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FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR 

 

Basbataljon Krigsförband vars huvuduppgift är att få upp flygplanen i luften, ca 1200 man 

Basförband Förband som verkar på flygbas, t ex basbataljon. 

F 4 Jämtlands flygflottilj, Östersund. 

F 7 Skaraborgs flygflottilj, Såtenäs 

F 17 Blekinge flygflottilj, Ronneby 

F 21 Norrbottens flygflottilj, Luleå 

Flygförband Flygande krigsförband, som består av flygplan och piloter. 

Garnision Flera fredsförband som är samlade inom till exempel en stad bildar en garnision.  

Insatsförband Förband som är tänkt att kunna sättas in i insatser, inom eller utanför Sveriges 

gränser. 

Insatsförsvar Modern försvarsidé som går ut på att förband utbildas som kan sättas in där 

försvarsinsats behövs, inom eller utanför Sveriges gränser. 

Invasionsförsvar Gammal försvarsidé som gick ut på att förband utbildades som krigs-

placerades efter hela Sveriges gräns, till skillnad mot Insatsförsvar 

Sambandsförband Förband som säkerställer kommunikationen mellan olika förbandsdelar, 

till exempel mellan flyg och stridsledningsförband. 

Stridslednings- och luftbevakningsförband Förband på marken som leder flygförband och 

bevakar luftrummet med hjälp av bland annat radar.  

Strilbataljon Stridslednings- och luftbevakningsbataljon. Består bland annat av strids-

lednings- och luftbevakningsförband. Ca 800 man. 

Stödproduktionsförband Fredsförband vars uppgift är att stödja de övriga förbanden på en 

flygflottilj med till exempel matförsörjning, logistik och IT.  

Subarktiskt klimat Den rumsliga dimensionen omfattar den nordligaste delen av den boreala 

skogen, vilken är all skog norr om Dalälven. Den metrologiska dimensionen är under längre 

perioder arktiskt klimat, det vill säga sträng kyla och mörker. Den geografiska dimensionen är 

20-30 mil söder om polcirkeln (Internetkälla 27). 

Transportflygdivision Flygförband vars huvuduppgift är att transportera personal och 

matriel. 
 

Källa: Kapten Staffan Lindberg, F 21 
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SAMMANFATTNING 
 

 

Försvarsbeslutet är ett politiskt beslut som fattas i Sveriges Riksdag med jämna mellanrum 

och avser Försvarsmaktens riktlinjer och budget. Försvarsmakten fick i uppdrag av regeringen 

att undersöka fyra budgetalternativ inför Försvarsbeslutet 2004. De fyra alternativen innebar 

en budgetökning på tre miljarder, en oförändrad budget eller en minskning av budgeten med 

tre respektive sex miljarder kronor. Mycket tyder på att besparingsalternativet tre miljarder 

blir aktuellt vilket för flygvapnets del innebär en flygflottiljnedläggning. Mitt syfte med 

uppsatsen var att jämföra de fyra flygflottiljerna (F 17 i Ronneby, F 7 i Lidköping, F 4 i 

Östersund och F 21 i Luleå) för att utreda vilken av dessa flottiljer som riskerar en 

nedläggning. Jämförelsen mellan dessa flottiljer gjordes utifrån fem valda och värderade 

kriterier. Det första kriteriet behandlade övningsmöjligheterna i luftrummet. Det andra var den 

geografiska spridningen av flottiljerna i landet. Det tredje var det infrastrukturella kriteriet 

som avsåg investeringskostnaderna för flygflottiljerna. Det fjärde behandlade de fyra 

flottiljregionernas stöd hos de tre samarbetspartierna, socialdemokraterna, vänsterpartiet och 

miljöpartiet. Det femte och sista berörde arbetsmarknadssituationen i flottiljregionerna. 

Resultatet av jämförelserna visade att Skaraborgs flygflottilj, F 7 utanför Lidköping var den 

flottilj av de fyra som stod sig sämst i fyra av de fem undersökta kriterierna. Den flottilj som 

hade starkast resultat i flest kriterier och i de högst värderade kriterierna var Norrbottens 

flygflottilj F 21 i Luleå följt av Jämtlands flygflottilj F 4 i Östersund. Resultatet av min 

komparativa studie av flygflottiljernas situation inför kommande försvarsbeslut visar på att 

det är F 7 utanför Lidköping som riskerar att läggas ner. Vilken flygflottilj Försvarsmakten 

pekar ut som nedläggningsbar i sitt underlag till regeringen och vilken flottilj riksdagen sedan 

beslutar för att lägga ned återstår att se under hösten 2004. Kanske blir det F7, kanske blir det 

någon av de andra tre. 

 



Kapitel 1 

INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

Så var det åter dags för ett nytt försvarsbeslut. Den redan hårt bantade Försvarsmakten 

kommer att utsättas för nya nedskärningar. Försvarsbeslutet fastställer budgetunderlaget för 

Försvarsmakten och nästa beslut fattas hösten 2004 och kommer att gälla för åren 2005 till 

2007. Det senaste beslutet fattades år 2000 och innebar att 25 förband skulle läggas ner runt 

om i landet. Nu hotar nya nedläggningar bortom horisonten för det militära Sverige 

(Internetkälla 32).  

 

Försvarsmaktens underlag inför det kommande försvarsbeslutet överlämnades i februari 2004 

och bygger på fyra budgetalternativ vilka givits i direktiv från regeringen. Alternativen är en 

ökning av anslagen med tre miljarder kronor, en oförändrad anslagsnivå det så kallade 

grundalternativet (ca 40 miljarder per år), en minskning med tre miljarder kronor eller en 

minskning med sex miljarder kronor (Internetkälla 13). Samtliga alternativ får stora 

konsekvenser för Försvarsmakten. På grund av förändrade politiska ambitioner och 

prioriteringar, en överskattad reformeringstakt och en underskattad kostnadsutveckling för 

personal och materiel kommer även en oförändrad budget eller till och med en ökning av 

budgeten att innebära nedskärningar av militära förband. Även statsmakternas ekonomiska 

problem bidrar till besparingar inom Försvarsmakten (Internetkälla 31). 

 

Mycket talar för att det är alternativet med en minskning på tre miljarder kronor som är det 

aktuella alternativet. För flygvapnets del innebär det här att en av de nuvarande fyra 

flygflottiljerna kommer att läggas ned. Dessa fyra förband är idag Blekinge flygflottilj; F 17 i 

Ronneby, Skaraborgs flygflottilj; F 7 i Lidköping, Jämtlands flygflottilj; F 4 i Östersund och 

Norrbottens flygflottilj; F 21 i Luleå. Vilken ska bort? Jag kommer utifrån fem valda kriterier 

jämföra de fyra flottiljerna med varandra för att försöka utreda vilken av dem som ligger i 

farozonen för en nedläggning som resultat av försvarsbeslutet 2004. De fem valda kriterierna 

är luftrumskriteriet, geografiska kriteriet, infrastrukturella kriteriet, regionalpolitiska kriteriet 

och regionalekonomiska kriteriet.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utifrån fem valda kriterier jämföra Sveriges fyra flygflottiljer för 

att försöka fastställa vilken eller vilka av dem som riskerar en nedläggning i och med det 

kommande försvarsbeslutet 2004. Den teoretiska delen av uppsatsen behandlar 

beslutsfattande och tyngdpunkten ligger i politiskt beslutsfattande. Försvarsbeslutsfrågan 

kommer att placeras in i det teoretiska sammanhanget genom en politisk beslutsfattarmodell.  

 

De frågeställningar uppsatsen i huvudsak bygger på är följande: 

• Vilken typ av politiskt beslutsfattande kan försvarsbeslutet kategoriseras som utifrån 

den politiska beslutsfattarteorin?  

• Vilken flygflottilj i Sverige riskerar att läggas ned i det kommande försvarsbeslutet 

2004?  

 

1.3 Metod och material 

Den metod som valts att användas i uppsatsen är en komparativ metod, det vill säga en 

jämförande metod. Denna jämförelse kommer att göras mellan de fyra flygflottiljerna i 

Sverige och utifrån fem kriterier som valts att utgå från. Dessa kriterier har jag själv valt och 

utformat då jag anser dem vara relevanta beslutsgrundande kriterier för försvarsbeslutet. 

Generalmajor Michael Moore vid Försvarsmaktens högkvarter har bekräftat mitt val av 

kriterier och värderat dess betydelse som beslutsgrundande kriterier för försvarsbeslutet. 

Moore är flygvapenofficer och därmed väl insatt i flygflottiljernas verksamhet. Fram till den 

siste april 2004 tjänstgjorde han som militär rådgivare åt försvarsminister Leni Björklund 

(Internetkälla 30). I och med detta besitter Moore kunskaper om både flygvapnet och den 

politiska aspekten när det gäller beslutsfattande rörande Försvarsmakten.  

 

Den allra största delen av uppsatsens material är hämtat från Internet, vilket är en bra källa när 

det gäller aktuell information. Det militära materialet är främst uppgifter från flygvapnets, 

Försvarsmaktens och de fyra flottiljernas hemsidor på Internet men en del material är även 

inhämtat från högkvarteret. Uppgifterna om arbetslöshet och valstatistik är hämtade från 

Arbetsförmedlingens och Valmyndighetens hemsidor på Internet. När det gäller 

informationen om luftrummet är materialet inhämtat från Luftfartsverkets rapporter på deras 

hemsida. För varje kriterium som undersöks, där flottiljerna jämförs med varandra, är 

informationskällan densamma för alla fyra flottiljerna. Detta ger en rättvisare jämförelse 
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flottiljerna emellan. Den teori som uppsatsen bygger på behandlar beslutsfattande i allmänhet 

och mer konkret politiskt beslutsfattande. Teorin är relevant då försvarsbeslutet är just ett 

politiskt beslut som fattas i vår högsta beslutsfattande instans, Sveriges riksdag. En politisk 

beslutsfattarmodell, konstruerad av David Braybrooke och Charles E Lindblom, kommer att 

presenteras för att längre fram i uppsatsen kategorisera vilken typ av politiskt beslutsfattande 

försvarsbeslutet är.   

 

1.4 Källkritik 

Mycket av materialet i uppsatsen bygger på information från Internet. Det är viktigt att kritiskt 

granska material som är hämtat från denna informationskälla. Mycket av det material som 

publiceras på Internet har inte genomgått den granskning som tryckta publikationer har gjort. 

När det gäller den typen av material som uppsatsen bygger på, det vill säga information om en 

pågående beslutsgång, är Internet nästan den enda källa som finns att tillgå på grund av 

nödvändigheten med aktuellt materialet.  

 

Det material som har använts i uppsatsen är hämtat från de myndigheter och verk som 

informationen berör. Materialet om Försvarsmakten och försvarsbeslutet är hämtat från 

Försvarsmaktens egna hemsidor. Valresultatet är hämtat från Valmyndighetens hemsida. 

Denna myndighet har till uppgift att planera och genomföra val och folkomröstningar på ett 

sätt som möjliggör demokratisk insyn och medborgerligt inflytande och som ger legitimitet åt 

valen (Internetkälla 1). Arbetslöshetsstatistiken är hämtad från Arbetsmarknadsstyrelsens 

hemsida.  Alla dessa källor får dock anses vara trovärdiga på grund av att det är dessa 

myndigheter och verk vars arbetsuppgifter informationen behandlar. Det vill säga att det till 

exempel är Luftfartsverket som driver och ansvarar för statens flygplatser för den civila 

luftfarten (Internetkälla 33). Därmed måste statistiken om antal landningar på deras 

flygplatser anses trovärdig. Det är Försvarsmakten som har mest information om och insyn i 

deras egen verksamhet. Detta utesluter dock inte det faktum att materialet kan vara vinklat 

och subjektivt, vilket är svårt att kontrollera. Eftersom det rör sig om statliga myndigheter och 

verk är det sannolikt att källorna har hög tillförlitlighet. Materialet från regeringen och 

riksdagen får också det anses ha hög pålitlighet. Generalmajor Michael Moore har hjälpt till 

med en viktig del i rapporten nämligen värderingen av kriterierna. Det som kan diskuteras här 

är huruvida han är objektiv i sin värdering av de beslutsgrundande kriterierna. Med tanke på 

hans tidigare erfarenhet av att arbeta som militär rådgivare åt försvarsministern och det 
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faktum att han arbetar på högkvarteret och inte på någon av de fyra flottiljerna gör att jag 

anser honom vara ganska objektiv. Han måste i första hand tänka på försvarsmaktens bästa.  

  

1.5 Avgränsningar 

Anledningen till att jag valde att studera flygvapnet inför kommande försvarsbeslut är dess 

överskådlighet, det står mellan fyra flottiljer varav minst en ska läggas ned. På grund av 

tidsbegränsning och arbetets omfattning anser jag att hela Försvarsmakten bli för stort att 

studera. Jag är medveten om att det finns många fler kriterier än de jag har valt att studera 

som beslutsgrundande för ett försvarsbeslut. Koncentrationen ligger på fem stycken kriterier 

som befinns relevanta för försvarsbeslutet 2004. När det gäller de fyra alternativen i 

försvarsbeslutet (budgetförändring på plus tre miljarder, minus tre miljarder, minus sex 

miljarder eller oförändrad budget) så har valet att enbart redovisa hur många flottiljer som blir 

kvar vid respektive alternativ gjorts. Detta medför att en redovisning av hur många JAS-

divisioner, vilken typ av JAS-plan och andra typer av materielsystem det ska satsas på eller 

avvecklas för de fyra olika budgetalternativen inte kommer att beskrivas då detta inte är av 

intresse för syftet med uppsatsen.  

 

1.6 Disposition 

Det andra kapitlet redovisar den teoretiska grund som är uppsatsens utgångspunkt. Denna 

teori behandlar beslutsfattande och då speciellt det politiska beslutsfattandet. Även en politisk 

beslutsfattarmodell redovisas. Det tredje kapitlet behandlar försvarsbeslutet 2004, 

Försvarsmakten och de fyra flygflottiljerna. Det fjärde kapitlet behandlar de fem kriterier jag 

har valt att utgå från samt jämförelsen mellan de fyra flottiljerna. I det femte kapitlet 

analyseras jämförelsen av de fyra flottiljerna och en slutsats om vilken flottilj som jag tror 

ligger i farozonen för en nedläggning framförs.  
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Kapitel 2 

POLITISKT BESLUTSFATTANDE 

 

I detta kapitel tar jag kortfattat upp teorier om beslutsfattande och kollektivt beslutsfattande. I 

andra delen av kapitlet redovisas en modell om politiskt beslutsfattande som resulterar i fyra 

olika typer av politiskt beslutsfattande.  

 

2.1 Beslutsfattande 

För de flesta av oss innebär ett beslut en handling av val mellan olika alternativ. Dock är inte 

handlingen i sig så statisk som den allmänna uppfattningen om beslut verkar visa. Själva 

beslutet är slutstationen i en mycket mer dynamisk process som kallas för beslutsprocessen. 

Beslutet är en slutlig definitiv lösning i en problemlösningsprocess (McGrew, Wilson, 1984 

s.4). Ett av kraven för en tillräcklig förklaring av beslutsfattande måste vara dess förmåga att 

lösa det svåra problemet med kollektivt beslut. Det underliggande i kollektiva beslut är en 

förhandlingsprocess med dess egna underförstådda regler. Även om deltagarnas inställning i 

beslutet är rationellt beräknat eller efter organisationers kriterier, är det slutliga utfallet 

beroende av deltagarnas samspel och vad som är acceptabelt som en politiskt genomförbar 

lösning (McGrew, Wilson, 1984 s.10). 

 

För att förklara beslut som ett resultat av politisk aktivitet är det viktigt att introducera 

element som makt, intressen och inflytande i ekvationen (McGrew, Wilson, 1984 s.227). Det 

grundläggande i den politiska förhandlingsprocessen är dess synsätt att individer, grupper, 

organisationer och även nationer har självdefinierade intressen att bevara. När de ställs inför 

ett beslutsproblem fokuserar de på de aspekter som påverkar deras grupps intressen (McGrew, 

Wilson, 1984 s.10). För att lösa intressekonflikter måste deltagarna tillämpa sina relativa 

resurser av makt, inflytande och förhandlingsskicklighet och som konsekvens av det här blir 

utfallet eller beslutet resultatet av en komplex förhandlingsprocess (McGrew, Wilson, 1984 

s.227). Genom en generell förhandlingsprocess och utbyte mellan deltagarna nås ett slutligt 

beslut som har ett allmänt stöd och i vilket allas intressen är tillmötesgångna. Beslutet är 

baserat på konsensus vilket begränsar missnöjet (McGrew, Wilson, 1984 s.11). Utfallet av 

beslutsprocessen är generellt oförutsägbar beroende på de resurser varje deltagare är villig 

eller möjlig att ägna åt saken (McGrew, Wilson, 1984 s.227). 
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Beslutsfattande som politisk aktivitet, vilken involverar en invecklad förhandlingsprocess 

bland motsättande intressen, är övertygande eftersom den överensstämmer med vad som är 

ytligt observerbart i den verkliga världen (McGrew, Wilson, 1984 s.229). 

 

2.2 En politisk beslutsfattarmodell 

David Braybrooke, professor i filosofi och förvaltning, och Charles E. Lindblom, professor i 

ekonomi och statsvetenskap, skrev tillsammans boken ”A strategy of decision” år 1963 

(Internetkälla 34, 35). Boken behandlar politiskt beslutsfattande där de bland annat 

konstruerar en beslutsfattarmodell. Modellen, som är uppställd som en fyrfältare, har två 

variabler vilka är grad av förståelse på den vertikala axeln och grad av förändring på 

horisontella axeln. Modellen ger då fyra olika typer av politiskt beslutsfattande. Först ska de 

två variablerna, förändring och förståelse, beskrivas.  

2.2.1 Små och stora förändringar 

Politiska beslut påverkar i vissa situationer stora förändringar och i andra situationer små 

förändringar. I vilka fall en förändring kallas för stor eller för liten beror på den värdering som 

är förknippad med förändringen och denna värdering kan variera från person till person. Det 

här tyder på en subjektiv och personlig slutsats, vilket författarna inte vill hålla med om. I 

varje samhälle utvecklas en stark tendens till sammanslutning kring uppfattningar om vilka 

förändringar som är viktiga och vilka som är mindre viktiga. Den här sammanslutningen av 

uppfattningar ger en objektiv kvalitet till bedömningen om betydelsefullhet (Braybrooke, 

Lindblom, 1963 s. 62). Det finns två skäl till varför dessa sammanslutningar utvecklas. Den 

första anledningen är när människor gillar eller ogillar motsatta saker gör de sakfrågor av 

samma ämne. Den andra anledningen är att de tenderar att hålla med om vilka faktorer som är 

viktiga för teoretiska förklaringar av förändringar. Författarna menar att individer i ett 

samhälle har sätt att beskriva och förklara viktiga sociala förändringar, sätt som ger 

prominens till vissa faktorer hellre än andra inklusive faktorer som påverkar människors 

värderingar (Braybrooke, Lindblom,1963, s. 63). 

 

Dessa sätt att beskriva och förklara tenderar att vara i grova drag de samma för de flesta 

medlemmarna i samhället. Till exempel tar författarna upp USA och menar att där skulle 

sådana faktorer som privat egendom, två-parti system, separeringen mellan kyrka och stat och 

civila friheter vara relevanta för en beskrivning och förklaring av viktiga sociala förändringar. 

Vidare skulle nästan alla hålla med om att faktorer som förändringstakten i inkomstskatten, 
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skollunchprogrammen eller föräldrars attityder mot serietidningar tillhör en diskussion av 

något mindre viktiga sociala förändringar. Faktorer som skulle avfärdas till en diskussion om 

de mest triviala förändringarna är till exempel dagens väder eller utvärderingen av en ny film, 

enligt författarna (Braybrooke, Lindblom,1963, s. 63). En liten förändring eller en 

inkrementell förändring, som författarna kallar det, är en förändring i en relativt oviktig 

variabel eller en relativt oviktig förändring i en viktig variabel. Författarna menar att det kan 

argumenteras att en förändring är icke-inkrementell om dess obestämda ackumulerade 

konsekvenser räknas från nu till evigheten. Därför specificerar de sig till att benämna en liten 

eller inkrementell förändring till att kännetecknas av en kort tidsperiod såsom fem år. De drar 

ingen skarp linje mellan inkrementell och icke-inkrementell utan skillnaden är grad av 

förändring. Det är den här variabeln som ställs upp på den horisontella axeln i modellen. De 

inkrementella eller små förändringarna finns till vänster och innebär förändringar av sådan 

liten betydelse att de inte ens skapar policyproblem. De är inkrementella men det tas ingen 

hänsyn till dem då de är så triviala och inkluderar sådana offentliga problem som vilken typ 

av gem jordbruksdepartementet ska använda (Braybrooke, Lindblom, 1963 s. 64). 

 

Inom spektrumet av inkrementella förändringar går det att särskilja på två typer av 

förändringar. Det första är sociala förändringar som till stor del upprepar frekventa tidigare 

förändringar, till exempel förändringar i räntenivå (Braybrooke, Lindblom, 1963 s. 64). Ju 

mer upprepande förändringen är, allt annat lika, ju mer inkrementell är förändring. Den andra 

typen av inkrementella förändringar är den icke-upprepande förändringen som ses antingen 

som en permanent liten ändring i en policy eller som ett litet steg i en obestämd icke-

upprepande sekvens (Braybrooke, Lindblom, 1963 s. 65). På högerkanten finns de icke-

inkrementella eller stora förändringarna i viktiga variabler vilken är den motsatta extremen till 

de triviala förändringarna (Braybrooke, Lindblom, 1963 s. 64). 

2.2.2 Hög och låg förståelse 

Den andra variabeln i modellen är förståelse. Utmed denna skala ordnas de politiska besluten i 

enlighet med till vilken grad beslutsfattarna kan antas förstå alla drag hos problemet som de 

ställs inför. På ena extremen av skalan saknas generellt information om problemet. Värden 

(mål, begränsningar och sidoförutsättningar) är varken väl förstådda eller väl förenade och 

den intellektuella kapaciteten att tänka igenom problemet och fattningsförmågan hos 

beslutsfattaren är generellt dålig. På den andra extremen på skalan är alla aspekter på 

problemet väl förstådda hos beslutsfattaren (Braybrooke, Lindblom, 1963 s. 66).   
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Genom att kombinera de här två variablerna och ställa upp dem enligt följande i modellen får 

vi ut fyra olika typer av beslut. 

 Hög förståelse 
 

2 

3 4 

1 
 

 

 Stora förändringar Små / inkrementella 
förändringar 

 

 

 

 Låg förståelse 
 

Figur 2.1 Den politiska beslutsfattarmodellen. 

Källa: Baybrooke, Lindblom, 1963 s. 67 

 

Den första typen av beslut påverkar små eller inkrementella förändringar och är vägledda av 

lämplig information och förståelse. Den andra typen av beslut påverkar stora förändringar och 

är också den vägledd av lämplig information och förståelse. Det tredje fältet representerar de 

typer av beslut som påverkar små eller inkrementella förändringar men där förståelsen eller 

informationen av problemet inte är lika hög. Sådana beslut är ofta ändamål för konstant 

övervägande och omdirigerande. Den fjärde och sista typen av politiska beslut är de som 

påverkar stora förändringar men inte är lika vägledda när det gäller information och förståelse 

(Braybrooke, Lindblom, 1963 s. 66). 

2.2.3 Vilken typ av politisk situation är kännetecknande för varje typ av beslut 

1. Små förändringar och hög förståelse 

Det kan tyckas att beslut som bara påverkar små eller inkrementella förändringar är de dagliga 

förhandlingarna hos de styrande i samhället. Exempel på sådana beslut är beslut att bygga ett 

nytt veteransjukhus, öka biståndet till Latinamerika, ordna sjukförsäkringar till de gamla eller 

omorganisera trafiken. De vanligaste fattade politiska besluten är de som enbart uppnår små 

eller inkrementella förändringar oavsett i vilken instans besluten tas (Braybrooke, Lindblom, 

1963 s. 69). Det är dock inte för alla dessa beslut som beslutsfattaren förvärvar en hög nivå av 

förståelse av problemet och förstår innebörden av alla de andra möjliga alternativa besluten. 

Även för beslut som bara påverkar små förändringar kommer informationen och förståelsen 
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vara begränsad. I de fall där ett beslut vilar på hög förståelse och god information är beslutet 

ofta delegerat till en specialiserad grupp, till exempel ingenjörer, ekonomer, fysiker eller 

revisorer. För den typen av beslut som faller inom den första kvadraten är beslutsfattaren 

oftast inte på den högsta nivån inom statsbyråkratin utan kan vara en professionell specialist 

av någon sort. De flesta besluten av den här typen är troligen administrativa eller 

professionella beslut men även många av dessa beslut är för komplexa för att falla inom den 

första kvadraten (Braybrooke, Lindblom, 1963 s. 70).  

 

2. Stora förändringar och hög förståelse 

Sannolikheten att ett beslut åstadkommer stora sociala förändringar och samtidigt är väglett 

av en hög nivå av intellektuell förståelse av problemet är liten. Beslut av den här typen kräver 

ofta ofantligt stora analyser, bortom mänsklig kapacitet. Vi kan skapa stora förändringar 

genom att orsaka katastrofer med kärnkraftsenergi som exempel och därmed utrota 

mänskligheten. Men de förändringar som ligger inom ramen för vad staten kan önska sig 

uträtta är oerhört mycket svårare (Braybrooke, Lindblom, 1963 s. 66). Författarna tar upp 

några exempel på beslut som ledde till stora förändringar. Beslutet att sydstaterna i USA 

skulle utträda från unionen och Lincoln-administrationens beslut att använda våld för att 

stoppa dem är ett exempel. Beslutet hos några högt uppsatta franska officerare i Algeriet 1961 

att utmana auktoriteten hos den civila regeringen i Frankrike är ett annat exempel. Dessa två 

exempel, som båda medförde ganska oförutsedda konsekvenser, illustrerar att beslut om att 

uppnå stora förändringar inte är vägledda av någon hög nivå av förståelse (Braybrooke, 

Lindblom, 1963 s. 67). Många beslut som medfört stora förändringar har varit lyckade, men 

för hur många av dessa beslut var dess innebörd omfattande och klart förstådd på förhand 

(Braybrooke, Lindblom, 1963 s. 68). Författarna menar därmed att det bara är i ett 

fantasisamhälle eller i ett utopiskt samhälle som den här typen av politiska beslut kan fattas. 

Det går givetvis att argumentera att när omständigheterna är nog outhärdliga så är tillgänglig 

förståelse tillräcklig för stora, sociala förändringar, specifikt revolutionära förändringar. Den 

andra kvadraten är sfären för supermänskligt beslutsfattande (Braybrooke, Lindblom, 1963 s. 

68).     

 

3. Små förändringar och låg förståelse 

Till det tredje fältet hör beslut som påverkar små förändringar och som inte är vägledda av en 

hög nivå av förståelse. Den här sortens beslut är typiska för vanligt politiskt liv även om de 

sällan löser problem utan endast förskjuter dem eller berör dem ytligt och ibland görs det 
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framsteg men ibland tillbakagång. Politiska beslut av den här typen görs dagligen i den 

löpande politiken som utförs av kongressledamöter, höga chefer, administratörer och 

partiledare. Det är beslutsfattande genom små steg av vissa problem hellre än genom 

omfattande reformprogram. Beslutsprocessen är ändlös och tar formen av en obestämd rad av 

policy steg. Processen är utforskande då dess mål fortsätter att förändras då en ny 

policyerfarenhet kastar nytt sken på vad som är möjligt och önskvärt. Processen rör sig mer 

bort från kända sociala motgångar än att röra sig mot kända och relativt stabila mål 

(Braybrooke, Lindblom, 1963 s. 71). Den här typen av politik karaktäriseras av dess 

huvudsakliga sysselsättning av små eller inkrementella förändringar. I den inkrementella 

politiken tävlar politiska partier och ledare om väljarnas röster genom att samtycka om 

grundprinciper och erbjuda enbart inkrementellt olika åsikter eller förslag i de politikområden 

de konkurrerar i. De konkurrerande politiska partierna ändrar sin egen politik enbart 

inkrementellt vid något tillfälle. Sådana inkrementella ändringar av partipolitik är normalt 

beteende i alla tvåpartidemokratier och i några flerpartidemokratier. Policyfattandet 

fortskrider genom en ordningsföljd av approximationer. En policy fattas till ett visst problem, 

den testas, ändras och den ändrade varianten testas och ändras igen och så här fortskrider det. 

Inkrementella politiska beslut följer uppå varandra tills lösningen på ett givet problem uppnås 

(Braybrooke, Lindblom, 1963 s. 73). 

 

4. Stora förändringar och låg förståelse 

Det utmärkande för politiska beslut i det fjärde fältet är att de medför stora förändringar och 

har en ganska imperfekt förståelse. Dessa beslut är inte ovanliga även om de inte är det 

typiska instrumentet för policyfattande. Då det ligger dålig förståelse bakom sådana beslut är 

det därmed inte sagt att besluten fattas av misstag eller av dåraktiga beslutsfattare. Tvärtom är 

sådana beslut ibland oundvikliga eller påtvingade beslutsfattaren på grund av 

omständigheterna. Den här typen av beslut kan även fattas avsiktligt av beslutsfattaren då den 

potentiella förtjänsten eller belöningen verkar tillräckligt attraktiv för att överväga riskerna 

framställda genom den imperfekta förståelsen. Den här typen av politiska beslut kan sättas in i 

politiska situationer som kriser, vissa revolutioner och krig såväl som vad beslutsfattaren 

kallar för ”stora möjligheter” (Braybrooke, Lindblom, 1963 s. 68). Den fjärde kvadratens 

beslut fattas inte på de lägre nivåerna inom statsapparaten och är därför inte ett område av 

vanlig politik. Inte ens diktaturer, där stora beslut verkar mer genomförbara än vad det 

normalt gör i demokratier, faller inom den här typen av politiska beslut. Som exempel nämner 

författarna det gamla Sovjetsystemet där utrikespolitiken fördes framåt genom små steg-för-
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steg beslut (Braybrooke, Lindblom, 1963 s. 69). Författarna avslutar med att föra in de olika 

typiska politiska situationerna i sin modell (Braybrooke, Lindblom, 1963 s. 78).  

 
Hög förståelse  

Revolutionärt och 
utopiskt 
beslutsfattande 

Inkrementell 
politik 

Krig, revolutioner, 
kriser och ”stora 
möjligheter” 

Viss administrativt och 
tekniskt 
beslutsfattande 

 

 

 

 Små / inkrementella 
förändringar 

Stora förändringar 

 

 

 

 

 Låg förståelse 

 
Figur 2.2 Den politiska beslutsfattarmodellen med typer av politiskt beslutsfattande. 

Källa: Baybrooke, Lindblom, 1963 s. 78 

 

Det första fältet representerar visst administrativt och tekniskt beslutsfattande. Det andra fältet 

i fyrfältaren behandlar revolutionärt och utopiskt beslutsfattande. I det tredje fältet finns den 

typen av politiska beslut som författarna valt att kalla inkrementell politik. I det fjärde och 

sista fältet återfinns typer av politiska beslut som krig, revolutioner och kriser.  
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Kapitel 3 

FÖRSVARSMAKTEN OCH FÖRSVARSBESLUTET 2004 

 

I detta kapitel kommer Försvarsmakten att presenteras samt den förändring från 

invasionsförsvar till insatsförsvar som Försvarsmakten genomgår idag. Även en beskrivning 

av flygvapnet och de fyra flygflottiljerna presenteras. Efter det följer en presentation av 

försvarsbeslutet 2004 där bland annat beslutsprocessen och riksdagspartiernas ställning i 

frågan framförs.  

 

3.1 Försvarsmakten  

Försvarsmakten är en myndighet under riskdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) 

i toppen. Verksamheten i Försvarsmakten styrs med uppdrag från regeringen och innehåller 

bland annat uppgifter med mål och krav på resultat. Försvarsmakten tilldelas årligen en 

budget på cirka 40 miljarder kronor. Ungefär hälften av budgeten går till förbandsverksamhet 

och den andra hälften går till forskning, utveckling och inköp av nya materielsystem. Sverige 

är indelat i fyra militärdistrikt (södra, mellersta, norra och Gotland) som har till uppgift att 

leda den territoriella verksamheten. På lokal nivå i militärdistrikten finns Försvarsmaktens 

armé-, marin- och flygvapenförband, skolor och centra (Internetkälla 2).  

                                    

Försvarsmakten har fyra huvuduppgifter som styr verksamheten inom försvaret. Dessa fyra 

uppgifter är: 

– Försvara Sverige mot väpnat angrepp 

Försvarsmaktens skall i fred förbereda för att i krig försvara Sverige mot väpnade angrepp 

som hotar vår frihet och vårt oberoende. Försvarsmakten ska kunna möta väpnade angrepp 

oavsett varifrån de kommer och hela landet ska kunna försvaras.   

– Hävda vår territoriella integritet 

Försvarsmakten ska hävda vår territoriella integritet i luften, till sjöss och på marken. Svensk 

militär närvaro vid våra gränser och omgivande havsområden ska fungera konfliktdämpande. 

– Bistå med internationella insatser för att bidra till fred och säkerhet i omvärlden. 

Sverige ska i samverkan med andra länder aktivt delta i internationellt fredsfrämjande och 

humanitär verksamhet. Sverige ska kunna ställa kvalificerade förband och andra resurser till 

förfogande för internationella insatser. Det ligger i Sveriges intresse att bidra till att lösa 

konflikter i vår omvärld eftersom militära konflikter alltid riskerar att utvidgas. 
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– Stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. 

Även i fredstid ska Försvarsmaktens resurser kunna utnyttjas för att stödja det svenska 

samhället vid svåra påfrestningar. Det är viktigt med ett effektivt samutnyttjande av resurser 

med andra myndigheter. Tillsammans med det civila försvaret ska Försvarsmakten också 

kunna förebygga och hantera katastrofer och kriser av icke-militärt slag, såsom svåra natur-

katastrofer, miljöolyckor, terrorhandlingar och stora flyktingströmmar (Internetkälla 3, 4). 

 

De militärstrategiska och säkerhetspolitiska förutsättningarna har i grunden förändrats och 

förbättrats för Sveriges del under det senaste decenniet. Till stor del beror detta på 

utvidgningen av NATO och EU samt utvecklingen i Europa och dess närområde 

(Internetkälla 14). Riskerna för angrepp mot Sverige följer inte längre geografiska gränser och 

samtidigt är de i hög grad oförutsägbara. På grund av denna osäkerhet måste Sverige aktivt 

delta i ett europeiskt försvarssamarbete för att säkra landets fred och frihet (Internetkälla 6).  

 

Det gamla försvaret var ett stort maskineri där antalet människor, stridsvagnar, flygplan, 

fartyg och annan materiel hade stor betydelse för hur effektivt en invasion skulle mötas 

(Internetkälla 5). Försvarstaktiken gick ut på att genom sin storlek avskräcka andra länder från 

att invadera Sverige (Internetkälla 6). Sveriges riksdag och regering har gjort en bedömning 

att det under lång tid framöver inte är sannolikt att Sverige skulle invaderas av en annan 

nation (Internetkälla 5). En ny hotbild har framträtt och medfört en risk för att ickestatliga 

aktörer använder avancerade vapen och asymmetriska metoder. Säkerhetshot och våld mot 

civila delar av samhället har ökat vilket ställer krav på Försvarsmakten att kunna ställa 

resurser till förfogande för att bidra till skydd mot våld och terroristhandlingar. ”Försvarsmakten 

måste därför upprätthålla grundläggande kompetens och förmåga inom utvalda funktioner och områden, för att 

vid försämrade förutsättningar i vår omvärld och efter successiva politiska beslut, kunna utveckla sin förmåga 

att möta olika former av väpnade angrepp mot Sverige” (Internetkälla 14). 

 

Försvarsmakten skall successivt omvandlas från det nuvarande invasionsförsvaret till ett 

mindre men kvalitativt utvecklat och flexibelt insatsförsvar som kan verka i en föränderlig 

hotmiljö (Internetkälla 15). Det nya försvaret ska kunna agera snabbt, samordnat och flexibelt 

vid insatser av olika slag. Inom Försvarsmakten utvecklas idag en ny typ av försvar, det 

nätverksbaserade försvaret (NBF). Detta innebär att det på ett mer flexibelt sätt än tidigare ska 

gå att länka samman olika militära funktioner som beslutsfattare, informationssystem och 

vapensystem i en nätverksorganisation (Internetkälla 5). Samverkan är en grundförutsättning 
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för det nya försvaret och kan ske mellan Försvarsmaktens egna system, förband och 

försvarsgrenar men även med civila myndigheter för att stärka samhällets krishantering. 

Samverkan kan också ske med andra parter vid internationella insatser. Försvarsmakten vill 

utnyttja den snabba tekniska utvecklingen som pågår i samhället för att verka effektivt i 

nätverk. Arbetet kommer att kräva förändrad kompetens och organisation på grund av nya 

arbetsformer och ny teknik (Internetkälla 6).  

 

Det nya försvaret ska agera både inom och utanför Sveriges gränser. På nationell nivå ska 

Försvarsmakten upprätthålla en bas av insatsförband. Vissa förband ska vara tillgängliga här 

och nu för nationella och internationella behov. De övriga förbanden skall kunna utgöra en 

resurs för att höja Försvarsmaktens förmåga och uthållighet vid ett försämrat omvärldsläge. 

Försvarsmaktens uppgift på nationell nivå är att ”över tiden upprätthålla erforderlig förmåga att … 

hävda Sveriges territoriella integritet, upptäcka och avvisa kränkningar av svenskt territorium och hantera 

incidenter av olika dignitet” (Internetkälla 15). På det internationella planet ska Försvarsmakten 

”bidra till att förebygga och hantera kriser, samt kunna medverka i fredsfrämjande insatser i 

Europa och globalt. Försvarsmakten ska kunna delta i hela skalan av uppgifter från förtroendeskapande och 

konfliktförebyggande åtgärder, humanitära, fredsbevarande till fredsframtvingande operationer” 
(Internetkälla 16). 

 

3.2 Flygvapnet och flygflottiljerna 

Flygvapnet är organiserat i flottiljer. En flygflottilj består normalt av flyg-, bas-, 

stridslednings- och luftbevakningsförband samt stödproduktionsförband. På varje flottilj finns 

minst två divisioner flygplan, där en division innehåller cirka 20 flygplan. När flygvapnet var 

som störst fanns det 18 flygflottiljer i Sverige, idag finns det fyra flygflottiljer och en 

helikopterflottilj kvar (Internetkälla 7). 

3.2.3 Blekinge flygflottilj, F 17 

Blekinge flygflottilj sattes upp år 1944. Flottiljen är belägen på Bredåkra hed i Ronneby 

kommun. Idag har flottiljen två divisioner JAS 39 Gripen, vilka kom till F 17 år 2002 då 

personal och flygplan från nedlagda F10 i Ängelholm överfördes. F 17 är idag den enda 

flottiljen vid Östersjön. På grund av det geografiska läget har utbildning av Flygvapnets 

piloter i fallskärmshoppning påbörjats och detta kan bedrivas här med relativt rimliga 

kostnader i och med att en nedlagd radarstation på en ö i Karlskrona skärgård utnyttjas. Alla 

försvarets helikoptrar är sedan 1998 samlade i en organisation, Försvarsmaktens 
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helikopterflottilj. Delar av denna helikopterflottilj, Svea helikopterbataljon, finns stationerad i 

Kallinge utanför Ronneby. Bärgningsdykarorganisationen övergick 1986 i en Försvars-

maktens central flygplanbärgningsgrupp vars ledning och resurser överfördes till F 17 efter att 

F12 i Kalmar lades ner (Internetkälla 8). 

3.2.2 Skaraborgs flygflottilj, F 7 

Godset Såtenäs utanför Lidköping köptes 1938 av staten för uppsättandet av flygflottiljen F 7. 

År 1973 blev F 7 flygvapnets första Viggenflottilj och drygt trettio år senare var F 7 den första 

flottiljen i Försvarsmakten med JAS 39 Gripen. Idag ansvarar F 7 för utbildningen av alla 

JAS-piloter i flygvapnet. F 7 är även hemmabas för Flygvapnets samtliga åtta 

Herculesflygplan. Förutom ovanstående flygplanstyper så har andra Helikopterbataljonen 

tidvis två stycken Helikopter 10, så kallade Super Pumor, baserade på Såtenäs för flyg och 

sjöräddningsberedskap. F 7 ansvarar för flygvapnets totala utbildningsbehov av flygbasjägare, 

som har till uppgift att skydda flygvapnets baser mot fientliga specialförband. Flottiljen 

producerar två stycken Gripendivisioner, en transportflygdivision och två basbataljoner 

(Internetkälla 9). 

3.2.1 Jämtlands flygflottilj, F 4 

Jämtlands flygflottilj, F 4, ligger på Frösön i Storsjön i Östersund och är Sveriges äldsta 

flygflottilj. År 1926 sattes flottiljen upp som Fjärde Flygkåren samtidigt som det svenska 

flygvapnet blev en fristående försvarsgren. F 4 har till huvuduppgift att utbilda insatsförband 

och personal, både officerare och värnpliktiga, så att de uppfyller de krav som ställs för att i 

väpnad strid kunna försvara vårt lands frihet och nationella oberoende (Internetkälla 10). Idag 

finns två divisioner JA 37 Viggen på F 4. Dessa divisioner är första och andra jaktdivisionen. 

Jaktdivisionernas uppgift är att utbilda sig för krigsuppgiften luftförsvar och genomföra 

flygutbildning av flygförare (Internetkälla 11). 

3.2.4 Norrbottens flygflottilj, F 21 

År 1941 under andra världskriget sattes Norrbottens flygbaskår upp på Kallaxheden utanför 

Luleå. Ända fram till 1963, då Luleå fick egen flottiljstatus, baserades tillfälligt flygförband 

från hela flygvapnet på Kallaxheden. F 21:s huvuduppgift är att skapa krigsförband; 

flygdivisioner, basbataljoner, strilbataljoner samt sambandsförband. F 21 har ansvaret för 

övervakningen av luftrummet i norra Sverige och denna verksamhet pågår 24 timmar per 

dygn året runt. I januari 2002 tillfördes en division JAS 39 Gripen till F 21 (Internetkälla 12). 
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Den andra divisionen som finns på F 21 är Sveriges enda spaningsflygdivision med Viggen. 

Luleåflottiljen finns i det största militära flygövningsområdet i landet som utgör den 

nordligaste delen av Sveriges yta (Svenska luftförsvarets framtid, F 21 Norrbottens 

flygflottilj).  

 

3.3 Försvarsbeslutet 2004 

I februari 2003 lade Försvarsmakten fram sitt förslag om det framtida försvaret till regeringen. 

Förslaget kallades Alternativ Z och innebar stärkt internationell insatsförmåga i närtid 

kombinerat med långsiktig kompetens- och utvecklingsförmåga. I juli 2003 fick 

Försvarsmakten regeringens planeringsanvisningar vilka innebar en redovisning av fyra 

ekonomiska alternativ.  En ökning av budgetanslagen med tre miljarder kronor, en oförändrad 

ekonomi, det så kallade grundalternativet, och en minskning på tre respektive sex miljarder 

kronor var de fyra alternativen. Alternativ Z omarbetades och anpassades till direktiven och 

den 27 februari 2004 lämnade Försvarsmakten det slutgiltiga förslaget till regeringskansliet. 

Förslaget behandlar Försvarsmaktens förmåga, organisationens struktur och antalet 

utbildningsplattformar (Internetkälla 13).  

 

Regeringen har tillsatt en särskild arbetsgrupp med representanter från försvarsdepartementet, 

finansdepartementet och Försvarsmakten. Deras uppgift är att utarbeta ett underlag inför 2004 

års försvarsbeslut om hur Försvarsmaktens grundorganisation ska se ut (Internetkälla 13). 

Försvarsberedningen lämnade den första juni in sin rapport med bland annat säkerhets-

politiska analyser samt sin syn på försvarets långsiktiga utveckling. Rapporterna från både 

arbetsgruppen och försvarsberedningen kommer att arbetas in i regeringspropositionsarbetet 

som pågår mellan juni och september år 2004 (Försvarets Forum nr 2, 2004, s. 29). I 

december 2004 kommer riksdagen att fatta beslut om Försvarsmaktens grundorganisation, 

Försvarsbeslut 2004 (Internetkälla 13). Ett av målen för grundorganisationen 2008 är att 

utvecklingen mot större och integrerade garnisoner på färre platser bör fullföljas. Detta är 

dock inte möjligt på kort sikt på grund av främst ekonomiska skäl utan bör vara den 

långsiktiga inriktningen. Därför är det viktigt i närtid att produktionsansvaret fördelas 

lämpligt så att denna långsiktiga utveckling gynnas. Det är viktigt att försvarsmakts-

gemensamma funktioner sammanförs till särskilda organisationsenheter. Denna utveckling 

kommer att innebära att vissa militära orter kommer att lämnas helt eller delvis och andra 

orter kommer att få utökad militär verksamhet. Vidare är det viktigt att miljöfrågor, 

personalförsörjning och investeringar beaktas särskilt i det fortsatta utvecklingsarbetet 
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(Försvarets Forum nr 2, 2004, s. 29). För flygvapnets del kommer de fyra alternativen till 

största delen att påverka antalet flygflottiljer som blir kvar. Idag finns det fyra stycken 

flygflottiljer i landet. Efter försvarsbeslutet kommer det att finnas två eller tre stycken kvar 

beroende på vilket budgetalternativ som väljs. Vid alternativen plus tre miljarder kronor, 

grundalternativet (oförändrad budget) och minus tre miljarder kronor kommer det att finnas 

tre flottiljer kvar. Vid alternativ minus sex miljarder kronor kommer det bara att finnas två 

flottiljer kvar i landet (Försvarets Forum nr 2, 2004, s. 29). 

 

Den första juni överlämnade försvarsberedningen sin rapport, ”Försvar för en ny tid”, om hur 

de ser på det nya försvaret. Försvarsberedningen är ett forum för konsultationer mellan 

riksdagens samtliga partier och regeringen, som alla finns representerade i försvars-

beredningen tillsammans med ett antal experter. Försvarsberedningen har till uppgift att 

fortlöpande följa den säkerhetspolitiska utvecklingen i omvärlden och därvid bedöma såväl 

hot och risker som det internationella säkerhets- och försvarssamarbetets utveckling.  

Försvarsberedningens rekommendationer och åsikter väger tungt i utformningen av den 

svenska försvarspolitiken (Internetkälla 22, 23). Försvarsberedningen fastställer i sin rapport 

en besparing på tre miljarder kronor. Reduceringen bör ske stegvis från år 2005 men med ett 

substantiellt nettoutfall redan år 2006 och nivån bör vara fullt intagen vid utgången av år 2007 

(Internetkälla 23). Av de tre miljarderna kommer en miljard att tas från försvaret i sig, en och 

en halv miljard tas från Försvarets materielverk (FMV) och en halv miljard sparas in på 

byråkratin. Vid en besparing på tre miljarder kronor kommer 2 500 officerare och lika många 

civila att få sluta sina arbeten (Internetkälla 24). De internationella insatserna ska öka och det 

är av stor vikt att Sverige medverkar i uppbyggnaden av EU:s krishanteringsförmåga samt 

dess förmåga till snabba insatser, anser försvarsberedningen i sin rapport (Internetkälla 23). 

 

Bakom förslaget som helhet står socialdemokraterna, kristdemokraterna och centerpartiet. 

Även vänsterpartiet och miljöpartiet står bakom besparingsförslaget på tre miljarder kronor 

men lämnade särskilda yttranden när det gäller det fördjupade försvarssamarbetet i EU. 

Folkpartiet och moderaterna tycker att besparingarna är för höga (Internetkälla 25). 

Moderaterna reserverar sig i beredningen och vill inte sänka anslagen alls utan förespråkar en 

oförändrad försvarsbudget (Internetkälla 24). Efter en förfrågan per e-post till Folkpartiet om 

dess ställningstagande i budgetalternativen svarade partiets politiska sekreterare Kajsa Haag 

att det är rimligt att lägga sig på en nivå mellan en besparing på tre miljarder kronor och en 

oförändrad budget. Att ange en exakt nivå är svårt då detta är beroende på omstruktureringen 
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av försvaret, händelser i omvärlden och så vidare, enligt Haag (e-post 2004-06-03). 

Miljöpartiet har länge förespråkat en budgetminskning med sex miljarder kronor men går nu 

med på en minskning med tre miljarder kronor. ”Vi har sett att minus sex miljarder faktiskt inte är 

möjligt. Då anser vi att det inte är realistiskt att kräva det. Vi säger, allra ödmjukast, att vi räknade för 

optimistiskt förut” säger Annika Nordgren Christensen, miljöpartiets ledamot i försvars-

beredningen (Internetkälla 24).  
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Kapitel 4 

DE FEM BESLUTSGRUNDANDE KRITERIERNA 

 

I det här kapitlet kommer de fem valda beslutsgrundande kriterierna att framställas. Det finns 

fler kriterier än de fem jag har valt ut som skulle passa in som beslutsgrundande kriterier, 

dock anser jag att nedanstående kriterier är relevanta som beslutsgrundande kriterier till 

försvarsbeslutet 2004. Till min hjälp har jag haft generalmajor Michael Moore vid 

högkvarteret i Stockholm  

 

De fem valda kriterierna är följande och kommer i den värderingsordning Moore har satt upp:  

1. Luftrumskriteriet innebär flygvapnets övningsmöjligheter i luftrummet.  

2. Geografiska kriteriet innebär den geografiska spridningen av flottiljerna samt 

klimatförhållanden i landet.  

3. Infrastrukturella kriteriet innefattar infrastrukturen på flottiljerna.  

4. Regionalpolitiska kriteriet omfattar vilket politiskt stöd de olika partierna har i 

regionen.  

5. Regionalekonomiska kriteriet behandlar arbetsmarknadssituationen i regionen.   

   

4.1 Luftrumskriteriet 

Luftrumskriteriet avser övningsmöjligheterna i luften för flygvapnet. Möjligheterna till 

flygövningar påverkas till övervägande del av den kommersiella trafiken i luftrummet. För att 

mäta den civila flygtrafiken i luftrummet har jag valt att använda statistik över antal 

landningar på de svenska flygplatserna. Sverige har delats in i två delar, Norrland och 

Götaland/Svealand, på grund av att de är vedertagna geografiska områden och till ytan 

ungefär lika stora. Indelningen i de här två geografiska områdena blir även rättvis då två 

flottiljer finns i Norrland och två flottiljer finns i Götaland/Svealand. I Norrland finns sexton 

flygplatser, både statliga och kommunala. I Götaland/Svealand finns tjugosex stycken 

flygplatser, statliga, kommunala och privata. Vilka dessa är visas i bilaga 1.  

 

Statistiken över antal landningar på dessa flygplatser har sammanställts i tabell 4.1 och 4.2 i 

bilaga 2 och är uppdelade efter de två geografiska områdena som Sverige delats in i.  
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För varje landning som äger rum sker även en start med samma flygplan. Därför kan siffran 

om antalet landningar dubblas och redovisar då antalet landningar och starter på de svenska 

flygplatserna. För Götaland/Svealands del innebär det att det totalt skedde 713 650 landningar 

och starter under år 2003. Motsvarande siffra för Norrland blir således totalt 143 376 

landningar och starter under samma år. För att få ett jämförbart mått har jag valt att räkna ut 

antal landningar och starter per kvadratkilometer för respektive landsända. Götaland och 

Svealand tillsammans utgör en areal på 168 196 km² medan Norrland utgör en areal på 

242 735 km² (Nationalencyklopedin). Antal landningar och starter per kvadratkilometer under 

år 2003 skulle då bli 4,2 för Götaland/Svealand och motsvarande siffra blir 0,6 för Norrland. I 

Götaland/Svealand är antalet landningar och starter per kvadratkilometer sju gånger fler än i 

Norrland. Härmed kan slutsatsen dras att det är sju gånger tätare i luftrummet i södra Sverige, 

det vill säga Götaland och Svealand tillsammans, än i Norrland i norra Sverige.  

 

När det gäller det militära flygövningsområdena redovisas detta i figur 4.2 i bilaga 3. 

Försvarsmaktens uppfattning om lämpliga flygövningsområden över svenskt territorium. Det 

största flygövningsområdet ligger över Norrland. De stora ytorna, befolkningstätheten och 

vinterklimatet skapar exceptionella förutsättningar för flygövningar. Den militära 

flygverksamheten har ingen större inverkan på den civila luftfarten eftersom luftrummet i 

begränsad omfattning används av kommersiell trafik. Övningsområdet är mycket varierat och 

innefattar flack, kuperad och bergig terräng och de flesta utbildnings- och övningsbehoven 

kan täckas in. Vidare finns ett stort antal flygplatser, såväl civila som militära där många av 

flygplatserna samutnyttjas mellan de två (Internetkälla 20). I Jokkmokk och Storuman finns 

två av flygvapnets flygbaser. I Vidsel ligger Försvarets Materielverks (FMV) 

Robotförsöksplats Norr (RFN). Till havs finns ett stort flygövningsområde över Östersjön och 

Gotland. F 17 i Blekinge ligger bra till för att använda sig av detta flygövningsområde.  

 

4.2 Geografiska kriteriet 

Enligt generalmajor Michael Moore har den geografiska spridningen av flottiljerna i Sverige 

betydelse då han placerade detta kriterium på andra plats. Det bör alltså finnas flottiljer 

utspridda över hela Sverige. Enligt försvarsberedningens rapport tyder allt på att en flottilj ska 

läggas ned vilket resulterar i tre flottiljer i Sverige efter försvarsbeslutet 2004. På grund av det 

här har jag valt att lösa det geografiska kriteriet genom att dela in Sverige i tre lika stora delar 

mätt från norr till söder. Se figur 4.3  i bilaga 4 för klargörande. I norra delen av Sverige 

ligger F 21, i mellersta Sverige ligger F 4 och i södra Sverige ligger F 17 och F 7. I södra 
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delen ligger två flottiljer inom samma storleksmässiga område som de två övriga. Sett ur det 

här perspektivet finns det en flottilj för mycket i det här området.   

 

Vad som även är av vikt och som jag tänker inkludera i det här kriteriet är klimatet. Det finns 

uttalat ett krav att Försvarsmakten skall kunna verka i subarktiskt klimat (se definition i 

förklaringslistan). I budgetalternativen som ÖB överlämnade i februari 2004 står det under 

mål för grundorganisationen 2008 att ”förmåga och kompetens att genomföra väpnad strid i 

eller i anslutning till urban och i subarktisk miljö skall ges hög prioritet” (Internetkälla 29).  I 

Vidsel utanför Älvsbyn har Försvarets Materielverk (FMV) Robotförsöksplats Norr (RFN) 

där tester, utveckling och utvärdering av flygburna vapensystem och farkoster utförs. 

Provplatsen förfogar över en avlyst och obebodd yta om 1650 kvadratkilometer vilket 

storleksmässigt ungefär motsvarar Blekinge. Någon motsvarighet till denna provplats finns 

inte i Europa (Internetkälla 20). På uppdrag av regeringen har den särskilda utredaren Karl 

Leifland under våren 2004 utrett möjligheterna för hur internationell militär test- och 

övningsverksamhet på svenskt territorium kan utvecklas. I rapporten kommer Leifland fram 

till att Sverige bör satsa aktivt med en utveckling av den här typen av verksamhet. Främst 

gäller detta norra Sverige där de stora glesbefolkade ytorna, klimatet och den militära 

infrastrukturen tillsammans skapar delvis unika förutsättningar för militär test- och 

övningsverksamhet, skriver Leifland i rapporten. Vidare finns det ett uttryckt intresse bland 

flygvapnet i flera EU-länder att öva i luftrummet över Norrland. Många länder i Europa övar 

idag i områden i USA och Kanada för flygträning och övningar i extrema köldförhållanden. 

Utvecklingen av den internationella militära test- och övningsverksamheten blir mer 

kostnadseffektiv och underlättas väsentligt av att det finns militär infrastruktur, 

utbildningsplattformar och resurser på plats, skriver Leifland (Internetkälla 21).  

 

4.3 Infrastrukturella kriteriet 

Det tredje kriteriet är det infrastrukturella kriteriet och har för avsikt att avspegla den 

infrastruktur som finns på flottiljen, det vill säga de byggnader som finns. Den rörliga 

materielen som flygplan, fordon och annan teknisk materiel kan utan större problem flyttas till 

andra flottiljer vid en eventuell nedläggning. Jag anser därmed den här typen av materiel inte 

är av intresse vid betraktandet av en nedläggning. Det som däremot är av intresse är de fasta 

byggnader som står på flottiljen. Det svåra med det här kriteriet är dess mätning. Hur ska 

infrastrukturen, i det här fallet den fasta materielen, mätas på bästa sätt?  
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Jag gör därför ett antagande att infrastrukturen, det vill säga utbudet och funktionen av 

byggnader, i grund och botten är densamma på de fyra flottiljerna. Vad som är intressant är 

varje flottiljs planerade byggprojekt, hur mycket investeringar finns idag planerade för varje 

flottilj. Försvarsbeslutet 2004 innebär besparingar inom försvaret. En flottilj som kräver 

många och stora byggnadsinvesteringar för fortsatt funktion är inte ekonomiskt försvarbar i en 

besparingssituation. Försvarsmakten har beslutat att stoppa alla planerade byggprojekt tills 

efter försvarsbeslutet är fattat i december 2004. Jag kommer därför att mäta det 

infrastrukturella kriteriet i investeringskostnaden för de stoppade byggprojekten för varje 

flottilj. Uppgifter med dessa planerade investeringar har erhållits från högkvarterets 

fastighetsavdelning. De projekt som tas hänsyn till i den här studien är de projekt som ska 

vara färdigställda 2006 och framåt eftersom tidigare projekt redan är budgeterade för.  

4.3.1 F 17 Blekinge flygflottilj 

För F 17´s del finns en anpassning av en hangar för transportflygplan (TP100) inplanerad till 

en kostnad av cirka femton miljoner kronor. Även en beredskapsbyggnad för 

räddningstjänsten till en kostnad av 6,5 miljoner kronor är projekterad. Miljökulfång på två 

skjutbanor finns planerade till en kostnad av tre miljoner kronor. Utöver det här finns en del 

ombyggnader på vissa lokaler inplanerade, dock finns inte några kostnader för dessa 

investeringar redovisade. Sammanlagt har F 17 investeringskostnader på cirka 24,5 miljoner 

kronor från år 2006 och framåt. Då ska det tilläggas att en del ombyggnadsprojekt är 

planerade men redovisning av investeringskostnader saknas. Se bilaga 1 för utförligare 

information. 

4.3.2 F 7 Skaraborgs flygflottilj 

När det gäller Såtenäs flottilj är den största investeringen ombyggnaden av hangar 94 för 

tillsynsplatser och personalutrymmen. Denna investering uppgår till 100 miljoner kronor. En 

tillbyggnad av byggnad 116 beräknas kosta fyra miljoner kronor och byggnation av 

verkstadslokaler uppskattas kosta två miljoner kronor. Anordning av miljöplats i hangar 84, 

JAS-hangaren, beräknas kosta drygt 2,2 miljoner kronor. En flyttning av moduler från 

Hasslösa flygbas beräknas kosta drygt 1,7 miljoner kronor. Flottiljen har även en rad projekt 

vilka ska vara färdigställda till år 2008 där projektplanen inte är klar och 

investeringskostnaden kan därför inte anges. F 7´s totala investeringskostnader från år 2006 

och framåt uppgår till cirka 111,4 miljoner kronor. Då är många projekt inte inkluderade på 

grund av dess avsaknad av investeringskostnad. Se bilaga 2 för vidare information.  
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4.3.3 F 4 Jämtlands flygflottilj 

På flottiljen på Frösön i Östersund uppgår den största investeringen till cirka 95,2 miljoner 

kronor och innebär en ombyggnad av hangar 90 för JAS. Även en nybyggnation av platta 8 

med bland annat bullervall vid hangar 90 beräknas kosta cirka 32,4 miljoner kronor. Andra 

etappen av taxibanan är beräknad till 16,8 miljoner kronor. Tillbyggnation av övnings- och 

vårdhall beräknas till sju miljoner kronor. Simulatorbyggnaden ska byggas om till samlingssal 

för sju miljoner kronor. Nybyggnation av linjehus på platta vid hangar 90 beräknas kosta cirka 

6,3 miljoner kronor. Ombyggnation av vakten för JAS och byte av inflygningslinje beräknas 

kosta sex respektive fem miljoner kronor. Vidare finns en rad mindre investeringar 

redovisade, för mer information se bilaga 3. F 4´s totala investeringskostnader uppgår till 

185,8 miljoner kronor från år 2006 och framåt. 

4.3.4 F 21 Norrbottens flygflottilj 

För Luleås del innebär en om- och tillbyggnad av hangar 87 för JAS en investering på 78 

miljoner kronor. En ombyggnation av hangar 85 för utbildningsenheten beräknas kosta cirka 

16,7 miljoner kronor. Vidare är en nybyggnation av tvätthall för flygplanen och en 

nybyggnation för flygfältsplutonen planerade som beräknas kosta 27,8 respektive 21,3 

miljoner kronor. Vägomläggningar vid hangarerna 85, 87 och 327 uppskattas till en kostnad 

av 10,6 miljoner kronor. En bullervall bland annat vid platta 3 för JAS beräknas kosta 4,6 

miljoner kronor. En verksamhetsanpassning av byggnad 65 uppskattas kosta 3,2 miljoner 

kronor. Vidare finns en del mindre investeringar, för mer information se bilaga 4. F 21´s 

sammanlagda investeringskostnad från år 2006 och framåt uppgår till 164,2 miljoner kronor.   

 

Härmed kan konstateras att F 4 har störst investeringskostnader inplanerade från år 2006 och 

framåt vilka uppgår till 185,8 miljoner kronor. F 21 kommer på andra plats när det gäller 

investeringskostnader vilka uppgår till 164,2 miljoner kronor. På tredje plats kommer F 7 som 

har investeringskostnader som uppgår till 111,4 miljoner kronor. Tilläggas ska att F 7 har 

ytterligare 13 projekt vars kostnader inte är redovisade, vilket skulle kunna innebära att de 

kanske hamnar högre upp i investeringstoppen bland de fyra flottiljerna. Minst 

investeringskostnader har F 17 med 24,5 miljoner kronor. Här ska dock inflikas att F 17 har 

ytterligare 7 projekt vars investeringskostnader inte är redovisade.  
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4.4 Regionalpolitiska kriteriet 

Det regionalpolitiska kriteriet ska spegla vilket politiskt stöd de olika partierna har i regionen. 

Försvarsbeslutet är ett politiskt beslut som fattas i Riksdagen där ledamöter finns 

representerade från hela landet. Det därför av intresse att betrakta partistödet i regionerna då 

detta kan avspegla stödet i riksdagen. De folkvalda ledamöterna representerar sin 

hemkommun och sin region. En nedläggning av en flygflottilj påverkar kommunen i stor 

utsträckning. Min teori är att de politiska partierna inte vill skada en region där de har stort 

väljarstöd genom en nedläggning av en flottilj vilken är en stor arbetsplats i kommunen. I 

förra försvarsbeslutet föreslog Försvarsmakten att F 4 i Östersund och F 17 i Ronneby skulle 

läggas ned. Riksdagen valde att inte följa detta förslag utan lade istället ned F 10 i Ängelholm 

och F 16 i Uppsala. Jag tror att den främsta orsaken till att F 4 klarade sig var av politiska skäl 

då Jämtland är ett starkt centerfäste och vid den här tidpunkten samarbetade den 

socialdemokratiska regeringen med centerpartiet. På grund av det här anser jag det vara 

väsentligt att studera det politiska stödet i respektive region. Det regionalpolitiska kriteriet 

kommer att mätas med hjälp av statistik från riksdagsvalet 2002. Statistiken är hämtad från 

Valmyndighetens hemsida på Internet och visar det slutliga valresultatet i riksdagsvalet för 

respektive kommun. Koncentrationen ligger kring riksdagsvalet eftersom försvarsbeslutet är 

en riksfråga och inte en kommunal fråga. Därför är det politiska stödet till riksdagen i 

respektive regionerna av intresse.  

 

Vid redovisningen av valstatistiken för de fyra flygflottiljerna har valet gjorts att dels ta med 

den kommun som flottiljen ligger i och dels de kommuner vars kommungräns ligger inom en 

fyramils gräns från respektive flottilj. Anledningen till varför valet gjorts att ta med de 

angränsande kommunerna är att fånga upp de tänkbara anställda som pendlar till flottiljen. 

Det är inte bara de anställda som påverkas av en nedläggning av en flottilj. Även många 

grenar i näringslivet påverkas, både de som ligger inom flottiljkommunen men även 

angränsande kommuner berörs indirekt av en nedläggning. Gränsen på fyra mil ansågs vara 

relevant utifrån ett pendlingshänseende och är uppskattad efter bilväg, inte fågelväg, till 

flottiljen. Anledningen till att statistik för hela länet inte användes är att vissa län är alldeles 

för stora geografiskt. När det gäller Västra Götalands län sträcker sig kommunerna från 

Bohuslän i väster till Vättern i öster och från mellersta Vänern i norr till södra delarna av 

Västergötland i söder. Norrbottens län sträcker sig från riksgränsen i väster till riksgränsen i 

öster. Dessa geografiska områden är för stora och har ingen större betydelse för respektive 

flottilj. De kommuner som faller inom fyra mils avstånd från F 17 i Blekinge län är 
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Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, det vill säga hela Blekinge län. 

För F 7 i Västra Götalands län inkluderas kommunerna Vänersborg, Trollhättan, Grästorp, 

Essunga, Vara, Skara och Lidköping. I Jämtlands län ligger kommungränserna för Krokom, 

Åre, Berg, Bräcke, Ragunda, Strömsund och Östersund inom fyra mils avstånd från F 4. När 

det gäller F 21 i Norrbottens län inkluderas kommunerna Piteå, Älvsbyn, Boden, Kalix och 

Luleå.  
 

Inom varje flottiljs region är antalet röster varje parti har fått i respektive kommun adderat och 

sedan dividerat med det totala antalet röster i de berörda kommunerna inom regionen. Härmed 

ges det procentuella stödet varje parti har i respektive region och det är dessa siffror som 

redovisas i tabell 4.3 i bilaga 2. Kategorin övriga partier representerar små partier och 

eftersom dessa inte finns representerade i riksdagen har valet gjorts att bortse från dessa. I 

riksdagsvalet 2002 föll det sig så att miljöpartiet fick en vågmästarroll. Det vill säga att de kan 

ändra majoriteten mellan de två blocken med hänseende till vilken sida de samarbetar med. 

Hittills har miljöpartiet samarbetat med regeringspartiet socialdemokraterna. Därför antas det 

härmed att miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet samarbetar även när det gäller 

försvarsbeslutet. Enligt mandatfördelningen i riksdagen har socialdemokraterna 144 mandat, 

vänsterpartiet har 30 mandat och miljöpartiet har 17 mandat. Tillsammans innehar de 191 

mandat av de 349 vilket ger en majoritet på nästan 55 procent (Internetkälla 18).  

 

När det gäller valresultatet i de fyra regionerna visar tabell 4.3 i bilaga 2 att i samtliga 

regioner finns majoriteten hos socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet 

tillsammans. Eftersom det är dessa tre partier som har majoriteten i riksdagen är det av 

intresse att studera vilken flottiljregion som har deras största stöd. Därför har valet gjorts att 

enbart fokusera på dessa tre partier och studera dem för varje region. När det gäller 

socialdemokraterna har de störst stöd i F 21 regionen med 49,7 procent, näst störst stöd har de 

i F 17 regionen med 44,9 procent. F 4 med 43,4 procent och F 7 med 43,0 procent är det 

hugget som stucket mellan. Detta innebär att socialdemokraterna skulle vara mest rädda för 

att lägga ner F 21 och på andra plats kommer F17. Vänsterpartiet har störst även de störst stöd 

i F 21 regionen med 11,6 procent. Näst störst stöd har partiet i F4 regionen med 10,8 procent. 

Stödet i regionerna F 7 och F 17 är jämnt med 8,4 respektive 8,1 procent. Det sista av 

majoritetspartierna är miljöpartiet som har störst stöd F 21 regionen med 5,5 procent men tätt 

följt kommer F 4 regionen med 5,2 procent. När det gäller F 17 och F 7 regionen har de 3,8 

respektive 3,7 procent stöd till vänsterpartiet. Slutsatsen av det här blir att det är F 21 som har 
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störst stöd hos de tre majoritetspartierna och på andra plats kommer F 4. Minst stöd hos de tre 

partierna har F 7 i Lidköping och F 17 regionen har därmed näst minst stöd. Detta skulle 

innebära att F 7 eller F 17 löper den största risken att läggas ner när det gäller det politiska 

stödet i riksdagen.    

 

4.5 Regionalekonomiska kriteriet 

Det här kriteriet har till uppgift att avspegla arbetsmarknadssituationen för regionen. Vid en 

nedläggning av en stor arbetsplats, en flottilj i det här fallet, berörs förutom de anställda på 

arbetsplatsen även andra inom näringslivet vilka är beroende av den nedläggande 

näringsgrenen. I det regionalekonomiska kriteriet har valet gjorts att fokusera på de personer 

som berörs direkt av en nedläggning, det vill säga de anställda på flottiljen. Vad som är 

väsentligt för de personer som blir varslade är hur arbetsmarknadssituationen ser ut i 

regionen. Många har kanske inte möjlighet att flytta till andra flottiljer i landet på grund av 

familjemässiga skäl. Syftet med det här kriteriet är att visa på de respektive regionernas 

arbetsmarknadssituation och utifrån det dra en slutsats om vilken region som skulle drabbas 

hårdast av en nedläggning.    

 

För att mäta det regionalekonomiska kriteriet som definierat ovan betraktas antalet anställda 

vid de fyra flottiljerna. Arbetsmarknadssituationen i regionen mäts genom arbetslöshets-

statistik från Arbetsförmedlingen vilken visar antalet arbetslösa i befolkningsgruppen 16 till 

64 år fördelade över kommuner i landet. Den statistik som används är hämtad från april 

månad 2004. Arbetslösheten undersöks i flottiljkommunen och i de angränsande 

kommunerna. Samma kommuner har valts som berördes i det regionalpolitiska kriteriet ovan. 

I tabell 4.5 i bilaga 5 redovisas för varje flottiljregion den totala arbetsföra befolkningen, den 

totala arbetslösheten i denna befolkningsgrupp och den procentuella arbetslösheten. Vidare 

redovisas antalet anställda vid varje flottilj.  

 

Härmed kan konstateras att störst arbetslöshet har F 21 regionen med 5,0 procent. Näst störst 

arbetslöshet har F 17 regionen med 4,6 procent. På tredje plats kommer F 4 regionen med 4,0 

procent i arbetslöshet. Minst arbetslöshet av de fyra regionerna har F 7 regionen med 3,9 

procent. Flest anställda har F 7 i Lidköping med 941 anställda. På andra plats kommer F 17 i 

Ronneby med 811 anställda. Både F 4 och F 21 är likvärdiga när det gäller antalet anställda. 

F 21 kommer på tredje plats med 634 anställda och F 4 på fjärde plats med 632 anställda. För 

enkelhetens skull antas att alla som arbetar på flottiljen kommer att bli arbetslösa vid en 
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nedläggning. Självklart avspeglar detta inte verkligheten men på grund av svårigheten med att 

förutsäga framtiden väljs detta tillvägagångssätt. Det är omöjligt att säga hur 

arbetsmarknadssituationen kommer att se ut för varje region om något år framåt i tiden. Det 

kan läggas ned andra företag inom näringslivet i regionen och det kan startas företag i 

regionen som försvårar respektive förbättrar arbetsmarknadssituationen i regionen. På grund 

av detta antar jag att alla blir arbetslösa och räknar på den befolkningsmängd och arbetslöshet 

som finns idag, vilket inte heller är helt rättvisande. Jämförelsen blir lika för varje flottilj och 

region.  

 

I tabell 4.6 i bilaga 5 redovisas den framtida arbetslösheten vid respektive flottiljregion 

förutsatt att alla anställda blir arbetslösa och räknat på den befolkningsmängd och arbetslöshet 

som existerar idag. Arbetslöshetsrangordningen mellan flottiljerna är fortfarande den samma. 

F 21 regionen kommer fortfarande ha den största arbetslösheten av de fyra regionerna med 5,6 

procent. På andra plats ligger fortfarande F 17 regionen som har ökat arbetslösheten till 5,5 

procent. På tredje plats kommer F 4 regionen med en ny arbetslöshet på 4,9 procent och på 

sista plats ligger F 7 regionen med en arbetslöshet på 4,8 procent.   
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Kapitel 5 

ANALYS OCH DISKUSSION 

 

Försvarsbeslutet är i allra högsta grad ett politiskt beslut och ett kollektivt beslut då det fattas 

av de folkvalda i riksdagen. Den politiska beslutsprocessen kring försvarsbeslutet påbörjades 

redan år 2002 då förslaget om det framtida försvaret utarbetades. Detta förslag, även kallat 

Alternativ Z, överlämnades till regeringen i februari 2003. Under sommaren samma år kom 

regeringens planeringsanvisningar med de fyra budgetalternativen som skulle utredas. 

Alternativ Z omarbetades och blev till slut det budgetunderlag som ÖB överlämnade till 

regeringen i februari 2004. Regeringen tillsatte då en arbetsgrupp som fick till uppgift att 

utarbeta underlaget till 2004 års försvarsbeslut. Denna arbetsgrupp, även kallad dödspatrullen, 

har ägnat våren åt att besöka de militära förbanden i Sverige för att samla information till sitt 

underlag. Under sina resor har de mött bland annat anställda, lokala politiker och 

representanter från näringslivet som alla vill påverka beslutsprocessen till sin fördel. Dessa 

individer, grupper och organisationer har sina egna intressen som de försöker försvara utifrån 

den makt och inflytande de besitter.  

 

Är då försvarsbeslutet ett beslut som medför stora eller små förändringar, enligt den politiska 

beslutsfattarmodellen. Det är mycket en subjektiv fråga. Tillfrågas en anställd i 

Försvarsmakten ges nog svaret att det är en stor förändring. För det är en stor förändring som 

Försvarsmakten går igenom. Förra försvarsbeslutet medförde att 25 förband runt om i landet 

skulle läggas ner och nu ett par år senare är det dags igen för ytterligare nedläggningar. För de 

anställda som riskerar att bli arbetslösa innebär försvarsbeslutet en stor förändring.  

Författarna till den politiska beslutsfattarmodellen, Braybrooke och Lindblom, vill inte hålla 

med om den här subjektiva bedömningen. Istället menar de att det är sammanslutningar i 

samhället kring uppfattningar som avgör vilka förändringar som är viktiga och vilka som är 

mindre viktiga. För den vanliga svensken tror jag inte att försvarsbeslutet innebär en stor 

förändring. Idag finns inga direkta hot mot Sveriges säkerhet och gränser vilket jag tror gör att 

många inte känner något behov av ett stort och kostsamt försvar. Hade det däremot handlat 

om att avskaffa Försvarsmakten helt i Sverige tror jag många hade ansett detta vara en stor 

förändring och kanske inte så önskvärd. Enligt författarna kännetecknas en liten förändring av 

en kort tidsperiod på uppemot fem år. Försvarsbesluten fattas med tre till fyra års mellanrum. 

På grund av den relativt korta tidsperioden samt att försvarsbeslutet inte framstår som ett stort 

 31



och omvälvande beslut i samhället leder till att jag drar slutsatsen att försvarsbeslutet innebär 

en liten förändring när det gäller beslutsfattarmodellen.  

 

Hur är det då med förståelsen hos beslutsfattarna, är den hög eller låg. Förståelsen innebär till 

vilken grad beslutsfattarna kan antas förstå alla drag hos problemet som de ställs inför. Det 

handlar om vilken information, kunskap och förståelse som beslutsfattarna har i det ämnet 

beslutet behandlar. När det gäller försvarsbeslutet måste jag säga att beslutsfattarna, 

riksdagsledamöterna, har ”liten förståelse”. De kan omöjligt vara så insatta i ämnet som krävs 

för beslutet. De har omöjligt tid till att åka runt till flottiljerna och förbanden för att sätta sig in 

i alla försvarsmaktsdetaljer som är nödvändiga, därför delegeras utredningsarbetet ut till 

experter och personer som är mer insatta i ämnet. I de fall där ett beslut vilar på hög förståelse 

och god information är beslutet ofta delegerat till en specialiserad grupp eller experter. I 

försvarsbeslutsfallet är det just specialiserade personer som är insatta i ämnet och som arbetar 

fram underlaget. Men det är bara ett underlag som ska ligga till grund för beslutet. Det är 

därmed inte sagt att politikerna måste följa den linje som Försvarsmakten förespråkar, det är 

förra försvarsbeslutet bevis på. Därför drar jag slutsatsen att beslutsfattarna, i det här fallet 

riksdagsledamöterna, är dåligt insatta i ämnet och besitter därför låg förståelse för beslutet.  

 
Hög förståelse  

Revolutionärt och 
utopiskt 
beslutsfattande 

Inkrementell politik 
 
Försvarsbeslutet

Krig, revolutioner, 
kriser och ”stora 
möjligheter” 

Viss administrativt och 
tekniskt 
beslutsfattande 

 

 

 

 Små / inkrementella 
förändringar 

Stora förändringar 

 

 

 

 

 Låg förståelse 

 

Härmed har vi då hamnat i det tredje fältet i fyrfältaren, små förändringar och låg förståelse. 

Den här typen av politiska beslut har författarna valt att benämna inkrementell politik. 

Politiska beslut som dessa utförs dagligen av våra politiker. Den inkrementella politiken 

innebär beslutsfattande genom små steg hellre än genom omfattande reformprogram. 

Beslutsprocessen är utforskande då dess mål fortsätter att förändras när en ny policyerfarenhet 
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kastar nytt sken på vad som är möjligt och önskvärt. Denna beskrivning stämmer bra in på 

försvarsbeslutet. Försvarsbeslut har fattats i många decennier och har anpassat sig efter 

omvärldsläget. Under kalla kriget rustades det och det fanns många förband i vårt avlånga 

land. Allteftersom hoten om invasion minskade lades förband ner och slogs samman. Idag har 

hotbilden förändrats och vi riskerar inte längre att invaderas av andra länder. Även 

Försvarsmakten genomgår en förändring idag då de övergår från ett invasionsförsvar till att 

bli ett insatsförsvar.   

 

Mitt syfte med uppsatsen var att utifrån fem beslutsgrundande kriterier göra en jämförelse 

mellan de fyra flygflottiljerna i Sverige för att försöka fastställa vilken eller vilka av dessa 

flottiljer som ligger i farozonen för en nedläggning. När det gäller antalet flygflottiljer som 

ska läggas ner talar mycket för att det blir en flottilj. Vid besparingsalternativet sex miljarder 

kronor skulle två flottiljer läggas ner, men enligt försvarsberedningens rapport tyder det mesta 

på att det är budgetalternativ minus tre miljarder kronor som är det aktuella. Vilken av de fyra 

flottiljerna är det då som riskerar att läggas ner?   

 

Det första kriteriet var luftrumskriteriet, vilket innebar övningsmöjligheterna i luftrummet. 

Detta kriterium ansåg flygvapengeneralen Michael Moore vara det kriterium som väger tyngst 

vid ett försvarsbeslut. Statistiken över antalet landningar på de svenska flygplatserna gav att 

det var sju gånger tätare i luftrummet i Götaland/Svealand- regionen än vad det var i 

Norrland. Detta innebär fördel för både F 21 och F 4 när det gäller utrymme i luftrummet. 

Figur 4.2 visade Försvarsmaktens uppfattning om lämpliga flygövningsområden. Kartan 

pekade tydligt på att hela Norrland är ett bra flygövningsområde vilket både F 21 och F 4 

förfogar över. Även F 17 har ett stort flygövningsområde över Östersjön och Gotland. När det 

gäller luftrumskriteriet ligger både F 21 och F 4 bra till, sämst till ligger F 7 som har det värre 

med övningsområden och tätare med civil trafik i luftrummet.  

 

Det andra kriteriet var det geografiska kriteriet som behandlade spridningen av flottiljer i 

landet. Som figur 4.3 visade var det jämn spridning på F 21 och F 4. I södra delen av landet 

finns det dock två flottiljer inom samma geografiska indelning vilket innebär att en av dessa 

är överflödiga. I Försvarsmaktens huvuduppgifter står det att Försvarsmakten ska kunna möta 

väpnade angrepp varifrån de än kommer och hela landet ska kunna försvaras. Vidare ska den 

territoriella integriteten försvaras och militär närvaro vid gränserna och omgivande 

havsområden ska verka konfliktdämpande. Ett av grundorganisationens mål är att verka i 
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subarktisk miljö och enligt definitionen faller både F 4 och F 21 inom detta klimat. Dock talar 

vintermörkret till fördel för F 21. Vad som även talar till F 21´s fördel är förslagen på 

utvecklandet av internationell militär test- och övningsverksamhet i anslutning till RFN i 

Vidsel. Leifland skrev i sin rapport att utvecklingen av den här typen av verksamhet blir mer 

kostnadseffektiv och underlättas väsentligt av att det finns militär infrastruktur, 

utbildningsplattformar och resurser på plats. Min slutsats av detta kriterium är att det är F 7 

som är den överflödiga flottiljen när det gäller den geografiska spridningen. Detta på grund av 

att F 17 är den enda flottiljen vid Östersjön och militär närvaro skulle finnas vid de 

omgivande havsområdena.   

 

Det tredje kriteriet var det infrastrukturella kriteriet vilket innebar en jämförelse mellan de 

planerade investeringskostnaderna för de fyra flygflottiljerna. Denna jämförelse är dock inte 

rättvis eftersom F 7 och F 17 inte har redovisat kostnader till alla sina planerade investeringar. 

De siffror som finns redovisade ger att F 17 har investeringskostnader på 24,5 miljoner 

kronor. F 7´s investeringskostnader uppgår till 111,4 miljoner kronor. F 21 ligger på tredje 

plats med investeringskostnader på 164,2 miljoner kronor och F 4 har de största redovisade 

investeringskostnaderna på 185,8 miljoner kronor. För F 17´s del finns sju projekt för vilka 

kostnaderna inte är redovisade. F 7 däremot har hela 13 projekt vars kostnader inte är 

redovisade vilket inte gör det omöjligt att de intar en högre placering i investeringstoppen. 

Som jag ser det så har F 17 de lägsta investeringskostnaderna, troligtvis. F 4 toppar idag listan 

över investeringskostnader men det går inte säkert att uttala sig därom på grund av bristande 

information.  

 

Det fjärde kriteriet var det regionalpolitiska kriteriet där jag valde att enbart studera de tre 

samarbetspartierna socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Det visade sig att 

dessa tre alla hade majoriteten i de fyra regionerna samt att de har majoriteten i riksdagen. På 

grund av denna majoritet valde jag att studera vilken av de fyra flottiljregionerna som hade 

det starkaste stödet av dessa tre partier. Resultatet visade att F 21 hade det största stödet, på 

andra plats kom F 4. På tredje plats hamnade F 17 och minst stöd hade F 7. Detta borde 

innebära att de tre samarbetspartierna har minst partistöd att förlora i F 7 regionen, vilket gör 

denna flottilj mest nedläggningshotad när det gäller det regionalpolitiska kriteriet.  

 

Det femte och sista kriteriet, regionalekonomiska kriteriet, behandlade arbetsmarknads-

situationen i de fyra regionerna. Syftet med kriteriet var att utreda vilken flottilj som skulle 
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drabbas hårdast på arbetsmarknaden till följd av en nedläggning. Antagandet att alla anställda 

skulle bli arbetslösa vid en nedläggning motsvarar inte verkligheten men det var nödvändigt 

för att kunna göra jämförelsen rättvis. Den inbördes ordningen förändrades inte, det var 

fortfarande F 21-regionen som hade den största arbetslösheten. På andra plats kom F 17 följt 

av F 4. Den region som skulle få den lägsta arbetslösheten av de fyra vid en nedläggning var 

F 7. Det ska dock tilläggas att loppet är ganska jämnt mellan både F 21 och F 17 där det bara 

skiljer 0,1 procentenhet. Likaså är det jämnt mellan F 4 och F 7 där det också skiljer bara 0,1 

procentenhet.  

 

Efter att ha sammanställt resultaten av jämförelserna vid de fem kriterierna kan det 

konstateras att F 21 är den flottilj som har legat säkrast till vid flest kriterier. Speciellt när det 

gäller de två första kriterierna vilka generalmajor Moore har satt som de kriterier som väger 

tyngst vid beslutsfattandet. Likaså låg F 4 bra till när det gäller dessa två kriterier. Den flottilj 

som klarade sig sämst i jämförelserna är F 7 i Såtenäs. De placerade sig sist i fyra av fem 

kriterier och i det kriteriet som de inte hade en bottennotering i var just det infrastrukturella 

kriteriet vilket är lite missvisande då alla kostnader inte är redovisade. Slutsatsen jag drar efter 

att ha jämfört alla fyra flottiljerna utifrån de fem beslutsgrundande kriterierna är att det är 

Skaraborgs flygflottilj, F 7, som ligger mest i farozonen för en nedläggning. I dagsläget ligger 

alla de fyra flygflottiljerna i farozonen för en nedläggning och ingen av dem kan känna sig 

säker på att få bli kvar men jag anser att det är F7 som behöver oroa sig mest enligt den här 

jämförelsen.    

 

Om det nu kommer att bli F 7 som läggs ner får vi inte veta innan försvarsbeslutet är taget i 

december 2004. Arbetsgruppen som utarbetar underlaget till beslutet gör en mycket mer 

grundlig jämförelse och väger in många fler aspekter än vad som är gjort här när de gör sin 

bedömning om vilken flottilj som får bli kvar och vilken som läggs ner. Vidare väger det in 

hur nedläggningarna blir inom de andra vapenslagen, armén och marinen. Försvarsmakten 

strävar efter att skapa garnisionsorter, det vill säga orter där fler än ett förband ligger. Genom 

samarbete mellan flera förband kan olika tjänster samordnas och på så vis kan kostnaderna 

minska. Detta strävande efter garnisionsorter kan verka till både fördel och nackdel för 

förbanden. Är ett förband i regionen bestämt för nedläggning riskerar de andra förbanden att 

också läggas ned. Till exempel om Marinbasen i Karlskrona ska läggas ner kan lika gärna 

F 17 också läggas ner eftersom det inte längre finns en garnisionsort då. Å andra sidan om ett 

av förbanden beslutas för att bli kvar påverkar det läget positivt för det andra förbandet. Det 
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kan hända att flera förband inom samma region läggs ner även om det varken skulle vara 

regionalekonomiskt eller regionalpolitiskt försvarbart. Politikerna skulle tappa stort i 

förtroendet hos de väljarna de har i regionen, men är väljarstödet inte särskilt högt kanske det 

är värt det för att rädda regioner där partistödet är högre. På grund av avhandlingens 

omfattning och tidsmässiga skäl var det inte hållbart att studera hela Försvarsmakten när det 

gäller försvarsbeslutet och vilka förband som riskerar nedläggning. Det hade utan tvivel varit 

intressant att fördjupa sig i denna undersökning.  
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• Trollhättan: www.val.se/val/val_02/slutresultat/14R/1487.1488.html  

• Essunga: www.val.se/val/val_02/slutresultat/14R/1445.1445.html  

• Grästorp: www.val.se/val/val_02/slutresultat/14R/1444.1444.html  

• Lidköping: www.val.se/val/val_02/slutresultat/14R/1494.1494.html  

• Vara: www.val.se/val/val_02/slutresultat/14R/1470.1470.html 

• Skara: www.val.se/val/val_02/slutresultat/14R/1495.1495.html  

• Östersund: www.val.se/val/val_02/slutresultat/23R/2380.2380.html  

• Krokom: www.val.se/val/val_02/slutresultat/23R/2309.2309.html  

• Åre: www.val.se/val/val_02/slutresultat/23R/2321.2321.html 

• Strömsund: www.val.se/val/val_02/slutresultat/23R/2313.2313.html  

• Ragunda: www.val.se/val/val_02/slutresultat/23R/2303.2303.html  

• Bräcke: www.val.se/val/val_02/slutresultat/23R/2305.2305.html  

• Piteå: www.val.se/val/val_02/slutresultat/25R/2581.2581.html  

• Luleå: www.val.se/val/val_02/slutresultat/25R/2580.2580.html  

• Kalix: www.val.se/val/val_02/slutresultat/25R/2514.2514.html 

• Boden: www.val.se/val/val_02/slutresultat/25R/2582.2582.html 

• Älvsbyn: www.val.se/val/val_02/slutresultat/25R/2560.2560.html  

18. www.riksdagen.se/arbetar/siffror/mandatfo.htm (Riksdagen 2004-04-18) 

19. www.ams.se/admin/Documents/ams/arbdata/arblos/2004/arb0404k.pdf 

(Arbetsförmedlingen 2004-05-19) 

20. www.regeringen.se/content/1/c6/02/67/87/ff6cc946.pdf  Karl Leifland, ”Snö, mörker 

och kyla – Utländska militärövningar i Sverige" (sid. 23-25) (Försvarsdepartementet 

2004-08-15) 

21. www.regeringen.se/content/1/c6/02/67/87/ff6cc946.pdf (sid. 20, 22, 28-29) 

(Försvarsdepartementet 2004-08-15) 

22. www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/utskrift/0,3258,485474,00.html (Aftonbladet 

2004-06-01) 

23. www.forsvarsberedningen.gov.se (Pressmeddelande från försvarsdepartementet 

”Försvarsberedningens rapport Försvar för en ny tid” Försvarsberedningen 2004-06-

01) 

24. www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=271467 (Dagens Nyheter 

2004-06-01) 
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25. www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=271703 (Dagens Nyheter 

2004-06-02) 

26. (Antal anställda, samtliga inhämtade från Försvarsmakten 2004-06-04) 

• www.F 17.mil.se 

• www.F 7.mil.se 

• www.F 4.mil.se 

• www.F 21.mil.se 

27. www.i19.mil.se/article.php?id=10189 

28. www.lfv.se/upload/LoS/rapporter/luftfart_03.pdf (”Luftfart 2003”, Luftfartsverket 

2004-06-07) 

29. www.mil.se/attachments/bu05_bil_3_minus6.pdf (sid. 44) (Försvarsmakten 2004-02-

28) 

30. www.regeringen.se/sb/d/3789/a/22858 (Regeringen 2004-05-15) 

31. www.mil.se/index.php?lang=sve&c=printnews&id=2003 (Försvarsmakten 2004-02-

28) 

32. www.fmforum.mil.se/article.php?id=7790 (Försvarsmakten 2003-11-26) 

33. www.lfv.se/Templates/LFV_InfoSida_50_50____3383.aspx (Luftfartsverket 2005-02-

10) 

34. www.yale.edu/polisci/people/clindblom.html 

35. www.utexas.edu/cola/depts/philosophy/faculty/profiles/braybrooke/david/ 

 

Källor 

Svenska luftförsvarets framtid , F21 Norrbottens flygflottilj. (Informationsbroschyr, 

producerad av Luleå kommuns informationsavdelning på uppdrag av kommunstyrelsen 2004) 

Nationalencyklopedin Multimedia 2000 Plus 

 

Personlig källa 

Lindberg, Staffan. F 21 (2004-05-13) 

 

E-post 

Haag, Kajsa. Politisk sekreterare, Folkpartiets Riksdagskansli (2004-06-03) 

Moore, Michael, Högkvarteret (2004-05-27) 

Löjdström, Nils-Göran.  Fastighetsavdelningen vid Högkvarteret (2004-06-24) 
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BILAGA 1 

 

Figur 4.1 Svenska flygplatser 

Källa: Internetkälla 28 
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BILAGA 2 

 
Flygplats 
Götaland/Svealand 

Antal 
landningar 

 Flygplats 
Norrland 

Antal 
landningar 

Borlänge 6 022  Arvidsjaur 20 274
Göteborg/Landvetter 30 072  Gällivare 1 613
Göteborg/Säve 20 067  Hemavan 809
Hagfors 2 286  Kiruna 3 750
Halmstad 6 656  Kramfors 1 560
Hultsfred 2 019  Luleå 8 221
Jönköping 10 350  Lycksele 2 555
Kalmar 7 159  Pajala 1 012
Karlstad 7 209  Skellefteå 4 244
Kristianstad 6 533  Storuman 1 139
Linköping 10 648  Sundsvall/Härnösand 7 656
Malmö/Sturup 21 110  Sveg 1 359
Mora 1 048  Umeå 10 482
Norrköping 10 093  Vilhelmina 912
Oskarshamn 1 109  Örnsköldsvik 1 959
Ronneby 4 764  Östersund 4 143
Stockholm/Arlanda 115 762  Totalt Norrland 71 688
Torsby 1 071  Tabell 4.2 Antal landningar på flygplatserna  
Växjö/Kronoberg 4 233  i Norrland med linjefart och chartertrafik 
Ängelholm/Helsingborg 6 448  under år 2003.  
Örebro 6 353  Källa: Internetkälla 28 
Totalt  
Götaland / Svealand 356 825   

Tabell 4.1 Antal landningar på 
flygplatserna i Götaland/Svealand med 

  

linjefart och chartertrafik under år 2003.   

Källa: Internetkälla 28   
   
 
Politiskt parti F 17 regionen F 7 regionen F 4 regionen F 21 regionen 

Moderaterna (m) 13,0 12,9 9,7 7,8
Centerpartiet (c) 6,0 8,2 15,4 5,2
Folkpartiet (fp) 10,9 10,4 7,3 7,5
Kristdemokraterna (kd) 8,7 9,9 5,0 5,7
Socialdemokraterna (s) 44,9 43,0 43,4 49,7
Vänsterpartiet (v) 8,1 8,4 10,8 11,6
Miljöpartiet (mp) 3,8 3,7 5,2 5,5
Övriga partier 3,0 1,9 1,8 6,0

Tabell 4.3 Riksdagspartiernas procentuella stöd i respektive region.  

Källa: Internetkälla 17 
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BILAGA 3 

 
 

 

Figur 4.2 Flygövningsområden i Sverige 

Källa: Internetkälla 20 

 
 

Politisk parti F 17 regionen F 7 regionen F 4 regionen F 21 regionen 
Socialdemokraterna 44,9 43,0 43,4 49,7
Vänsterpartiet 8,1 8,4 10,8 11,6
Miljöpartiet 3,8 3,7 5,2 5,5

 

Tabell 4.4 Procentuellt stöd i riksdagen. 

Källa: Internetkälla 17 och uträkningar gjorda från tabell 4.3 
(Anmärkning,”% stöd” betyder politiskt stöd i procent i respektive region.)  
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BILAGA 4 

 

Figur 4.3 Geografisk spridning av flottiljerna i Sverige 

Källa: Internetkälla 28 
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BILAGA 5 

 
 
 
 
Region Total befolkning 

16-64 år 
Totalt antal arbets- 
lösa, 16-64 år 

Arbetslöshet 
i procent 

Antal anställda  
på flottiljen 

F 17  93 106 4 309 4,6 811 
F 7  107 458 4 187 3,9 941 
F 4  72 261 2 925 4,0 632 
F  21  107 370 5 370 5,0 634 

Tabell 4.5 Arbetslöshet i respektive region april månad 2004 och antal anställda vid varje flottilj. 

Källa: Internetkälla 19 respektive 26    
 
 
 

Region Total befolkning 
16-64 år 

Totalt antal arbets- 
lösa, 16-64 år, efter 
nedläggning. 

Arbetslöshet i 
procent efter 
nedläggning 

F 17  93 106 5 120 5,5 
F 7  107 458 5 128 4,8 
F 4  72 261 3 557 4,9 
F 21  107 370 6 004 5,6 

Tabell 4.6 Arbetslösheten i respektive region efter en flottiljnedläggning. 

Källa: Uträkningarna är gjorda utifrån uppgifterna i tabell 3. 
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BILAGA 6   

Besluts-    
tidpunkt

Garnison Kommun Plats        
Ort

Förband 
skola 

centrum

Objektbeskrivning     Uppdrag          Hyresberä
knings-   

mall    

Tillträd    
dag   

Invest        tkr   

Ö Ronneby Ronneby Ronneby F 17

Hangar (anpassning) för TP 100 Ny TP 100 
tillförs F 17 under 2004. Behov av tillfällig 
lösning i avvaktan på slutligt beslut om 
byggnation/investering bedöms som mycket 
troligt. Medel för detta finns inte i F 17 budget 
för 2004. 4 2006 15 003

Ö Ronneby Ronneby Ronneby F 17

Ny beredskapsbyggnad för räddningstjänsten 
Nuvarande byggnad lever på dispens avs. sin 
fysiska placering inom flygfältsområdet. 
Ledningen vid F 17 har i samverkan med ATO 
och AT förhandlat fram enklare, mer temporära 
lösningar, när det i nuvarande 
räddningsbyggnad genomfördes en 
upprustning bl.a. för att uppfylla kraven från en 
inspektion av arbetsmiljön. I byggnaden 
tjänstgör pers. i dag 18 timmar/dygn, troligt är 
att det i framtiden blir hela dygnet. Samförstånd 
om icke slutliga lösningar har uppnåtts mot 
bakgrunden att processen med ny 
beredskapsbyggnad är omhändertagen i ANFA-
beredningar och behovsanalysarbete på väg 
över i behovsunderlag pågår vid förbandet. 
Tanken är här att också sammanföra flera 
funktioner som berör beredskap. Klart år, enl. 
denna tidigare planering har varit år 2005, mer 
realistiskt bedöms i dag vara år 2006 4 2006 6 500

Ö Visby Gotland Visby F 17

Omby Incidentbarack (Visby).  Behovet 
redovisat i ANFA-beredningen för Visby 
Garnison. HKV/GRO FV har åtagit sig att 
klarlägga nyttjandet av Visby, FTK har klarlagt 
sin del. Detta innebär att man bör avvakta med 
detta objekt 4 2006

0

Ö Visby Gotland Visby F 17 Flygplats Spolhall fordon (Visby).  avvakta 4 2006 0
Ö Ronneby Ronneby Ronneby F 17 Nyby Dagvatten våtmark. 4 2008 0
Ö Ronneby Ronneby Ronneby F 17 Omby Anpassning exp-lokaler hundgård 4 2006 0
Ö Ronneby Ronneby Ronneby F 17 Omby Utb-lokaler för sjukvård 4 2006 0

Ö Ronneby Ronneby Ronneby F 17
Omby Anpassning källare omklädning, dusch 
mm. 4 2006 0

Ö Ronneby Ronneby Ronneby F 17 Omby Renovering av by 008. 4 2007 0
Prel VU06 Ronneby Ronneby Ronneby F 17 Miljökulfång 2 banor 4 2006 3 000

Accumelerad hyreskostn ökning 24 503

Utdrag ur Försvarsmaktens Fastighetsförsörjningsplan 2004 (HKV_FM_FFP_040618_ 2004_2008.xls)
Källa: Nils-Göran Löjdström, Högkvarterets fastighetsavdelning
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BILAGA 7   

Besluts-    
tidpunkt

Garnison Kommun Plats        
Ort

Förband 
skola 

centrum

Objektbeskrivning     Uppdrag          Hyresberä
knings-   

mall    

Tillträd    
dag   

Invest        tkr   

Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7

H 94 omby för tillsynsplatser och 
personalutrymmen. Behov om F 7 skall 
producera 6700 flygtimmar. BU redovisning 
finns. Ej beslutat 4 2008 100 000

Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7 Utrymmesbrist i By 116 Tillby 4 2008 4 000
Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7 ETU Verkstadslokaler 4 2008 2 000

Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7

By 301 Gårdsmuseum insp vid ett stort antal 
anm har framförts av krigsarkivet och 
brandmyndigheterna. 4 2008 600

Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7 Arkiv för flygplanhandlingar, Systemkontor TP 4 2008 300

Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7

Lokaler för flygande veteraner eventuellt H 82. 
Utreds. Delar grupperas hangar 82, några fpl i 
Halmstad några Malmen  Projektplan ej klar, 
hyreskostn kan därför ej anges. Som följd av 
FB 04 kan behovet kaomma att behöva 
revideras. 4 2008 0

Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7

Bb 2004, ny körplan Projektplan ej klar, 
hyreskostn kan därför ej anges. Som följd av 
FB 04 kan behovet kaomma att behöva 
revideras. 4 2008

Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7

Bb 2004 Ny utbildnings-anläggning i anslutn till 
ny körplan Projektplan ej klar, hyreskostn kan 
därför ej anges. Som följd av FB 04 kan 
behovet kaomma att behöva revideras. 4 2008

Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7

H 86, Tpflyghangar, tillb/ anpassnining av  
lokaler Projektplan ej klar, hyreskostn kan 
därför ej anges. Som följd av FB 04 kan 
behovet kaomma att behöva revideras. 4 2008

Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7

Bb 2004, Nyby befälsrum vid kasernerna 
Projektplan ej klar, hyreskostn kan därför ej 
anges. Som följd av FB 04 kan behovet 
kaomma att behöva revideras. 4 2008 0

Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7

Bb 2004, 2 st container-förråd Projektplan ej 
klar, hyreskostn kan därför ej anges. Som följd 
av FB 04 kan behovet kaomma att behöva 
revideras. 4 2008

Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7

Bb 2004, Forduppstplats Projektplan ej klar, 
hyreskostn kan därför ej anges. Som följd av 
FB 04 kan behovet kaomma att behöva 
revideras. 4 2008

Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7

Bb 2004, Övnings- och vårdhall Projektplan ej 
klar, hyreskostn kan därför ej anges. Som följd 
av FB 04 kan behovet kaomma att behöva 
revideras. 4 2008

Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7

Lokal för incidentverksamhet linjehus tillby 
eller anpass GC Projektplan ej klar, hyreskostn 
kan därför ej anges. Som följd av FB 04 kan 
behovet kaomma att behöva revideras. 4 2008

Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7 Nyby Lokalförsörning etapp 1 4 2008 510
Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7 Flyttning  Hasslösamoduler 4 2008 1 762
Ö Såtenäs Såtenäs Såtenäs F 7 Oljefällor 4 2006 0
Ö Såtenäs Såtenäs F 7 JAS H 84 anordn av miljöplats 4 2006 2 281

Ö Såtenäs Såtenäs F 7
H 81 SFD anpass för flygplats enhet efter Uh 
reg flytt 4 2007 0

Ö Såtenäs Såtenäs F 7 Nyby fördöjnings damm 4 2007 0
Ö Såtenäs Såtenäs F 7 Nyby Spolplatta JAS. 4 2006 0

Accumelerad hyreskostn ökning 111 453

Utdrag ur Försvarsmaktens Fastighetsförsörjningsplan 2004 (HKV_FM_FFP_040618_ 2004_2008.xls)
Källa: Nils-Göran Löjdström, Högkvarterets fastighetsavdelning
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BILAGA 8   

Besluts-    
tidpunkt

Garnison Kommun Plats        
Ort

Förband 
skola 

centrum

Objektbeskrivning     Uppdrag          Hyresberä
knings-   

mall    

Tillträd    
dag   

Invest        tkr   

Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Amröjplats nyby  Bynäset 4 2008 750
Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Uppställn plats för UtbE 4 2008 240
Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Överkapacitet HKP uppsäg moduler 4 2008
Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Övn/vårdhall tillby 4 2008 7 000

Ö Östersund Östersund Frösön F 4
Oljefällor  Miljö krav tillstånds-prövning. 
Regeringen skall ta beslut 4 2008 3 090

Prel VU06 Östersund Östersund Frösön F 4 JAS H 90, ombyggnad, aggrvst mm, etapp 2 4 2006 95 260

Prel VU06 Östersund Östersund Frösön F 4 JAS, nyby platta 8 pl, bullerv. v H 90 , etapp 2 4 2006 32 410
Prel VU06 Östersund Östersund Frösön F 4 Taxibana etapp 2 4 2006 16 800

Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Simulatorby omby till samlingssal 4 2008 7 000

Prel VU06 Östersund Östersund Frösön F 4 JAS, nyby linjehus på platta vid H 90, etapp 2 4 2006 6 380
Prel VU06 Östersund Östersund Frösön F 4 Omby vakt för JAS krav bevakning 4 2006 6 000

Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Byte inflygningslinje 4 2008 5 000
Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Skydd våtmark miljökrav 4 2008 1 950
Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Exp fälthålln omby arbetsmiljö 4 2008 700
Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Förråd brandövn plats nyby 4 2008 700
Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Tälttork 4 2008 620
Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Belysning rastn hundar 4 2008 600
Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Räddn stn portar 4 2008 100
Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Omby ATS vx/datahall K0096.303 4 2006 1 200

Accumelerad hyreskostn ökning 185 800

Utdrag ur Försvarsmaktens Fastighetsförsörjningsplan 2004 (HKV_FM_FFP_040618_ 2004_2008.xls)
Källa: Nils-Göran Löjdström, Högkvarterets fastighetsavdelning
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BILAGA 9   

Besluts-    
tidpunkt

Garnison Kommun Plats        
Ort

Förband 
skola 

centrum

Objektbeskrivning     Uppdrag          Hyresberä
knings-   

mall    

Tillträd    
dag   

Invest        tkr   

Ö Luleå Luleå Luleå F 21 Nyby tvätthall fpl/fälthållning 4 2006 27 818
Ö Luleå Luleå Luleå F 21 Nyb flygfältsplut 4 2006 21 327
Ö Luleå Luleå Luleå F 21 Verksamhetsanpassning By 65 4 2007 3 245

Prel VU06 Luleå Luleå Luleå F 21 JAS H 87, om- och tillby, aggrvst, mm  etapp 2 4 2006 78 000
Ö Luleå Luleå Luleå F 21 Omby för UtbE H85 4 2007 16 691

Prel VU06 Luleå Luleå Luleå F 21 JAS, platta 3, bullervall mm, etapp 2  NG 4 2006 4 655
Ö Luleå Luleå F 21 Reservkraft 4 2007 900
Ö Luleå Luleå F 21 Vägomläggning H 85, 87, 327 4 2008 10 600
Ö Luleå Luleå F 21 Tp väg till platta 8 4 2008 1 000

Accumelerad hyreskostn ökning 164 236

Utdrag ur Försvarsmaktens Fastighetsförsörjningsplan 2004 (HKV_FM_FFP_040618_ 2004_2008.xls)
Källa: Nils-Göran Löjdström, Högkvarterets fastighetsavdelning
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BILAGA 6   


Besluts-    
tidpunkt


Garnison Kommun Plats        
Ort


Förband 
skola 


centrum


Objektbeskrivning     Uppdrag          Hyresberä
knings-   


mall    


Tillträd    
dag   


Invest        tkr   


Ö Ronneby Ronneby Ronneby F 17


Hangar (anpassning) för TP 100 Ny TP 100 
tillförs F 17 under 2004. Behov av tillfällig 
lösning i avvaktan på slutligt beslut om 
byggnation/investering bedöms som mycket 
troligt. Medel för detta finns inte i F 17 budget 
för 2004. 4 2006 15 003


Ö Ronneby Ronneby Ronneby F 17


Ny beredskapsbyggnad för räddningstjänsten 
Nuvarande byggnad lever på dispens avs. sin 
fysiska placering inom flygfältsområdet. 
Ledningen vid F 17 har i samverkan med ATO 
och AT förhandlat fram enklare, mer temporära 
lösningar, när det i nuvarande 
räddningsbyggnad genomfördes en 
upprustning bl.a. för att uppfylla kraven från en 
inspektion av arbetsmiljön. I byggnaden 
tjänstgör pers. i dag 18 timmar/dygn, troligt är 
att det i framtiden blir hela dygnet. Samförstånd 
om icke slutliga lösningar har uppnåtts mot 
bakgrunden att processen med ny 
beredskapsbyggnad är omhändertagen i ANFA-
beredningar och behovsanalysarbete på väg 
över i behovsunderlag pågår vid förbandet. 
Tanken är här att också sammanföra flera 
funktioner som berör beredskap. Klart år, enl. 
denna tidigare planering har varit år 2005, mer 
realistiskt bedöms i dag vara år 2006 4 2006 6 500


Ö Visby Gotland Visby F 17


Omby Incidentbarack (Visby).  Behovet 
redovisat i ANFA-beredningen för Visby 
Garnison. HKV/GRO FV har åtagit sig att 
klarlägga nyttjandet av Visby, FTK har klarlagt 
sin del. Detta innebär att man bör avvakta med 
detta objekt 4 2006


0


Ö Visby Gotland Visby F 17 Flygplats Spolhall fordon (Visby).  avvakta 4 2006 0
Ö Ronneby Ronneby Ronneby F 17 Nyby Dagvatten våtmark. 4 2008 0
Ö Ronneby Ronneby Ronneby F 17 Omby Anpassning exp-lokaler hundgård 4 2006 0
Ö Ronneby Ronneby Ronneby F 17 Omby Utb-lokaler för sjukvård 4 2006 0


Ö Ronneby Ronneby Ronneby F 17
Omby Anpassning källare omklädning, dusch 
mm. 4 2006 0


Ö Ronneby Ronneby Ronneby F 17 Omby Renovering av by 008. 4 2007 0
Prel VU06 Ronneby Ronneby Ronneby F 17 Miljökulfång 2 banor 4 2006 3 000


Accumelerad hyreskostn ökning 24 503


Utdrag ur Försvarsmaktens Fastighetsförsörjningsplan 2004 (HKV_FM_FFP_040618_ 2004_2008.xls)
Källa: Nils-Göran Löjdström, Högkvarterets fastighetsavdelning
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Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7


H 94 omby för tillsynsplatser och 
personalutrymmen. Behov om F 7 skall 
producera 6700 flygtimmar. BU redovisning 
finns. Ej beslutat 4 2008 100 000


Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7 Utrymmesbrist i By 116 Tillby 4 2008 4 000
Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7 ETU Verkstadslokaler 4 2008 2 000


Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7


By 301 Gårdsmuseum insp vid ett stort antal 
anm har framförts av krigsarkivet och 
brandmyndigheterna. 4 2008 600


Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7 Arkiv för flygplanhandlingar, Systemkontor TP 4 2008 300


Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7


Lokaler för flygande veteraner eventuellt H 82. 
Utreds. Delar grupperas hangar 82, några fpl i 
Halmstad några Malmen  Projektplan ej klar, 
hyreskostn kan därför ej anges. Som följd av 
FB 04 kan behovet kaomma att behöva 
revideras. 4 2008 0


Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7


Bb 2004, ny körplan Projektplan ej klar, 
hyreskostn kan därför ej anges. Som följd av 
FB 04 kan behovet kaomma att behöva 
revideras. 4 2008


Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7


Bb 2004 Ny utbildnings-anläggning i anslutn till 
ny körplan Projektplan ej klar, hyreskostn kan 
därför ej anges. Som följd av FB 04 kan 
behovet kaomma att behöva revideras. 4 2008


Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7


H 86, Tpflyghangar, tillb/ anpassnining av  
lokaler Projektplan ej klar, hyreskostn kan 
därför ej anges. Som följd av FB 04 kan 
behovet kaomma att behöva revideras. 4 2008


Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7


Bb 2004, Nyby befälsrum vid kasernerna 
Projektplan ej klar, hyreskostn kan därför ej 
anges. Som följd av FB 04 kan behovet 
kaomma att behöva revideras. 4 2008 0


Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7


Bb 2004, 2 st container-förråd Projektplan ej 
klar, hyreskostn kan därför ej anges. Som följd 
av FB 04 kan behovet kaomma att behöva 
revideras. 4 2008


Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7


Bb 2004, Forduppstplats Projektplan ej klar, 
hyreskostn kan därför ej anges. Som följd av 
FB 04 kan behovet kaomma att behöva 
revideras. 4 2008


Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7


Bb 2004, Övnings- och vårdhall Projektplan ej 
klar, hyreskostn kan därför ej anges. Som följd 
av FB 04 kan behovet kaomma att behöva 
revideras. 4 2008


Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7


Lokal för incidentverksamhet linjehus tillby eller 
anpass GC Projektplan ej klar, hyreskostn kan 
därför ej anges. Som följd av FB 04 kan 
behovet kaomma att behöva revideras. 4 2008


Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7 Nyby Lokalförsörning etapp 1 4 2008 510
Ö Såtenäs Lidköping Såtenäs F 7 Flyttning  Hasslösamoduler 4 2008 1 762
Ö Såtenäs Såtenäs Såtenäs F 7 Oljefällor 4 2006 0
Ö Såtenäs Såtenäs F 7 JAS H 84 anordn av miljöplats 4 2006 2 281


Ö Såtenäs Såtenäs F 7
H 81 SFD anpass för flygplats enhet efter Uh 
reg flytt 4 2007 0


Ö Såtenäs Såtenäs F 7 Nyby fördöjnings damm 4 2007 0
Ö Såtenäs Såtenäs F 7 Nyby Spolplatta JAS. 4 2006 0


Accumelerad hyreskostn ökning 111 453
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Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Amröjplats nyby  Bynäset 4 2008 750
Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Uppställn plats för UtbE 4 2008 240
Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Överkapacitet HKP uppsäg moduler 4 2008
Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Övn/vårdhall tillby 4 2008 7 000


Ö Östersund Östersund Frösön F 4
Oljefällor  Miljö krav tillstånds-prövning. 
Regeringen skall ta beslut 4 2008 3 090


Prel VU06 Östersund Östersund Frösön F 4 JAS H 90, ombyggnad, aggrvst mm, etapp 2 4 2006 95 260


Prel VU06 Östersund Östersund Frösön F 4 JAS, nyby platta 8 pl, bullerv. v H 90 , etapp 2 4 2006 32 410
Prel VU06 Östersund Östersund Frösön F 4 Taxibana etapp 2 4 2006 16 800


Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Simulatorby omby till samlingssal 4 2008 7 000


Prel VU06 Östersund Östersund Frösön F 4 JAS, nyby linjehus på platta vid H 90, etapp 2 4 2006 6 380
Prel VU06 Östersund Östersund Frösön F 4 Omby vakt för JAS krav bevakning 4 2006 6 000


Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Byte inflygningslinje 4 2008 5 000
Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Skydd våtmark miljökrav 4 2008 1 950
Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Exp fälthålln omby arbetsmiljö 4 2008 700
Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Förråd brandövn plats nyby 4 2008 700
Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Tälttork 4 2008 620
Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Belysning rastn hundar 4 2008 600
Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Räddn stn portar 4 2008 100
Ö Östersund Östersund Frösön F 4 Omby ATS vx/datahall K0096.303 4 2006 1 200


Accumelerad hyreskostn ökning 185 800
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Ö Luleå Luleå Luleå F 21 Nyby tvätthall fpl/fälthållning 4 2006 27 818
Ö Luleå Luleå Luleå F 21 Nyb flygfältsplut 4 2006 21 327
Ö Luleå Luleå Luleå F 21 Verksamhetsanpassning By 65 4 2007 3 245


Prel VU06 Luleå Luleå Luleå F 21 JAS H 87, om- och tillby, aggrvst, mm  etapp 2 4 2006 78 000
Ö Luleå Luleå Luleå F 21 Omby för UtbE H85 4 2007 16 691


Prel VU06 Luleå Luleå Luleå F 21 JAS, platta 3, bullervall mm, etapp 2  NG 4 2006 4 655
Ö Luleå Luleå F 21 Reservkraft 4 2007 900
Ö Luleå Luleå F 21 Vägomläggning H 85, 87, 327 4 2008 10 600
Ö Luleå Luleå F 21 Tp väg till platta 8 4 2008 1 000


Accumelerad hyreskostn ökning 164 236
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