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Abstract

This essay takes the three models from Allison and Zelikow book Essence of decision and 

applies them on the Swedish defense system. After the cold war the Swedish defense system 

had to undergo changes to be a more modern defense and be able to defend Sweden against 

threats. To also be able to cooperate with other countries in peacekeeping operations the 

Swedish defense had to be reorganized. The solution was to change direction from a defense 

system that was organized for invasion to instead be a movable defense ready for any 

challenge in Sweden or abroad. This reorganization will be analyzed according to the three 

different models. 

Keywords: Försvarsmakten, Essence of decision, Organizational behavior, Governmental 

politics, Rational actor model 
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1. Inledning

ÖB (överbefälhavare) Håkan Syrén har sagt att försvarsmakten genomgår sin största 

omorganisation på 100 år och detta innebär att väldigt många och stora förändringar sker. 

Både i synen på försvarsmaktens uppgifter och vilken beredskap försvarsmakten har, dessa 

två är kopplade till varandra och står i relation. Utgångspunkten för min uppsats är den stora 

omorganisering som skett och fortfarande sker, där ett av de största besluten är att 

försvarsmakten har gått från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Insatsförsvaret är tänkt 

att kunna användas även internationellt. Just internationellt samarbete har fått en större plats i 

de senaste försvarsbesluten och försvarsmakten förväntas även ställa upp i insatser utanför 

Sveriges gränser. 

Förändringen som försvarsmakten genomgår är inte på något sätt avslutad och därmed finns 

inte något slutgiltigt resultat att analysera eller utvärdera. Detta gör också att de inte finns 

speciellt många studier gjorda på ämnet sedan tidigare och tillgången på material är 

begränsad. Försvarsmakten är den enda myndigheten som har rätt till väpnad strid och därmed 

väsentligt särskiljd från andra myndigheter. Men den osäkerhet om råder inför nästa 

försvarsbeslut, som dessutom sköts upp från hösten 2008 till våren 2009, är den min studie 

utomvetenskapligt intressant.  Det som gör min studie inomvetenskapligt intressant är att jag 

väljer att testa Allison och Zelikows teorier från Essence of decision på ett fall som inte är en 

kris eller gäller USA. 

Med min uppsats vill jag utifrån de olika försvarsbesluten på 1990-talet visa på hur Sverige 

gradvis förändrades mot ett insatsförsvar och se på de besluten som ledde fram till 

omorganisationen. För att förklara omorganisationen ska Allison och Zelikows tre modeller, 

rational actor model, Organizational model och governmental politics från boken Essence of 

decision användas. 

Försvarsmakten har genom historien legat i ofas med resten av världen och detta har speglat 

de beslut som tagits. För att möta dagens hotbild fungerar inte den gamla strukturen utan det 

var tid för en ny lösning. I denna uppsats vill jag visa på de beslut som tagits för att 

försvarsmakten ska komma från förrådet och ut på fältet. 
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1.1 Tidigare forskning

Då övergången från invasionsförsvar till ett insatsförsvar är en stor omorganisation som inte 

är helt genomförd är det svårt att dra slutsatser om vilka konsekvenser det kommer få. Eva 

Haldén gav 2007 ut boken Den svåra konsten att reformera som handlar om reformen från 

invasionsförsvar till insatsförsvar där problematiken kring reformering är det centrala. 

Haldéns forskning följer med från beslutet togs 1999 till 2006. Hennes roll är att följa med i 

utvecklingen när den sker och inte analysera det i efterhand, Haldén har varit med på samtliga 

av ÖB:s (överbefälhavare) chefsmöten när reformarbetet har diskuterats1. Haldén har endast 

en kort bakgrund till invasionsförsvaret utan har istället lagt fokus på reformeringen. Hennes 

resultat är att reformeringen mötte stort motstånd internt och reformeringen präglades av 

svårigheter, konflikter, motstånd och bristande gehör för invasionsförsvaret2. Haldéns 

avhandling börjar där min uppsats slutar det vill säga vad händer när försvarsmakten ska gå 

över från invasionsförsvar till insatsförsvar. Haldéns forskning som fokuserar på tiden efter 

beslutet togs ger en väldigt bra bild på vilka konsekvenserna blev av beslutet. Jag väljer att i 

min uppsats fokusera på vad som föranledde förändringen, ett område som jag anser bör 

belysas. 

Erna Danielsson har skrivit Är delaktighet möjligt i en byråkrati? I hennes avhandling skriver 

hon om delaktighet och svårigheten med delaktighet inför försvarsbeslutet 1995/96. 

Danielssons avhandling tar upp svårigheterna mellan aktörerna ÖB och politikerna. ÖB lägger 

fram ett förslag som sedan inte antas eftersom de finns nya aspekter att ta hänsyn till i 

beslutet. Aspekter som inte ÖB upplysts om och därmed kan inte han lägga fram ett korrekt 

förslag. Danielsson visar på att regional hänsyn tas vid försvarsbeslut och det då är svårt för 

ÖB att lägga fram de bästa förslaget ur försvarsmaktssynpunkt när politikerna även ser till fler 

aspekter än endast de som är bäst för försvarsmakten3. Danielsson fokuserar på aktörer och 

hur svårt det är med delaktighet i beslut från olika nivåer. Danielssons forskning är fokuserad 

på ett försvarsbeslut, vilka beslutsfattarna är och även vilka olika intressen som finns inom 

militären och politiken. Min studie fokuserar på det beslut som togs och tyvärr kan inte jag 

undersöka alla de förarbeten och förslag som förelåg dessa beslut. Hade detta varit ett syfte 

med min undersökning hade jag sett att de förslag som ÖB lämnade inte var det som sedan 

lades fram i propositionen. 

                                               
1 Haldén s.25
2 Haldén s.250
3 Danielsson s.297
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1.2 Centrala begrepp

Centrala begrepp i uppsatsens är Försvarsmakten, invasionsförsvar, insatsförsvar, beredskap 

och återtagningstider. Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med 

Överbefälhavaren (ÖB) som högsta chef. Myndigheten leds av ÖB och ställföreträdande 

myndighetschefen och dess centrala ledning finns i Högkvarteret. Under Högkvarteret finns 

armé-, flyg- och marinförband samt skolor och centra där förbanden utbildas som sedan finns 

till förfogande. Inom Högkvarteret finns även den operativa enheten (OPE), som leder alla 

insatser, både inom och utom landet. Till organisationen tillhör även utlandsstyrkan och 

FMLOG, utlandsstyrkan är de samlade begreppet på alla styrkor som finns utomlands. 

FMLOG, Försvarsmaktens logistik, ansvarar för underhållet till de utbildande förbanden och 

skolorna men även till de insatta förbanden4. 

Invasionsförsvar är den gamla struktur som försvarsmakten hade tidigare, även kallat 

förrådsförsvar då Sverige kunde mobilisera betydligt fler soldater än idag. Då var huvudmålet 

förmågan att möta väpnad konflikt. Insatsförsvar innebär att idag ska försvaret kunna lösa 

konflikter både i Sverige men även utomlands för att till exempel upprätthålla fredsavtal och 

ge trygghet åt civilbefolkningen i krigsdrabbade länder. Försvarsmakten har förband som 

finns i beredskap att rycka ut i händelse av en kris, både på hemmaplan och utomlands. 

Beredskap är de militära styrkor som finns tillgängliga att sättas in både i Sverige och 

utomlands med inom olika tidsramar, dessa sträcker sig från omedelbart upp till ett år. Vilken 

grad av beredskap som Försvarsmakten ska ha bestäms av regering och riksdag5. 

Återtagningstider är den tid det tar att återuppta tidigare försvarsförmåga. 

1.3 Avgränsningar

I uppsatsen förekommer försvarsbeslut 1992, 1995/96 och 1999 att analyseras efter modeller 

av Allison och Zelikow. Har valt att inte ta hänsyn till vilken regering som sitter vid makten 

vid tiden för beslutet, detta hade varit en intressant aspekt men har valt att inte lägga någon 

vikt vid den i uppsatsen. Har också valt att fokusera på de försvarsbeslut som är tagna efter

Kalla Kriget då dessa innehåller egentliga organisatoriska förändringar istället för endast

storleksmässiga. 

                                               
4 Försvarsmakten 1.
5 Försvarsmakten 2.
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1.4 Syfte

Syftet med uppsatsen är att applicera Allison och Zelikows tre modeller på försvarsmaktens 

omorganisation från invasionsförsvar till inatsförsvar och därmed se om dessa modeller kan 

användas för analys på ett fall som inte är en krissituation.

1.5 Frågeställningar

För att uppfylla syftet med uppsatsen ställer jag tre frågor. Den första frågan är Vilka är 

försvarsmaktens främsta uppgifter? Med denna fråga vill jag undersöka om även

försvarsmaktens uppgifter har förändrats sedan Kalla Kriget. Med min andra fråga vill jag i 

försvarsbesluten se Vilka argument förs fram för en övergång till invasionsförsvar? Min 

tredje och sista fråga undersöker Vad är målet för försvarsmaktens omorganisation?

1.6 Disposition

Uppsatsen inleds med en inledning och kort bakgrund av försvarsmakten och sedan 

presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar. I det andra kapitlet presenteras de tre 

teoretiska modellerna och vad som är centralt i de olika modellerna. Det tredje kapitlet är en 

empirisk analys där modellerna och empirin presenteras. De fjärde och sista kapitlet är en 

slutsats där svaren på frågeställningarna presenteras och uppsatsen sammanfattas.
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2. Teori

Boken Essence of decision gavs ut första gången 1971 och då bara med Graham Allison som 

författare. Den väckte stor uppmärksamhet när den kom ut och har sedan dess används flitigt i 

studier av utrikespolitiskt beslutsfattande. År 1999 gavs boken ut igen med Philip Zelikow 

som medförfattare. Detta eftersom nya uppgifter hade framkommit, bland annat inspelningar 

från Kennedy som tidigare varit hemligstämplade6. Boken består av tre olika teoretiska 

modeller, rational actor model , organization behavior och governmental politics. I det här 

avsnittet kommer modellerna presenteras och sedan sammanfattas i analysmodeller. Sedan 

kommer tre olika empiriska analyser av materialet presenteras. Då Allison och Zelikows 

modeller är väl utvecklade och omfattande har jag valt att sammanfatta dem och ta ut kärnan i 

modellerna för att analysera frågeställningarna. 

2.1 Rational actor model

Det främsta kännetecknet för rational actor model är att man försöker förklara internationella 

händelser genom att tolka vad målet för en stat eller regering är7. Enligt denna modell kan en 

aktör både vara enskilda personer men även en grupp människor som handlar som en enhet, 

till exempel en stat eller regeringen i en stat. Modellen ska förklara varför aktörerna har agerat 

som de gjort utifrån den information och valmöjligheter de hade. Aktörerna agerar efter olika 

alternativ och varje alternativ har olika konsekvenser, detta innebär att aktören måste 

rangordna alternativen och välja de som ger den största nyttomaximeringen. Ett beslut ger i 

sig en konsekvens som aktören sedan måste hantera och därefter agera igen. Allison och 

Zelikow har ställt upp fyra kriterier för att förklara detta.

 Mål. Aktören omvandlar alternativen till mål och konsekvenser och är därefter 

förmögen att avgöra vilket som ger den största avkastningen. Alternativen måste sättas 

i perspektiv till målen och konsekvenser.

 Alternativ. Aktören måste välja mellan alternativen som finns i en uppkommen 

situation och ta hänsyn till vilka nya alternativ som kan uppkomma till följd av 

beslutet.

                                               
6 Allison & Zelikow Förord
7 Ibid s. 13. 
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 Konsekvenser. De beslut som fattas ger konsekvenser och detta måste aktören ta 

hänsyn till.

 Val. Aktören väljer de val vars konsekvens ger bäst nytta och därmed kostar minst8.

Enligt rational actor model när de gäller stater, är händelser i utrikespolitiska frågor val 

gjorda av regeringen. Regeringen väljer de val som kommer att maximera nyttan. De beslut 

som tas för att hantera ett problem är själva fundamentet i förståelsen av det som ska 

förklaras. Allison och Zelikow ger tre koncept, de första är att regeringen agerar som en enad 

aktör och tar beslut efter samma preferenser och har ett sätt att se på de konsekvenser som 

uppstår av varje alternativ. Det andra är åtgärden väljs efter vilken strategisk situation aktören 

står inför. De hot och de möjligheter som finns ”tvingar” staten att agera. Den sista punkten är 

att agerandet är ett rationellt val och innehåller de punkter som ovan presenterats. 

Då stater agerar på detta sätt finner man svaret på varför en stat agerar som den gör genom att 

undersöka vilka valmöjligheter staten hade och vilka olika konsekvenser dessa val hade. Detta 

leder Allison och Zelikow till antaganden att: en ökning av kostnader av ett alternativ leder till 

en minskad sannolikhet att detta alternativ väljs och en minskning av kostnader av 

konsekvensen av ett alternativ ökar sannolikheten att detta alternativ väljs. 

2.1.1 Analysmodell rational actor model

Det centrala i rational actor model är följande

 Beslutsfattaren är en enad aktör.

 Beslutet som tas är nyttomaximerat och efter en rangordning av alternativen det bästa 

utifrån de alternativ som presenterats.

 Alternativ som leder till ökade kostnader innebär minskad sannolikhet att bli valt.

 De beslut som tas innebär konsekvenser som sedan beslutsfattaren måste ta hänsyn till 

i sitt fortsatta agerande. 

                                               
8 Allison &Zelikow s.18 



7

2.2 Organizational Behavior

Organizational behavior kan kort sammanfattas som val gjorda av beslutsfattare som en 

helhet, den är centralt styrd, har all fakta på bordet och är nyttomaximerad. Dock är 

beslutsfattare inte enbart en individ. Allison och Zelikow menar att inte enbart presidenten 

eller presidenten och hans stab är beslutsfattare. I Sverige får detta översättas till att inte 

enbart regeringen ensamt är delaktiga i beslutsfattande. Viktiga frågor och beslut behandlas av 

flera statliga förvaltningar och därav blir utfallet att regeringschefen har begränsade 

möjligheter att styra besluten9.  

Grundläggande analysenhet är statligt agerande. Utrikespolitiskt handlande är ett resultat av 

organisatoriska processer i tre delar. Den första är att uppkomna händelser hanteras enligt 

redan formade mönster. Vid en militär situation skickas trupper till det drabbade området där 

de enligt redan formande mönster agerar. Regeringen kan ändra lite i utkanten av den 

förutbestämda processen och eventuellt ta en del beslut i frågan men huvuddelen sköts enligt 

tidigare fastlagda rutiner. Den andra delen består av fysiska resurser i form av personal inom 

försvarsmakten som är redo för att skickas ut till främmande länder avgör vilka åtgärder 

regeringen kan använda sig av. Detta avgörs inte bara av hur många soldater som finns 

tillgängliga, dessa måste även vara utrustade och nödvändiga rutiner måste finnas på plats 

liksom materiellförsörjning. Den befintliga kapaciteten avgör alltså vilka möjligheter en 

regering har. Den tredje delen består av att beslutsfattare sällan (om någonsin) fattar beslut 

från ett tomt blad. De grundläggande besluten är som oftast redan fattade vilket begränsar 

beslutsfattarens egna val. Undantaget gäller frågor där det inte finns några tidigare beslut och 

den organisatoriska kapaciteten saknas. I de fall där beslutsfattare skapar nya rutiner eller 

skapar förutsättningar för organisationen kommer dock utfallet av detta först märkas vid 

framtida kriser än den som föreligger10. 

Aktörerna är en lös sammansättning av organisationer snarare än en monolitisk nation eller 

beslutsorgan som finns under de beslutsfattande. Stora organisationer kräver att de delas upp i 

olika ansvarsområden där dessa har en viss form av självbestämmande inom förutbestämda 

ramar. Hur organisationer genomför sina uppdrag blir ett resultat av de resurser och den 

kompetens som den besitter. Den kultur, tidigare resultat och hur man definierar framgång är 

också viktiga pusselbitar hur olika organisationer genomför sitt uppdrag. Då makt 
                                               
9 Allison & Zelikow s.143
10 Ibid s.164
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decentraliseras blir det extra viktigt med standard operating tasks (SOP) dvs standardiserade 

rutiner för hur olika situationer ska hanteras. Lika viktigt i dessa situationer är att ha tydliga 

centrala riktlinjer att följa, detta speciellt när olika organisationer ska samarbeta.  De 

möjligheter beslutsfattare har att påverka de enskilda organisationernas ”dagliga arbete” är 

små. Dock kan de besluta om den inriktning organisationen ska ta. Detta kan innefatta vilka 

uppgifter en organisation ska ha, ändra i budget för att öka eller minska en viss organisations 

ramar och i det långa loppet skapa nya organisationer11. Om en stat väljer att genomföra en 

specifik handling idag är det sannolikt att den igår såg likadan ut (eller endast marginellt skiljt 

sig) igår. De handlande som en stat genomför bygger på etablerade rutiner och SOP. Det 

typiska mönstret för beslutsfattande är att de följer etablerade rutiner och beslut från tidigare 

beslutsfattare12. 

Den redan existerande kapaciteten i en organisation gör att denna oftast väljs av beslutsfattare 

istället för att besluta om något hypotetiskt eller påhittat. Dels för att kostnaden kommer bli 

lägre men även för att den politiska viljan är högre för något som redan existerar till skillnad 

från en hypotetisk lösning. Organisationer väljer sina handlingar enligt de sitt uppdrag men 

även för sin egen säkerhet och med minsta risk för att hamna i en situation som 

organisationen inte behärskar13. Vid implementation av beslut kommer dessa att styras så de 

passar in på tidigare etablerade rutiner och enligt SOP14.  

I händelse av kris eller att nationen måste agera mot en fiende styrs deras agerande av 

organisatoriska faktorer. Dessa faktorer är mål och existerande beredskap. De ledande 

beslutsfattarna val är hur stor budget och hur mycket resurser som ska avsättas för ändamålet 

men dessa utgår ifrån de befintliga rutinerna och den befintliga organisationen15.

Genom att skifta perspektiv som i denna analysmodell och se på de på organisatoriska 

aspekter kan detta bidra till nya insikter och en annan förståelse för hur beslut fattas. Även 

vilken betydelse rutiner och SOP:s har dels för beslutsfattande men även för implementering 

visas i denna modell16. 

                                               
11 Allison &Zelikow s.166
12 Ibid s.175
13 Ibid s.177
14 Ibid s.178
15 Ibid s.182
16 Ibid s.185
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2.2.1 Analysmodell organizational behavior model

Det centrala i organizational actor model är att:

 Beslutsfattaren är en lös sammansättning organisationer och genomförandet av 
uppdragen blir ett resultat av de resurser och den kompetens som finns i 
organisationen.

 Beslut fattas enligt redan formade mönster SOP:s
 Agerande styrs av befintlig förmåga och med minsta risk för en situation som saknar 

SOP.

2.3 Governmental politics

Även Governmental Politics modellen spinner vidare på idén om att statens beslutsfattande 

inte kan ses som en aktör utan en sammansättning av olika viljor och beslutet bygger på en 

maktkamp och förhandling. 

Den grundläggande analysenheten är att beslut och handlingar är ett resultat av förhandlingar 

mellan olika enheter inom beslutsfattande. Detta innebär att de beslut som tas inte 

nödvändigtvis är en lösning på ett problem utan ett resultat av en förhandling där 

kompromisser, konflikter och olika åsikter från olika organisationer ingår. Förhandlingen blir 

sedan till ett beslut som är en kompromiss av de olika beslutsfattarnas åsikter om vad som är 

den bästa lösningen. Det nationella handlandet i internationella affärer kan innebära att de är 

hårda fighter mellan de olika aktörerna i beslutsorganet. I en analys av beslutsfattande måste 

allt officiellt handlande som kan påverka slutresultatet tas i beaktning. 

En handling som genomförts av en nation har förelagts av en förhandling med individer inom 

beslutsorganet. Governmental politics förklaringskraft finns i att avtäcka spelet bakom 

besluten, spelarna, deras ståndpunkt, förhandlingen, argumenten för och emot. De gånger när 

beslutet blir en triumf för bara en person eller en liten grupp människor analyseras de 

händelser som ledde fram till ”vinsten”. Fyra frågor sammanlänkande frågor kan ställas kring 

organisationen kring beslutsfattarna. Vem spelar? Vilka faktorer har format spelarna och vad 

är deras ståndpunkt? Vad avgör varje spelares del i beslutet? Hur kombineras spelarna och 

vilka påverkansmöjligheter har dem17?

                                               
17 Allison & Zelikow s.296
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För att förklara sin modell använder Allison och Zelikow kortspelet poker. Vilka är reglerna, 

har alla samma förutsättningar och samma information, om inte vad skiljer? Betydelsen av 

färdigheter och tidigare meriter som varje spelare har, vad tar de med sig till spelet? Hur 

fördelas korten, finns de fördelar och nackdelar med olika platser i spelet? Hur brukar 

spelarna spela, vill man vinna genom att bluffa eller är det viktigast att ha den bästa handen18? 

Spelares dvs aktörernas olika förutsättningar och val i spel gör att de kan ha signifikant 

betydelse för beslutsfattande. I det beslutsfattande spelet är det viktigt att komma ihåg att 

enskilda spelare/aktörer kan spela stor roll för slutresultatet. Olika individer har olika motiv 

och alla tillför olika saker i beslutsprocessen. Alla aktörer har för och nackdelar och dessa kan 

ändras beroende inom vilket område beslutet ska fattas eller vilken väg beslutet tar från 

problem till lösning. Beslut som tas idag eller imorgon kommer ha konsekvenser för 

framtiden, detta innebär att en beslutsfattare och en som analyserar beslut över tid fokuserar 

på olika saker. Ofta tas beslut för att lösa den omedelbara konflikten men får sedan viktiga 

konsekvenser längre fram. Varje spelare blir påverkad och formad utifrån sin plats i 

beslutsfattandet, var du sitter spelar stor roll för hur du väljer. Genom att veta var i 

organisationen en spelare finns kan du också förutse hur personen kommer att välja. Detta är 

extra tydligt i sammanhang som rör budget eller andra organisatoriska problem19. 

Sannolikheten för att militära styrkor ska sättas in i en kris ökar med antal personer i 

beslutsfattande ställning som är för en mer kraftfull användning av militära styrkor. Den högst 

beslutsfattande personen skulle sällan eller snarare aldrig välja att sätta in styrkor utan att ha 

starkt stöd från övriga organisationen. Olika individer i organisationens åsikter kan skilja 

radikalt, inte bara på grund av den plats personen har i organisationen men även vilken 

personlighet man har. Ledarna för Försvarsmakten har konsulterats före ett beslut om att sätta 

in militära styrkor, skulle dessa avråda en sådan insats skulle den inte bli av20.   

Detaljerad information om de olika åsikterna hos beslutsfattarna är sällan något som finns 

tillgängligt snart efter ett beslut fattats. I officiella dokument finns sällan den typen av 

information med utan informationen måste komma från beslutsfattarna själva. Nackdelen med 

detta är att de är svårt att få en samlad bild, dels eftersom att tiden gör att minnet inte är lika 

starkt eller att personen i fråga inte längre har lika starka åsikter i frågan21. Modell tre visar 

                                               
18 Alisson & Zelikow s.305
19 Ibid s.305 f
20 Ibid s.311 f
21 Ibid s.312
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hur man kan sortera bevis och upptäcka eventuella luckor. Officiella dokument kan ge en 

tecknad bild av händelseförloppet men andra informationskällor fyller i färgen på bilden22. 

2.3.1 Analysmodell governmental politics
Governmental politics förklaras utifrån följande ståndpunkter

 Beslutsfattande är ett resultat av förhandling mellan olika enheter i organisationen och 
därmed kan beslutet vara en kompromiss snarare än en lösning på problemet.

 Enskilda aktörer i organisationer kan med sina olika förutsättningar ha stor betydelse 
för beslutet.

 Beslutsfattares olika fokus innebär olika synsätt, en som ser beslutets påverkan över 
tid gör antagligen en annan bedömning än en aktör som vill lösa den omedelbara 
krisen.

 Genom att de till varje enskilds aktörs plats i beslutsorganisationen går det att förutse 
aktörens val. 

3. Metod och material 

Metoden som kommer att användas för att bearbeta materialet till uppsatsen är en kvalitativ 

textanalys. Anledningen till att jag valde denna metod är att genom en analys av textens delar, 

helhet och kontext får man fram det väsentliga innehållet för just det studien syftar till23. De 

politiska beslut som fattats i frågan kommer studerats utifrån propositioner och beslut från 

regering och riksdag. Den kvalitativa textanalysen är en vanlig metod som ofta används vid 

denna typ av studier eftersom jag kommer ta fram det som är väsentligt i de valda texterna 

och använda detta för min analys. I texterna letar jag efter argument och klargöra den 

tankestruktur som finns i försvarsbesluten. Textanalysen i min uppsats är en systematisk med 

syftet att klargöra tankestrukturen som finns hos beslutsfattarna. Målet är att lyfta fram det 

väsentliga och göra innehållet begripligt i de texter jag valt24. 

Urvalet av materialet är en avvägning av att leta brett eller smalt, jag har valt att endast ta upp 

försvarsbesluten 1992, 1995/96 och 1999. För att få en bredare bild skulle utredningar och 

förarbeten av beslutet också kunnat analyseras men jag har valt att gå djupare på besluten 

istället för att göra en överblick av ett bredare material. Det optimala är att analysera allt 

relevant material men praktiska begränsningar gör detta till en omöjlighet. Därför har jag valt 

                                               
22 Ibid s.313
23Allison  Zelikow s.233
24 Ibid s.238
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att enbart ta i beaktande de försvarsbeslut som tagits. I analysen av mitt material har jag 

använt mig av de olika teoriernas analysmodeller och det centrala i dessa för att se vilka 

argument som talar för respektive teori och som besvarar mina frågeställningar. 

Materialet som kommer behandlas är offentliga texter från regeringen och försvarsmakten. 

Detta är primärmaterial och med primärmaterial avser jag material som kommer direkt från 

Försvarsmakten eller regeringen, detta material är till största del utlagt på deras respektive 

hemsidor. Huvuddelen av materialet är propositioner och beslut. Dock har jag med en artikel 

från Totalförsvarets forskningsinstitut som bra förklarar hur försvarsmakten har utvecklats 

och hur det såg ut tidigare. Jag har även valt att använda mig av Birgitta Rydéns avhandling 

om implementation i försvarsmakten. 

Jag har valt att designa min studie som en fallstudie med försvarsmakten som analysobjekt 

dvs mitt fall. I undersökningar där ”varför” frågor ställs är fallstudien en bra metod och även 

då aktuella skeenden analyseras och relevanta beteenden inte kan manipuleras25. Då jag till 

största del väljer att analysera försvarsbeslut stämmer detta väl in på min studie. Fallstudien är 

också en bra design då frågor som hur och varför ställs och då forskaren inte har någon 

kontroll över materialet26. 

I en förklarande studie finns de tre olika typer, en teoriprövande, teorikonsumerande och 

teoriutvecklande studier. I mitt fall passar den teorikonsumerande27. Där står ett enskilt fall i 

centrum, då tar man hjälp av befintliga teorier och förklaringsmodeller för att förklara vad 

som skedde i just detta fall. Detta stämmer väl in på den undersökning som jag planerat göra 

eftersom min huvudfråga syftar till att svara på vad som ledde fram till den stora 

omorganisation som försvaret genomfört och fortfarande genomför. 

Jag har valt att istället för att ha en uppstyltad uppsats med tre tydliga delar av teori, empiri 

och analys istället göra ett integrerat empiri och analysavsnitt. Detta väljer jag för att få en 

helhet i texten och ge en direkt förståelse för Allison och Zelikows modeller. Detta är ett 

liknande upplägg som i Essence of decision och det blir intressant att ta reda på om hans 

modeller och tankesätt kan appliceras på ett fall som inte gäller USA eller en kris. Att jag trots 

                                               
25 Metodpraktikan s.121
26 Yin s.27
27 Metodpraktikan s.42
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allt väljer att använda mig av en teori som normalt sätt används för krisanalys är att jag tror att 

det finns gemensamma nämnare i hur ett försvar planeras och upprätthålls och hur de används 

i kris. Målet med ett försvar och att ständigt se över försvaret är att de ska kunna användas om 

en eventuell krissituation uppstår och Sveriges territorium måste försvaras. Vid ett 

försvarsbeslut tas den aktuella hotbilden i beaktande och den potentiella fienden analyseras.  

De modeller som Allison och Zelikow format är hur USA hanterade en krissituation och 

varför beslutsfattarna tog de beslut som de gjorde och deras analyser av hur deras fiende 

skulle agera. Därför anser jag att dessa scenarion inte kan stå allt för långt ifrån varandra fast 

mitt fall är i fredstid och modellerna i kristid. 

4. Bakgrund

Efter första världskriget var tillförsikten i Sverige god att freden skulle bevaras och stora 

nerdragningar gjordes inom försvaret. Dock med reservationen att de skulle gå att rusta upp 

igen vid behov. Redan 1936 togs det beslut på att de skulle upprustas i Sverige men detta gick 

inte tillräckligt fort för att göra någon skillnad vid kriget. Detta kom att prägla svensk 

försvarspolitik under lång tid28. 

Svensk försvarspolitik har under större delen av Kalla Kriget och tiden efter det varit i ständig 

otakt med resten av världen. Efter andra världskrigets slut fanns politisk enighet om att 

Sverige var i behov av ett starkt försvar som kunde försvara landet vid ett eventuellt nytt krig. 

De försvarsbeslut som togs år 1948 höll i hela tio år. Under denna tid ökade försvarsanslagen 

med nästan 70 %, i förhållande till statsbudgeten har anslaget aldrig varit så stort som då. 

Syftet med försvarsmakten var att med militära medel kunna bekämpa ett eventuellt nytt krig. 

Denna fas varar i nästan 20 år innan enigheten spricker och hotet om ett nytt krig blir mindre. 

I försvarsbeslutet 1972 beslutas det för första gången sedan upprustningen började att man 

åter igen skulle börja dra ner på försvaret, de var inte längre befogat att ha kvar den höga 

beredskapen. Även ekonomin spelade in, kostnaderna ökade fortfarande men dock inte lika 

snabbt som på 1950-talet när ökningen var som störst29. År 1979 blev bristerna i den militära 

förmågan uppenbar och därmed började upprustningen igen, när denna var klar var i praktiken 

                                               
28 Pallin 2004 
29 Ibid
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kalla kriget slut och Sverige var i ofas med resten av världen som redan rustat ner30. Det var 

först efter Kalla Kriget som några egentliga förändringar skedde i svensk försvarspolitik. 

5. Empirisk analys

5.1 Förklaring genom Rational actor model

I detta avsnitt kommer rational actor modellen testas på det svenska försvarets 

omorganisation och de besluts som togs från Kalla krigets slut. 

5.1.1 Försvarsbeslut 1992

De första försvarsbeslutet efter Kalla Kriget kom 1992 men innehöll egentligen inte några 

större förändringar rent organisationsmässigt. Fortfarande var försvarets huvuduppgift att 

kunna försvara riket vid ett anfall och Sverige skulle fortfarande ha en god beredskap. Det

mest anmärkningsvärd var att man antog en anpassningsprincip. Detta innebar att försvaret 

skulle vara anpassat till rådande världsläge, och lätt kunna förändras i takt med hotet 

förändrades. Eftersom det politiska läget i världen var spänt på många ställen och det var svårt 

att förutse vad som skulle ske valde man att satsa på ett försvar som var lätt att anpassa efter 

rådande världsläge.  Detta bestämdes genom att man beslutade om en ettårig 

återtagningsperiod. På högst ett år skulle försvaret kunna upprustas och förbanden skulle vara 

helt krigsdugliga31. I propositionen står följande:

"Efter en högst ettårig återtagningsperiod skall alla väsentliga delar av totalförsvaret kunna 

utnyttjas med full effekt omedelbart efter mobilisering"32.   

Enligt rational actor model väljer aktörerna, i detta fall är det regeringen, det 

nyttomaximerande alternativet. Eftersom det politiska läget i världen fortfarande var spänt var 

det inte rimligt att nedrusta för mycket och riskera att hamna i samma läge som innan andra 

världskriget. Då startades en upprustning men den hann inte bli färdig i tid. Men ett starkt 

försvar kostar pengar och för att ändå kunna spara pengar på försvaret väljs en medelväg som 

innebär nedrustning men det ska kunna gå att återta full duglighet inom ett år. Kostnaden för 

olika förslag mäts inte enbart i pengar, risken med en för kraftig nedrustning är att stå utan 
                                               
30 Ibid 
31 Prop. 1992/93:100 bil. 5, s.13.
32 Ibid.s.13
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försvar den dagen de behövs. Detta är inget alternativ för regeringen utan man väljer istället 

en medelväg genom att rusta ner men sätta en bestämd tid för återtagning. 

I försvarspropositionen, Totalförsvar i utveckling, som lades fram av regeringen den 13 

februari 1992 står det att Sveriges säkerhetspolitik ytterst syftar till att bevara landets frihet 

och nationella oberoende. Utåt ska Sveriges säkerhetspolitik verka för nedrustning, samarbete 

och demokratisk utveckling. Säkerhetspolitiken sker i ett nära samspel med utrikespolitik och 

försvarspolitik och efterhand som Europa förändras ändras även Sveriges säkerhetspolitik. 

Det skapas nya möjligheter för samarbete med andra europeiska stater i utrikes och 

säkerhetspolitik. Sveriges strategiska läge innebär att för att uppnå militär alliansfrihet måste 

Sverige upprätthålla en betryggande försvarsförmåga. 

”Ingen annan försvarar Sverige, och vi försvarar bara oss själva”.33

Målet för aktören, dvs regeringen, är fortfarande ett eget försvar som ska kunna försvara den 

territoriella integriteten och upprätthålla alliansfriheten. Det nämns i propositionen att det 

skapas nya möjligheter för samarbete men detta är inget som i dagsläget påverkar beslutet 

förutom gällande försörjningsförmåga i krig. Fortfarande är det Sverige som försvarar Sverige 

och konsekvensen blir att ett starkt försvar är nödvändigt.

Regeringen skriver vidare att Sveriges säkerhets- och försvarspolitik ska utformas efter en 

långsiktig bedömning av utvecklingen både i närområdet och längre bort. Utgångspunkten ska 

fortsatt vara att ett militärt angrepp mot Sverige kommer vara ett led i en vidare konflikt 

mellan stormakter där syftet med ett anfall mot Sverige ligger i att skapa sig bättre positioner. 

Totalförsvaret ska i första hand vara fredsbevarande genom att styrkan, sammansättningen, 

ledningen, beredskapen och uthålligheten är så stor att eventuell angripare lider stora förluster 

på att angripa Sverige. Det är även viktigt i fredstid att Sverige visar att intrång på svenskt 

territorium inte accepteras och att ingripa mot alla former av kränkningar både i luften och 

under vatten. Kravet på att självständig försörjningsförmåga i krig står kvar men med ett 

medlemskap i EU kan detta krav sättas lägre än tidigare34.

                                               
33  Prop 1991/1992:102  s. 8
34 Ibid  s.10
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Alla beslut som fattas ger konsekvenser, i försvarsbeslutet 1992 blev konsekvenserna en 

nedrustning och en lägre beredskap än tidigare. Detta innebar att i händelse av kris skulle 

Sverige stå mindre rustade och detta i sig innebar en risk. Dock måste den risken sättas i 

relation till det andra alternativet som skulle varit att bibehålla ett lika starkt försvar. Redan nu 

fattas dock nödvändiga resurser vilket innebar att beredskapen i praktiken inte var så god som 

beslutats. Detta löstes genom att låta vissa delar ha en återtagningstid på ett år medan andra 

delar av försvaret upprätthöll samma beredskap.

5.1.2 Försvarsbeslut 1995/96

Försvarsbeslutet 1992 sträckte sig fram till 1997 och inför nästa beslut delades beslutet upp i 

två delar. För första gången lades de fram två försvarspropositioner. Den första 1995 och den 

andra 1996. I den första etappen av försvarspropositionerna fastställdes än en gång att den 

bedömda hotbilden skulle styra hur väl rustat Sverige var. I propositionen stod också att 

Sverige inte kunde anpassa sitt försvar efter ett ”värstafallscenario” utan måste vara realistiska 

utifrån rådande hot. Vidare stod det också att det världspolitiska läget var svårttolkat och 

lättförändrat, Sverige måste vara förberett för att snabba förändringar. Till skillnad mot 

försvarsbeslutet som togs 1992 kring återtagningsprocessen var det denna gång mycket debatt 

kring tiden de tar att bygga upp försvaret. Tiden fastställdes till att det skulle de ta högst 12 

månader att rusta upp ett krigsdugligt försvar. Även i detta försvarsbeslut tvingas aktören 

välja vilket som är mest nyttomaximerande, att ha kvar ett starkt försvar eller nedrusta efter 

rådande världsläge och därmed spara in pengar. Ett starkt försvar kostar och ”får man inget 

för pengarna” är det svårt att motivera detta val. Hoten mot Sverige förändras och detta 

innebär möjligheter till ett annat typ av försvar och andra lösningar än de som traditionellt 

använts. 

I den första etappen konstaterades det att efter kalla kriget har Sveriges säkerhetspolitiska 

situation förändrats. De hot som tidigare fanns mot Sverige finns inte kvar eller har kraftigt 

reducerats, detta öppnar dock upp för nya hot och risker för landet. Vidare står det i 

propositionen att detta är den första proposition som helt tagit fasta på den förändrade 

situationen efter kalla kriget. Ett nytt grundläggande krav för försvarsmakten var förmågan till 

anpassning efter det säkerhetspolitiska läget. Även internationell och humanitär verksamhet är 

en viktig del av försvarsmakten. Utgångspunkten för planeringen av försvarsmakten är att ett 

väpnat anfall mot Sverige inte kommer i samband med ett stormaktskrig. Medlemskapet i EU 



17

ingicks med bibehållen alliansfrihet för Sverige och var den mest betydelsefulla händelsen 

inom internationella förbindelser i modern tid. I en tid för nedrustning hos de flesta stater bör 

även Sverige följa med i denna utveckling och nedrusta. Dock är försvarsmaktens viktigaste 

och yttersta uppgift att avhålla och försvara Sverige mot väpnade angrepp35. 

Att samtidigt nedrusta och bibehålla samma mål med försvarsmakten ter sig motsägelsefullt. 

Dock är detta precis de val aktören väljer, alternativet hade varit att samtidigt sänka 

beredskapen. Konsekvensen blir att försvarsmakten med mindre pengar ska inneha samma 

uppgifter. Stötestenen i propositionen var återtagningstiderna, det största frågetecknet var om 

Sverige skulle ”hinna” få ett krigsdugligt försvar vid behov när man valde att nedrusta. Dock 

var alla överens om att konstant ha ett starkt försvar inte var en bättre lösning, framför allt inte 

ekonomiskt försvarbart. Försvarets uppgift var att försvara Sverige vid ett väpnat angrepp, 

men hur detta kostnadseffektivt skulle lösas var ett stort problem. Regeringen fick i uppgift att 

till nästa proposition utreda detta närmre. 

Detta visar på de problem aktörer har med nyttomaximening, oftast finns inte en ultimat 

lösning utan för och nackdelar måste vägas. För att uppnå målet finns flera vägar att gå och de 

minst onda i detta fall väljs. 

5.1.3 Försvarsbeslut 1999

År 1998 skulle försvarsberedningens rapport, Förändrad omvärld omdanat försvar, utkomma. 

Men denna sköts fram till 1999 och blev till en proposition där det konstaterades att ett 

invasionsföretag syftande mot ockupation av delar eller hela Sverige inte är sannolikt förutsatt 

att Sverige har en grundläggande försvarsförmåga36.  Dock kommer beredningen fram till att 

väpnade angrepp mot Sverige till exempel via luften eller mot specifika mål i landet inte går 

att bortse ifrån. Detta kan ske vid en kris i vårt närområde eller för att påverka Sverige 

ståndpunkt eller störa viktiga samhällsfunktioner37. Försvarsberedningen presenterar 4 olika 

scenario som utgör de mest troliga hoten mot Sveriges säkerhet, dessa är:

1. Väpnat angrepp med annat syfte än ockupation och med begränsad omfattning och 

med kort förvarning till exempel via luften.
                                               
35 1995/1996:12 s.3
36 Ds 1999:2 Förändrad omvärld omdanat försvar s.14
37 Ibid s.15 
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2. Angrepp med förtäckt identitet, kan vara en stat eller en organisation men angriparen 

är svår att identifiera.

3. Aktörer som inte är stater utnyttjar avancerade vapen som inte tillhör de 

konventionella.

4. Svåra påfrestningar på samhället som kräver akut hjälp även från totalförsvaret. 

Som tidigare ska totalförsvarets huvuduppgifter vara att försvara Sverige mot ett väpnat

angrepp, hävda vår territoriella integritet, bidra till fred och säkerhet i världen och stärka det 

svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. Här presenterar regeringen klara och tydliga 

riktlinjer för hur försvarsmakten ska se ut och vilka dess uppgifter är. Detta är en delvis ny 

inriktning på försvaret och på vilka hot som finns mot Sverige. Dock är huvuduppgiften 

densamma men den eventuella fienden är inte längre en stormakt eller stormaktsrelaterad. För 

att möta de nya hot som finns måste regeringen ändra målen för försvarsmakten och på nytt 

göra en bedömning av nyttomaximering. Som Allison och Zelikows skriver minskar chansen 

för att ett val väljs med hur mycket kostnaderna ökar. I detta fall leder det till att 

försvarsmaktens organisation minskar. 

Försvarsberedningen anser att om omvärldsläget är bestående kan försvarsmakten klara dessa 

uppgifter med reducerade resurser och minskade beredskapskrav. De anser också att Sverige 

bör utöka sitt samarbete med PFF (Partnerskapet För Fred) och satsa mer på ett utökat 

samarbete inom norden för fredsbevarande insatser38. För att kunna möta de eventuella 

kränkningarna mot Sverige måste det finnas en ständig beredskap. I ett lite längre perspektiv 

ska totalförsvaret med viss förberedelsetid kunna möta väpnade angrepp, detta gör att den 

som försöker sig på ett angrepp mot Sverige måste ha vidtagit omfattande förberedelser. 

Förmågan till anpassning bygger på att Sverige tidigt kan uppfatta signaler från omvärlden för 

att vara redo i tid39. Förvarsberedningen förslår att försvarsmakten ska efter de kriterier som 

uppställts av beredningen skapa en insatsorganisation. 

” Insatsorganisationens verksamhet uttrycks i krigsförbandstermer och skall dimensioneras 

för att hävda territoriell integritet, kunna delta i internationell verksamhet, öka beredskapen 

                                               
38 Ds 1999:2 Förändrad omvärld omdanat försvar s.17
39 Ibid s.18
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för att senast inom ett år kunna möta begränsade väpnade angrepp samt kunna ge stöd till 

samhället vid svåra påfrestningar.40”

Tillägget till denna organisationen var att den skulle utformas så att den inom en femårs 

period skulle kunna växa eller anpassas efter rådande situation i närområdet. 

Till skillnad från tidigare beslut läggs större vikt vid det internationella samarbetet då man 

inser att med de ekonomiska ramar som finns måste nya lösningar på försvarsförmågan till. 

Som Allison och Zelikow skriver blir valet de som kostar minst och en lösning för att hålla 

nere kostnader är att samarbeta med andra länder för fredsbevarande insatser. Eftersom 

kostnaderna fortfarande inte är på de nivåer som regeringen vill måste man även skära i 

organisationen, men med bibehållna krav på förmågan. Eftersom beslutet tas när inga 

konkreta hot föreligger är det lättare att motivera en nedrustning. Detta är dock ett val som 

innebär konsekvenser om det skulle bli en förändring, men detta måste man ta i beaktning vid 

ett sådant val. Alla val innebär konsekvenser men aktören väljer det som kostar minst, detta 

stämmer väl in på regeringens handlande i detta beslut. 

De erfarenheter som skapas genom internationalisering måste utnyttjas för att stärka den 

nationella försvarsförmågan. Alla operativa insatsförband bör i princip kunna användas även 

för internationell verksamhet. Dock måste de åtgärder som krävs för att nå detta mål vidtas 

först när resurser kan avdelas eller omfördelas inom ramen. Förmågan att genomföra olika 

typer av internationella insatser ska långsamt byggas upp för att sedan kunnas ta i bruk av 

statsmakterna när akuta behov föreligger och då ta beslut om vilka insatser som situationen 

kräver.41 Försvarsmaktens övergång till en mindre men mer mångsidigt användbar 

organisation som dessutom bygger på framtidsorienterade satsningar. Dessa satsningar görs 

för att underlätta framtida förändringar av försvarsförmågan och de ansluter till en 

internationell utveckling. Reformarbetet är en omfattande process och kommer att ta flera år 

att genomföra.42 Insatsorganisationens beredskap kommer om nuvarande omvärldsläge består 

att styras främst av behov inom ramen för uppgifterna territoriell integritet, internationella 

insatser och kraven på att kunna stödja samhället.43

                                               
40 Ds 1999:2 Förändrad omvärld omdanat försvar s.18
41 Prop 1991/1992:102  s.15
42 Ibid s.16
43 Ibid s.17
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Genom att satsa på internationellt samarbete blir omorganisationen till ett insatsförsvar mer 

naturlig. Detta genom att försvaret används till fredsbevarande insatser och därmed inte finns 

i ett förråd. Den militära förmåga som finns är tillgänglig direkt och behöver inte flera år på 

sig att bli redo. Nyttan blir synlig genast genom användbara förband både i Sverige och 

utomlands. 

5.2 Förklaring genom Organizationall behavior model 

Efter en analys med hjälp av rational actor model blir fokus istället på hur organizational 

behavior model skulle förklara frågan. Grunden för modellen är att beslutsfattande och att 

beslut sällan eller aldrig tas från ett blankt blad, utan påverkas eller följer tidigare beslut och 

mönster. 

5.2.1 Försvarsbeslut 1992

Efter Kalla kriget fortsatte försvarsbesluten i samma anda som tidigare, dvs. ett starkt försvar 

som kunde hävda Sveriges territoriella integritet. Enligt organizational behavior model är 

detta en väntad väg att gå, istället för att efter Kalla Kriget ”vända blad” och starta om på nytt 

väljer beslutsfattarna att fortsätta på den inslagna banan. Målen med försvarsmakten ändras 

inte alls, det som justeras är egentligen inga större organisatoriska saker. Fortfarande var 

försvarets huvuduppgift att kunna försvara riket vid ett anfall och Sverige skulle fortfarande 

ha en god beredskap. 

I försvarsbeslutet beslutas även att totalförsvaret och dess myndigheter slås ihop till en samlad 

myndighet, försvarsmakten44.  Myndigheten försvarsmakten ska inrättas den 1 juli 1994 och 

lyda direkt under regeringen. Syftet med en myndighet istället för flera är det inte ska bli 

några tveksamheter i order och lydnadsförhållanden i händelse av krig. 

I försvarspropositionen, Totalförsvarets utveckling, är regeringens bedömning som i sin tur 

bygger på överbefälhavarens underlag att den svenska försvarsförmågan är god. Vapen och 

sambandssystem håller hög internationell klass. Dock finns de ett antal faktorer som visar på 

att den militära förmågan kan förbättras. Det fattas resurser för utbildning och övningar och 

detta har medfört att återtagningstiden för dessa är från veckor upp till månader.

                                               
44 Prop 1991/1992:102 s.44
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Organizational behavior model fokuserar mycket på de faktiska resurser som finns 

tillgängliga och vilken beredskap som faktiskt avgör hur väl Sverige kan försvara sig mot 

angrepp. Är målet att kunna självständigt kunna försvara Sverige måste det som är beslutat 

finnas tillgängligt. Är Sverige i behov av att använda försvaret och de inte är ”klara” eller 

redo” finns i praktiken inte de resurser som beslutats om. I händelse av kris ska beslutsfattare 

besluta om lämplig åtgärd, detta svårare då det som ska finnas tillgängligt inte finns eller är 

redo. 

5.2.2 Försvarsbeslut 1995/96

Inför nästa försvarsbeslut som skulle börja gälla 1997 lades de fram två propositioner, i den 

första stod det att Sverige måste vara rustat för snabba förändringar i det världspolitiska läget 

och därmed fick inte återtagningstiderna vara mer än 12 månader. Sverige kunde inte vara 

rustat för ett ”värstafallscenario” därav blev återtagningstider lösningen45. Eftersom 

beslutsfattare styrs av organisatoriska faktorer (mål och beredskap) blir deras val egentligen 

bara hur mycket pengar och hur stor del av budget som ska avsättas för ändamålet. I en 

krissituation finns ingen möjlighet att ändra inriktning på försvarsmakten, det som finns är det 

som kan användas.  

Det militära försvaret ska kunna ingripa mot varje form av väpnat angrepp mot svenskt 

territorium. Framtidens krig är svårförutsägbara men borde kännetecknas av kvalificerad 

militärteknik och strategiska insatsstyrkor. Därför bör även Sverige på sikt kunna möta denna 

typ av hot46.  Utgångspunkten för försvarsmakten ska vara den bedömda hotbilden, försvaret 

ska vara rustat efter den hotbild som finns. Därför är förmågan att anpassa försvarsmakten 

viktig i planeringen. Ingen nation rustar sitt försvar utifrån ett värsta fall scenario dock säger 

den erfarenhet som finns dels i Sverige men även i andra länder att det kan vara svårt att 

förutse och i tid reagera på förändringar i säkerhetspolitiken. Svårigheten i Sverige (självklart 

likadant i många andra länder) är att rusta ett försvar efter en okänd fiende. Det är alltid en 

avvägning hur pass mycket försvaret för kosta och vilken beredskap som ska finnas. Den 

dagen en kris föreligger finns redan rutiner och SOP:s (standard operating procedurs) att gå 

efter och beslutsfattarna kan egentligen bara välja hur mycket resurser som ska avsättas för 

ändamålet. 

                                               
45 1995/1996:12 s.3f
46 1995/1996:12  s.6
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5.2.3 Försvarsbeslut 1999

Försvarsmakten och den politiska ledningen var inte överens, de beslut som fattades för 

perioden 1997-2001 visade att skulle försvaret kunna genomföra de uppgifter som riksdagen 

hade beslutat om fattades det 10,6 miljarder eller 5,5 % i budgeten. Överbefälhavare (ÖB) vid 

denna tid var Owe Wiktorin och i en skrivelse säger han att krisen inte är akut men:

”De politiska ambitionerna är för höga i relation till den lagda försvarsbudgeten”.47

Försvarsmakten tilldelades inte mer ekonomiska resurser utan istället fick ÖB i uppgift att 

omfördela resurserna. Förvarsministern Björn von Sydow gick redan en vecka efter att 

skrivelsen hade kommit ut med att mer pengar inte var aktuellt utan de måste till andra 

lösningar.  I det nya förslaget som lades fram 1998 fick försvaret lov till att anpassa 

återtagningstiderna så att de skulle passa in i den budget som redan var beslutad. Resultatet 

blev att återtagningstiderna förlängdes med ett till två år. Det innebar att om det skulle hända 

något som gjorde att Sverige behövde försvara sig kunde det i värsta fall ta tre år innan det 

fanns ett stridsdugligt försvar. Detta ledde till att de som tidigare var beslutat inte längre var 

aktuellt, Sverige skulle inte ha ett krigsdugligt försvar inom den tiden som var beslutat. 

Regeringen beslutar hur försvarsmakten ska se ut men sedan är det upp till försvarsmakten 

själv att implementera beslut samt leda den dagliga verksamheten. Detta innebär att ÖB och 

regeringen har olika synsätt på försvarsmakten och vad som behövs. I organisationen finns 

olika intressen, ÖB som är närmre verksamheten har sin syn på saken medan 

försvarsministern har sin. Detta innebär att försvarsministern och regeringen kan ändra de 

ekonomiska ramar som finns och hur organisationen ska inriktas men implementering och 

genomförandet sker i försvarsmakten. Detta innebär att vissa beslut inte implementeras helt 

som tanken i beslutet var.  

Den 18 oktober 1999 lades propositionen ”Det nya försvaret” fram av regeringen och denna 

proposition innebar stora förändringar och omriktningar av försvarsmaktens organisation och 

uppgifter. I propositionen 1999/2000 var den nya inriktningen på försvaret tydlig, 

försvarsmakten skulle gå från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar48. Försvarsmakten 

skulle inte längre vara ett försvar i ”förråd” utan ett smidigare och med flexibelt försvar skulle 

                                               
47 Ryden s.114 ff
48 Det nya försvaret 1999/2000:30 s.1
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bildas. Argumenten för omorganiseringen var att en förändring var nödvändig för att ha en 

försvarsmakt som skulle bära in i framtiden49. 

Enligt riksdagsbeslut ska försvarsmakten förfarande kunna användas för att:

 Försvara Sverige mot väpnat angrepp

 Hävda vår territoriella integritet

 Bidra till fred och säkerhet i omvärlden

 Stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar vid fred50

Även detta beslut har samma mål, dvs att hävda den territoriella integriteten och försvara 

Sverige som tidigare försvarsbeslut. Det som egentligen skiljer är sättet det ska göras på. 

Enligt organizational behavior model finns dessa beslut sedan tidigare och det begränsar 

beslutsfattarnas egna val. Detta eftersom beslut aldrig tas från ett tomt blad utan följer den 

tidigare linjen. I de fall som de trots allt tas nya beslut får dessa ingen verkan förrän vid nästa 

beslutsfattande. Detta tyder inriktningen mot tydligare internationellt samarbete på, i de två 

tidigare besluten har detta samarbete betonats för att slutligen bli en naturlig del av 

försvarsmakten.  

Den nya internationella prägeln på försvarsmakten är tydlig, för första gången talas de om ett 

internationellt samarbete även gällande materielanskaffning.

”Vi ska ha genomarbetade anpassningsplaner, materielförsörjning i internationellt samarbete 

och allmän beredskap för förändringar”51. 

För att försvarsmakten ska kunna genomföra internationella insatser krävs att försvarsmakten 

anpassar sin utrustnings så att Sveriges militära medel blir användbara i internationella 

sammanhang för att stärka fred och säkerhet. 

År 2001 utkom ÖB: s skrivelse om de omstrukturerade försvaret, i denna skrivelse slog han 

fast vilken prioritetsordning försvaret i fortsättningen skulle arbeta efter. I första hand kom att 

försvara den territoriella integriteten, i andra hand att kunna bidra till fred och säkerhet i 

                                               
49 Det nya försvaret 1999/2000:30  s.10
50 Ibid s.10
51 Ibid  s.13
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omvärlden. I tredjehand kom att kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp och som fjärde 

och sista att kunna stärka samhället vid svåra påfrestningar i fred52. 

Denna prioriteringslista fanns inte med i beslutet med eftersom ÖB har ansvaret för 

implementering har han valt att lägga upp arbetet för att följa denna ordning. Eftersom arbetet 

följer SOP:s innebär det att de redan finns etablerade rutiner på att försvara den territoriella 

integriteten enligt tidigare beslut. De nya uppgifter som lagts på försvaret i och med 

övergången till insatsförsvar innebär att nya rutiner och SOP:s kommer skapas även för dessa 

och för att passa in med befintliga. 

5.3 Förklaring genom Governmental politics

Den sista modellen som presenteras i en empirisk analys är governmental politics där aktören 
är en sammansättning mellan löst sammansatta aktörer i beslutsorganisationen.

5.3.1 Försvarsbeslut 1992

1992 kom det första försvarsbeslutet efter Kalla Kriget, detta innehöll inga större 

organisatoriska förändringar rent organisationsmässigt. Huvuduppgiften för försvarsmakten 

var att försvara landet mot väpnade angrepp och upprätthålla god beredskap. Den egentliga 

förändringen var att försvaret skulle vara anpassat till rådande världsläge, och lätt kunna 

förändras i takt med hotet förändrades. Eftersom det politiska läget i världen var spänt på 

många ställen och de var svårt att förutse vad som skulle ske valde man att satsa på ett försvar 

som var lätt att anpassa efter rådande världsläge.  Detta bestämdes genom att man beslutade 

om en ettårig återtagningsperiod. På högst ett år skulle försvaret kunna upprustas och 

förbanden skulle vara helt krigsdugliga53. I propositionen står följande:

"Efter en högst ettårig återtagningsperiod skall alla väsentliga delar av totalförsvaret kunna 

utnyttjas med full effekt omedelbart efter mobilisering"54.   

                                               
52 Rydén s.123
53 Prop. 1992/93:100 bil. 5, s.13
54 Ibid s.13.



25

Då staten inte är en enskild aktör utan en sammansättning individer med olika viljor och mål 

blir beslut en kompromiss av dessa. I försvarsbeslutet 1992 ville beslutsfattarna ha kvar ett 

starkt försvar men eftersom det till stor del befann sig i förråd och inte användes blev 

kompromissen att släppa lite på beredskapen men med förbehållet att de skulle kunna gå att 

vara tillbaka i samma skick inom ett år. 

5.3.2 Försvarsbeslut 1995/96

Försvarsbeslutet 1997 delades upp i två delar, den första 1995 och den andra 1996. I den 

första etappen av försvarspropositionerna fastställdes än en gång att den bedömda hotbilden 

skulle styra hur väl rustat Sverige var. I propositionen stod också att Sverige inte kunde 

anpassa sitt försvar efter ett ”värstafallscenario” utan måste vara realistiska utifrån rådande 

hot. Det världspolitiska läget var svårttolkat och lättförändrat, Sverige måste vara förberett för 

att snabba förändringar. Till skillnad mot försvarsbeslutet som togs 1992 kring 

återtagningsprocessen var det denna gång mycket debatt kring tiden de tar att bygga upp 

försvaret beslutet blev max 12 månaders återtagningstid.

I den första etappen konstaterades det att efter kalla kriget har Sveriges säkerhetspolitiska 

situation förändrats. De hot som tidigare fanns mot Sverige finns inte kvar eller har kraftigt 

reducerat, detta öppnar dock upp för nya hot och risker för landet. Vidare står det i 

propositionen att detta är den första proposition som helt tagit fasta på den förändrade 

situationen efter kalla kriget. Ett nytt grundläggande krav för försvarsmakten var förmågan till 

anpassning efter det säkerhetspolitiska läget. Även internationell och humanitär verksamhet är 

en viktig del av försvarsmakten. Utgångspunkten för planeringen av försvarsmakten är att ett 

väpnat anfall mot Sverige inte kommer i samband med ett stormaktskrig. Medlemskapet i EU 

ingicks med bibehållen alliansfrihet för Sverige och var den mest betydelsefulla händelsen 

inom internationella förbindelser i modern tid. 

Grunden för etapp två var redan beslutad i etapp ett. Målet var fortfarande att långsiktigt satsa 

på försvaret genom de förslag man hade kommit fram till i etapp ett, det vill säga ett försvar 

som ett år efter beslut ska kunna vara krigsdugligt55. Förmågan till anpassning är en av de 

viktigaste delarna i försvarsmakten, rådande hotbild ska vara det som avgör vilken beredskap 

Sverige har. Då det inte finns ett militärt angreppshot medger att krigsdugligheten begränsas. 
                                               
55 Rydén s. 114 ff
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Dock sker detta med förbehåll att det finns planer på hur krigsdugligheten ska höjas inom ett 

år vid ett angreppshot. För att säkerställa detta beslutades de även att med jämna mellanrum 

ska presentera så kallade kontrollstationer, i dessa skulle beredningen göra en prövning av det 

säkerhetspolitiska läget och därefter se vilka konsekvenser det kan få för beredskap, 

omfattning, utveckling och förnyelse56. I Sverige är folkförsvaret djupt rotat och har ett brett 

stöd hos befolkningen och detta ska bibehållas genom totalförsvarsplikten. 

5.3.3 Försvarsbeslut 1999

Försvarsmakten och den politiska ledningen var inte överens, de beslut som fattades för 

perioden 1997-2001 visade att skulle försvaret kunna genomföra de uppgifter som riksdagen 

hade beslutat om fattades det 10,6 miljarder eller 5,5 % i budgeten. Överbefälhavare (ÖB) vid 

denna tid var Owe Wiktorin och i en skrivelse säger han att krisen inte är akut men:

”De politiska ambitionerna är för höga i relation till den lagda försvarsbudgeten”.57

Försvarsmakten tilldelades inte mer ekonomiska resurser utan istället fick ÖB i uppgift att 

omfördela resurserna. Förvarsministern Björn von Sydow gick redan en vecka efter att 

skrivelsen hade kommit ut med att mer pengar inte var aktuellt utan de måste till andra 

lösningar.  I det nya förslaget som lades fram 1998 fick försvaret lov till att anpassa 

återtagningstiderna så att de skulle passa in i den budget som redan var beslutad. Resultatet 

blev att återtagningstiderna förlängdes med ett till två år. Samtidigt som nedrustningen pågår 

en omorganisation som innebär stor omställning för försvarsmakten med fokus på att även 

kunna använda försvaret internationellt och samtidigt ska pengar sparas. Detta gör att ÖB går 

ut och säger att de ekonomiska ramar som finns inte är tillräckligt för de mål som är ställda. 

Kompromissen i detta fall blir ändra återtagningstiderna, detta kan inte vara en ultimat lösning 

då vid en eventuell attack mot Sverige skulle inte Sverige kunna försvara sig i den mån som 

tidigare var beslutat. ÖB är tillsatt av regeringen och har till uppgift att fördela de resurser 

som regering och riksdag tilldelar försvarsmakten och lösa de uppgifter som åläggs58. 

År 1998 sänktes beredskapen, detta var en nödvändighet för att skapa balans mellan 

ekonomin och planering. De högst prioriterade förbanden skulle mobilisera, efter en veckas 
                                               
56 1996/1997:4 s.22
57 Ryden s.114 ff
58 Försvarsmakten 3.
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förberedelser, inom några dygn. Andra prioriterade förband ska efter högst ett års 

förberedelser kunna mobilisera på en vecka och övriga har inga tidskrav alls men istället öka 

sin krigsduglighet i enlighet med rådande utvecklig i omvärlden. 

Förvarsberedningen förslår att försvarsmakten ska efter de kriterier som uppställts av 

beredningen skapa en insatsorganisation. 

” Insatsorganisationens verksamhet uttrycks i krigsförbandstermer och skall dimensioneras 

för att hävda territoriell integritet, kunna delta i internationell verksamhet, öka beredskapen 

för att senast inom ett år kunna möta begränsade väpnade angrepp samt kunna ge stöd till 

samhället vid svåra påfrestningar59.”

Till skillnad från tidigare beslut läggs större vikt vid det internationella samarbetet då man 

inser att med de ekonomiska ramar som finns måste nya lösningar på försvarsförmågan till.

Den 18 oktober 1999 las propositionen ”Det nya försvaret” fram av regeringen och denna 

proposition innebar stora förändringar och omriktningar av försvarsmaktens organisation och 

uppgifter. I propositionen 1999/2000 var den nya inriktningen på försvaret tydlig, 

försvarsmakten skulle gå från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar60. Försvarsmakten 

skulle inte längre vara ett försvar i ”förråd” utan ett smidigare och med flexibelt försvar skulle 

bildas. Argumenten för omorganiseringen var att en förändring var nödvändig för att ha en 

försvarsmakt som skulle bära in i framtiden61. 

Som Allison och Zelikow skriver innebär de beslut som tas idag att de får konsekvenser 

imorgon. För Sverige innebär det en försvarsmakt som är betydligt mindre än tidigare och 

används på ett delvis nytt sätt. Istället för att finnas i förråd runt om i Sverige sätts 

försvarsmakten i i fredsbevarande operationer över hela världen och detta är nu ett av 

huvudmålen för försvarsmakten. Vad konsekvenserna imorgon blir i den mening Allison och 

Zelikow menar går inte att förutse då Sverige inte varit utsatt för hot eller angrepp och därmed 

inte behövt ”använda” försvarsmakten. 

                                               
59 Ds 1999:2 Förändrad omvärld omdanat försvar s.18
60 Det nya försvaret 1999/2000:30 s.1
61 Ibid s.10
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Eftersom det säkerhetspolitiska läget ytterliggare hade förbättrats ansåg regeringen i 

propositionen att de inte fanns grund till att ha den höga beredskap som försvaret hade haft 

tidigare. Därför var det också möjligt att genomföra ytterliggare besparingar än de som redan 

var beslutade. Fast försvaret skulle minska i storlek skulle ändå möjligheten finnas att om 

hotbilden ändras att snabbt kunna anpassa till den rådande hotbilden. Vidare stod det i 

propositionen att grundorganisationen ändå skulle vara så pass god att man skulle kunna 

hantera förändrade förutsättningar62. 

De beslut som tas idag får konsekvenser imorgon, då det anses säkert att nedrusta och detta 

görs innebär det att skulle behovet finnas imorgon är det borta. Det tar inte många månader att 

nedrusta men det kan ta upp till 10 år för att få ett stridsdugligt försvar63.

De erfarenheter som skapas genom internationalisering måste utnyttjas för att stärka den 

nationella försvarsförmågan. Alla operativa insatsförband bör i princip kunna användas även 

för internationell verksamhet. Dock måste de åtgärder som krävs för att nå detta mål vidtas 

först när resurser kan avdelas eller omfördelas inom ram. Förmågan att genomföra olika typer 

av internationella insatser ska långsamt byggas upp för att sedan kunnas ta i bruk av 

statsmakterna när akuta behov föreligger och då ta beslut om vilka insatser som situationen 

kräver.64 Försvarsmaktens övergång till en mindre men mer mångsidigt användbar 

organisation som dessutom bygger på framtidsorienterade satsningar. Dessa satsningar görs 

för att underlätta framtida förändringar av försvarsförmågan och de ansluter till en 

internationell utveckling. Reformarbetet är en omfattande process och kommer att ta flera år 

att genomföra.65 Insatsorganisationens beredskap kommer om nuvarande omvärldsläge består 

att styras främst av behov inom ramen för uppgifterna territoriell integritet, internationella 

insatser och kraven på att kunna stödja samhället.66

År 2001 utkom ÖB: s skrivelse om de omstrukturerade försvaret, i denna skrivelse slog han 

fast vilken prioritetsordning försvaret i fortsättningen skulle arbeta efter. I första hand kom att 

försvara den territoriella integriteten, i andra hand att kunna bidra till fred och säkerhet i 

                                               
62 Rydén s.119 ff
63 Det nya försvaret 1999/2000:30 s.32
64 Ibid s.15
65 Ibid  s.15
66 Ibid s.16
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omvärlden. I tredjehand kom att kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp och som fjärde 

och sista att kunna stärka samhället vid svåra påfrestningar i fred67. 

ÖB:s skrivelse är i sig inget beslut men visar vad ståndpunkten försvarsmakten hade i 

beslutet. Då det med de ekonomiska ramar som satts inte var möjligt att uppfylla alla de krav 

som ställdes på försvarsmakten blev lösningen att prioritera det som ansågs som huvudmålet, 

att hävda Sveriges territoriella integritet. Då det är självklart att alla tre mål är viktiga och 

borde uppfyllas går det inte att samtidigt hålla ner en budget, i de beslut som budget eller 

ekonomi är inblandat kan man förutse hur olika beslutsfattare väljer. De som finns i 

försvarsmaktsorganisationen väljer på ett sätt medan de som inte har samma band och tänker 

främst på budget har ett annat synsätt. Besluten blir ett resultat av en förhandling där båda 

sidor får kompromissa och hitta lösningar som är acceptabla för alla inblandade. 

                                               
67 Rydén s.123
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6. Slutsatser

6.1 Rational actor model

Rational actor model är en väldigt förenklad modell och ger ingen större förklaringskraft 

egentligen, att välja de man tjänar mest på är ganska självklart. Att de val som väljs är det 

som är mest nyttomaximerande för stunden får dock ej glömmas bort. De som ger mest nytta 

idag kan innebära stora kostnader imorgon och det är inte alltid självklart vilket som är det 

mest nyttomaximerande alternativet. Detta tar inte denna modellen hänsyn till, är du närmre 

försvarsmakten har du troligtvis en annan blid av vad som är det mest nyttomaximerande 

alternativet än i beslutsorganisationen som finns längre bort. Enligt rational actor model

berodde övergången från invasion till insatsförsvar på att detta var det mest kostnadseffektiva 

alternativet för att ha kvar ett svenskt försvar men även kunna delta i internationella uppgifter.

6.2 Organizational behavior model

Svaghet att denna modell mest fokuserar på hur en stat agerar vid en kris tex genom att skicka 

ut soldater enligt befintliga mönster  och detta gör modellen svår att applicera på 

beslutsfattande i fredstid. Denna modell fokuserar snarare på hur en kris hanteras 

organisatoriskt än hur besluten fattas. För enligt denna modell är besluten i praktiken redan 

fattade i och med att aktörerna väljer att gå på den redan inslagna banan. Dock liknar 

försvarsbesluten varandra och några drastiska förändringar sker inte, detta kan tolkas som att 

Allison och Zelikows modell stämmer att organisationer inte gör drastiska förändringar utan 

följer de som redan påbörjats och den organisation som redan existerar. Eftersom Allison och 

Zelikow analyserar en krissituation och min analys gäller ett fall i fredstid när inget direkt hot 

föreligger vilket gör att inte allt är applicerbart på min studie. Sverige rustar för en hypotetisk 

kris där motståndaren inte är känd medan i Kubakrisen var fienden känd och USA hade en 

uppfattning om till exempel vilka vapen motståndaren hade tillgång till. Enligt organizational 

behavior model berodde övergången till insatsförsvar på att beredskapen skulle sänkas och 

därmed var det inte motiverat ha kvar den gamla organisationen. Dock säger Allison och 

Zelikow att den existerande kapaciteten i en organisation är den som oftast väljs istället för en 

hypotetisk lösning, därför stämmer inte detta in på omorganisationen eftersom den faktiskt 

inte existerade. Insatsförsvaret var en ny lösning för att hantera det svenska försvaret och 

enligt Allison och Zelikow borde istället en fortsättning på invasionsförsvaret väljas. 
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6.3 Governmental politics

Även denna modell är svår att analysera till fullo eftersom mycket fokus ligger på vilken form 

av militära medel som sätts in i en kris. Då beslutet att övergå från invasion till insatsförsvar 

innebär att förutse hur man ska agera i händelse av kris. Eftersom den eventuella fiende inte är 

känd är det därmed väldigt svårt att veta hur man bör möta denna. Detta innebär att 

försvarsmakten utformas efter ett scenario som är mest troligt men kanske aldrig behöver 

användas och om det behöver användas kan ha utformats ”fel”. Det som saknas för en fullgod 

analys enligt denna modell är detaljerad information om vilka åsikter olika beslutsfattare har. 

Att de beslut som tagit inte är det bästa eller heller för den delen långsiktiga visar 

försvarsbesluten genom att nya inriktningar presenteras för varje beslut. Omorganisationer tar 

tid som det också står i propositionen och är även kostsamma. För att få en djupare förståelse 

för varför försvarsmakten gick över från invasion till insats skulle ytterliggare information 

behövas om vilka var alternativen och varför. Dock går det att utröna av ÖBs skrivelser att 

kraven var för högt ställda i förhållande till den budget som lades. Utifrån ett Governmental 

perspektiv gick Sverige över till ett invasionsförsvar för att insatsförsvaret var för kostsamt 

och inte ledde försvarsmakten in i framtiden med tanke på inriktningen mot ett fördjupat 

internationellt samarbete.  

6.4 Reflektioner

Försvarsmaktens främsta uppgifter är att försvaras Sveriges territorium, detta huvudmål är 

genomgående för de olika försvarsbesluten, dock har internationellt samarbete fått en 

viktigare och tydligare roll. Sverige försvarar Sverige men samarbete ses numera som en 

tillgång och en nödvändighet för framtiden. Syftet med ett invasionsförsvar var att få ett 

försvars som är i användning och redo att sättas in där det behövs, både i Sverige och 

utomlands. Istället för att ha ett försvars som finns i förråd runt om i Sverige och där det kan 

ta flera år för att få det dugligt igen ska försvaret användas ute på fältet. Målet med 

försvarsmaktens omorganisation var att få ett flexibelt försvar som kunde möta dagen hotbild 

bättre än invasionsförsvaret. Ekonomiska faktorer var också viktiga, eftersom 

invasionsförsvaret kostar mycket pengar var syftet även att spara in försvarskostnader. 

Med uppsatsen ville jag visa på olika sätt att förklara samma fråga, målet var inte att se vilken 

av Allison och Zelikows modeller som var bäst utan att presentera olika förklaringar på 
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samma fall. Dock visar resultatet att organizational behavior model var svår att applicera på 

materialet då den mest fokuserar på en befintlig krissituation, vilket inte är fallet här. 

Governmental politics ger en bra analys och är applicerbar till stor del men det som saknas är 

mer information om var alla aktörer i beslutsfattandet stod och vilka andra alternativ som 

egentligen fanns att välja mellan. Det som skulle kunna vara en möjlighet är att intervjua de 

personer som var med och tog beslutet men som Allison och Zelikow skriver är detta inte 

heller helt vattentätt. Individer ändrar åsikt och glömmer efter hand som tiden går, alternativet 

hade varit om det gick att få fram (som i kubakrisens fall) inspelningar från diskussionen som 

ägde rum. Rational actor model har en bra struktur och är relativt lätt att analysera efter, 

nackdelen är dock att mycket bortses från. Fokus ligger på nyttomaximering vilket är ganska 

självklart i alla beslut. Dock är beslutsfattande mer komplext än så och vissa val blir 

kompromisser när det bästa alternativet hade kostat för mycket. 

Allison och Zelikows modeller ska inte ses som kompletterande men för att öka deras 

förklaringskraft borde detta ändå vara det bästa. Alla tre har olika infallsvinklar och styrkor, 

dock visade det sig att det inte var helt jämförbart att studera ett fall i fredstid som jag trodde. 

Det är först i en skarp situation som försvarsförmågan kan testas på riktigt. Dock visar både 

rational actor model och govermental politics att Allison och Zelikows modeller kan till viss 

del användas på försvarspolitik som inte gäller USA eller en direkt kris och detta är en 

intressant slutsats. 
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