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1. Inledning 

1.1 Har luftvärnet utvecklats eller avvecklats? 

År 2008 var det svenska luftvärnets ödesår. Försvarsberedningen föreslog att 

Robotsystem 97 ”HAWK” med medellång räckvidd skulle avvecklas och att 

endast luftvärn för markförbandens egenskydd skulle finnas kvar.
1
 Ett stort fokus 

fanns då på internationella insatser där luftvärn inte tillmättes någon större 

betydelse eftersom de insatser vi skulle delta i antogs ha luftherravälde. 

Georgienkriget år 2008 gjorde att de nationella försvarsuppgifterna återigen 

tillskrevs större betydelse.
2
 Kanske är det därför HAWK finns kvar idag. Inför 

millennieskiftet fanns det 22 luftvärnsbataljoner varav två bestod av HAWK-

system, men truppslaget decimerades vid Försvarsbeslut år 2000 (FB 00). Detta 

skedde delvis genom att eldrörsluftvärn avvecklades, för att efter Försvarsbeslut 

år 2004 (FB 04) endast bestå av två bataljoner med en blandning av 

korträckviddiga och medellångräckviddiga robotsystem.
3
  

 

Trenden internationellt har varit att luftvärnssystem får allt längre räckvidd och 

bättre kapacitet. Drivkrafterna har varit att möta det tilltagande hotet från 

fjärrvapen såsom kryssningsrobotar och ballistiska robotar, vars teknik blivit 

tillgänglig för allt fler länder. Även bättre förmåga mot att bekämpa flygplans 

vapenlaster, då dessa får bättre räckvidd och högre precision, har drivit 

utvecklingen av luftvärn framåt. Många länder frångår helt luftvärn med 

räckvidder under 10 km,
4
 där det svenska luftvärnet idag har flest aktiva system. 

 

Det svenska luftvärnet har, sedan kalla krigets slut för mer än 20 år sedan, idag 

samma system som då, även om betydande uppgraderingar på vissa områden har 

skett. Den största förändringen är att eldrörsluftvärnet avvecklats och att lednings- 

och sensorförmågan stärkts till följd av mer komplexa hot som kräver större 

samordning. 

                                                             
1 Försvarsdepartementet, DS 2008:48 - Försvar i användning, 2008 
2
 Björeman, C. Försvarets förfall, 2011 s.202 

3
 Hedin, O. Försvarets förutsättningar, 2011 s.140f 

4 Försvarsmakten, Huvudstudie luftvärn, 2011 
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Luftvärnet har en unik position i Försvarsmakten där truppslaget är organisatoriskt 

inordnat i armén men verkar i luftarenan under ledning av, och i samverkan med, 

flygvapnet. Luftvärnet sorterar således under flera intressenter och även marinen 

skulle kunna vara intresserad av luftvärnsskydd av exempelvis marinbaser. Dessa 

vapenslag är alla intresserade av luftvärn men de har alla tre andra vapen som 

huvudsystem och luftvärnet är bara en liten delkomponent. Detta väcker frågan 

om vem som tillvaratar luftvärnets intressen och vem som känner ansvar för att 

driva funktionen framåt och ta ansvar för dess utveckling samt är beredd att 

allokera resurser till detsamma. Att luftvärnet decimerats i kvantitet råder ingen 

tvekan om, däremot utgår uppsatsen ifrån att utveckling av truppslaget ändå har 

skett parallellt med avvecklingen. 

1.2 Problemformulering 

Den korta redogörelsen ovan visar på en internationell utveckling som tycks skilja 

sig från den svenska. Inför FB 00 fanns indikationer på att det fanns en 

medvetenhet om att luftvärnet behövde moderniseras.
5
 Därmed blir det intressant 

att studera vilka drivkrafter som styrt det svenska luftvärnets utveckling. Har det 

blivit så som det var tänkt i samband med perspektivplaneringen som påbörjades 

år 1999 eller har utvecklingen drivits i någon annan riktning under de dryga tolv 

år som har gått? Utvecklingen skulle teoretiskt kunna ha drivits framåt baserat på 

en bedömning av de hot som luftvärnet är avsett att skydda emot, men borde inte 

den svenska utvecklingen i så fall spegla den internationella? Det skulle också 

kunna vara orsakat av en kamp inom Försvarsmakten där de med mest makt kan 

påverka vad myndigheten ska avsätta resurser till och där egenintressen blir 

viktigare än den effekt organisationen försöker åstadkomma. Dessa fenomen har 

tidigare studerats av Graham Allison, som i boken Essence of Decision
6
 försöker 

förklara drivkrafterna bakom Kubakrisen. Han har utvecklat teoretiska modeller 

för att förklara beslutsfattande och handlande, och två av dessa modeller kommer 

nyttjas för att försöka förklara det svenska luftvärnets utveckling. Svårigheterna 

med att tyda motiven till luftvärnets utveckling, samt att truppslaget varit så 

                                                             
5 Luftvärnet fick mycket utrymme i Försvarsmaktens framtidsplanering genom 
Luftvärnsutredningen 1999 och perspektivplaneringen 1999.  
6 Allison, G & Zelikow, P. Essence of Decision, 1999. 
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ifrågasatt att det var nära nedläggning för bara några år sedan, ligger därmed till 

grund för den här uppsatsen. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av Allisons förklaringsmodeller 

förklara vad som har drivit luftvärnets utveckling och således identifiera vilka 

faktorer som lett till att luftvärnet ser ut som det gör idag. 

 

För att uppnå syftet med uppsatsen kommer följande frågor att ställas: 

 Hur kan drivkrafterna bakom luftvärnets utveckling beskrivas 

utifrån Allisons perspektiv om rationellt beslutsfattande? 

 Hur kan drivkrafterna bakom luftvärnets utveckling beskrivas 

utifrån Allisons perspektiv om maktutövat beslutsfattande? 

 Vilket perspektiv återspeglar bäst luftvärnets faktiska utveckling? 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer enbart att avhandla svenskt luftvärn sedan millennieskiftet. 

Metoder och taktik kommer inte att undersökas. Luftvärnet genomför nu en studie 

om ersättare till Robotsystem (RBS) 97, vilket också ligger i Försvarsmaktens 

materielplan. Denna studie kommer inte att avhandlas utan det är bara utveckling 

till dags datum som kommer hanteras och däri ingår även Insatsförmåga luftvärn 

(IFLv) med RBS 98, som är beställt men ännu inte levererat till Försvarsmakten. 

Marinens fartygsintegrerade luftvärn kommer inte heller att avhandlas. 

1.5 Forskningsläge 

Forskningsläget indelas i två kategorier där luftvärnets utveckling är den ena och 

nyttjandet av Allisons förklaringsmodeller är den andra. Detta eftersom forskning 

i ämnena var för sig förekommit men inte som ett gemensamt ämnesval. 

1.5.1 Forskning med koppling till luftvärn 

Luftvärnets utveckling har varit föremål för både akademiska uppsatser så väl 

som statliga rapporter. Michael Reberg utredde i sin C-uppsats det Framtida 

lufthotet mot Sverige och de viktigaste slutsatserna var att kryssningsrobotar 

skulle komma att utgöra en större del av ett eventuellt angrepp och således vara 
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dimensionerande för luftförsvaret. Gällande för luftvärnet är att Reberg föreslår en 

uppställning i tre lager där luftvärnet fortfarande saknar det yttersta med lång 

räckvidd.
7
 Rebergs uppsats har till viss del fungerat som inspiration för att 

identifiera vilken förmåga som luftvärnet behöver ha. 

Anders Fredlund besvarade i sin uppsats frågan om Vilket system skall Sverige 

anskaffa som luftvärnsrobotdemonstrator år 2010? Fredlunds viktigaste slutsatser 

var att Sverige behöver anskaffa system med lång räckvidd, över 100 km, mot 

flyg, och förmåga att bekämpa kryssningsrobotar samt fram emot år 2020 även 

ballistiska robotar.
8
 Fredlunds uppsats är intressant eftersom resultatet visar på att 

förbandssättning av RBS 23 vore logiskt, vilket denna uppsats inte styrker. 

Även FOI har utrett hur befintligt och nytt luftvärn bäst skulle kunna svara för 

nuvarande och kommande hot.
9
 Dessa undersökningar är alla relevanta men ser 

bara till truppslagets förmågeutveckling och redogör för vilka tekniska 

förutsättningar som gäller och borde gälla. 

1.5.2 Forskning med koppling till Allisons förklaringsmodeller 

Flertalet uppsatser med utgångspunkt i Allisons förklaringsmodeller är skrivna på 

olika universitet och högskolor. Här presenteras därför endast den som har 

påverkat denna uppsats. 

Per Edling använder i sin uppsats om Ubåtsjaktförmågans utveckling under 1980- 

talet två av Allisons modeller, rationellt beslutsfattande och maktutövat 

beslutsfattande. Edlings resultat är att rationellt beslutsfattande bäst förklarar 

denna utveckling och att perspektiven inte, såsom Allison önskar, kompletterar 

varandra på ett bra sätt.
10

 Edlings idéer om hur man kan operationalisera Allisons 

perspektiv har legat till grund för operationaliseringen i denna uppsats. 

1.6 Motiv till ämnesval 

Författaren har sedan flertalet år tillbaka anknytning till luftvärnet och sett 

verksamheten ”inifrån”. Under denna tid har många av besluten som format 

luftvärnet efter millennieskiftet tagits och dessa har ständigt varit föremål för 

                                                             
7Reberg, M. Framtida lufthot mot Sverige, 2002. 
8Fredlund, A. Viket system skall Sverige anskaffa som luftvärnsrobotdemonstrator år 2010? 2001 
9
Hansson, M-B. (red) Luftvärnsskydd mot kryssningsrobotar och ballistiska robotar med kort 

räckvidd, 2001. 
10Edling, P. Ubåtsjaktförmågans utveckling under 1980- talet, 2010. 
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diskussion både inom och utom luftvärnet. Detta har legat till grund för viljan att 

försöka se bortom besluten och vad som föranlett dessa. 

1.7 Disposition 

Inledningsvis har en bakgrundsbeskrivning presenterats i kapitel ett. I nästföljande 

kapitel förklaras den metod som legat till grund för uppsatsen. I kapitel tre 

introduceras det teoretiska ramverk med de två analysmodellerna, rationellt 

beslutsfattande och maktutövat beslutsfattande skapade av Allison, som den 

empiriska undersökningen byggt på. I detta kapitel redogörs också för den 

genomförda operationaliseringen av modellerna för att vara applicerbara på 

uppsatsens forskningsområde. I kapitel fyra återfinns redovisningen av det 

empiriska underlaget indelat utefter de två modellerna. I kapitel fem förs en 

diskussion från det redovisade underlaget för att mynna ut i det sista kapitlet med 

avslutning innehållandes resultatdiskussion och slutsatser. 

2. Metod 

I grunden för uppsatsen finns antagandet att det går att förklara varför 

utvecklingen av luftvärnet sett ut som den gjort. Däri finns också ett antagande att 

det inte alltid är det dimensionerade hotet som avgjort utvecklingen utan att det 

kan finnas andra anledningar, såsom att lufthotet istället kan mötas med 

luftstridskrafter. Luftstridskrafterna är mycket kostnadsdrivande och det skulle 

kunna finnas tendenser att resurser allokeras till exempelvis JAS 39 

Gripenprojektet istället för till luftvärnet. Dessa antaganden har föranlett valet av 

teoretisk referensram i form av Allisons teorier om beslutsfattande och även 

avgränsningen att enbart nyttja hans modeller om rationellt beslutsfattande och 

maktutövat beslutsfattande. En utförligare förklaring om varför en modell valt 

bort återfinns i 3.1. 

Allisons modeller har därefter studerats och återgetts i teorikapitlet. Där har även 

en anpassning av modellerna gjorts för att de skulle kunna appliceras på det 

aktuella forskningsobjektet. Utifrån de anpassade modellerna har insamling av 

data skett. Data har sökts utifrån de frågor som modellerna presenterar som 

relevanta. Detta ”raster” eller ”fiskenät” har på så sätt prioriterat den information 

som ansågs vara intressant. Följaktligen har även information i periferin sållats 
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bort. Svaren på frågorna har studerats och tolkats och resultatet som presenteras är 

således beroende av den tolkning som gjorts. 

2.1 Forskningsdesign 

Undersökningen har genomförts som en fallstudie. Syftet med uppsatsen att 

undersöka utvecklingen av ett specifikt truppslag och de faktorer som drivit 

utvecklingen av detsamma har gjort fallstudien brukbar. Detta eftersom den syftar 

till att gå på djupet och studera ett specifikt område i detalj.
11

 Fallstudien söker att 

förklara komplexiteten och subtiliteten i verkliga situationer. Vidare fäster 

fallstudien vikt vid de processer och relationer som leder fram till ett resultat. I 

denna studie återspeglas detta av att luftvärnets aktuella utseende och 

utvecklingen hittills utgör de processer som lett till resultatet. Processerna 

gestaltas i uppsatsen av de två sätten att fatta beslut, genom rationellt agerande 

eller genom kamp om makt. 

Eftersom frågorna i Allisons modeller är av tolkande karaktär passar en kvalitativ 

ansats väl. Den är lämplig för att skapa klarhet i vad som kan ligga i ett begrepp 

eller ett fenomen för att kunna frammana en nyanserad beskrivning. Eftersom 

uppsatsen avhandlar ett ämne som tidigare inte beforskats, och därför gör det svårt 

att skapa en förförståelse om problemet, gör också den kvalitativa ansatsen sig 

mer användbar än en kvantitativ.
12

  

2.2 Insamling av data 

Insamlingen av data har delvis utgått ifrån en deduktiv metodik. Det innebär att 

forskaren påbörjar sin forskning med att skapa sig en bild av hur verkligheten ser 

ut och vilka förväntningar som finns på den. Därefter påbörjas insamlingen av 

data för att se om förväntningarna motsvarar verkligheten. Förväntningarna 

bygger i regel på tidigare empiriska rön och teorier. Kritiken mot denna typ av 

metodik är att forskaren riskerar att förbise viktig information då denne bara söker 

sådan information som motsvarar förväntningarna.
13

 Trots riskerna med 

metodiken har den varit grunden för denna uppsats eftersom forskaren redan 

besitter en del kunskaper om ämnet och det har varit oundvikligt med hänsyn till 

de debatter och diskussioner inom Försvarsmakten att inte ha en förförståelse i 

                                                             
11

 Denscombe, M. Forskningshandboken, 2009 s.60 
12

 Jacobsen, D. Vad, hur och varför? 2002 s.145 
13 Ibid. s.34f 
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ämnet. Däremot har strävan varit att så långt som möjligt gå mot en analytisk 

metodik
14

 där forskaren så långt som möjligt skapar klarhet i sina förväntningar 

och antaganden för att vara medveten om den och därmed också kunna söka 

bredare än dessa. 

Insamling av data har skett genom intervjuer samt dokumentundersökningar
15

. 

Intervjuerna har genomförts som semistrukturerade intervjuer
16

 eftersom denna 

form av intervju stämmer bäst överens med Allisons modeller, vilka har använts 

som ”analytiska nät”. Modellerna har med dess frågeställningar och några av 

författaren kompletterande underfrågor fungerat som ram under intervjun. Utifrån 

denna ram har intervjuerna genomförts med hög grad av flexibilitet för att få fram 

nyanserade svar där respondenten går på djupet och även får ge sina tolkningar av 

intervjusvaren. Önskad effekt av detta har varit att respondenten skall ta ut 

svängrum i sina svar och ge sina synpunkter samt utvecklade idéer om ämnena 

som avhandlats. För i synnerhet det maktutövande beslutsfattandet har det varit 

intressant att erhålla respondentens åsikter, uppfattningar, känslor och 

erfarenheter.
17

 Intervjupersonerna har valts utifrån deras positioner i 

Försvarsmakten samt genom tillgänglighet. Individer med direkt insyn i 

försvarsmaktsledningen och högkvarterets arbetsgång har intervjuats, samt även 

individer med sakkunskap om luftvärn på Luftvärnsregementet och i 

Högkvarteret. Intervjupersonerna har valt att inte vara anonyma och har fått lämna 

synpunkter på hur deras svar har upptagits i uppsatsen. 

Dokumentundersökningen har i huvudsak skett utifrån Försvarsmaktens 

egenproducerade dokument såsom perspektivstudier och utredningar. Dokument 

framtagna av riksdag och regering har också använts i de avseenden en större bild 

av ett sakförhållande har varit önskvärd. Dessa dokument sträcker sig således 

utanför den nivån modellerna varit avsedda för men anses ha haft anknytning till 

försvarsmaktsnivån då många riksdags- och regeringsbeslut grundar sig i 

Försvarsmaktens rekommendationer.  

                                                             
14 Jacobsen, D. Vad, hur och varför? 2002 s.45f 
15

 Ibid. s.185 
16

 Denscombe, M. Forskningshandboken, 2009 s.234 
17 Ibid. s.232f 
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2.3 Bearbetning av data 

Dokument och intervjuer har bearbetats genom så kallad innehållsanalys
18

för att 

kunna tyda huruvida texterna kan ge en klarare bild av om utvecklingen skett 

genom rationellt beslutsfattande eller om det varit maktutövat beslutsfattande. 

Innehållsanalys har valts för att kunna tyda svarens innehåll och finna samband 

och avslöja ”dolda” sidor av det som kommuniceras i svaren. Tanken är att 

analysen skall identifiera ledtrådar i texter och intervjuer som kan berätta 

någonting mer än ett enskilt svar i sig. Avsikten med detta var att kunna komma 

runt problematiken med att intervjupersoner inte vill eller vågar avslöja åsikter 

eller tankar och därmed kunna lägga ihop flera svar för att se mönster som kan 

påvisa ett fenomen. Detta bedömdes särskilt viktigt ifråga om det maktutövande 

beslutsfattande där upprepningar av exempelvis namn, platser, organisationer med 

mera kan ha väsentlig betydelse. 

2.4 Alternativ till vald metod 

Alternativet till kvalitativ metod som denna uppsats grundar sig på är den 

kvantitativa som ofta syftar till att gå på bredden och undersöker många enheter.
19

 

Så är inte fallet i denna uppsats. Däremot skulle denna ansats kunna ha gett ett 

annorlunda utfall i synnerhet för det maktutövade beslutsfattandet där exempelvis 

en enkät hade kunnat ge svar på sådana frågor som är för obekväma att svara på i 

en personlig intervju. Ett tydligare resultat hade därigenom möjligtvis kunnat 

uppnås och flera samstämmiga svar hade kunnat öka reliabiliteten. Valet att inte 

genomföra studien som både kvalitativ och kvantitativ har föranletts av kravet på 

exakt data. En enkät hade behövt ställa ingående frågor, vilket hade framkallat att 

den inte upplevts som anonym tillräckligt för att respondenten skulle avslöja de 

djupa svar som efterfrågats. 

2.5 Källkritik 

Det största problemet med intervjuobjekten är kopplade till det maktutövade 

beslutsfattandet. Problemet med intervjuer är framförallt den så kallade 

intervjuareffekten
20

där författaren genom sin identitet, personlighet, ålder, 

ställning och status etcetera på något sätt påverkar respondenten i viss mån. I 

                                                             
18

 Denscombe, M. Forskningshandboken, 2009 s.307f 
19

 Jacobsen, D. Vad, hur och varför? 2002 s.57 
20 Denscombe, M. Forskningshandboken, 2009 s.244ff 
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denna uppsats har vissa av frågorna varit av känslig karaktär för respondenten, 

både personligen och avseende sekretess, vilket kan och har påverkat hur 

djupgående svaren har blivit. Att avslöja processer och maktkamper inom 

organisationen skulle kunna påverka deras egen karriär negativt. Det är därför 

troligt att det finns en stor del information som inte kommit författaren till gagn. 

Intervjupersonerna kan också ha glömt händelser och processer som ligger så 

långt som ett decennium tillbaka i tiden. 

Vad gäller källor till det rationella beslutsfattandet så är dessa i större grad 

offentliga publikationer, statliga utredningar och av myndigheten utfärdade 

handlingar. Dessa är utsatta för ett högt tryck genom offentlighetsprincipen och 

politikers granskning varför dessa troligen upprätthåller hög trovärdighet. Även 

intervjuer med personer som innehaft information gällande detta perspektiv är av 

mer saklig karaktär och det finns ingen anledning för dessa att kvarhålla 

information förutom den som är hemlig. Hemlig information hade på ett bättre 

sätt kunnat förklara hotbilder och förmågor med luftvärnet men en tillräcklig nivå 

förutsetts kunna uppnås med öppna källor. 

3. Teori 

Graham Allison för i sin bok Essence of Decision upp frågan om varför vissa 

stater handlar såsom de faktiskt gör. Att försöka förklara en händelse genom att 

förutsättningslöst ta sig an den och analysera alla infallsvinklar, och dess fulla 

omfattning, är enligt Allison inte möjligt. En analytiker måste isolera händelsen 

och sortera ut relevant information som har betydelse för förklaringskraften av det 

som händer. Allison gör liknelsen till ett fiskenät för att fånga rätt information, 

och från dessa nät skapas konceptuella modeller. Modeller ordnar dessa nät, som 

en analytiker kastar ut i den rymd där all information finns, enligt vissa mönster 

och genom att söka denna rymd kan de finna den information som krävs för att 

förklara en viss händelse. Genom att använda konceptuella modeller lyckas 

analytikern inte bara fånga all information utan man kan även välja i vilken del av 

rymden denne vill lägga nätet. Således kan analytikerna selektera och välja ut den 

information som är relevant för just en händelse eller ett förlopp.
21

  

                                                             
21 Allison, G & Zelikow, P. Essence of Decision, 1999 s.3f 
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Även om Allisons teorier åstadkoms för att analysera en stats agerande och hur 

den realiserar sin utrikespolitik så menar han att modellerna är applicerbara på 

områden vitt skiljda från utrikespolitiken. Allison anser att modellerna kan nyttjas 

för att analysera inrikespolitiska beslut och processer såväl som företags agerande 

och även vardagliga problem som vi ställs inför. Oaktat vilken nivå man 

applicerar modellerna på så ger de en värdefull inblick i att allt inte är vad det 

verkar vara. Genom modellerna ser vi på ett fenomen utifrån olika perspektiv, 

eller ”glasögon”, och då kan vi bilda oss en uppfattning baserad på objektiva 

synvinklar där vi som observatörer inte är bundna av förutfattade meningar. 

Allison gör liknelsen till att beskåda ett bord. Bordet är till synes väldigt fast och 

stabilt, det är en plan yta där vi kan placera saker och veta att de står säkert. Om vi 

däremot skulle se på bordet genom ett elektronmikroskop skulle bordet istället se 

ut som ett stort luftigt rum där molekyler och atomer rörde sig fritt.
22

 Därigenom 

ökar förståelsen för att se saker ur olika perspektiv, och att vara medveten om de 

olika perspektiven man använder. 

De tre modeller Allison konstruerat, för att kunna se saker ur olika perspektiv, 

benämns The Rational Actor (Model 1), Organizational Behavior (Model 2) och 

Governmental Politics (Model 3). För att projicera modellerna på en metafor gör 

Allison liknelsen till ett parti schack där åskådaren inte kan se spelarna utan bara 

själva brädet och pjäserna. Den som tar sin utgångspunkt i första modellen utgår 

ifrån att det är en och samma person som styr ena sidans pjäser med målsättningen 

att vinna spelet med begränsade egna förluster. Den som däremot ser det ur det 

andra perspektivet förstår den ena sidans beslut som grundade i förutbestämda 

handlingsmönster kopplade till motståndarens agerande. Det finns en förbestämd 

lösning eller tillvägagångssätt inför varje situation och spelaren är inte ensam utan 

är ett lag bestående av löst sammanhållna grupperingar. Från det sista perspektivet 

skulle antagandet göra gällande att varje drag föregås av en kamp mellan viljor, 

där flera personer i ett lag förhandlar om vilket drag de ska göra. Draget behöver 

inte nödvändigtvis bli det bästa för att vinna spelet, men det gynnade någon av 

personernas inflytande över sitt lag.
23

 

                                                             
22

 Allison, G & Zelikow, P. Essence of Decision, 1999 s.7f 
23 Ibid. s.4f 
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Att använda modellerna och förklara samma händelse kan innebära svårigheter. 

Allison frågar sig om modellerna ger olika svar på samma fråga eller om de helt 

enkelt ger upphov till olika frågor. De olika perspektiven modellerna ger kommer 

också att påverka analytikern i hur denne lägger sitt pussel och var ”nätet” kastas 

ut. Allison menar att båda delar är rätt. Genom att utgå från ett perspektiv kommer 

information som gynnar förklaringskraften för detta perspektiv också att få större 

genomslagskraft. Analytikern kommer således utifrån sitt perspektiv troligtvis 

kunna påvisa en fullgod förklaring av händelsen. Likaväl kommer en annan 

analytiker kunna förklara den utifrån sin horisont. Därav gäller det att vara väl 

medveten om vilken utgångspunkt analytikern haft för att förstå hur denne har 

kommit fram till sitt resultat.
24

  

Allison framhåller att modellerna kan ses som komplement till varandra eller 

användas enskilt som ”sökmotor” för att finna signifikanta kausala faktorer som 

påverkat en händelse. Han menar vidare att de bästa analytikerna kan angripa en 

händelse utifrån alla modellerna för att kombinera till en större helhet och dra 

bättre slutsatser.
25

  

Fortsättningsvis kommer dock enbart två av modellerna att avhandlas. De 

kommer framöver att benämnas på svenska för att förbättra flödet i texten. 

Rational Actor (Model 1) kommer att kallas Rationellt beslutsfattande och 

Governmental Politics (Model 3) kommer att benämnas Maktutövat 

beslutsfattande.  

3.1 Den bortvalda modellen  

Medveten om att det innebär en liten inskränkning i slutanalysen, och jämförelsen 

mellan modeller, väljs modellerna ovan huvudsakligen med anledning av den 

inledande diskussionen om förväntningar på bakomliggande faktorer till den 

utveckling av luftvärnet som har skett. Allison påtalar att det är en styrka att 

kunna använda alla modellerna för att skapa synergieffekter för den totala 

analysen, men han säger också att de kan användas var för sig. Endast en modell 

hade inte givit någon vidare förklaringskraft utan svaret hade snarare blivit av ”ja 

och nej”- karaktär avseende om modellen kunde förklara eller inte. 

                                                             
24

 Allison, G & Zelikow, P. Essence of Decision, 1999 s.385ff 
25 Ibid. s.392 
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Organizational Behavior valdes delvis bort eftersom denna modell förutsätts vara 

gällande i viss utsträckning. Försvarsmakten är en byråkratisk organisation och 

fastställda rutiner och regelverk är den militära organisationens ryggrad. Av den 

orsaken anses detta inte lika intressant att studera och har därför fallit bort till 

följd av nödvändigheten att begränsa uppsatsens omfattning i tid och rum. 

3.2 Rationellt beslutsfattande 

Modellen utgår ifrån att det är en handling som skall förklaras, alternativt ett 

beteende som reflekterar ett syfte eller en intention. Denna handling utförs av en 

organisation och är en väl underbyggd lösning på ett strategiskt problem. Så som 

organisationen väljer att lösa problemet är också entydigt riktat mot att uppnå 

organisationens målsättningar och baseras på flera alternativ där ett rationellt 

beslut gjort att man valt det alternativ som bäst och mest resurseffektivt uppnår 

målet. Allison drar paralleller till spelteori och företagsekonomi. I spelteorin finns 

det alltid ett bästa alternativ, ett som genom beräkningar har störst chans att 

lyckas. I företagsvärlden handlar det om att vinstmaximera, att satsa på det mest 

lönsamma och kostnadseffektiva alternativet. Detta är rationellt, att utifrån givna 

parametrar ta fram handlingsalternativ på vilka man identifierar konsekvenser och 

sedan gör ett medvetet val. Så antas ett rationellt beslutsfattande gå till.
26

 

Resonemanget ovan mynnar ut i modellens fyra grundstenar varpå beslut fattas.
27

 

 Målsättningar 

 Alternativ och valmöjligheter 

 Konsekvenser 

 Val och handling 

Modellen tar stor hänsyn till att valet och handlingen är kostnadseffektivt. Bedöms 

handlingen ge liten effekt minskar sannolikheten för att den ska utföras. Om 

däremot effekten bli stor till en lite kostnad bedöms sannolikheten bli hög för att 

handlingen skall effektueras. Med utgångspunkt i modellen föreslår Allison att 

                                                             
26

 Allison, G & Zelikow, P. Essence of Decision, 1999 s.17 
27 Ibid. s.18 
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följande frågor bör ställas för att kunna svara på frågan om bästa 

handlingsalternativ och dess förväntade effekt:
28

 

1. Vilka är de faktiska, eller upplevda, hot eller möjligheter aktören skall 

hantera? 

2. Vilka är aktörens målsättningar? 

3. Vilka handlingsalternativ står aktören inför? 

4. Vilka är de faktiska, eller förväntade, konsekvenserna av valt alternativ? 

5. Vilket är aktörens bästa handlingsalternativ, givet nämnda förutsättningar? 

3.3 Maktutövat beslutsfattande 

Denna modell fokuserar på det politiska spelet inom organisationens ledande 

skikt. Organisationens förfaringssätt ses som ett resultat av köpslående mellan 

individer eller grupperingar som handlar i sitt eget intresse och i sin strävan efter 

makt. Antaganden och förutsättningar angående besluten formar aktörerna och 

deras spelstil för att vinna kampen om inflytande över besluten som fattas. 

Aktörernas målsättningar kan vara många och diversifierade och behöver inte ha 

någon koppling till organisationens strategiska målsättningar. De påverkas också 

av andra aktörer som befinner sig i periferin av beslutsfattandet men som har 

intressen av att organisationens målsättningar pekar åt ett visst håll.
29

 

Individer som representerar sitt ansvarsområde kommer alltid att hålla det högt. 

De kommer att slåss för inflytande och för att försvara sitt område, och det ansvar 

som delegerats till dem som företrädare för just detta område. Organisationens 

framgång är viktig för dem och det i kombination med tron att det egna 

ansvarsområdet spelar stor roll för denna framgång kommer att göra att de driver 

på vikten av sitt område, även om det i ett visst fall kanske inte har så stor 

betydelse. Allison menar att maktkamp kan vara både skadlig och gynnsam. 

Ibland kan en aktörs seger över en annan innebära att ett fullgott alternativ väljs, 

andra gånger blir det mindre bra. Intressant är dock hur författarna påpekar att 

även om aktörerna drar åt olika håll i kampen om att vinna beslutet så kan det 

                                                             
28
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29 Ibid. s.6, 255 
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medföra att nya vägar öppnas, vilket kan föranleda ännu bättre beslut och på så 

sätt gynnas organisationens beslutsfattande av dessa maktkamper.
30

 

När aktörer samlas för att fatta beslut har de oftast en uppfattning om vad beslutet 

ska bli som avviker från det som senare visar sig bli utfallet. Det föder frågor om 

vad det är som påverkar aktörerna att ändra sig eller att böja sig för andras viljor 

och vem som egentligen bestämmer. Om man vet vem som bestämmer i vilka 

frågor, kan man då förutse resultatet redan innan aktörerna har samlats för att ta 

beslut, och är deras medverkan i så fall ointressant?
31

  

För att organisera modellen och anpassa nätet för att fånga rätt information i 

rymden och dra relevanta slutsatser lyfter Allison fram fyra övergripande frågor 

en analytiker, som använder ett maktutövat beslutsfattande som perspektiv, bör 

ställa.
32

 

 Vilka är spelarna? Vems intressen och handlingar har betydelse för 

organisationens beslut och agerande? 

 Vilka faktorer formar spelarens uppfattning, sympatier och därmed 

ståndpunkt i den aktuella frågan? 

 Vad avgör den enskilde spelarens inflytande och förmåga att påverka 

besluten? 

 Hur ser beslutsprocessen ut? I vilka forum möts spelarna för att utbyta 

åsikter, påverka varandra, förhandla för att frambringa besluten? 

3.4 Tillämpning av förklaringsmodellerna 

Allisons modeller var ursprungligen framtagna för att analysera en stats 

utrikespolitiska agerande och ställningstagande. Frågorna som modellerna skulle 

besvara var därför tämligen ospecifika för att kunna hantera den stora omfattning 

utrikespolitiken faktiskt står för. För att kunna göra som Allison anger, det vill 

säga nyttja modellerna på lägre nivåer ner till och med i det vardagliga livet, 

måste modellerna anpassas till rätt nivå för att generera lämpliga kriterier för det 

”analytiska nät” som ska användas. Allison anger inte hur detta ska gå till utan 
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näten för denna uppsats har skapats med inspiration hämtad från Edlings
33

 

uppsats. 

Ett problem med att tillämpa modellerna på en myndighet, i det här fallet 

Försvarsmakten, är att det alltid är politikerna som har den slutgiltiga 

bestämmandemakten.
34

 Utgångspunkten för att kunna applicera Allisons modeller 

på Försvarsmakten är att den målstyrning som regeringen bedriver mot sina 

myndigheter ger Försvarsmakten utrymme att utforma sin organisation och 

verksamhet enligt egna premisser, så långt det går utan politisk inblandning trots 

den reglerade sektorn myndigheten befinner sig i. Enligt försvarsministern 

upprättar Försvarsmakten tioårsplaner för materielanskaffning utifrån de behov av 

ny eller vidareutvecklad utrustning som föreligger.
35

 

3.4.1 Rationellt beslutsfattande i Försvarsmakten 

Likt staten som, av Allison i denna modell, ses som en enhetlig aktör med en 

unison vilja och målsättning ses här Försvarsmakten som en homogen enhet med 

en odelad vilja.   

1. Vilket var det dimensionerade lufthotet Försvarsmakten hade att bemöta? 

2. Vilka var Försvarsmaktens uttalade målsättningar med luftvärnet för att 

hantera hoten? 

3. Vilka alternativ till utvecklingsvägar hade Försvarsmakten för luftvärnet? 

4. Vilka faktiska eller förväntade konsekvenser skulle följa dessa alternativ? 

5. Vilket var Försvarsmakten bästa alternativ föra att hantera lufthotet? 

3.4.2 Maktutövat beslutsfattande i Försvarsmakten 

Precis som statens beslut, enligt Allison, beror på maktkamper i det ledande 

skiktet av personer och grupper, antas i denna uppsats även så ske inom 

Försvarsmakten. Till följd därav appliceras detta synsätt på Försvarsmakten som 

antas ha ett visst antal inflytelserika personer eller grupperingar som kan påverka 

beslutsfattandet. 

                                                             
33Edling, P. Ubåtsjaktförmågans utveckling under 1980- talet, 2010. 
34

 http://regeringen.se/sb/d/2462 [Hämtad: 2013-05-07] 
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1. Vilka aktörer inom försvarsmakten har haft avgörande inflytande på 

luftvärnets utveckling? 

2. Vad har legat till grund för deras ställningstagande, och i vilken riktning 

försökte de påverka besluten? 

3. Vad har anledningen varit till att dessa haft inflytande över besluten?  

4. I vilka forum har de mötts för att diskutera besluten? 

4. Empiri 

4.1 Rationellt beslutsfattande 

Vilket var det dimensionerade lufthotet Försvarsmakten hade att bemöta? 

I perspektivplaneringens rapport från år 2000 anges att både jaktflyg och luftvärn 

framöver ska ha en inriktning mot att kunna skydda mot kryssningsrobotar. Denna 

förmåga ska gälla för tämligen omfattande attacker och från flera riktningar. 

Luftförsvaret skall således vara uthålligt och lednings- och underrättelseförmågan 

ska vara inriktad mot att eget jaktflyg ska kunna verka långt ifrån svenskt 

territorium mot dessa robotar i ett tidigt skede.
36

 Försvarsmakten såg således att 

det framtida luftförsvaret måste dimensioneras om från en tidigare typmotståndare 

som mestadels anföll med flygförband till en som skulle kunna anfalla med stora 

mängder kryssningsrobotar, om avsikten skulle uppstå. Ballistiska robotar som 

hot sågs inför 2000-talet som troligt på sikt, däremot fanns det inga möjligheter att 

finansiera sådana skyddssystem. Försvarsmaktens förståelse för att 

kryssningsrobotar blir ett allt vanligare hot återspeglas också i antalet uppdrag 

som ställdes till FOI för att utreda detta hot.
37

 FOI delar in kryssningsrobotarna i 

två kategorier där den ena består av högtflygande mycket snabba (Mach 3-4) 

robotar eller lågflygande långsamma (<Mach 1) som följer terrängens utformning. 

I stora drag menar FOI att det inte är någon större skillnad att bekämpa 

kryssningsrobotar mot att bekämpa flygplan förutom att de är mindre och ger en 

                                                             
36 Försvarsmakten, Försvarsmaktidé och målbild. s.91f 
37 Flera rapporter finns från FOI med fokus på kryssningsrobotar. Från 1998 ”Luftvärnsskydd mot 
kryssningsrobotar och ballistiska robotar med begränsad räckvidd” (FOA-R 98-008980170–SE). 
Från 2001 ”FoRMA - Luftvärn mot främst kryssningsrobotar” (FOI-R 0118–SE) samt från 2004 
”Synpunkter på utplaceringen av nätverksbaserat luftvärn” (FOI-R 0905–SE) 
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mindre signatur.
38

 Det största problemet är de få fönster med fri sikt till målet för 

lågflygande robotar där terrängen gör att siktlinjesystem inte kan nå verkan. 

Attackflyg och kryssningsrobotar som det dimensionerade hotet vid ingången av 

2000-talet fick sig snart ett avbrott. År 2005 ansågs från Försvarsmaktens sida att 

förbanden skulle se ut ”hemma” som de gör när de är insatta utomlands. Hotet 

från luften är i utlandsinsatser ofta lågt och behovet av luftvärn därför näst intill 

obefintligt. Attackflyg och kryssningsrobotar antas inte utgöra ett hot och 

luftvärnets relevans var avlägsen i diskussionerna om utlandsinsatser.
39

 

Efter år 2001 och terroristattackerna har vi sett ett ökat intresse för luftvärn runt 

om i världen. Exempelvis har det funnits luftvärnskydd både vid OS i Aten år 

2004 och i London år 2012 där även svenska luftvärnet bidrog med 

radarstationer.
40

 I Sverige nämns det dock för första gången år 2007 att luftvärnet 

skulle kunna användas för att ingripa vid terroristhandlingar i luften.
41

  

Vilka var Försvarsmaktens uttalade målsättningar med luftvärnet för att 

hantera hoten? 

Luftvärnets nyttjande i försvaret beskrivs i Doktrin för luftoperationer (DLuftO) 

som ett system uppbyggt i flera nivåer där olika räckvidd och höjdtäckning 

kompletterar varandra. Doktrinen belyser samspelet mellan luftvärn och 

flygstridskrafter för att optimera luftförsvaret där luftvärnet utgör en uthållig och 

svårupptäckt del. Luftvärnet verkar både indirekt och direkt genom att avskräcka 

samt bekämpa och tvingar motståndaren att taktikanpassa. Genom våra 

medellångräckviddiga system tvingar vi motståndaren till insatser med 

kvalificerade långräckviddiga system och ökar mättnadsförmågan eftersom dessa 

system är färre till antalet. Genom samgruppering av långräckviddiga system och 

system med kort räckvidd bildas flera skikt som ökar 

bekämpningssannolikheten.
42
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 Hansson, M-B. & Tarras-Wahlberg, E. (red). Luftvärnsskydd mot kryssningsrobotar och 
ballistiska robotar med begränsad räckvidd, 1998 s.18ff 
39 Försvarsmakten, Perspektivplaneringens årsrapport för 2005. 
40 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3931433.stm [Hämtad: 2013-04-26] 
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42 Försvarsmakten. Doktrin för luftoperationer, 2005 s.32, 56ff, 113f 
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Efter att ha genomfört en luftvärnsutredning under år 1999 beskriver 

Försvarsmakten i sin årsrapportering för perspektivplanering år 2000 hur 

myndigheten avser att utveckla luftvärnsförbanden. Rapporten presenterar 

Försvarsmakten målbild för hur utvecklingen fram till år 2010 ska ske och hur 

Försvarsmakten då ska se ut. Följande förmågor skulle utvecklas:
43

 

 Försvara högt prioriterade områden eller objekt mot anfall från luften. 

 Bekämpa kryssningsrobotar 

 Bekämpa luftlandsättningsförband. 

 Bekämpa luftmål 

 Skydda transporter och transportvägar till lands, sjöss och i luften. 

I dessa utvecklingsmål ingick även att luftvärnet skulle kunna användas för att 

möjliggöra egen offensiv förmåga.
44

 Denna förmåga torde innebära att 

luftvärnsförbanden skulle vara så pass rörliga att de kan understödja 

anfallsförband såsom brigader och bataljoner eller att ha en sådan lång räckvidd 

att verkan uppnås även om manöverförbanden framrycker. Vidare betonas i 

rapporten att tyngdpunkten i utvecklingen borde ligga på att utveckla förmågan 

mot just kryssningsrobotar, flygplan och vapenlaster. Även förbättrad lednings- 

och underrättelseförmåga ansågs önskvärd. I samma årsrapport från år 2001 går 

också att utläsa att fokusområde för luftvärnet var fjärrvapen med lång räckvidd 

t.ex. kryssningsrobotar men att förmågan då var begränsad. Utvecklingen av 

luftvärnet framskred enligt rapporten genom fortsatt förbättring av mörker- och 

allvädersförmåga.
45

  

Så långt stämmer Doktrin för luftoperationer överens med perspektivplaneringen 

och det går att utläsa gemensamma nämnare i de båda dokumenten. Till den 

punkten är den uttalade målbilden för luftvärnet under perioden ganska entydig. 

Däremot identifierades år 2003 att en nedgång i luftvärnsförmågan skulle ske år 

2012 då enbart RBS90 och Lvkv skulle finnas kvar, och övriga system skulle ha 

utgått. Det kommande systemet RBS 23 hade i simuleringar visat sig effektivt mot 

kryssningsrobotar och skulle bli ett värdefullt tillskott i luftvärnet.
46

 Denna 
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nedgång i och med RBS 97 ”HAWKs” avveckling till följd av ålder skulle ha 

blivit avsevärd. Den maximala räckvidden för luftvärnet skulle nedgå från 40 km 

till 15 km med RBS 23. 

Luftvärnet återkommer i perspektivplaneringens årsrapport år 2007 vilken belyste 

att luftvärn var ett fokusområde, men definierade inte i detalj vad det innebar.
47

 

Vilka alternativ till utvecklingsvägar hade Försvarsmakten för luftvärnet? 

I studien Målbild Luftvärn
48

 som påbörjades runt år 2003, och avsåg luftvärnets 

utveckling till år 2014, konstaterades att man inte hade råd att behålla alla 

korträckviddiga system. Något av systemen RBS 70/90/23 eller Lvkv måste bort. 

Resultatet blev av kostnadsskäl RBS 90 eftersom det bedömdes billigare att 

anskaffa mörkerkapacitet och ny robot, som skulle medföra småmålsförmåga, till 

RBS 70.
49

  

Utvecklingen av RBS 23 påbörjades i mitten på 1980-talet och luftvärnet 

förväntade sig runt år 2000 ett slutgiltigt beslut om förbandssättning. RBS 23 

skulle tillföra bättre kapacitet mot bl.a. kryssningsrobotar och vapenlaster.
50

 

Systemet har fört en osäker kamp mot förbandssättning fram till år 2009 då det 

bestämdes att systemet inte skulle förbandssättas. Detta var ett bakslag eftersom 

alla försök till besparingar i föregående stycke syftade till att frigöra ekonomiska 

medel till RBS 23.
51

 

Uppgraderingen av RBS 77 till RBS 97 påbörjades år 1997 och slutfördes år 2002 

vilket gav systemet bättre förmåga i flera avseenden, dock skulle systemet inte 

hålla längre än till år 2012 (ev. 2014) enligt perspektivplaneringen. Ett nytt system 

skulle således behöva införskaffas dessförinnan, vilket aldrig gjordes utan 

systemet skall finnas kvar till år 2020.  

Utvecklingen av RBS 23 och modifieringen av RBS 97 gav dock luftvärnet 

förbättrad ledningsförmåga och den nya radarstationen Unde23, vilken visat sig 

vara världsledande i sin klass. UndE 23 har givit luftvärnet avsevärt förbättrad 

förmåga att upptäcka små mål och att leda luftstriden. Tidigare verkade 
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robotsystemen näst intill autonomt men nu fanns förmågan att samordna 

bataljonens strid.
 52

  

Diskussioner har förts parallellt med utvecklingen av RBS 23 om att utveckla 

system baserat på samma radarjaktrobotar som inköpts till JAS 39 Gripen.
53

 Detta 

var en variant som Norge valde när landet lade en beställning på NASAMS 1994 

och började operera systemet år 1995. Under 2000-talet har flera andra länder 

köpt in systemet.
54

 Svenska luftvärnet fick efter fem års utredande och försök år 

2012 klartecken för inköp av RBS 98. Detta system bygger på jakroboten IRIS-T 

som används av JAS 39 Gripen.
55

 Viktigt för systemet var mörkerkapacitet och 

småmålsförmåga.
56

 Roboten ska enligt uppgift ha god förmåga mot 

kryssningsrobotar, kanske framförallt mot lågtflygande, med sin IR-sensor och 

sätt att anflyga målet. Detta system ska ersätta RBS 70 som inte anses uppfylla 

krav på exempelvis bra förmåga mot kryssningsrobotar.
57

 

Utifrån perspektivstudien och de ökade kraven på förmåga skulle en alternativ väg 

kunnat vara att helt enkelt avveckla något eller alla system till förmån för att köpa 

nytt. Detta har delvis skett med RBS 98 men med det mer kraftfulla RBS 97 har 

avvecklingsdatumet ständigt skjutits på framtiden, från perspektivstudiens 

antagande om sista datum år 2012 till att vara verksamt ända fram till år 2020. 

Detta har enligt Mörby delvis berott på att uppgraderingarna senarelagts och 

därmed förlängt livslängden på systemet, vilket till stor del berott på problem hos 

tillverkare och myndigheter i USA. Diskussioner fördes på mitten av 2000-talet 

att köpa in begagnade Patriotsystem från Tyskland, dock är det oklart varför det 

aldrig aktualiserades.
58

 

Vilka faktiska eller förväntade konsekvenser skulle följa dessa alternativ? 

Den förväntade konsekvensen av att välja att lägga ned RBS 90 var inte särskilt 

stor eftersom beslutet byggde på att RBS 70 skulle tillföras mörkerförmåga och en 
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ny robot med bättre kapacitet, mot exempelvis små mål, skulle köpas in.
59

 Vad 

små mål egentligen innebär har varit svårt att definiera men diskussionerna kring 

kryssningsrobotar gjorde gällande att dessa avsågs, dock borde även vapenlaster 

inkluderas. Konsekvensen av att behålla systemet skulle medföra att det inte fanns 

medel för att köpa in och förbandssätta RBS 23, då bedömningen var att RBS 90 

skulle bli betydligt mer kostsamt att behålla än RBS 70. 

Inköpet av RBS 23 skulle medföra en betydande skillnad att kunna bekämpa 

snabba mål och kryssningsrobotar, vilket var huvudsyftet.
60

 Därtill skulle 

luftvärnet med detta system få bättre allvädersförmåga. Däremot hade framstegen 

på flygsidan och dess vapen sprungit ifrån systemet. Räckvidden på 15 km som 

var tillräcklig när systemet fanns på ritbordet under slutet på 80-talet var helt 

enkelt för otillräcklig idag. Därtill fanns det inga andra köpare av systemet och 

ingen robotproduktion vilket skulle göra inköp av robotar mycket dyrt.
61

 

Införskaffandet av RBS 98 medför att luftvärnet överger sitt beroende av 

siktlinjesystem. Detta innebär att terrängens begränsningar till stor del elimineras 

eftersom målsökaren sitter i roboten. Målsökare i roboten är en egenskap som 

luftvärnet efterfrågar i allt högre grad.
62

 Detta kommer att ge det korträckviddiga 

luftvärnet en betydande förmågeökning och rymmas inom den ekonomiska ram 

som finns för att vidareutveckla det korträckviddiga luftvärnet.
63

 Beslutet att 

införskaffa RBS 98 framför RBS 70 NG var logiskt och rationellt enligt förre 

chefen för luftvärnsregementet. RBS 98 är betydligt mer personalekonomiskt och 

möter bättre ställda krav på prestanda.
64

 

En anskaffning av Patriot
65

 är av mer hypotetisk natur eftersom detta alternativ 

inte riktigt blev utrett. Däremot hade systemet gett luftvärnet betydligt bättre 

räckvidd och kapacitet mot de hot som identifierats i perspektivstudien. Systemet 

är väldigt dyrt att köpa in och är troligtvis den stora anledningen till att det aldrig 

aktualiserades. Luftvärnet fortsatte med RBS 97 HAWK som sitt mest 
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kvalificerade system, vilket uppfyllde de flesta krav som Försvarsmakten hade på 

ett medellångräckviddigt system och ansågs vara det billigaste sättet att inneha de 

förmågorna.
66

 

Vilket var Försvarsmakten bästa alternativ föra att hantera lufthotet? 

Sedan slutet på 1990- talet har en övergång skett från att ha genomfört 

nedhållande åtgärder av luftvärn till ren bekämpning av luftvärn, detta till stor del 

genom bättre signalsökande robotar och inmätningsförmåga för bekämpning med 

robotar och styrda bomber.
67

 Detta skulle tala för att behålla RBS 90 då den i 

systemet ingående radarn är av ”viskande” karaktär, alltså med mycket låg 

uteffekt. Detta hade möjliggjort att man kunnat använda dessa radar även om ett 

hot från signalsökande robotar föreligger. Därmed hade man kunnat släcka de 

högpresterande radar för att undvika bekämpning av dessa. I efterhand kan det 

utrönas att den planerade förmågehöjningen av RBS 70 till största del uteblev, och 

utredningen kring RBS 90 avhandlade aldrig att systemet skulle behållas i 

befintligt utförande utan modifieringar skulle ske.
68

 De skenande kostnaderna som 

förväntades genom att behålla RBS 90 skulle således kanske inte uppkommit 

vilket hade gjort att det moderna RBS 90 troligtvis hade varit en bättre lösning än 

det äldre RBS 70. I och med att RBS 23 inte heller blev förbandssatt går det i 

efterhand att säga att det inte fanns anledning att frigöra resurser till detta. 

Införandet av RBS 98 är rätt väg att gå, enligt personer med insyn, med hänsyn till 

de dimensionerande hoten som luftvärnet ska klara av. Systemet uppfyller bättre 

de krav som ställs än ett uppgraderat RBS 70. Därtill är det mindre 

personalkrävande och enklare att handha vilket gör systemet mer användbart och 

ekonomiskt försvarbart i ett yrkesförsvar.
69

 Även sensorförmågan har visat på att 

det var ett klokt beslut att anskaffa UndE 23 samt ledningssystem för att kunna 

strida mer samordnat. 

Livstidsförlängningen av RBS 97 verkar dock enbart grunda sig i ekonomiska 

beslut och en nyanskaffning av ersättare borde ha påbörjats tidigare. Att ersätta 

RBS 97 med Patriot föreföll dock vara för dyrt. 
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Enligt Allison ska ett rationellt beslut grundas på att den mest kostnadseffektiva 

lösningen för att uppnå ett mål väljs. För luftvärnets del tycks 

kostnadsmedvetenheten ha varit större än målmedvetenheten. Försvarsmakten har 

varit väl medveten om de nya hot som luftvärnet skulle möta, ändock har 

uppgraderingar och nyanskaffningar skjutits på framtiden. Utifrån den diskussion 

som förts verkar besluten som genomförts dock i stor utsträckning ha varit 

ändamålsenliga bortsett från att förmågan mot kryssningsrobotar inte tillgodoses 

tillräckligt, vilket nu delvis avhjälps genom införandet av RBS 98. Den fortsatta 

driften av RBS 97 tycks enbart vara en kostnadsfråga eftersom systemet har 

begränsad förmåga mot kryssningsrobotar och ett mer logiskt beslut hade 

troligtvis varit att ersätta systemet.  

Värt att notera är att nuvarande insatschef menar att det utifrån de krav som ställts 

från statsmakten så har det varit rationellt att luftvärnet erhållit begränsat med 

resurser. Detta eftersom uppdragsgivarens (regeringen) fokus legat på 

internationella insatser. Däremot är det med den nya inriktningen med nationellt 

försvar och krigsplanläggning åter klokt att tilldela luftvärnet resurser, vilket 

också sker.
70

 Med lite svängrum för ett hypotetiskt resonemang skulle luftvärnet 

till följd av ytterligare fem- sex års fokus på internationella insatser kanske 

avvecklats helt istället för att uppleva det förmågelyft som nu faktiskt sker. Detta 

stöds av luftvärnets förre chef som pekar på att utvecklingen sedan 

millennieskiftet legat nära noll främst beroende på den så kallade ”strategiska 

time-outen”, fokusering på internationella insatser och för dåligt engagemang för 

luftvärnets framtid. Det fanns med andra ord ingen större vilja av att förnya 

luftvärnet. Dessutom var systemen tillräckligt moderna och UndE 23 tillfördes 

och uppgraderingen av HAWK genomfördes. Mot slutet av förre ÖB Syréns tid 

kom ”både och” in som en faktor och förband både för internationella insatser och 

nationella insatser skulle finnas. Försvarsplanering har återupptagits och ”både 

och” gjorde att luftvärnet åter blev viktigt. Dessutom driver nu luftvärnet på aktivt 

för sin egen utveckling.
71
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Sammanfattning 

I perspektivstudier och doktriner är luftvärnets roll och tänkta hot tydliga. Det är 

framför allt kryssningsrobotar, små mål och flygplan som ska vara 

dimensionerade för luftvärnets förmåga. Under 2000- talet har utvecklingen av 

luftvärnets förmåga att hantera dessa hot varit under hård press. Befintliga system 

har vidmakthållits, och till viss del vidareutvecklats, men det kompetenta RBS 90 

har avvecklats utan att man lyckats ersätta dess förmåga med vidareutveckling av 

RBS 70. RBS 23 förbandssattes aldrig, vilket vissa bedömare anser vara klokt 

eftersom systemet redan har hunnit bli åldersstiget, trots att det är det enda 

kvalificerade systemet mot kryssningsrobotar. Nyligen har beslut om anskaffning 

av det nya RBS 98 tagits, vilket kommer ge bättre förmåga mot de 

dimensionerande hoten men räckvidden som internationellt anses viktig är 

fortfarande starkt begränsad. Besluten tycks ha varit hårt präglade av strama 

ekonomiska ramar och en svårighet i att prioritera till följd av politiska beslut med 

följande riktningsförändringar. 

4.2 Maktutövat beslutsfattande 

Vilka inom Försvarsmakten har haft avgörande inflytande på luftvärnets 

utveckling? 

Rivaliteten mellan vapenslagen har Edling och Hörnfeldt lyft fram som motiv och 

utgångspunkt för att identifiera spelarna som vapenslagscheferna själva.
72

 Detta 

stöds också av Riksrevisionsverket som i början av millenniet konstaterade att det 

fanns vissa barriärer mellan vapenslagen och olika kulturer. Det tar tid att bryta 

ner och förändra tankesättet till att se Försvarsmakten som en enhet.
73

 Tidigare 

arméinspektör Paul Degerlund uttrycker också att dessa var tydliga intressenter i 

beslutsprocesserna och att de tagit ställning även i luftvärnsfrågor.
74

 Nuvarande 

insatschefen håller med om att en viss rivalitet mellan vapenslagen finns men att 

det är positivt i bemärkelsen att det tar sig uttryck i en argumentation för sitt 

vapenslag och en hälsosam tävling om resurser vilken bygger på kunskap om det 

egna vapenslaget, och därför gynnar försvarsmakten som helhet. Den 

maktförskjutning från inspektörerna (tidigare försvarsgrenscheferna) till de tre 
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försvarsmaktsgemensamma cheferna, chefen för ledningsstaben, insatschefen och 

produktionschefen, som skett sedan Degerlund var arméinspektör, gör att 

avdömning ändå sker på försvarsmaktsgemensam nivå och i hela organisationens 

intresse.
75 

Därmed har inspektörerna betydligt mindre makt än under Degerlunds 

tid. 

Försvarsmaktens insatschef är en viktig aktör som trestjärnig general och 

vapenslagsinspektörernas chef. Detta gestaltas också av att chefen för 

luftvärnsregementet uppger att han uppfattade att den förre insatschefen under 

åren 2008-2009 hade begränsad kunskap om luftvärnet, dess förmåga, utveckling 

och kommande behov av investeringar och därför behövde uppdateras om 

luftvärnet.
76

 Att luftvärnets chef tillmäter insatschefen stor betydelse inför dessa 

beslut tyder på att han var en viktig maktperson. I samma kontext berörs 

arméinspektören i liknande ordalag.  

Inför FB 00 hade ÖB identifierat att snabba rationaliseringar var nödvändiga och 

att tiden för noggrann beredning inte fanns. Stora förändringar i brigadstrukturen 

skulle följa samt fördelningar och försvarsområden skulle tas bort. Därmed skulle 

specialtruppslagen såsom luftvärn påtagligt reduceras. RBS 23 och dess framtid 

upptog vid den tidpunkten en hög grad av uppmärksamhet och ÖB uppdrog åt 

Försvarets materielverk (FMV) och Försvarets forskningsinstitut (FOI) att utreda 

systemets förmåga mot ställda krav, målsättningar och framtidens hot. ÖB med 

den makt som följer dennes ämbete måste uppenbarligen också betraktas som en 

av de inflytelserika.  

Inför det stora beslutet år 2010 om Försvarsmaktens nya insatsorganisation 

återberättar chefen för luftvärnsregementet från ÖB:s chefsmöte hur nära 

luftvärnet var nedläggning. Dagen före mötet rymdes inte luftvärnet inom den 

ekonomiska ramen och beslut skulle delges under mötet, detta trots att ÖB själv 

ville att luftvärnet skulle finnas kvar. Chefen för strategiavdelningen (idag del av 

ledningsstaben) stod för beräkningsunderlaget och kunde slutligen meddela 

chefen för ledningsstaben att luftvärnet inrymdes i den ekonomiska ramen.
77

 Det 

faktum att chefen för luftvärnsregementet under en rast tog upp frågan med chefen 
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för ledningsstaben och beordrade sin ställföreträdare att ta upp frågan med 

strategichefen visar att chefen för luftvärnsregementet tyckte att chefen för 

ledningsstaben var en viktigare person att tillmäta sin tid och fokus. 

Luftvärnsregementets chef tillmäter också flygvapeninspektören, arméinspektören 

och insatschefen stor vikt genom att det var inför dessa individer han år 2010 

redovisade luftvärnets förslag på hur truppslaget kunde utvecklas inom angivna 

ramar. Att dessa är viktiga aktörer styrks även av insatschefen som anser att den 

som troligen känner mest ansvar för luftvärnet är arméinspektören, eftersom 

truppslaget produceras av armén. Därutöver är, enligt insatschefen, även 

flygvapeninspektören mån om luftvärnet eftersom det i luftstriden leds av 

flygvapnet och utgör en del i luftförsvaret. Men trots att båda vapenslagen ser 

nödvändigheten i luftvärn är truppslaget alltid ”skilsmässobarnet” som får stå 

tillbaka till förmån för vapenslagens andra truppslag eller vapensystem. Därför ser 

insatschefen att nuvarande ordningen, där försvarsmaktens avvägningar görs på 

försvarsmaktsgemensam nivå, är bra för luftvärnet. De förmågor som anses 

behövas får resurser medan andra tonas ner.
78

 Detta bevisas till synes av den 

satsning som för närvarande görs på luftvärnet. 

Sammanfattningsvis så bedöms ÖB med sina närmaste underställda, chefen för 

ledningsstaben och insatschefen, vara de viktigaste aktörerna. Dessa tycks vara 

påverkbara av inspektörerna, bortsett från marininspektören som knappt omnämns 

i luftvärnssammanhang. 

Vad har legat till grund för deras ställningstagande, och i vilken riktning 

försökte de påverka besluten? 

Riksrevisionsverket påstår att individer som har planerande roller och visar prov 

på att kunna hantera och driva stora projekt ofta går vidare i karriären. De har 

tillträde till de maktcentra som finns och får en hög status.
79

 Många i Högkvarteret 

innehade under början av millenniet chefspositioner trots att de arbetar ensamma 

utan underställda. Diskussioner om problem och lösningar förekom inte 

tillräckligt ofta och pekar på samordningsbrister och dålig förankring av 
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besluten.
80

 Om Riksrevisionsverkets skildring av arbetet i Högkvarteret stämmer 

skulle detta kunna ge individerna incitament att ta hårdare strid för sina områden 

för att profilera sig och visa att de minsann har ett viktigt områdesansvar. Detta 

skulle också kunna ha lett till att de tar ställning för den spelare de uppfattar har 

en stark position i hopp om att få dennes stöd. 

Enligt en rapport från FOI är det vanligt att satsningar på ”det egna förbandet” 

görs vad gäller utveckling snarare än att se på helheten och de synergieffekter ett 

system av system ger.
81

 När ÖB enligt ovan uppdrog åt FMV och FOI att utreda 

RBS 23 och dessa återkom med ett positivt resultat om systemets förmåga 

återfanns ett betydande motstånd från marinen och flygvapnet. Exempelvis 

menade dåvarande arméinspektör Paul Degerlund att man borde sett utvecklingen 

av luftförsvaret från en ny vinkel. Genom att endast anskaffa 202 JAS 39 Gripen 

istället för 204 skulle medel frigöras för att kunna införa luftvärnssystem RBS 23 

”BAMSE” i sin helhet. Inför FB 00 förslog flygvapnet att luftvärnet skulle 

inordnas i flygvapnet så att hela luftförsvaret hamnade under flygvapnets 

”paraply”. Dåvarande arméinspektör menar att motivet var att arméns nya 

organisation inte behövde luftvärnsförband i samma utsträckning samt att 

internationella erfarenheter gjorde gällande att luftvärnet fungerade bättre som en 

del i flygvapnet. Efter hårda påtryckningar från arméledningen avfördes frågan 

från dagordningen.
82

 

Armén genomförde under perioden omfattande förändringar och flygvapnet 

fortsatte att moderniserats. Flygvapnet har varje decennium sedan 50-talet tillförts 

eller modifierat flygplanstyper. Dessa två vapenslag har också en betydligt större 

budget än marinen, vilken också under tidsperioden gått mot mindre och moderna 

förband. Armén har varit mest framträdande vad gäller omdaning till insatsförsvar 

och materiellt blivit avsevärt bättre. Den största kostnadsbäraren har dock varit 

JAS-projektet,
83

 vilket det fanns en uppfattning om att det tog resurser från övriga 

delar av försvaret.
84
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Redan efter FB 00 förekom diskussionen om förmågebredd och om vissa 

specialtruppslag skulle avvecklas till förmån för ekonomin.
85

 Både luftvärn och 

ubåtar förekom i diskussionen vilket skulle kunna förklara att marininspektören 

var negativt inställd mot att utveckla RBS 23 då pengarna möjligen skulle behöva 

tas ifrån ubåtarna. Runt år 2001 och inför FB 04 var det klart att 

luftvärnsförmågan skulle nedgå efter år 2012 men detta ansågs till del kunna 

kompletteras med bättre robotar till JAS samt med ny flygburen spaningsradar.
86

 

Marinen var år 2009 inbjuden att delta i Huvudstudie luftvärn men avböjde med 

anledning av personalbrist. Studien menar att marinens baser och även fartyg bör 

kunna ges luftvärnsskydd och luftvärnet ser således det inrymmas i sitt 

ansvarsområde.
87

 Det är därför anmärkningsvärt att marinen inte tillmäter 

luftvärnet större intresse. Vidare verkar vissa satsningar i marinen få stå tillbaka 

till förmån för satsningar på luftvärn.
88

 Detta skulle helt klart kunna vara 

indikationer på att det finns intressekonflikter mellan marin och armé och kampen 

om tilldelning av resurser. 

Inför FB 2010 var uppfattningen att dåvarande arméinspektör och 

flygvapeninspektör båda förespråkade ett bibehållet luftvärn men att dåvarande 

insatschef inte var lika övertygad. Det fanns tendenser att insatschefen valde 

luftvärnet sist när det gällde avvägningsfrågor.
89

 Likaså verkar det finnas en 

benägenhet att arméinspektören på senare tid prioriterar ner luftvärnet eftersom 

denne inte anser sig ha någon nytta av luftvärn av den anledningen att det finns 

andra prioriterade objekt att skydda än hans brigader.
90

  

Nuvarande insatschefen understryker att ett effektivt luftförsvar består av en 

kombination av flygstridskrafter och luftvärn där flygstridskrafterna utgör den 

flexibla delen medan luftvärnet är den uthålliga. Det har sporadiskt funnits 

diskussioner om att JAS 39 Gripen skulle kunna lösa även luftvärnets uppgifter 
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men detta grundar sig i regel på förespråkarnas bristande förståelse för hur 

luftförsvaret fungerar.
91

 

Både arméinspektören och flygvapeninspektören ville att RBS 23 skulle 

förbandssättas men trots detta föreslog Försvarsmakten i sitt budgetunderlag för år 

2012 att systemet skulle avvecklas. Somliga tror att detta till slut berodde på 

politiska styrningar,
92

 vilket också delvis bekräftas av insatschefen och 

ställföreträdande chefen för Högkvarteret.
93

 

Vad har anledningen varit till att dessa haft inflytande över besluten?  

”Den som för befäl bestämmer”
94

. Detta konstateras av Riksrevisionsverket i en 

rapport från år 2003 där de intervjuat bl.a. tio personer på högkvarteret. Den 

hierarkiska strukturen gäller i första hand och graden snarare än kompetensen 

bestämmer individens inflytande.  Rapporten pekar på att de som tjänstgör i 

högkvarteret måste ”visa vad de går för” för att bli befordrade vilket i sin tur 

innebär en stark profilering och försök att vidta åtgärder som sätter spår och som 

cheferna minns. Att visa vad man går för får anses vara givet för den som söker 

karriär, men nuvarande insatschefen menar att det är goda argument och rationella 

beslut som avgör. 

De som påverkat beslutsfattandet är de som haft befogenheten att göra det. 

Insatschefen beskriver det som att ”Vi var tråkiga” och åsyftar att man följer de 

riktlinjer som satts upp av cheferna och ytterst den politiska ledningen, och är 

dessa riktlinjer trogna.  Han betonar att ”svenskheten” råder där vi går efter den 

linje som valts. Han tycker inte att det handlar om maktkamper, utan om att den 

som besitter kunskapen och kan argumentera för den också är den som får ordet. 

Inte känns han heller vid att det skulle förekomma beslutsfattande baserat på goda 

kontakter och understryker att ÖB inte har ”gamla kompisar”.
95

 Ställföreträdande 

chefen för Högkvarteret är inne på samma linje. Han menar att beslut fattas utifrån 

de mandat som medger beslutanderätt, och styrande för besluten är fakta och 

kloka motiv. Beslutsfattande utifrån andra premisser som exempelvis goda 
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personliga kontakter förekommer inte enligt Klevensparr. Det gäller dock att, för 

att snabbt kunna förändra luftvärnet, veta vem man ska prata med för att kunna 

framföra fakta och motiv.
96

 Det är chefen för ledningsstaben som tagit fram den 

nuvarande inriktningen för försvarsmaktens organisation och detta menar 

insatschefen har gjorts genom ett rationellt beslutsfattande.
97

 

I vilka forum har de mötts för att diskutera besluten? 

Besluten rörande luftvärnets utveckling fattas liksom övriga beslut ytterst av ÖB. 

Dessförinnan har chefen för ledningsstaben under sitt ledningsmöte (i stort sett 

försvarsmaktsledningen, men utan ÖB) berett frågorna. När frågorna där anses 

färdigbearbetade behandlas frågorna i försvarsmaktsledningen för att slutligen, i 

regel dagen efter, beslutas av ÖB. Chefen för ledningsstaben ger Högkvarteret 

inklusive inspektörernas staber planeringsanvisningar utifrån vilka inspektörerna 

sedan lämnar förslag på hur de vill lösa uppgiften till insatschefen för avdömning 

innan dessa presenteras för chefen ledningsstaben och slutligen ÖB. ÖB inhämtar 

försvarsmaktsledningen råd innan han fattar beslut. Insatschefen menar vidare att 

möten mellan vapenslagsinspektörerna är sällsynta och sedan slutet på 90-talet då 

inspektörerna blev generalmajorer istället för generallöjtnanter minskade också 

deras makt till förmån för chefen för ledningsstaben, insatschefen och 

produktionschefen vilket innebar att makten hamnade på försvarsmaktsgemensam 

nivå istället för på försvarsgrensnivå.
98

 Ställföreträdande chefen för Högkvarteret 

identifierar inga motsättningar mellan vapenslagen men att det däremot kan 

förekomma mellan truppslagen, till exempel att stridsvagn ställs mot luftvärn när 

resurser ska fördelas inom armén. Han menar att vapenslagscheferna talas vid 

men inte på något mer organiserat sätt än de formella mötena och det är vid 

försvarsmaktsledningens möten beslut fattas.
99

 Ingen av intervjupersonerna ser 

därmed några andra forum än de formella som är avsedda för beslutsfattning. 

Sammanfattning 

Personer med formell makt i Försvarsmaktens ledning har under perioden 

varierat. Tidigare var inspektörerna tydliga maktpersoner med stora befogenheter 

inom sitt vapenslag men nu har denna makt centraliserats till 

                                                             
96 Klevensparr, L. Personlig intervju 2013-05-14 
97

 Silwer, A. Personlig intervju 2013-05-14 
98

 Ibid. 
99 Klevensparr, L. personlig intervju 2013-05-14. 



Sida | 34  
 

försvarsmaktsgemensamma chefer. ÖB, chefen för ledningsstaben och 

insatschefen är de personer som varit viktigast för luftvärnets utveckling, och är 

även de tre som utgör den högsta ledningen. Det har funnits rivalitet och 

maktkamper om resurser mellan vapenslagen enligt statliga rapporter, vilket under 

senare tid snarare varit ett hälsosamt ställningstagande och ansvarstagande för 

sina respektive ansvarsområden enligt högt uppsatta chefer. Beslutsprocesser och 

beslut är resultat av en fastställd arbetsgång där goda argument, logik och 

rationellt tänkande utgör fundament. 

5. Avslutning 

Nedan följer en diskussion utifrån den empiriska undersökningen som 

presenterats i föregående kapitel i syfte att besvara frågeställningarna i det 

inledande kapitlet. Diskussionen avhandlar, med början på rationellt 

beslutsfattande, de två modellerna samt vilken av dem som bedöms ha bäst 

förklaringskraft.  

5.1 Diskussion 

Hur kan drivkrafterna bakom luftvärnets utveckling beskrivas utifrån Allisons 

perspektiv om rationellt beslutsfattande? 

Allison betonar i det rationella beslutsfattandet att organisationen väljer att lösa 

problem entydigt riktat mot att uppnå organisationens målsättningar, och baserat 

på flera alternativ där ett rationellt beslut gjort att man valt det alternativ som bäst 

och mest resurseffektivt uppnår målet. Sedan millennieskiftet har luftvärnets 

utveckling gått långsamt och som den förre regementschefen uttryckte det ”nära 

noll”. Om man sätter det i perspektiv till att inga andra truppslag idag verkar med 

system från 60- och 70-talet som faktiskt RBS 97 och 70 är verkar det föga troligt 

att de fortfarande skulle kunna möta organisationens uppsatta målsättningar. 

Internationellt har system med längre räckvidd anskaffats och kapacitet att möta 

hot från både ballistiska robotar och kryssningsrobotar utvecklats, vilket också 

inför FB 00 identifierades som ett hot i Försvarsmaktens perspektivstudie. 

Däremot har utvecklingen i Sverige inte tagit samma fart som internationellt. 

Detta tycks bero på att Försvarsmaktens uppgift har pendlat mellan att verka med 

förband i internationella insatser och nationella insatser, och utifrån detta 

perspektiv får det anses vara rationellt att förband som har mer nationell 
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inriktning, som luftvärnet, har fått minskade resurser vilket lett till den 

stagnerande utvecklingen. Allisons första byggsten i modellen om rationellt 

beslutsfattande, målsättningar, har under perioden varierat till följd av politiska 

beslut. De dimensionerande hoten luftvärnet ska behärska har varit av samma 

karaktär, dock har de tidvis tonats ner till följd av det internationella fokuset att de 

näst intill glömts bort. Konsekvensen av detta har varit att de tre efterföljande 

byggstenarna har varit tvungna att anpassas efter det förändrade målet. Alternativ 

och valmöjligheter har således varierat mellan att avveckla system av 

besparingsskäl till att diskutera införskaffande av väldigt dyra system som skulle 

kunna möta de hot som gällde vid en nationell hotbild. Problemet med det stora 

fokuset på internationell förmåga gjorde att alternativen snarare kretsade kring 

vilket system som skulle behållas, och modifieras något, och vilket som skulle 

avvecklas. Det har helt enkelt inte funnits någon drivkraft för truppslaget när 

myndighetens fokus har varit utomlands trots att systemen inte haft den önskade 

prestandan som i perspektivstudierna ansetts behövas. Konsekvenserna av de val 

man har gjort ser ut att ha varit väl genomtänkta där man har koncentrerat sig på 

att få ut bästa möjliga förmåga ur de system man har valt att satsa på. Om en 

utomstående tar en ögonblicksbild av hur luftvärnet ser ut idag är till synes de val 

och handlingar Försvarsmakten gjort inte helt och hållet rationella. Det hade varit 

bättre att vidmakthålla RBS 90 framför RBS 70 eftersom investeringarna i RBS 

70 skjutits ordentligt på framtiden så tillvida att det till slut istället blev en 

nyanskaffning av ett nytt system, RBS 98, som nu väl möter de krav som 

diskuterades redan i perspektivplaneringen vid millennieskiftet. Däremot går det 

tydligt att urskilja att varje tänkt beslut på vägen syftade till att på ett 

kostnadseffektivt sätt få ut maximal effekt, även mot de hot som identifierades 

från början i perspektivplaneringen.  

Drivkrafterna på högre nivå verkar under första delen av millenniet ha varit ett 

bibehållet luftvärn till så låg kostnad som möjligt. Besparingar på luftvärn till 

förmån för internationella insatser tycks ha varit viktigare än önskad effekt. Det 

dimensionerande hotet har varit drivande för personer involverade i 

studieverksamhet och för truppslagets företrädare men den högsta ledningen har 

varit tvungen att anpassa myndighetens målsättningar efter de politiska 

styrningarna och internationella insatser. De investeringar som nu görs i luftvärnet 
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vittnar om att Försvarsmakten återigen förstått vikten av ett kvalificerat luftvärn 

och drivkraften att utveckla truppslaget uppfattas vara det dimensionerande hotet. 

Dock är till synes kostnadsmedvetenheten fortfarande väldigt stor eftersom den 

internationella trenden mot långräckviddiga system inte följs till förmån för 

betydligt billigare system med kort räckvidd. 

Hur kan drivkrafterna bakom luftvärnets utveckling beskrivas utifrån Allisons 

perspektiv om maktutövat beslutsfattande? 

Enligt Allison pågår maktkamper inom en organisations ledande skikt där 

makthavarna tillvaratar sina intressen vilket påverkar organisationens riktning. I 

Försvarsmakten så har de viktigaste aktörerna under den undersökta tidsperioden 

varierat något. Precis inför millennieskiftet så hade vapenslagscheferna större 

formell makt än vad de har idag. Statliga rapporter har visat att det i början av 

millenniet var tydligt med kamper mellan vapenslagen som i stor grad skötte sig 

själva, vilket alltså följt med en liten bit in på 2000-talet. Viktigast under 

tidsperioden har ändå varit ÖB, chefen för ledningsstaben, insatschefen, 

arméinspektören, flygvapeninspektören samt chefen för luftvärnet som företrätt 

truppslaget. ÖB, chefen för ledningsstaben och insatschefen är på 

försvarsmaktsgemensam nivå och deras intressen bör således ha varit 

myndigheten som helhet. Inspektörerna företräder sina respektive vapenslag och 

vem som ser luftvärnet som sitt intresse har inte visat sig vara självklart. 

Arméinspektören tar till vara luftvärnets intressen eftersom det ingår i dennes 

vapenslag men samtidigt går det att ana att arméinspektören inte alltid för 

luftvärnets talan eftersom truppslagets effekt för markförbanden inte är helt tydlig. 

Likaså visar undersökningen på att flygvapeninspektörerna ofta är för ett starkt 

luftvärn eftersom detta utgör en viktig del i luftförsvaret. Det kan skönjas en viss 

benägenhet till att se luftvärn och stridsflyg som konkurrenter om resurser men 

det bygger i så fall på okunskap.   

Sett utifrån ett maktutövat beslutsfattande så menar Allison att det kan vara både 

skadligt och gynnsamt för organisationen att maktkamper förekommer. Den 

nuvarande insatschefen tar fasta på att det gynnar organisationen eftersom de som 

företräder sitt område bidrar med kunskap och väl underbyggda argument vilket 

gynnar Försvarsmakten som helhet. Inspektörernas kamp för det egna vapenslaget 

är ändå föremål för en ordentlig beredning i den högsta ledningen innan beslut 
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fattas. Det vore intressant att veta varför dåvarande chefen för strategiavdelningen 

bedömde att Försvarsmakten inte hade råd med luftvärn och vilka alternativ de 

behandlade. Detta har dock inte gått att utreda i denna uppsats. Den som tycks ha 

engagerat sig mest för luftvärnet, vilket får anses självklart, är luftvärnets senaste 

chef.  

Problemen med luftvärnets utveckling där planerad anskaffning och 

vidmakthållande av system ständigt skjutits på framtiden skulle till del kunna bero 

på inspektörernas prioriteringar inom sitt vapenslag. Alla aktörer verkar tillskriva 

luftvärnet en viktig plats i försvaret men när de behöver välja mellan luftvärn och 

vapenslagets huvudvapen så förefaller svaret ha varit givet till luftvärnets nackdel. 

Insatschefens syn på den hälsosamma rivaliteten mellan vapenslagen för att driva 

utvecklingen framåt tappar slagkraft om inspektörerna inte ens argumenterar för 

luftvärnet på grund av andra prioriteringar. Då faller ansvaret att argumentera på 

luftvärnets chef som av förklarliga skäl saknar tyngd i och med sin betydligt lägre 

maktposition och avsaknad av tillträde till de beslutande rummen. Om luftvärnet 

hade utgjort ett viktigare inslag i någon av aktörernas intressesfär kanske tydligare 

överväganden hade gjorts och beslut fattats i mer rimlig tid och luftvärnet hade 

haft bättre förmåga. 

Drivkrafterna för luftvärnets utveckling har på senare tid centraliserats till 

försvarsmaktsgemensam nivå där ett fåtal chefer har hela organisations intresse 

för ögonen. Detta skulle kunna gynna luftvärnet som anses vara en 

försvarsmaktsgemensam resurs snarare än en arméresurs trots den organisatoriska 

tillhörigheten. Dock blir det ett fåtal personer med ett väldigt brett ansvarsområde, 

som för sina beslut är beroende av de underställda inspektörernas rådgivning i 

frågor som rör deras vapenslag. Om ingen inspektör tar ansvar för luftvärnet 

utsätts inte heller ledningen för påtryckningar att utveckla truppslaget. 

Vilket perspektiv återspeglar bäst luftvärnets faktiska utveckling? 

Den modell som bäst kan förklara luftvärnets utveckling är det rationella 

beslutsfattandet. Det maktutövade beslutsfattandet saknar delvis förmåga att 

identifiera drivkrafterna bakom luftvärnets utveckling. Undersökningen har visat 

att det funnits en brist på maktkamper där ingen av de relevanta aktörerna verkar 

ha kämpat för luftvärnet. Inte har det heller kunnat påvisas att någon av aktörerna 
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agerat i opposition mot luftvärnet utan luftvärnet har fått finnas kvar baserat på 

något som skulle kunna liknas vid konsensus om att det kan vara bra att ha, och 

tilldelas precis tillräckligt med resurser för att kunna vidmakthållas. Avsaknaden 

av drivkrafter sett ur det maktutövade beslutsfattandet stämmer väl överens med 

den faktiska avsaknaden av luftvärnets utveckling. På senare tid har dock de 

relevanta aktörerna tillmätt luftvärnet större vikt vilket snabbt avspeglat sig i 

nyanskaffning men detta går inte att härleda till maktkamper där aktörerna skulle 

ha agerat i egenintressen. Därmed förlorar perspektivet förklaringskraft. 

Det rationella beslutsfattandet bedöms ha bättre förklaringskraft. RBS 98, vars 

införande dock sker väldigt långt efter att den dimensionerade hotbilden togs 

fram, blir det system som har bäst förmåga att verka mot kryssningsrobotar och 

små mål. Försvarsmakten valde tidigare att inte förbandssätta RBS 23 som skulle 

ha god förmåga mot kryssningsrobotar men har behållit RBS 97 med sin 

bristfälliga förmåga. De två senare valen har gjorts utifrån en 

kostnadsmedvetenhet vilket Allison också föreskriver skall vara god i det 

rationella beslutsfattandet. Det har troligtvis också skett utifrån en bedömning om 

att RBS 23 i andra avseenden än bekämpning av kryssningsrobotar redan är 

åldersstiget. Det är dock författarens åsikt att detta har påverkat den första 

grundstenen i denna modell, målsättningar, så att kostnadseffektiviteten riskerar 

att inte stå i relation till målsättningarna. Den senare omsvängningen med större 

resursallokering till luftvärnet påvisar dock att det finns drivkrafter bakom 

luftvärnets utveckling som bygger på rationella beslut. De svåra överväganden 

som har gjorts avseende luftvärn kan troligtvis tillskrivas de politiska styrningarna 

som tvingat Försvarsmakten att förändra uppsatta mål och prioritera ned luftvärnet 

till förmån för andra funktioner som varit väsentliga för internationella åtaganden.  

5.2 Slutsatser 

Luftvärnets utveckling sedan millennieskiftet har varit knapphändig. Truppslaget 

har i vissa avseenden utvecklats och denna utveckling, menar författaren, kan bäst 

förklaras utifrån ett rationellt beslutsfattande. Detta perspektiv har inte en 

fullständig förklaringskraft utan bör kompletteras med det maktutövade 

beslutsfattandet, vilket dock inte kan förklara utvecklingen på egen hand. 
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5.3 Förslag på vidare forskning 

Denna uppsats har fokuserat på beslutsfattande och agerande på 

försvarsmaktsnivå. Resultatet har således blivit avgränsat då faktorer och 

påverkan utifrån myndigheten inte har avhandlats. Fortsatt forskning skulle kunna 

genomföras på statsnivå för att få in den politiska nivån. Detta är intressant 

eftersom den politiska nivån besitter den reella makten att besluta om 

verkställande av de förslag som försvarsmakten förordar. Ett vidare perspektiv 

skulle också inkludera andra intressenter i den säkerhetspolitiska sfären såsom 

försvarsindustri, andra myndigheter och inte minst regering och riksdag. Vidare 

hade det varit intressant att se hur resultaten skulle skilja sig åt och studera om 

statsmaktens och myndighetens agerande skiljer sig åt.  
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