att den yttre omgivningen i omvärlden och händelser som sker där, även det 

har en inverkan på implementeringsresultatet.186 Intervjusubjekten verkar generellt tycka att 

säkerhetspolitiska händelser i omvärlden har en påverkan på efterfrågan av denna folkrättsliga 

utbildning, även om de säger det på lite olika sätt. Säkerhetspolitiska händelser har således en 

påverkan på efterfrågan av denna utbildning, vilket i sin tur påverkar intresset för 

utbildningen av de som den vänder sig till, då oroligheter i omvärlden gör att folkrättslig 

utbildning i krigets lagar framstår som mer och mer relevant och aktuellt, då ett krig kan 

närma sig Sveriges gränser. Detta gör även att utbildningen framstår som mer relevant och 

motiverande för de som ska genomföra den, då det som tidigare nämnts, kan tänkas vara så att 

en kurs som ingen vill gå, inte är motiverande att skapa.  

                                                      

 

183 Myndighetsjurist 1. Gruppintervju 03-12-2015. 
184 Myndighetsjurist 2. Gruppintervju 03-12-2015. 
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Genom den nya försvarspolitiska inriktningen som beslutats av bland annat regeringen kan 

det sägas att de politiska beslutsfattarna utövat indirekt styrning i det här fallet.187 Detta då 

återupplivandet av de civila försvaret verkar vara vitalt för att det verkligen ska finnas ett 

behov av en folkrättslig utbildning hos de bevakningsansvariga myndigheterna.188 Denna 

uppväckning är tätt sammankopplad med den försvarspolitiska inriktningen som föreskrev en 

återgång till det civila försvaret. Regeringen har satt upp ett ramverk som skapar ett behov av 

folkrättslig utbildning i krigets lagar, vilket underlättar för MSB att hålla utbildningen 

eftersom de bevakningsansvariga myndigheterna hamnar under press att ha dessa folkrättsliga 

kunskaper. Den försvarspolitiska inriktningen kan alltså sägas skapa ett civilt behov av 

folkrättsliga kunskaper i krigets lagar.        

 

6. Diskussion  

Genomförandet av ändringen i totalförsvarets folkrättsförordnings tjugonde paragraf om att 

MSB ska erbjuda de bevakningsansvariga myndigheterna grundläggande utbildning i 

folkrättens regelverk i krig och under neutralitet, kan således sägas vara uppfyllt i enlighet 

med lagtexten. De erbjuder en utbildning i folkrättens regelverk i krig och under neutralitet 

som ger grundläggande kunskap i ämnet. Det är svårare att säga om implementeringen kan 

anses vara god. Enligt Lundquist kan de vara svårt att mäta en god/lyckad implementering. 

Han frågar sig om uppfyllandet av implementeringen måste vara ett hundra procent eller om 

det räcker med en mindre procentuell måluppfyllnad för att genomförandet ska anses vara 

lyckat.189 Både Sabatier190 och Erlandsson menar att en implementering kan ses som god utan 

att alla valda implementeringsfaktorer uppfylls. 191  Detta överensstämmer med de upptäckter 

denna uppsats gjort, då exempelvis genomförarna i det här fallet inte fått politiskt stöd genom 

hela implementeringsprocessen, men denna brist på politiskt stöd verkar inte nämnvärt 

påverkat implementeringen av utbildningen. Lundquist säger dock inte att det är omöjligt att 

mäta lyckad implementering. Det enklaste sättet att mäta lyckad implementering är att titta på 

styrningen eller instruktionerna som finns från beslutsfattarna, i detta fall lagtexten och de 

arbeten som ligger bakom denna. Genom att titta på de resurser och den information som 

beslutsfattarna ger till MSB, saker som kan mätas, går det att se om detta är en lyckad 

                                                      

 

187 Sannerstedt, 20 
188 Myndighetsjurist 2. Gruppintervju 03-12-15. 
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190 Sabatier, 28 
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implementering.192 I det här fallet var informationen i lagtexten tydlig men ospecificerad, 

vilket gjorde att verkställarna hos MSB var fria att agera som de ville så länge de erbjöd en 

grundläggande utbildning i folkrättens regler i krig till de bevakningsansvariga 

myndigheterna. Beslutsfattarnas styrning av verkställarna är således inte stor. Skulle 

styrningen varit direkt hade det stått mer specificerat hur utbildningen skulle se ut och vad den 

skulle innehålla. Trots att styrning inte varit entydig har dock implementeringen genomförts 

ändå. Myndighetsjurist 2 tar upp i gruppintervjun att Totalförsvarets folkrättsförordning som 

sådan är väldigt grundläggande och att de egentligen skulle kunnat erbjuda utbildning genom 

en länk till en onlinekurs som hade kunnat genomföras på en timme, eftersom lagtexten är så 

ospecificerad.193 Det faktum att de inte gör det, utan erbjuder en kurs på flera dagar, samtidigt 

som de tar in utomstående experter i ämnet som föreläsare/scenariohållare, 194 visar på ett 

engagemang som kan tyckas gå utöver det som lagtexten eftersträvar. Något som tyder på en 

lyckad implementering.    

En annan anledning till varför implementeringen kan anses vara god, förutom det delvisa 

uppfyllandet av de olika påverkansfaktorerna, är att folkrättsexperten tycker att det är rätt 

saker som tagit upp under kursen för att det ska kunna räknas som grundläggande och i 

egenskap av folkrättsexpert väger denna persons åsikt tungt195.  

 

Implementeringen är även genomförd och det finns någon substans i utbildningen. Den finns 

inte enbart på pappret, det finns något ordentligt bakom orden, som Callerstig/Lindholm 

påpekar.196 Utbildningen genomförs av experter på det folkrättsliga området, där riktiga 

lagverk tas upp och utbildning anpassas i den mån möjligt för att det ska vara relevant för 

målgruppen (civila, bevakningsansvariga myndigheter) som kursen vänder sig till. 197  Även 

detta tyder på att det är mer än bara en genomförd implementering och att genomförandet kan 

ses som gott.  

Det som kanske talar emot en god implementering är att denna utbildning i första hand under 

de två gånger som kursen har gått, har riktat sig mot länsstyrelsens folkrättsliga rådgivare 

                                                      

 

192 Lundquist, 1987, 35 
193 Myndighetsjurist 2. Gruppintervju 03-12-2015. 
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(jurister).198 Dessa är visserligen del av målgruppen bevakningsansvariga myndigheter, men 

de finns många fler myndigheter som räknas in i kategorin som bevakningsansvarig 

myndighet, exempelvis Livsmedelsverket.199 Under intervjuerna framkom det också att 

planerna fanns att ändra utbildningen i framtiden så den inte enbart skulle vända sig till 

jurister, eftersom det inte krävs att man är jurist för att kunna arbeta med folkrättsliga frågor. 

Tanken med att först och främst ha en utbildning för jurister var att det skulle vara en 

definierbar grupp som utbildningen kunde prövas på. 200 Villigheten att ändra på den för att 

den ska kunna nå flera personer på de bevakningsansvariga myndigheterna, visar ändå på att 

de är medvetna om problemet. Detta kan ses i led med tidigare forskares argument att det kan 

vara fördelaktigt att titta på hur implementeringen fungerat på ett tidigt stadium, som det är i 

det här läget när kursen enbart gått två gånger. Problem som identifierats i ett tidigt 

implementeringsstadium kan förändras för att implementeringen ska förbättras i framtiden.201  

Vid genomgången av materialet och de fyra påverkansfaktorerna visade det sig att faktorerna 

förstå, kan och vill var uppfyllda, då det fanns en tillfredsställande förståelse för vad som 

skulle göras, det fanns ingen resursbrist vare sig det gäller kunskap, pengar, personal eller tid 

och verkställarna var motiverade och tyckte att det var kul att arbeta med utbildningen. Dock 

visade det sig vid analysen av faktorn övrig omgivning att det inte var av betydelse för 

implementeringen om de som skulle implementera hade stöd från media eller politikerna 

under implementeringsprocessen. Detta är en intressant iakttagelse då både Vedung och 

Sabatier/Mazmanian202 pekar på att stödet av politiker och media genom hela 

implementeringsprocessen är viktigt för att implementeringen ska falla väl ut.203 I detta fall 

verkar inte de som är delaktiga i genomförandet av denna utbildning eftersträvat sådant stöd 

heller. Det kan bero på att de som skapar och genomför utbildningen inte fick någon respons 

alls från vare sig media eller politiker under implementeringens gång. Således vet inte de som 

ska verkställa utbildningen om det finns någon negativitet mot deras implementering, men det 

vet inte heller om det finns några positiva åsikter. Implementeringen kan då ändå genomförts 

utan vetskapen om medias och politikernas åsikter eftersom de varken blivit motarbetade av 

negativitet eller blivit psykologiskt hjälpta av att de fått starkt stöd. Hade media och 

                                                      

 

198 Handläggare för kursutveckling. Gruppintervju 03-12-2015 
199 Bilaga till Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.  
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politikerna uppmärksammat detta på andra sätt kunde implementeringsprocessen fått en annan 

utgång.  

Top- down perspektivet på implementering föreskriver att styrningen från beslutsfattare till 

genomförare är viktigt och att tolkningsutrymmet av lagen gällande vad som ska göras är 

litet.204 I det här fallet kan dock detta diskuteras. De intervjuade uppgav att de tyckte att 

paragraf tjugo var tydlig, men samtidigt ospecificerad. Totalförsvarets folkrättsförordnings 

tjugonde paragraf är grunden till framtagandet av denna utbildning.205 Dock ger den utrymme 

för mycket tolkning till de som ska implementera. Alltså har Totalförsvarets 

folkrättsförordning tjugonde paragraf styrt denna utbildning vilket är vad uppifrån-och ned 

perspektivet förespråkar, men samtidigt har ett utrymme för tolkning lämnats i lagtexten till 

de som ska genomföra denna utbildning, vilket ett nedifrån-och upp perspektiv talar för. 

Således har både lagtexten och de som implementerat denna utbildning båda haft en påverkan 

på implementeringsprocessen. Detta är en intressant upptäckt, där genomförare i ett steg av 

implementeringen blivit beslutsfattare också, när de har fått till uppgift att genomföra något 

med icke-specificerat ramverk från lagtexten. Detta stärker Elisabeth Englundhs tes om att 

rollerna mellan beslutsfattare och genomförare ibland inte alltid är självklar.206 

En annan intressant upptäckt vid analysen av de fyra påverkansfaktorerna var att det ändå 

verkar som att säkerhetspolitiska händelser i omvärlden, exempelvis den ökade ryska 

upprustningen och den senaste tidens ökade terrorhot påverkat 

implementeringen/genomförandet av MSB:s folkrättsliga utbildning. Även om 

intervjusubjekten inte säkert kunde säga vad det var som påverkat efterfrågan av den här 

utbildningen, påpekades sammankopplingen av folkrättslig kunskap med en återuppväckelse 

av det civila försvaret.207 Det civila försvaret väcktes återigen till liv för att det 

säkerhetspolitiska läget för Sverige har försämrats de senaste åren med ökade hotbilder från 

både andra länder och terrororganisationer.208 Det är nästan enbart genom att peka på en 

återuppväckelse av det civila försvaret och att ge varje myndighet uppgifter i detta försvar, 

som ska agera stödjande till försvarets enheter vid höjd beredskap eller krig, som det går att 

motivera varför kunskap i folkrättens regelverk i krig är relevant för de bevakningsansvariga 
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myndigheterna. Annars är det bara kunskap som kan vara bra att kunna, vilket kanske inte är 

motiverande för myndigheter som har annat på sitt bord att genomföra.209 Således verkar 

händelser i omvärlden påverka särskilt efterfrågan av den här utbildningen genom det behov 

av utbildningen som skapas genom det civila försvaret. Något som i sin tur återuppväcktes 

efter beslut i den nya försvarspolitiska inriktningen.210   

 

Omvärldsläget kan även tänkas påverka faktorerna kan och vill. Detta då omvärldsläget 

verkar vara motiverande för att genomgå denna utbildning och som det tidigare sagts så är det 

antagligen inte motiverande att skapa och genomföra en kurs som ingen är intresserad av. Vill 

påverkas av omvärldsläget i det här fallet. Samtidigt skulle det inte gå att genomföra den här 

kursen om inga deltagare ville gå den, eftersom det är deltagarna själva som finansierar 

utbildningen.211 Något som tyder på att händelser i omvärlden även påverkar kan. Då 

Lundquists faktorer kan, vill och förstår inte naturligt inrymmer argumentet att omvärlden på 

något sätt påverkar dessa212, kan denna text kanske ses som ett försök att öppna upp dessa 

faktorer för att inrymma argumentet att påverkan från händelser utifrån kan ha en inverkan på 

genomförandeprocesser genom särskilt kan och vill.  

 

7. Slutsatser  

 Denna uppsats skulle besvara tre frågeställningar.  

1. Vilka kan sägas vara beslutsfattarnas avsikter med att MSB ska utveckla en folkrättslig 

utbildning i krigets lagar, enligt de förarbeten som finns till Totalförsvarets 

folkrättsförordning? 

SOU 2010:72 identifierade att det rådde en brist på kunskap i folkrättens regelverk i krig och 

under neutralitet i de bevakningsansvariga myndigheterna.213 Detta är problematiskt eftersom 

Sveriges internationella folkrättsliga åtaganden föreskriver att även civila myndigheter ska 

känna till dessa regelverk. Eftersom MSB redan hade ett ansvar att samordna den folkrättsliga 

utbildningen i de bevakningsansvariga myndigheterna ansågs det relevant att MSB fick utökat 

ansvar inom området. Då myndigheterna uppenbarligen inte klarade av eller ville utbilda sina 

                                                      

 

209 Myndighetsjurist 2. Gruppintervju 03-12-2015. 
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medarbetare i detta regelverk fick MSB uppdraget att tillhandahålla en grundläggande 

folkrättslig utbildning.214 Grundläggande för att den skulle passa alla myndigheter oavsett 

arbetsområde och för att det skulle vara omöjligt för MSB att skapa en utbildning som 

passade alla olika myndigheters verksamhet. Detta då de enskilda myndigheterna har ansvaret 

att vidareutbilda sina anställda på de delar av lagverket som är särskilt relevant för dem. 

Således kan det sägas att beslutsfattarnas avsikter med utbildningen är att öka kunskapen om 

folkrättens regelverk hos berörda civila myndigheter genom att se till att MSB stöttar dem 

åtminstone i det grundläggande kunskapssökandet.   

2. Hur implementeras de folkrättsliga kunskapskraven om folkrättsliga regelverk i konflikt 

och neutralitet hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap?  

MSB har de senaste två åren erbjudit en utbildning i folkrättens lagverk i krig och under 

neutralitet till särskilt länsstyrelsens folkrättsliga rådgivare, men den har även delvis varit 

öppen för andra bevakningsansvariga myndigheter.215 I framtiden finns det tankar på att ändra 

på utbildningen så den passar även för de som inte är jurister på de bevakningsansvariga 

myndigheterna. Under utbildningen presenteras de viktigaste grundläggande lagverken inom 

området, som Genèvekonventionerna och tilläggsprotokollen. Dessa genomförs av 

folkrättsexperter och förutom föreläsningar är det även scenarioövningar där potentiellt 

verkliga scenarier arbetas igenom. Således implementeras totalförsvarets folkrättsförordning 

tjugonde paragraf hos MSB om att de ska erbjuda grundläggande utbildning i folkrättens 

regelverk i krig och under neutralitet till de bevakningsansvariga myndigheterna.216 Det kan 

även sägas att implementeringen är god, då genomförarna tagit utbildningen till en nivå som 

överskrider kraven i lagverket som reglerar utbildningen.  

3. Hur har faktorerna kan, vill, förstå och övrig omgivning, påverkat implementeringen av 

Totalförsvarets folkrättsförordning? 

Förstå har påverkat på ett sådant sätt att det lägger grunden för implementeringen, då förstår 

handlar om förståelsen av det lagverk som ska genomföras.217 Det sätter upp ramarna för vad 

det är som ska verkställas. De som implementerat i det här fallet visar på att de har förstått 

vad det är som de ska genomföra, vilket också tyder på att beslutsfattarna gjort en lagtext som 
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är tydlig att förstå. Kan reglerar de resurser (ekonomiska, kunskapsmässiga, tidsmässiga och 

personella) som finns tillgängliga för genomförandet av lagtexten. Även här har det visat sig 

att det inte funnits några påtagliga brister, vilket underlättat implementeringen. De som ska 

implementera visade sig även vara villiga/ motiverade att genomföra denna utbildning, vilket 

är en förutsättning för genomförande. Om viljan saknas att verkställa något, kommer det med 

stor sannolikhet bli dåligt eller inte bli gjort alls.218  

Faktorn övrig omgivning har haft inverkan då händelser i omvärlden som påverkar Sveriges 

säkerhet negativt, är det som motiverar till en uppväckning av civilt försvar, vilket i sin tur 

motiverar behovet av folkrättslig utbildningen hos myndigheterna. Utan en motivation till att 

gå utbildningen blir det svårt att genomföra kursen, då dålig uppslutning till kursen kan leda 

till motivationsbrist hos de som ska arrangera utbildningen, samt en resursbrist då det är 

deltagarna själva som genom sin kursavgift finansierar kursen.  

Beslutsfattarna (regeringen) har inte försökt styra implementeringen nämnvärt. De har lämnat 

tolkningsutrymme till verkställarna att genomföra utbildningen som de vill då den styrande 

lagtexten är ospecificerad, de inte bestämt hur eller när utbildningen ska vara. De har inte 

heller följt upp hur implementeringen har gått.    

Trots att det funnits ett motstånd mot genomförandet av denna utbildning hos MSB då de ville 

ha en tydligare koppling till civilt försvar och då de uppgav att det var svårt att motivera andra 

myndigheter till att genomföra utbildningen, har utbildningen genomförts. Eftersom att 

implementeraren kan genomföra reformen, vill implementera den och förstår vad det är som 

ska verkställas, samtidigt som händelser i omvärlden/övrig omgivning haft en inverkan på 

genomförandet och efterfrågan av denna utbildning, då denna är tätt kopplad till civilt försvar 

vilket återuppstått för att omvärldsläget försämrats, har utbildningen i folkrättens regelverk i 

krig genomförts.  

 

Denna uppsats gör inte anspråk på att ge den enda förklaringsmöjligheten som finns till varför 

implementeringsprocessen i detta fall blev som det blev. Denna uppsats undersöker ett 

perspektiv på MSB:s implementering av Totalförsvarets folkrättsförordning genom att belysa 

top down-perspektivet. Således finns det andra förklaringsmöjligheter till fenomenet, som 

denna uppsats inte tar upp.   
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Till sist kan det påpekas att det finns mycket övrig forskning som kan göras på detta område. 

Fortsatt forskning inom ämnet skulle kunna vara att studera hur andra länder implementerar 

denna fråga om folkrättsligutbildning i samhällets civila grenar och göra en jämförande studie 

på det. Det skulle även vara intressant att dyka djupare ned i kopplingen mellan det civila 

försvaret och folkrätten och titta på hur detta samband hänger ihop när uppgifterna och målet 

med det civila försvaret framträtt tydligare. Då denna uppsats tittat på hur top-down 

perspektivet på implementering kan förklara genomförandet av den tjugonde paragrafen, vore 

det även intressant att titta på genomförandet från ett nätverksperspektiv och titta djupare på 

hur andra myndigheters inställningar till utbildningen påverkat genomförandet.  
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9. Bilaga 

Grundläggande intervjufrågor 

Allmänna frågor 

 Är det Totalförsvarets folkrättsförordning som styr MSB:s folkrättsliga utbildning? 

 Hur arbetar ni med den här utbildningen? 

 Hur ser utbildningen ut rent praktiskt? 

 Hur ofta går utbildningen? 

Förstå 

 Hur har ni tolkat att ni ska ge grundläggande kunskap i folkrättens regelverk? 

 Har ni upplevt att det varit svårt att förstå lagtexten (Totalförsvarets 

folkrättsförordning) och vad det är ni ska göra? 

Kan  

 Hur finansieras den här utbildningen? 

 Har ni någon folkrättslig utbildning? 

 Har ni haft tillräckligt med tid till genomförandet av den här utbildningen eller har ni 

känt er stressade? 

 Har ni varit tillräckligt med folk som har jobbat med utbildningen eller inte? 

Vill  

 Känns det motiverat eller omotiverat att arbeta med den här utbildningen? 

 Efterfrågar målgruppen den här utbildningen eller inte? 

Övrig omgivning 

 Har ni mött på motstånd eller intresse för utbildningen av andra myndigheter och 

intresseorganisationer? 

 Har media uppmärksammat den här utbildningen eller inte? 

 Har ni haft stöd från politikerna under genomförandeprocessen eller inte? 

 Känner ni att utvecklingen i omvärlden, exempelvis den ryska upprustningen och den 

senaste tidens terrordåd påverkat efterfrågan av den här utbildningen? 

Specifika frågor till Folkrättsexperten 

 Hur delaktig fick du vara i framtagandet av kursen? 

 Tar den här utbildningen upp rätt grundläggande regelverk på det folkrättsliga området 

eller inte? 
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