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Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att studera det stöd som Sverige bistått de 

baltiska länderna med samt vilka drivkrafter som funnits i Sveriges och 

Försvarsmaktens stöd till Baltikum. Analysen avser åren 2000-2005. För att hitta de 

drivkrafter som funnits inom samarbetet har två av Graham Allisons teorier om 

förklaringsmodeller använts, det rationella perspektivet och det organisatoriska 

perspektivet. De två modellerna består av olika frågor som Allison konstruerat, dessa har 

operationaliserats för att bära mot uppsatsens syfte. Frågorna har använts som ett 

analysverktyg på empirin och på så sätt gett svar åt frågeställningen.  

 

Resultatet i uppsatsen är att det genomförts ett kvantitativt stort stöd till de baltiska 

länderna genom både utbildning och materiel. Det säkerhetsfrämjande samarbetet har 

uppnått positiva resultat i Baltikum, Sverige och Försvarsmakten. De drivkrafter som 

funnits utifrån Allisons teorier är; säkerhet i Östersjön, ett Baltikum närmare Europa, 

integration i EU och Nato samt välvilja och resultat. De två perspektiven har 

tillsammans bra förklaringskraft.  
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1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund  

”Sverige har av geografiska och historiska skäl ett särskilt intresse av och möjligheter 

till att bidra till de baltiska ländernas säkerhet”
1
 

 

Sverige har genom sitt geografiska läge mitt i Östersjön under lång tid haft en strategisk 

plats i Norden och norra Europa. Trots oroligheter runt omkring har Sverige hela tiden 

bibehållit sin alliansfria position, utan allianser av militära slag.
2
 I Östersjöområdet sker 

förändringar mer eller mindre hela tiden. En stor förändring kring Östersjön skedde i 

början på 1990-talet då den Baltiska frigörelsen ägde rum och det kom nya aktörer som 

Sverige skulle ha ett samarbete med. Sveriges regering beslutade att bidra med ett 

säkerhetsfrämjande bilateralt och multilateralt arbete till de baltiska länderna. I det här 

samarbetet har Försvarsmakten spelat en viktig roll. Sveriges aktiva deltagande i det 

säkerhetsfrämjande samarbetet med militära resurser bidrar till ett säkrare 

Östersjöområde. En central del i svensk säkerhetspolitik är stärkandet av samarbetet och 

säkerheten i Östersjöområdet.
3
  

 

I mitten av 1990-talet kom stödet till Baltikum från Sverige igång. Stödet från 

Försvarsmakten var stort, där stora volymer utrustning donerades till de baltiska 

länderna, Estland, Lettland och Litauen och stora insatser genomfördes vad gäller 

utbildning.
4
 Grunden för samarbetet återfinns i regeringens proposition 2000/01:119.

5
 I 

denna proposition föreslog regeringen att; ”det övergripande målet för 

utvecklingssamarbetet i Europa skall vara att främja en hållbar utveckling, fördjupad 

integration och partnerskap i Östersjöområdet och dess omgivningar, utifrån behoven i 

samarbetsländerna och med utnyttjande av den svenska resursbasen”.
6
 År 2000 

koordinerades verksamheten, ambitionsnivån höjdes och det bilaterala samarbetet till 

Baltikum lades fast i en av regeringen fastställda årsplaner, till stor del utifrån de 

baltiska ländernas önskemål. I och med detta och i kombination med avvecklingen av 

                                                 
1
 Hugemark, Bo, (red). Till bröders hjälp: med sikte på en svensk solidarisk strategi. Stockholm: 

Kungliga Krisvetenskapsakademin, 2011, s. 34 
2
 Ibid., s. Förord 

3
 Betänkande 2001/02:FöU2. Försvarsbeslut för 2002-2004. Stockholm, Försvarsutskottet. s. 34 

och betänkande 1998/99:UFöU1. Sveriges säkerhetspolitik. Stockholm, Sammansatta utrikes- 

och försvarsutskottet, s. 30. 
4
 Hugemark, Bo, 2011. s. 31. Proposition 2001/02:10. Fortsatt förnyelse av totalförsvaret. 

Stockholm, Försvardepartementet, s. 19 
5
 Intern översyn. Stockholm, Utrikesdepartementet, 2002, s. 8. 

6
 Proposition 2000/01:119 Europa i omvandling: Sveriges utvecklingssamarbete med Central- 

och Östeuropa. Stockholm, Utrikesdepartementet, s. 7. 
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förband i den svenska Försvarsmakten, har mängden material för överföring till 

Baltikum ökat. Samma år fattades av regeringen ett principbeslut om vilken 

ambitionsnivå det säkerhetsfrämjande arbetet, inom Försvarsmakten, skulle läggas på. 

Detta planerades att vara slutfört årsskiftet 2005/2006 och ett grannlandssamarbete 

skulle ta form.
7
 

 

I dagens läge finns solidaritetsförklaringen som antogs 2009 i vilken Sverige uttalat att 

vi ska stärka och bevara freden i vårt närområde.
8
 År 2000 när regeringsbeslutet om ett 

utvecklat stöd till Baltikum fastslogs kan det ha funnits samma tankar. Ett rimligt 

antagande är att det bör ha funnits drivkrafter som Sverige och Försvarsmakten har haft 

för att bedriva ett sådant stort säkerhetsfrämjande arbete med Baltikum som beskrivs 

ovan.   

 

1.2 Problemformulering  

När länder samarbetar mot gemensamma mål, finns det oftast något som driver alla 

parter i samarbetet framåt. Drivkrafter kan beskrivas som en kraft eller energikälla som 

kan driva något framåt.
9
 Det skulle kunna vara Sveriges vilja att det råder säkerhet i 

Östersjön som är den kraften. Eller rädslan för att Baltikum ska tillfalla öst igen, utan 

Sveriges och Försvarsmaktens säkerhetsfrämjande stöd. För att uppnå säkerhet krävs ett 

bra samarbete med alla aktörer. Försvarsmakten har skänkt materiel till de baltiska 

länderna, som delar i ett bilateralt stöd.  Detta passade bra i en tid då Försvarsmakten led 

av stora nedskärningar och besparingar. Är det Baltikums ökade oro för sin 

säkerhetspolitiska situation som varit drivande för det säkerhetsfrämjande samarbetet 

och stödet från Sveriges försvarsmakt, eller är det Sveriges roll i ett säkert 

Östersjöområde? Kan en oro för att säkerheten i Östersjön var hotad vara en av de 

bakomliggande orsakerna? 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera Sveriges och Försvarsmaktens bilaterala samarbete 

med Baltikum mellan åren 2000-2005 och vad som varit drivkrafterna i detta omfattande 

                                                 
7
 SOU 2000:122 Bilaga, Att utveckla samarbetet med Central- och Östeuropa, Utvärdering av 

utvecklingssamarbetet. Stockholm, Utrikesdepartementet, 2000 s.14.  Intern översyn, 2002, s. 5. 
8
 Hugemark, Bo. 2011, s. 13. 

9
 Betydelsen av ordet drivkrafter, http://www.ne.se/sok?q=drivkrafter [Hämtat 2013-05-21] 

 

http://www.ne.se/sok?q=drivkrafter
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säkerhetsfrämjande samarbete och stöd. För att uppnå detta kommer följande två 

forskningsfrågor att ställas: 

 

1. Vilket militärt bilateralt stöd har Sveriges försvarmmakt gett Estland, Lettland 

och Litauen under åren 2000-2005?  

2. Vilka grundläggande drivkrafter har funnits i Sverige och Försvarsmakten i det 

säkerhetsfrämjande samarbetet med de baltiska länderna mellan åren 2000-

2005? 

 

1.4 Avgränsning 

I uppsatsen är det enbart stödet från Sverige och Försvarsmakten till de tre baltiska 

länderna Estland, Lettland och Litauen som berörs. Det bilaterala stödet från andra stora 

organisationer i Sverige kommer inte att behandlas. Likaså har författaren valt bort det 

multilaterala stödet som Sverige bidragit till då det är det bilaterala stödet som varit det 

dominerande.
10

 Bilateralt och multilateralt stöd ligger väldigt nära varandra i det 

samarbete som uppsatsen avhandlar, vilket gör det svårt för författaren att i vissa fall 

skilja dem åt. Sverige och Försvarsmakten är bilaterala givare medan EU är en 

multilateral institution. Samarbetet mellan dessa styrs inte av några givna regler, vilket 

gör det svårt att ibland hålla isär dessa två bidragsformer.
11

 För att kunna förklara det 

bilaterala stödet görs i vissa fall därför en koppling till det multilaterala.  När så sker 

kommer detta att påtalas i uppsatsen. Analysen sträcker sig från regeringsbeslutet år 

2000 till år 2005, då samarbetet mellan Sverige och de baltiska länderna var tänkt att 

upphöra. Författaren är medveten om att begräsningen i tid kommer att påverka 

analysen, då drivkrafterna i samarbetet innan år 2000 inte tas med.  

 

1.5 Disposition   

I uppsatsens första kapitel diskuteras bakgrund till valt forskningsämne, 

problemformulering, syfte och frågeställning. Detta för att lyfta fram problemen i 

uppsatsen. Inledningskapitlet fortsätter med att beskriva tidigare genomförd forskning 

och förklara valet av metod, teori och empiri. 

 

                                                 
10

 SOU 2000:122 Betänkande, Att utveckla samarbetet med Central- och Östeuropa: Betänkande 

av Utredningen om samarbetet med Central- och Östeuropa. Stockholm, Utrikesdepartementet, 

s. 28. 
11

 SOU:122 Betänkande, s. 112. 
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I andra kapitlet ligger fokus på att beskriva Graham Allisons teori om 

förklaringsmodeller. Teorin används sedan som ett analysverktyg av den kommande 

empirin. I detta kapitel operationaliseras även teorin för att få den att bära mot syftet i 

uppsatsen.  

 

Det tredje kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt. I de två första avsnitten, 3.1 samt 3.2 sker 

en redogörelse för Sveriges bilaterala stöd till de baltiska länderna Estland, Lettland och 

Litauen. I avsnitt 3.1 samt 3.2  besvaras forskningsfråga ett och avstamp tas i 

regeringsbeslutet 2000 där planen för det bilaterala stödet fastställdes. En analys av det 

bilaterala stödet genomförs mellan åren 2000-2005. Analysen kommer att beröra de tre 

kategorierna; utbildning, materiel och övningar. 

 

I tredje kapitlets två sista avsnitt, 3.3 samt 3.4 analyseras de drivkrafter som funnits i 

Sverige och Försvarsmakten för att genomföra samarbetet och bidra med bilateralt stöd 

till de baltiska länderna. Detta genomförs genom att besvara de frågor som 

operationaliserats fram utifrån Graham Allisons två teorier om förklaringsmodeller.  

 

Kapitel 4 är en avslutande diskussion av undersökningen där slutsatser diskuteras fram 

utifrån de svar som erhållits av analysen i kapitel tre. I detta kapitel besvaras 

forskningsfråga två. I detta avslutande kapitlet ger författaren några avslutande ord och 

förslag på fortsatt forskning.  

 

1.6 Metod 

1.6.1 Metoddiskussion 

Kapitel tre, empiri, är som dispositionen framställde ovan uppdelad i fyra olika avsnitt. I 

alla avsnitten används en kvalitativ ansats för att analysera den empiri som finns i 

materialet. Det kvalitativa angrepssättets förmåga att förstå någonting på djupet
12

 lämpar 

sig bra i denna uppsats, då syftet med uppsatsen är att förstå de drivkrafter som fanns i 

samarbetet. Ansatsen bygger på att det är kvalitén i materialet som undersöks, dvs. en 

noggrann granskning av data som samlats in. Den noggranna granskningen av empiri är 

viktig där det faktiska stödet i samarbetet ska undersökas. Denna empiri verkar som en 

grund med förklaringskraft för avsnitt två. 

 

                                                 
12

 Hallenberg, Jan, m.fl. (red) Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt: 

En introduktion i metodlära. Stockholm: Försvarshögskolan, 2008, s. 14. 
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I avsnitt 3.3 samt 3.4 utgår författaren från det kvalitativa angreppssättet tillsammans 

med Graham Allisons samhällsvetenskapliga teorier om förklaringsmodeller. Allisons 

förklaringsmodeller katigoriseras under den samhällsvetenskapliga metoden då dessa 

modeller försöker finna kunskap i hur verkligheten har eller ser ut.
13

 För att analysera 

Sveriges och Försvarsmaktens samarbete med de baltiska länderna och hitta de 

grundläggande drivkrafterna används två av Allisons förklaringsmodeller. Det rationella 

perspektivet och det organisatoriska perspektivet. Dessa beskrivs närmare i kapitel två, 

teori. Författaren utgår från antagandet att det funnits drivkrafter i Sveriges och 

Försvarsmaktens samarbete med de baltiska länderna. Förklaringsmodellerna i den valda 

teorin blir ett analysverktyg som används som ett nät som läggs över empirin för att hitta 

en förklaring till vilka drivkrafter det var som fanns i samarbetet. Detta görs genom att 

Allisons förklaringsmodeller, bestående av nio olika frågor, operationaliseras och 

besvaras i kapitel tre. 

 

Ett kvalitativt angrepssätt tillsammans med teorierna om förklaringsmodellerna bildar en 

teoretiskt-deduktivt ansats. Ett induktivt angreppssätt lämpar sig inte i uppsatsen då 

detta angreppssätt hjälper till att hitta mönster och generalisera vilket leder till ett 

teoriskapande. Ett deduktivt angreppssätt är däremot lämpligt i uppsatsen då Allissons 

förklaringsmodeller används som glasögon för att analysera empirin.
14

 När teori används 

för att analysera empiri lämpar sig ett kvalitativt angreppssätt bra,
15

 då den som 

beskrivits ovan går på djupet och analyserar. Att använda sig av teori för att analysera 

empirin lämpar sig även bra inom småskalig forskning som i denna uppsats.
 16

   

 

Analysen av litteraturen kompletteras med kvalitativa semistrukturerade intervjuer av 

officerare som varit verksamma under tiden som uppsatsen berör. Intervjuerna är 

informantintervjuer,
17

 på det sättet att de bidrar med fakta till uppsatsens empiriavsnitt. 

De semistrukturerade intervjuerna har valts utifrån att författaren har ett antal frågor som 

är givna, samtidigt som den intervjuade kan vara flexibel i sina svar. Intervjuerna kan 

komma att bidra med viktig kunskap för att få en närmare bild av hur samarbetet 

fungerade på Försvarsmaktens nivå och på så sätt hitta drivkrafterna i samarbetet. De 

kvalitativa intervjuerna sker med öppna frågor, med detta menas att individen som 

intervjuas har möjlighet att ge mer fakta än vad som egentligen efterfrågas. I en 

                                                 
13

 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 

Malmö: Liber AB, 2002, s. 16. 
14

 Hallenberg i Hallenberg, m.fl. (red), 2008, s.12. 
15

Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga projekt inom 

samhällsvetenskaperna, 2.uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009, s.129. 
16

 Denscombe, 2009, s. 130. 
17

 Rydén i Hallenberg, m.fl., 2008, s. 19. 
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kvalitativ intervju är frågorna djupare än vad de är om en kvantitativ intervju används, 

vilket rimmar väl med uppsatsens syfte. Det finns olika nackdelar med att använda 

intervjuer som en metod. En är att det kan vara svårt för individen som intervjuas att 

minnas de händelser och beslut som skedde under den tiden som uppsatsen avhandlar. 

Ytterligare en nackdel är tillförlitligheten i intervjuerna, om det finns en validitet i den 

empiri de delar med sig av. För att stärka validiteten av den empiri som intervjuerna ger 

kontrolleras intervjuinnehållet mellan de intervjuer som genomförts, dvs. om de 

stämmer överens. I fall där det är möjligt använts triangulering där intervjuinnehållet 

ställs mot andra tryckta källor.
18

 

 

För att finna indikatorer på drivkrafter i det säkerhetsfrämjande samarbetet vävs det 

rationella perspektivet ihop med det organisatoriska perspektivet. För att bedöma vilket 

perspektiv som har bäst förklaringskraft på vilka drivkrafter som har funnits inom 

samarbetet mellan Sverige, Försvarsmakten och Baltikum ställs de två valda 

perspektiven mot varandra i det avslutande kapitlet. 

 

1.6.2 Metodkritik 

Nackdelar med att använda en teoretiskt-deduktivt ansats i denna uppsats är att 

författaren måste vara helt öppen inför besvarandet av de frågor som operationaliserats i 

teorin, då dessa frågor är stommen i analysen av empirin. Detta kan vara svårt eftersom 

det är lätt att författaren under tidens gång se andra vägar att gå och gärna vill besvara 

andra uppkomna frågor. Att använda ett strikt analytiskt nät som de operationaliserade 

frågorna innebär kan vara svårt och har även sina nackdelar. Viktig empiri kan gå 

förlorad då författaren enbart svarar på de operationaliserade frågorna. Författaren är 

medveten om detta och anser att det ger stöd för fortsatt forskning, där andra teorier och 

modeller används för att finna drivkrafterna i samarbetet.  

 

I uppsatsen används Allisons förklaringsmodeller för att försöka hitta de drivkrafter som 

funnits i samarbetet. Allison använder sina modeller på den nivån där staten agerar. I 

uppsatsen har författaren valt att flytta ner dessa förklaringsmodeller till 

Försvarsmaktsnivå, där Försvarsmakten blir aktören. Allisons frågor i de olika 

modellerna har operationaliserats för att passa in på Försvarsmakten och uppsatsens 

syfte. Författaren anser att detta medför problem i kapitel tre då empiri ska kopplas ihop 

med teori. Några av de frågor som ställts i avsnittet med empiri rör beslut tagna av 

                                                 
18

 Denscombe, 2009, s. 234, 266, 268. 
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aktörer på en högre nivå, dvs. besluten ligger på riksdags- och regeringsnivå. Besluten i 

regeringen grundar sig dock till stor del på de utredningar och förslag på arbete som 

Försvarsmakten har lagt fram, varför författaren ser det som genomförbart att besvara 

frågorna i kapitel tre till stor del utifrån Försvarsmakten som aktör. I många fall råder en 

samsyn mellan Försvarsmakten, regering och riksdag vilket gör att det kan bli svårt att 

alltid stanna kvar på den nivå där Försvarsmakten agerar. Författaren avser att i 

uppsatsen vara tydlig med vilken nivå som beskrivs och diskuteras.   

 

Att använda ett teoretiskt-deduktivt angreppssätt som i denna uppsats, är inte det enda 

sättet att få svar på tidigare givna frågor i frågeställningen. Allisons teori är en av många 

andra teorier som kan besvara frågorna. Författaren anser dock att Allisons teorier kan 

ge bra förklaringskraft med koppling till syftet i uppsatsen. Allisons förklaringsmodeller 

har använts tidigare i andra uppsatser med gott resultat, vilket beskrivs i avsnitt 1.7, 

tidigare forskning. 

 

1.6.3 Material och källkritik 

Insamling av empiri har skett genom litteratur och arkivstudier av böcker, dokument och 

andra källor som rör besluten runt samarbetet, samt intervjuer med olika nyckelpersoner. 

Litteratur och intervjuerna används för att besvara frågorna om det faktiska stödet samt 

de frågor som framställts utifrån Allisons teorier.  

 

När en teori används för att analysera empirin, det teoretiskt-deduktiva angrepssättet, är 

det lämpligt att data samlas in i en rå form
19

, dvs. att data är opåverkad. För att uppnå 

detta används propositioner och statens offentliga utredningar (SOU) som en av två 

förstahandskällor i uppsatsen. Dessa kompletterar varandra på ett bra sätt då en 

proposition säger något om framtiden och kan ses som en målbild. Detta till skillnad 

från SOU som innehåller resultat kopplat till mål samt styrdokument och utvärderingar. 

SOU ger en bra heltäckande bild av det som skett. Ytterligare litteratur som använts är 

den Militärstrategiska doktrinen från 2002
20

 samt Till bröders hjälp – med sikte på en 

svensk solidarisk strategi.
21

 Den sistnämnda boken är utgiven av Kungliga 

Krisvetenskapsakademin och är upplagd som en studie där Sveriges 

solidaritetsförklaring och stödet till de baltiska länderna analyseras och diskuteras. 

                                                 
19

 Denscombe, 2009, s. 131. 
20

 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2002. 
21

 Hugemark, Bo, (red). Till bröders hjälp: med sikte på en svensk solidarisk strategi. Stockholm: 

Kungliga Krisvetenskapsakademin, 2011. 
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Författaren anser att boken uppfyller äkthetskriteriet,
22

 samt att den är skriven i närtid 

och ett antal författare som har sakkunnighet i området har tillsammans bidragit till 

empirin i boken. Dock är det ej en förstahandsredogörelse. En artikel ur Försvar i 

nutid
23

 har bidragit till empirin i uppsatsen, artikeln är skriven av Sveriges dåvarande 

ställföreträdande överbefälhavare och anses av författaren ha god reabilitet. Ytterligare 

har opublicerade dokument och bildspel använts i uppsatsen, dessa har erhållits från 

Roger Tännström och Peter Holmqvist, som båda arbetade med det säkerhetsfrämjande 

samarbetet under tiden som det pågick.   

 

Det andra sättet att samla in empiri sker genom intervjuer med individer som författaren 

ser som nyckelpersoner i samarbetet. Genom dessa intervjuer har svar kunnat fås på 

frågor som är svåra att besvara utifrån litteraturen. Författaren anser individerna som 

trovärdiga källor, då de var delaktiga i samarbetet med Baltikum under den aktuella 

tiden. Nackdelar med intervjuer som källa anges i 1.6.1, metoddiskussion. 

 

Den litteratur som använts i uppsatsen för att beskriva teorierna kring 

förklaringsmodeller är Graham Allison och Philip Zelikows bok Essence of decision, 

Explaning the Cuban Missile Crisis.
24

 Boken är en andra upplaga av Allisons teorier om 

beslutsfattande och drivkrafter. Den kritik som finns mot förklaringsmodellerna 

återfinns i kapitel två, teori. Litteraturen är skriven på engelska och i uppsatsen används 

författarens egna översättningar om inget annat anges.  

 

1.7 Tidigare forskning 

1.7.1 Forskning med koppling till Baltikum 

Det har bedrivits mycket forskning om Sveriges samarbete med de baltiska länderna, 

men då främst under 1990-talet, då Baltikumfrågan var mer aktuell än den är idag. 

Författaren har uppfattat att det därmed finns en lucka i forskningen om de drivande 

faktorerna bakom stödet från Sverige till de baltiska länderna. Den forskning som 

genomförts skrapar bara på ytan av samarbetet och går inte ner på djupet om vad som 

varit de drivande faktorerna. Den forskning som författaren har uppfattad som 

genomförd är följande: 

 

                                                 
22

 Petterson, Magnus & Åselius i Hallenberg, m.fl. (red), s.42. 
23

 Försvars i nutid. Nr 2, 1999. Sveriges framtida säkerhetspolitik, de internationella uppgifterna. 

Stockholm: Centralförbundet Folk och Försvar, 1999. 
24

 Allison, Graham & Zelikow, Philip. Essence of Decision: Explaining the Cuban missile crisis, 

2.uppl. New York: Longman, 1999. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete 1OP147              Sida | 11 
OP 10 / 13 Naut                2013-05-27 
 

Vad vill Sverige och EU med sitt bistånd till de baltiska staterna? är en C-uppsats 

skriven på Försvarshögskolan av Daniel Kindberg. I uppsatsen analyserar och jämför 

Kindberg Sveriges och EU:s bistånd till de baltiska länderna. Kindberg genomför en 

analys av de politiska målsättningarna, strategierna och det faktiska 

utvecklingssamarbetet. I likhet med arbetet som sker i denna uppsats har Kindberg 

studerat hur det faktiska biståndet sett ut från Sverige. Kindbergs uppsats är skriven år 

2002 och berör alltså inte den perioden som denna uppsats studerar. I Kindbergs uppsats 

analyseras inte drivkrafterna bakom samarbetet.
25

 

 

I Håkan Gustafssons C-uppsats Nordiskt bistånd till balterna, Men med vilken ambition? 

En jämförelse av Sveriges, Finlands, Danmarks och Norges strategier mellan 1991-

2001 från Försvarshögskolan avhandlas det säkerhetsfrämjande stödet till de baltiska 

länderna. Gustafssons uppsats ligger även den i en tidigare tidsperiod än författarens. 

Gustafssons uppsats har på samma sätt som Kindbergs ingen koppling till drivkrafterna 

för samarbetet och det säkerhetsfrämjande stödet.
26

 

 

1.7.2 Forskning med koppling till Allisons teorier om förklaringsmodeller 

Graham Allisons förklaringsmodeller är flitigt använda i uppsatser för att förklara 

förändringar och drivkrafter inom olika områden. Per Edling har använt dessa modeller i 

sin C-uppsats om Ubåtsjaktförmågans utveckling under 1980–talet – ett resultat av yttre 

hot eller interna intressen? Edlings sätt att operationalisera modellerna för att bära mot 

syftet, har inspirerat författaren av denna uppsats.
27

 

 

1.8 Centrala begrepp 

Ett begrepp som används mycket i uppsatsen är bilateralt stöd, detta innebär att det är 

två parter som samarbetar. I uppsatsen ses Sverige och Försvarsmakten som den ena 

parten och de baltiska länderna som en part. Ett multilateralt arbete innebär att det är 

många olika parter som agerar tillsammans, inom t.ex. EU. Som beskrivits i inledande 

problemformulering är drivkrafter en kraft som driver ett arbete framåt. Det som menas 

                                                 
25

 Kindberg, Daniel, Vad vill Sverige och EU med sitt bistånd till de Baltiska staterna? 

Försvarshögskolan: C-uppsats 2002. 
26

 Gustafsson, Håkan, Nordiskt bistånd till balterna, men med vilken ambition? En jämförelse av 

Sveriges, Finlands, Danmarks och Norges strategier mellan 1991-2001. Försvarhögskolan: C-

uppsats 2001. 
27

 Edling, Per, Ubåtsjakts förmågans utveckling under 1980-talet – ett resultat av yttre hot eller 

interna intressen? Försvarshögskolan: C-uppsats 2010. 
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med begreppet drivkrafter i denna uppsats är den eller de processer i organisationen som 

har varit verksamma för att nå framgång.
28

 

 

Begreppen de baltiska länderna eller Baltikum syftar på de tre länderna Estland, 

Lettland och Litauen. Att tala om dess tre länder som en enhet är i Sverige och 

Västeuropa vedertaget, men de skiljer sig åt i många fall.
29

 Författaren avser använda de 

ovan nämnda begreppen i uppsatsen. 

 

Ett ofta återkommande begrepp i uppsatsen är säkerhetsfrämjande samarbete. Ett sådant 

samarbete syftar enligt regeringen till att; ”upprätthålla respekten för mänskliga 

rättigheter, hantera motsättningar inom ramen för en internationell rättsordning och 

minska risken för att mellanstatliga eller inomstatliga konflikter skall uppstå.”
30

 Ett 

säkerhetsfrämjande samarbete sker tillsammans med andra parter där försvarsförmågan 

kan vara en del för att bygga förtroende parterna mellan.
31

  

                                                 
28

 Betydelsen av ordet drivkrafter, http://www.ne.se/sok?q=drivkrafter [Hämtat 2013-05-21] 
29

 Rockberger, Nicolaus, Det nya Europa: Centraleuropeisk och baltisk historia och politik. 

Stockholm: SNS Förlag, 2004, s. 14.  
30

 2001/02:FöU2, s. 34. 
31

 2001/02:FöU2, s. 34. 
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2 TEORI - Förklaringsmodeller 
 
För att förstå vilka drivkrafter som fanns för det svenska samarbetet med de baltiska 

länderna har författaren valt att använda sig av Graham Allisons förklaringsmodeller. 

Allisons förklaringsmodeller beskrivs av Allison själv som ett raster likt ett fiskenät, där 

tätheten på maskorna och fiskenätets djup hjälper till att fånga fisken som önskas.
32

 

Användandet av förklaringsmodeller i en studie kan hjälpa författaren med olika 

analysatorer som kan leda fram till adekvat fakta att analysera.  

 

Givetvis finns det nackdelar med att använda förklaringsmodeller som analysverktyg av 

empirin. Författaren kan ledas bort från empirins faktiska innehåll, då Allisons nät av 

givna frågor används och besvaras. Modellerna kan även ge olika förklaringar på samma 

händelse, men detta beror på att det är olika frågor som ställs. Det går att se modellerna 

som att olika glasögon används när en händelse studeras, dvs. olika glas ser olika saker, 

men det är samma sak som studeras. Fördelarna med att använda förklaringsmodellerna 

är att de ger en struktur i studien och hjälper författaren att analysera empiri utifrån olika 

perspektiv.
 33

    

 

Graham Allison var statsvetare och skrev år 1971 det klassiska verket The Essence of 

Decision, i vilken han försökte förklara Kubakrisen utifrån tre olika modeller eller 

perspektiv. Allison benämner dessa för modell I ”Rational Actor”, model II 

”Ogranizational Behavior” och modell III ”Povermental Politics”. Modellerna 

kompletterar varandra med deras innehåll och kan ge olika svar på samma problem. 

Allison använder varje modell för sig som en sökmotor för att identifiera och söka svar 

inom olika områden.
34

 Här nedan ges en kort sammanfattning av de tre 

förklaringsmodellerna:  

 

- Modell I: Rational Actor – Modellen förklarar händelser genom att studera 

beslutsfattandet hos en rationell aktör. Modellen visar vilka målsättningar som 

fanns hos aktören när den uppkomna händelsen, som krävde handling, ägde rum 

samt om handlingen var ett bra val och vilka konsekvenser valet fick.
35

 

 

- Modell II: Organizational Behaviour – I denna modell är det organisationens 

utformning som påverkar beslutsfattandet. Beslut fattas utifrån fastställda regler, 

                                                 
32

 Allison & Zelikow, 1999, s. 4. 
33

 Ibid, s. 387. 
34

 Ibid, s. 392. 
35

 Ibid, s. 15f. 
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vilket gör att beslut inte fattas utifrån enskilda individers åsikter. Strukturer i 

organisationen och de fastställa vägar i vilka beslut fattas är det som studeras.
36

 

 

- Modell III: Govermental Politics – Den tredje modellen bygger på att det är ett 

individuellt beslutsfattande på regeringsnivå som påverkar handlingarna. Olika 

individer och deras mål med besluten är det som studeras i denna modell.
37

 

 

För att bäst förstå en händelse eller lösa ett problem säger Allison att alla de tre 

modellerna ska överlappa varandra för att få en sådan bra bild som möjligt. Att bara 

använda en modell, ger inget svar. Dock kan två av de tre modellerna användas och 

ställas mot varandra för att ge en bra bild av problemet. Modell I är den grundläggande 

modellen av de tre och till den så kan en eller två modeller ställas. I modell I konstrueras 

händelsen i ett större sammanhang, där mönster bildas och bilder sammansätts för att få 

en helhet. I modell II belyses de organisatoriska rutinerna som producerar information, 

alternativ och konsekvenser. Modell III fokuserar på de individer som finns i 

organisationen och deras beslut.
38

 Utifrån detta och den korta beskrivningen av Allisons 

tre förklaringsmodeller ovan anser författaren att modell I och II är de som bäst kan 

besvara uppsatsens forskningsfrågor som anges i kapitel ett. De två modellerna kan 

ställas mot varandra och författaren anser att detta ger den bästa förklaringskraften. För 

att underlätta arbetet så kallas hädanefter modellerna för Det rationella perspektivet och 

Det organisatoriska perspektivet.  

 

I modell III anser författaren att det saknas förklaringskraft och koppling med tidigare 

inledning och frågeställning. Denna tredje modell, Govermental Politics, bygger som 

nämnts ovan på individuella beslut inom en organisation. De beslut som rörde Sveriges 

samarbete med de baltiska länderna, var beslut grundade på ett samspel mellan de 

baltiska ländernas försvarsmakter och Sveriges försvarsmakt. Besluten fattades till stor 

del på riksdags- och regeringsnivå och Försvarsmakten var sedan den aktör som 

genomför besluten. Författaren anser att enstaka individer inte kan ha påverkat besluten 

på det sättet som denna modell letar efter. Därför anser författaren att modellen saknar 

förklaringskraft till uppsatsens givna frågeställning. Författaren är medveten om att valet 

att enbart använda två av de tre modellerna inte är optimalt, men är dock nödvändigt på 

grund av utrymmesskäl i uppsatsen. Detta lämnar plats för fortsatt forskning.  

 

                                                 
36

 Allison & Zelikow, 1999, s. 143f. 
37

 Ibid, s. 255. 
38

 Ibid, s. 389, 392. 
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Allison använder sina modeller på en hög nivå inom utrikespolitiken, den nivå där staten 

agerar. Allison framhäver dock att de tre modellerna kan användas och appliceras på 

organisationer långt från denna nivå. Exempel på dessa områden är inom kommuner, 

EU, skolor och företag.
39

 För att förklaringsmodellerna ska bära mot syftet i uppsatsen 

har författaren flyttat ner modellerna till Försvarsmaktens nivå och operationaliserat 

Allisons givna frågor efter detta. På ungefär samma sätt har Per Edling gjort i sin 

uppsats om Ubåtsjaktförmågans utveckling under 1980-talet – ett resultat av yttre hot 

eller interna intressen? Där utvecklar Edling Allisons föreslagna frågeställningar så att 

de bildar ett analytiskt nät som passar hans syfte med uppsatsen. Edling ser dock på 

Sverige och Försvarsmakten som en gemensam aktör, detta förklarar han med att dessa 

har en gemensam syn på ubåtskränkningarna.
40

 Som beskrivits i ovanstående 

metodkritik sker en liknande samsyn även i denna uppsats. Författaren avser ändå se 

Försvarsmakten som den stora aktören med kopplingar till riksdag och regering.    

 

2.1 Det rationella perspektivet 

I det rationella perspektivet är det staten, eller en organisation, som är den aktör som 

studeras, dessa ses som enhetliga beslutsenheter. Perspektivet bygger på att det sker en 

handling på statlig nivå och att handlingen är en uttänkt lösning för ett strategiskt 

problem. Till varje lösning finns en tydlig bild av vad målsättningen var med en 

handling och hur statens agerande såg ut.
41

 Allison menar att en aktör alltid strävar efter 

att nå maximal vinst, att nå målsättningarna. Allison drar även kopplingar mot spelteorin 

där det alltid finns ett bästa alternativ för att vinna spelet.
42

 

 

Det finns fyra kärnbegrepp som formar perspektivet; mål och målsättningar, alternativ, 

konsekvenser och val. Betraktaren föreslås använda dessa för att analysera 

organisationen. Målsättningarna är en organisations intressen och värde. Alternativen 

står för alla de olika val som organisationen som beslutsfattare gör med grund i de olika 

valmöjligheter som finns likt grenar på ett träd. För varje alternativ spelar 

konsekvenserna en stor roll och varje alternativ kan ge många olika konsekvenser och 

utfall såväl positiva som negativa. Det fjärde begreppet, val, innebär att rationella val 

består av att välja det alternativ vars konsekvenser rankas högst hos beslutsfattaren för 

att nå målsättningarna.
43

 

                                                 
39

 Allison & Zelikow, 1999, s. 7. 
40

 Edling, s. 13. 
41

 Allison & Zelikow, 1999, s. 15. 
42
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43

 Ibid, s. 18. 
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Utifrån grunden tagen i ovanstående, leder Allisons modell vidare ut i följande fem 

föreslagna frågeställningar:
44

 

 

1. Vilka är de omständigheter som aktören ser som hot eller möjligheter? 

2. Vilka är aktörens målsättningar? 

3. Vilka handlingsalternativ har aktören? 

4. Vilka strategiska kostnader är varje handlingsalternativ förknippat med? 

5. Vilket är aktörens bästa alternativ utifrån rådande omständigheter? 

 

I denna uppsats studeras inte staten utan författaren har som nämnts innan valt att flytta 

ner analysen till att röra frågor på Försvarsmaktens nivå, dock sker även kopplingar till 

riksdag och regering. Försvarsmakten kan i många avseenden ses som en enhetlig aktör 

med olika undergrupperingar, precis som en stat. För att frågorna ska leda mot syftet 

med uppsatsen och besvara den i inledningen givna frågeställningen har Allisons frågor 

operationaliserats och utvecklats inom det givna ämnet. Frågorna utgör det analytiska 

nät som empirin ska ses igenom. 

 

1. Vilka var de hot eller möjligheter Sverige och Försvarsmakten såg med ett 

samarbete med de baltiska länderna? 

2. Vilka målsättningar hade Sverige och Försvarsmakten med samarbetet och det 

bilaterala stödet med de baltiska länderna? 

3. Vilka alternativ stod Sverige och Försvarsmakten inför vad gäller stöd och 

samarbete med de baltiska länderna? 

4. Vilka är de faktiska, och eller förväntade, konsekvenserna av de valda 

alternativen?  

5. Vilket uppfattades vara det bästa alternativet för Sverige och Försvarsmakten 

gällande samarbetet med de baltiska länderna utifrån rådande omständigheter? 

 

I kapitel tre sammanlänkas ovanstående frågor med det empiriska underlaget, vilket 

leder till en analys genom de glasögon som finns i det rationella perspektivet.  

 

2.2 Det organisatoriska perspektivet 

I det organisatoriska perspektivet utgår Allison från organisationens form och dess 

svårigheter och möjligheter. Perspektivet bygger på att stora organisationer måste ha 

                                                 
44
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regler att följa för att lyckas koordinera sitt arbete där många individer deltar. Detta 

kallar Allison för Standard operating procedures – SOP. Styrdokumenten finns till för 

att underlätta för individer i en organisation så att de vet vad de ska göra i givna 

situationer. I det här perspektivet är det organisationen som är anledningen till att en 

händelse ter sig som den gör. Dess ändamål beskrivs utifrån organisatoriska processer 

som är gemensamma för alla undergrupper. Författaren kan med hjälp av perspektivet 

förstå etablerade organisationer och strukturer samt på ett bra sätt få fram den viktiga 

informationen.
45

 

 

Allisons understryker fem viktiga punkter i en organisation; varför organisera, skapa 

kapacitet, begränsat beteende, kultur och hårdvara. Formella organisationer, som en 

stat, finns för att individer tillsammans ska uppnå mål och klara av ett uppdrag. Att 

skapa kapacitet är enligt Allison det viktigaste för en organisation och utan en 

organisation kan vissa syften inte uppnås. Den tredje punkten, begränsat beteende, 

innebär att inom en organisation hålls handlingar och beteenden innanför bestämda 

ramar. Allison gör en jämförelse med en kinarestaurang, i den restaurangen serveras det 

troligtvis inte pizza. Det ligger utanför kinarestaurangens ramar. Vidare ses kultur som 

en viktig aspekt för att forma beteenden hos individer inom en organisation, så att dessa 

stämmer överens med dem fastställa normer och värderingar som finns. Den sista 

byggstenen är hårdvaran eller tekniken, det materialet som organisationen arbetar med 

och som både ger begränsningar och tryggheter.
46

 Utifrån detta har Allisons tagit fram 

följande fyra frågeställningar:
47

 

 

1. Vilka organisationer, organisatoriska komponenter består regeringen av? 

2. Vilka kapaciteter och begränsningar har organisationens SOP när det gäller att 

producera information om internationella förhållanden, hot och möjligheter? 

3. Vilka möjligheter och begränsningar har organisationens nuvarande SOP när det 

gäller att hitta nya handlingsalternativ? 

4. Vilka möjligheter och begränsningar har organisationens nuvarande SOP när det 

gäller att genomföra en ny handling? 

 

I likhet med det rationella perspektivet väljer författaren att se på perspektivet utifrån 

Försvarsmakten, där den senare kan ses som staten, den stora organisationen som består 

i sin tur består av många underorganisationer.  

                                                 
45
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På samma sätt som i föregående perspektiv görs Allisons frågeställningar om för att bära 

mot syftet och de tidigare ställda frågorna i inledningen. 

 

1. Vilka olika aktörer eller grupper, bestod Försvarsmakten av som arbetade med 

samarbetet med de baltiska länderna? 

2. Vilka kapaciteter och begränsningar hade Försvarsmaktens SOP när det gällde 

att producera information om de hot och möjligheter som påverkade 

samarbetet? 

3. Vilka möjligheter och begräsningar fanns det inom Försvarsmakten med 

dåvarande SOP när nya handlingsalternativ för samarbetet skulle tas fram? 

4. Vilka möjligheter och begräsningar hade Försvarsmaktens dåvarande SOP när 

det gällde att genomföra nya beslut som ledde till handling i samarbetet? 

 

Dessa frågor ska på samma sätt som i det rationella perspektivets frågor i kapitel tre 

sammanlänkas med det empiriska underlaget och vara ett stöd i analysen.  
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3 EMPIRI  
 
Empirin är uppdelat i fyra avsnitt. Det inledande avsnittet behandlar kort bakgrunden till 

det samarbete som skedde under 2000-talet. I den andra delen beskrivs Sveriges 

bilaterala stöd till de baltiska länderna utifrån punkterna, utbildning, materiel och 

övningar. Det faktiska stödet ger en grund att arbeta från i analysen av de drivande 

faktorerna för samarbetet.  I de nästkommande avsnitten analyseras drivkrafterna bakom 

samarbetet utifrån det rationella perspektivet och sedan utifrån det organisatoriska 

perspektivet.  

 

3.1 Historisk återblick och bakgrunden till samarbetet 

Sverige har genom historien haft ett intresse i Baltikum. De baltiska staterna bildades år 

1919 och redan då var Sverige pådrivande för att de tre länderna skulle bli erkända som 

stater. Men det fanns en rädsla för att engagera sig för starkt i Baltikum, detta på grund 

av Ryssland. Nils Edén var statsminister år 1919 och sa så här om Sveriges roll; ”särskilt 

för Sverige ligger en fara i att engagera sig med dessa baltiska provinser… vi skulle 

komma i krig om vi vore med i denna sak.” År 1922, tre år senare, hade regeringen, med 

ny statsminister, ändrat synsätt och såg positivt på Sveriges strategiska läge i Östersjön, 

men fortfarande skulle Sverige vara restriktiva med sitt stöd till de tre länderna.
48

 I 

början på andra världskriget kom de baltiska staternas undergång, en ockupation som 

varade ända till år 1991. Efter sammanstötningar som tog civila dödsoffer i januari 

samma år erkände Rysslands ledare de baltiska staternas självständighet.
49

 

 

I början på 1990-talet stod de baltiska länderna helt utan försvarsmakter, samtidigt som 

det fanns rysk trupp innanför de baltiska ländernas gränser. I och med detta var Sverige 

på samma sätt som 70 år tidigare passivt i sitt militära stöd. Att exportera vapen till de 

baltiska länderna kunde för Ryssland verka provocerande.
50

 År 1992 togs ett beslut av 

den svenska regeringen om stöd till Baltikum, det så kallade suveränitetsstödet, som 

hade en civil och fredstida inriktning. I beslutet var det tydligt att militär materiel inte 

fick överföras till Baltikum.
 51

 

 

                                                 
48

 Hugemark, 2011, s. 26, 27. 
49

 Rockberger, 2004, s. 302. 
50

 Hugemark, 2011, s. 30. 
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År 1995 ersatte det säkerhetsfrämjande stödet till Sveriges närområde det tidigare 

suveränitetsstödet.
52

 Ryssland hade då dragit tillbaka sina trupper från de baltiska 

länderna.
53

 De tankar som fanns om att vapenleveranser från Sverige skulle kunna få 

Ryssland att stanna kvar innanför de baltiska gränserna var inte längre aktuella.
54

 I det 

säkerhetsfrämjande stödet antogs nya riktlinjer för stödet till Baltikum, där leveranser av 

militärmateriel och vapen ingick. I stödet ingick insatser till en civil styrning av 

försvarsmakten i länderna samt en förmåga att delta i fredsfrämjande insatser och 

minröjning. Även utbildningsstödet var stort. Stödet till Baltikum skedde multilateralt 

till största del genom den nya baltiska fredsbevarande bataljonen BALTBAT som 

bildades under år 1994.
55

 På samma sätt gav Sverige stöd till utbildningen av den 

baltiska sjöstyrkan BALTRON, detta med hjälp av instruktörer från Sverige.
56

  

 

I regeringens utrikesdeklaration 1995 stod det; ”vi har klargjort att hot mot de baltiska 

staternas frihet och säkerhet inte kan lämna Sverige likgiltigt.”
57

 Att hjälpa de baltiska 

länderna integreras i EU och Nato blev en strävan för Sverige. Detta samarbete fortsatte 

fram till år 1998 då en ny fas i samarbetet inleddes med mål att år 2000 ha uppgraderat 

BALTBAT till en infanteribataljon med understödsresurser. Målet uppnåddes och efter 

detta kom nästa fas då var och en av de tre baltiska staterna skulle sätta upp en egen 

nationell bataljon för fredsbevarande verksamhet.
58

  

 

I och med regeringsbeslut 2000 tog Försvarsmakten fram årsplaner för samarbetet med 

de baltiska länderna. Regeringen gick på Försvarsmaktens föreslagna planer och ett 

beslut kom om att överföra materiel till de baltiska länderna. I utrikesdepartementets 

interna översyn har detta ”påtagligt underlättat ett långsiktigt och väl integrerat 

samarbete, utformat i nära dialog med de tre länderna.”
59

 Försvarsmakten fick ta fram 

planer på samarbetet och utifrån det har medel avsatts inom respektive område.
60

 I 

kommande avsnitt redovisas det bilaterala stödet mellan åren 2000-2005. 
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3.2 Det bilaterala säkerhetsfrämjande stödet 

Utifrån riksdag och regerings regleringsbrev till Försvarsmakten har det 

säkerhetsfrämjande stödet genomförts. Detta stöd har genomförts genom GRO BALT, 

som är en förkortning på grundorganisationsledningens Baltikumavdelning, på engelska 

benämnd Baltic Co-operation Departement. Det bilaterala stödet från Sverige till de 

baltiska länderna mellan åren 2000–2005 redovisas här nedan i kategorierna utbildning, 

materiel och övningar. Kategorierna är valda utifrån författarens egna tolkning om vad 

som vanligvis ingår i ett samarbete. 

 

3.2.1 Utbildning 

Utbildningen omfattade två olika delar där den ena var officerskurser i Sverige.
61

 Den 

andra delen omfattade utbildningen på den materiel som Försvarsmakten förde över till 

Baltikum. Den första delen som var utbildning av baltiska officerare genomförders av 

svenska officerare på de svenska officershögskolorna.
62

 Detta på grund av avsaknaden 

av officersutbildning i de baltiska länderna. Ett av målen med utbildningen av de 

baltiska officerarna var att föra över det svenska synsättet på ledarskap.
63

 Vissa av de 

baltiska officerarna har genomfört hela utbildningsstegen i Sverige, från inledande ett 

års svenskautbildning, vidare till officersutbildningen och slutligen Försvarshögskolans 

tvååriga stabsprogram. Ett exempel på någon som utfört hela utbildningsstegen är esten 

Vahur Kaarus. En annan estländare som genomfört utbildning i Sverige är generalmajor 

Alar Laneman. Efter sin tid som chef för BALTBAT genomförde han svenskstudier och 

det tvååriga stabsprogrammet i Sverige. Officerutbildning erbjöds elever från armén och 

marinen, men någon flygvapenutbildning genomfördes inte.
64

 Omfattningen av 

officersutbildningen var följande:
65

 

 

- 121 examinerade vid yrkesofficersoprogrammen 

- 33 examinerade vid det taktiska programmet 

- 2 examinerade från Försvarshögskolans stabsprogram (Alar Laneman och 

Vahur Kaarus från Estland) 

 

I det program som Försvarsmakten genomförde utifrån regleringsbrev och 

regeringsbeslut ingick utbildning av den materiel som avvecklades i svenska 

                                                 
61
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 2000/01:119, s.13. 
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 Holmqvist, Peter. Personlig intervju 2013-05-14. 
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 Ramström, Lars. E-post korrespondens från 2013-05-14 till 2013-05-24. 
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Försvarsmaken och donerats till de baltiska länderna. Utbildningen på materielen skedde 

inom sju delar; armé, flygförsvar, logistik, sjukvård, flygbas, hemvärn samt utbildning 

av tekniker på materielen.
66

 Dessa grupper fanns i vart och ett av de tre länderna. 

Utbildningen skedde bl.a. inom följande områden:
67

 

 

Ammunitionsövervakning Frivilligorganisationer 

NBC (nukleära, biologiska och kemiska ämnen) Läkarutbildning 

EOD (Explosive Ordnance Disposal) Skjutfält 

Pvrb 56 (pansarvärnsrobot 56) Garnisonsplanering 

Personalförsörjning Tekniker 

Dykare Miljö 

Hemvärn Logistik 

 

Utbildningen på materiel genomfördes på samma sätt som i Sverige, med 

Försvarsmaktens egen utbildningsmetodik och till stor del utifrån Försvarsmaktens 

SäkI.
68

 Cirka 500 svenskar befann sig i Baltikum under den aktuella tiden för att bedriva 

utbildningen på plats.
69

 

 

3.2.2 Materiel 

Inom de årsplaner som Sveriges regering tagit fram genom Försvarsmakten för det 

säkerhetsfrämjande stödet, med början vid år 2000, har ett långsiktigt stöd till de tre 

baltiska länderna eftersträvats.
70

 Från samma år har en upprustning av fältförbanden 

skett i de tre baltiska länderna. Mycket av materielen som har skickats över är från den 

nedläggning som förekommit i Försvarsmakten. All materiel som har donerats från 

Sverige har skett genom ett bilateralt stöd, utifrån de baltiska ländernas önskemål.
71

  

 

Utifrån SOU 2000:122 var planeringen år 2000 att de baltiska länderna under perioden 

från år 2000 till år 2005 skulle erhålla en stor kvantitet utrustning från Sverige. Den 

materiel som faktiskt donerades såg lite annorlunda ut än den första planen, då vissa av 

                                                 
66
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de baltiska länderna inte ansåg sig behöva allting och viss materiel tillfördes. Utifrån 

Roger Tännström och Lars Ramström, som arbetade med det säkerhetsfrämjande stödet 

till Baltikum, är följande materiel donerad till de baltiska länderna under perioden 2000-

2005:
72

 

 

9 skyttebataljoner 2 sjöbevakningscentraler 

6 ingenjörskompanier 2 PAR (radar) 

3 stabskompanier 3 markverkstäder 

2 Luftvärnsbataljoner 48 till Lettland och Litauen 6 sjöövervakningsradar Ps-239 

2 fältsjukhus till Estland och Litauen. Lettland 

mottog utrustning motsvarande ett halvt 

fältsjukhus. 

Fullt utrustade Garnisons HSE (Hälso- och 

sjukvårdsenhet), ett till vardera Estland, 

Lettland samt Litauen. Övriga 12 

Garnisons HSE var donation av delar av 

materielen/utrustningen. 

2 brigadsjukvårdskompanier till Estland och 

Litauen. Letterna mottog ett halvt 

brigadsjukvårdskompani. 

Mängdmateriel: Stridsvagnsminor i 

betydande antal, Ak4 standardbeväpning 

till alla länder
73

 

76 bataljonsförbandsplatser Flygbasmateriel 

Ca 6000 ton ammunition Marinmateriel 

X antal
74

 kulsprutor, granatkastare samt 

granatgevär. 

Mängdfordon (bandvagn, terränggående 

bil, lastbil) 

78 kompanisamlingsplatser Ett antal mindre verkstäder 

 

Tabellen med materiel visar på de stora kvantiteter utrustning som fördes över från 

Sverige till de tre baltiska länderna. 

 

3.2.3 Övningar 

Inom det säkerhetsfrämjande stödet under perioden år 2000-2005 skedde inga 

gemensamma övningar mellan Sverige och de baltiska länderna. De övningar som har 

genomförts i samarbetet går till största del in under det multilaterala stödet, då Sverige 

har varit ett av många stöttande länder under övningar.
75
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3.2.4 Sammanfattning 

I de tre ovanstående avsnitten har framkommit att Sveriges bilaterala stöd har varit av 

stor kvantitet, både vad gäller donerad materiel samt utbildning. Stora 

utbildningsinsatser har genomförts, både genom officersutbildning i Sverige samt 

utbildning på donerad materiel i Baltikum.  

 

3.3 Drivkrafter utifrån det rationella perspektivet 

I detta avsnitt ska drivkrafterna för det svenska samarbetet med de baltiska länderna 

analyseras utifrån det analytiska nät som det rationella perspektivet ger. Detta sker 

genom att besvara de frågeställningar som konstruerades i punkten 2.1: 

 

1. Vilka var de hot eller möjligheter Sverige och Försvarsmakten såg med ett 

samarbete med de baltiska länderna? 

2. Vilka målsättningar hade Sverige och Försvarsmakten med samarbetet och det 

bilaterala stödet med de baltiska länderna? 

3. Vilka alternativ stod Sverige och Försvarsmakten inför vad gäller stöd och 

samarbete med de baltiska länderna? 

4. Vilka är de faktiska, och eller förväntade, konsekvenserna av de valda 

alternativen?  

5. Vilket uppfattades vara det bästa alternativet för Sverige och Försvarsmakten 

gällande samarbetet med de baltiska länderna utifrån rådande omständigheter? 

 

3.3.1 Hot och möjligheter med samarbetet 

Under den tiden som uppsatsen avhandlar har hoten mot samarbetet varit små. Vilket 

har medfört stora möjligheter för det säkerhetsfrämjande arbetet. Fortsatt kan ändå den 

utvecklingen som var i Ryssland, som beskrivs i avsnitt 3.1, ha gett en viss osäkerhet i 

Sveriges samarbete med de baltiska länderna.  Under 2000-talet var det största hotet mot 

Sverige och de omkringliggande länderna den instabillitet som rådde i Ryssland. I 

Sverige sågs ett invasionshot inte som en möjlighet, men det fanns en oro för Rysslands 

inrikespolitik och hur den skulle kunna påverka omvärlden.
76

 Försvarsmakten var i detta 

avseende det medel som Sverige kunde använda för att förebygga att konflikter 

uppstod.
77
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Sverige hade en möjlighet att kunna påverka sina grannländer i Östersjöområdet på ett 

positivt sätt och denna möjlighet fanns med i riksdagsens betänkande 1998/99:UFöU1. 

Där står skrivet att; ”Sverige ska kunna hantera situationer som utan att direkt hota 

Sveriges fred och självständighet ändå skulle kunna innebära snabba och allvarliga 

försämringar av samhällets normala funktioner.”
78

 Detta återfinns även i 

Militärstrategisk doktrin från år 2002 där det står skrivet att Sverige och Försvarsmakten 

i internationell ”samverkan med andra stater aktivt ska verka för fred och säkerhet.”
79

 

 

Sverige har under tidernas förlopp bedrivit en neutralitetspolitik där en militär 

alliansfrihet har fått en betydande roll. Varken neutralitetspolitiken eller den militära 

alliansfriheten har varit ett hinder för Sveriges och Försvarsmaktens säkerhetsfrämjande 

samarbete med de baltiska länderna, snarare en möjlighet. I ovan nämnda betänkande 

står det skrivet att Sveriges militära alliansfrihet inte är något hinder för ett aktivt 

deltagande i ett internationellt säkerhetssamarbete, bortsett från avtal om ömsesidigt 

stöd till försvar mot ett väpnat angrepp. Den militära alliansfriheten gav Sverige bra 

möjligheter för att utveckla värdefulla och förtroendefulla relationer och samarbeten för 

att öka säkerheten i Sveriges närområde, Östersjön.
80

  

 

Möjligheten att för Försvarsmakten avveckla materiel av begränsat värde och samtidigt 

göra stor nytta i Baltikum har setts som positivt.
81

 Även utan de donationer med materiel 

som skulle avvecklas i Försvarsmakten fanns det ändå möjligheter för samarbetet mellan 

Baltikum och Sverige, men då i andra former.
82

  

 

3.3.2 Sveriges och Försvarsmaktens målsättningar 

Sverige hade i slutet av 1990-talet en övergripande målsättning inom säkerhetspolitiken 

och detta var att; ”i alla lägen och i former som vi själva väljer trygga en handlingsfrihet 

att, såsom enskild nation och i samverkan kunna utveckla vårt samhälle.”
83

 Sedan år 

1989 har Sveriges samarbete med Central- och Östeuropa haft fyra huvudmål, av 

regeringen kallade effektmål,
84

 där ett av målen är att främja en säkerhetsgemenskap.
85

 I 
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proposition 1997/98:70, som lade grunden för samarbetet i början av 2000-talet, är de 

fyra huvudmålen fortfarande gällande. I samma proposition bryts målen ner och för 

säkerhetssamarbetet är det följande mål: 

 

- Säkerhetspolitisk kompetens, demokratiskt totalförsvar och fredsfrämjande 

verksamhet. 

- De baltiska ländernas förmåga att bevaka och kontrollera sina gränser. 

- Internationell och organiserad brottslighet, asyl- och migrationspolitisk 

kompentens och olycks- och katastrofberedskap.
86

 

 

Den huvudsakliga inriktningen som fanns, men som inte nämndes i proposition 

1997/98:70, var att åtgärderna ska leda till ett gott grannskap.
87

 Som beskrevs i 

metodkritiken i punkt 1.6.2, är de målsättningar som beskrivs ovan, inte bara 

målsättningar för Försvarsmakten. De nämnda besluten och målsättningarna är fattade 

på riksdagsnivå, men med en direkt koppling till Försvarsmakten, då Försvarsmakten 

var den aktör som genomförde besluten.  

 

En ytterligare målsättning som Sverige hade med samarbetet var att integrera de baltiska 

länderna i EU.
88

 Att bidra till att de baltiska länderna blev medlemmar av EU var viktigt 

för Sverige då det fanns ett önskemål om att alla länder i Östeuropa skulle komma 

närmare EU.
89

 Detta var en av fyra styrande faktorer för det stora samarbetsområdet, att 

samarbetet ska inriktas så att det underlättar de baltiska ländernas medlemskap i EU.
90

 

Enligt SOU 2000:122 var EU:s utvidgning den faktor som skulle påverka samarbetet 

mest efter år 2000.
91

 Även i riksdagsbeslutet från år 1998 står skrivet att samarbetet med 

de baltiska länderna ska stödja EU-integrationen.
92

 Att bli medlemmar i EU har även 

varit av stor vikt från de baltiska ländernas sida, då de känt ett hot från Ryssland.
93

 

Under år 2000 fanns en hypotes om att Estland skulle bli EU medlem under år 2004, 

vilket de blev samma år tillsammans med Lettland och Litauen.
94
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I SOU 2000:122 ges förslag på fortsatt samarbete efter år 2001 med de baltiska 

länderna.  Ett av de mål och huvudområden som återfinns i betänkandet är; ”en 

säkerhetsgemenskap,”
95

 där insatserna är försvarsinriktade. De insatser som gjordes 

inom huvudområdena skulle bära mot en EU-anpassning av de baltiska länderna som 

kandiderade till EU.
96

 Ett ytterligare mål med det säkerhetsfrämjande samarbetet var att 

utveckla ett nära grannlandssamarbete, på samma sätt som med de nordiska länderna.
97

 

 

Målsättningarna med det bilaterala stödet från Försvarsmakten inom kategorin 

utbildning var, som framkommit i punkten 3.2.1, att implementera ett svenskt 

förhållningssätt till ledarskap och detta genom att bistå de baltiska länderna med svenska 

officerare som lärare och instruktörer. Målsättningen med det materiella stödet, i form 

av donationer från Försvarsmakten, går in i det som beskrivits innan i detta avsnitt. 

Genom donationerna kunde de baltiska länderna fortare bygga upp sina försvarsmakter 

och närma sig EU och Nato, men även känna en tillhörighet till Skandinavien.
98

 

 

3.3.3 Sveriges och Försvarsmaktens alternativ 

De alternativ som Sverige och Försvarsmakten stod inför under slutet av 1990-talet och 

början av 2000-talet var hur stort det fortsatta stödet skulle vara samt i vilken omfattning 

materielöverföring och utbildning skulle ske. Att bara se på alternativen utifrån 

Försvarsmakten anses av författaren inte ge en tydlig bild av de grundläggande 

alternativen, därför vävs även Sveriges målsättningar in i denna frågeställning. 

Alternativen för hur arbetet skulle formas tros ha varit många. Utrikes- och 

försvarsutskottet skrev i deras betänkande 1998/99:UFöu1 att det var viktigt att fördjupa 

och utveckla det säkerhetssamarbete som Sverige hade bedrivit under 1990-talet. I 

frågan att ha ett samarbete eller inte var Sveriges linje tydlig under den här tiden, 

nämligen att; ”utveckla och fördjupa stödet till de baltiska ländernas uppbyggnad av 

totalförsvar och andra säkerhetsfunktioner.“
99

 Frågan var mer om hur samarbetet skulle 

se ut under de kommande åren på 2000-talet.  

 

Alternativen när det gäller det säkerhetsfrämjande stödet har varit huruvida det ska vara 

ett bilateralt eller multilateralt stöd och samarbete, om Försvarsmakten ska sköta 
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samarbetet själva eller om det ska ske genom olika större organisationer som EU och 

Nato. I Sverige tillsammans med EU fanns ett arbete för att de baltiska länderna skulle 

bli medlemmar av EU. Detta alternativ i samarbetet sågs på med stor vikt; 

”kandidatländernas inträde i unionen kommer att på ett väsentligt sätt bidra till att höja 

den gemensamma säkerheten i Europa”.
100

 Det som beskrivits ovan är frågor och beslut 

som fastställs på en nivå över Försvarsmakten. Då Försvarsmakten är den aktör som 

används för att genomföra samarbetet och är den organisation som är direkt berörda av 

ovan nämnda beslut anser författaren att dessa har stor betydelse. 

 

Ytterligare ett alternativ för Sverige, med Försvarsmakten som redskap för samarbetet, 

har varit att hjälpa de baltiska länderna komma närmare Nato och PFF. PFF står för 

partnerskap för fred och är ett samarbetsprogram mellan Nato och icke-Natoländer. 

Sverige har varit delaktigt i PFF sedan år 1994 och samma år upptogs även de baltiska 

länderna i PFF.
101

 Detta är ett viktigt organ för samarbete i internationella övningar och 

insatser.
102

 I utrikes- och försvarsutskottets betänkande 1998/99:UFöu1 går att läsa att 

Sverige aktivt bör hjälpa till att främja de baltiska ländernas möjligheter att delta i det 

samarbete som bedrivs inom PFF.
103

  

 

Inom det bilaterala samarbetet genom Försvarsmakten fanns det olika alternativ på 

samarbete och stöd. Alternativen som fanns rörde de tre punkterna som analyseras i 

kapitel tre i uppsatsen; utbildning, materiel och övningar. Då förband lades ner i 

Försvarsmakten fanns två alternativ vad gällde materiel. Det ena alternativet var att 

kassera all materiel, det andra alternativet var att donera bort all materiel som det inte 

fanns något behov av i Försvarsmakten. I kategorin utbildning fanns alternativ om 

utbildning av de baltiska officerarna skulle ske eller inte, samt om utbildning skulle ske 

eller inte på donerad materiel.
104

  Alternativen vad gäller övningar är inte aktuella då det, 

som beskrevs i punkten 3.2.3, inte bedrivits några gemensamma övningar inom den 

tidsram som uppsatsen avhandlar. 

 

Ett sista alternativ kan ha varit att Sverige ställt sig passivt mot ett samarbete med de 

baltiska länderna och dragit sig ur det arbete som pågått under nästan hela 1990-talet.  
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3.3.4 Konsekvenserna av valt alternativ 

Till största del har Sveriges och Försvarsmaktens samarbete med de baltiska länderna 

lett till positiva konsekvenser, för de baltiska länderna i första hand men även för 

Sverige. För det svenska försvaret har samarbetet gett positiva effekter genom bra 

kontakter med de baltiska länderna samt värdefulla erfarenheter.
105

 Enligt SOU 

2000:122 har de fredsfrämjande insatserna ett symbol-och integrationsvärde, men de 

skapar även förbättrande förutsättningar att hantera konflikter i Sveriges närområde.
106

 

En ytterligare positiv konsekvens av Sveriges och Försvarsmaktes säkerhetsfrämjande 

samarbete var att det medverkade till en utveckling i närområdet som minskar riskerna 

för att konflikter uppstår.
107

 

 

Att Sverige och Försvarsmakten till stor del stöttat de baltiska länderna bilateralt, har 

varit positivt, då det bilaterala stödets genomförande och beslutsprocesser är betydligt 

snabbare än ett multilateralt stöd oftast är. Samt att det finns en större flexibilitet i ett 

bilateralt stöd.
108

 Sverige har dock genom både sitt multilaterala stöd tillsammans med 

EU och intilliggande grannländer och med det bilaterala stödet bidragit till de baltiska 

ländernas integration i EU. De baltiska länderna blev medlemar i EU under 2004 som 

nämndes tidigare. Länders integration i EU är av stor vikt för att trygga den stabilitet 

och säkerhet som Sverige vill ska råda i närområdet. För Sverige har de baltiska 

ländernas integration ett stort säkerhetspolitiskt värde.
109

 

 

Det alternativ Sverige och Försvarsmakten hade genom att stödja de baltiska länderna 

genom PFF anses som positivt, då det kunde bidra till en bättre europeisk 

krishanteringsförmåga.
110

 Samarbetet var till största del ett multilateralt samarbete, men 

ses ändå som en viktig del för det säkerhetsfrämjande stödet till Baltikum. Det var ett av 

alla de alternativen som Sverige och Försvarsmakten hade för det samarbete som skulle 

bedrivas under 2000-talet. Alla tre baltiska länder blev Natomedlemmar under 2004.
111

 

På samma sätt som med Sveriges målsättningar, att arbeta för de baltiska ländernas EU 

integration så går PFF samarbetet in inom ett multilateralt stöd. Svårigheten att hålla det 

bilaterala stödet från det multilaterala stödet diskuteras i avsnitt 1.6.2, metodkritik samt i 
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regeringens proposition 2000/01:119. Det bilaterala stödet som Sverige ger flyter in i 

och samverkar tillsammans med multilaterala organisationer som EU och Nato.
112

  

 

Med det bilaterala stödet inom utbildning och materiel som Försvarsmakten bidrog med, 

skedde en positiv utveckling i de baltiska länderna. Konsekvenserna vid valet att donera 

eller kassera materiel var att valet att kassera materiel hade lett till höga kostnader för 

Försvarsmakten, då avskaffning av materiel var dyrt.  Att donera materiel till Baltikum 

kunde leda till ett billigare alternativ för Försvarsmakten att bli av med materiel samt att 

det kunde bidra med stöd i det säkerhetsfrämjande arbetet.
113

 Utbildningen hör till stor 

del samman med materieldonationerna som beskrivs i avsnitt 3.2.1, utbildning. Om valet 

var att donera materiel till Baltikum hade Försvarsmakten, som beskrevs i avsnittet 

ovan, valet att utbilda på materielen eller att inte göra det. Om Försvarsmakten valt att 

inte utbilda på den materiel som donerats hade de baltiska länderna haft mycket materiel 

men ingen som kunde använda materielen. Då de baltiska länderna byggde upp sina 

försvarsmakter från grunden efter självständigheten år 1991, saknades mycket kunskap 

och erfarenheter på materielen. Sådana erfarenheter fanns i den svenska försvarsmakten 

och konsekvenserna av att skicka svenska officerare till Baltikum, som där på plats 

utbildade på materielen har enbart setts som positiva. Att utbilda på materielen i den 

miljö där den sedan ska användas sågs som kostnadseffektivt och som ett steg att få 

Baltikum närmare Skandinavien. Konsekvenserna av att utbilda baltiska officerare på 

svenska officershögskolor var positiva och utbildningen i Sverige skapade en 

samhörighet med Sverige i första hand men även Europa. I likhet med ovan saknades en 

baltisk officersutbildning under denna period. Om Försvarsmakten i Sverige inte 

erbjudit de baltiska officerarna utbildning på de svenska officershögskolorna hade detta 

gjort att utvecklingsprocessen blivit trögare inom respektive baltiskt lands 

försvarsmakt.
114

 

 

Konsekvenserna som blivit om Sverige med Försvarsmakten hade dragit sig ur det 

säkerhetsfrämjande samarbetet med de baltiska länderna går det enbart att sia om. Det är 

inte bara Sverige och de övriga länderna i Norden och Baltikum som gynnas av en 

säkerhet och stabilitet i länderna runt Östersjön, utan detta gäller även för Ryssland.
115

 

Som nämnts tidigare i uppsatsen har Sverige bidragit stort till stabiliteten i de baltiska 

länderna efter Rysslands uttågande ur Baltikum. Om Sverige skulle upphört med det 
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säkerhetsfrämjande samarbetet i början av 2000-talet kan antagandet göras att detta 

kunnat få negativa konsekvenser i relationen mellan Sverige, Baltikum och Ryssland. 

 

3.3.5 Det bästa alternativet 

Det som uppfattas vara det bästa alternativet som Sverige och Försvarsmakten hade 

under början av 2000-talet var ett fortsatt säkerhetsfrämjande samarbete och bilateralt 

stöd, bestående av donerad materiel, utbildning på denna samt officersutbildning i 

Sverige, till de tre baltiska länderna.  

 

Det finns inget i det material som författaren haft tillgängligt som tyder på att ett 

avbrutet stöd hade varit bättre för Sverige och Försvarsmakten och inte heller för 

Baltikum. För Sveriges del fanns ett stort egenintresse i ett få ett säkert och stabilt 

Östersjöområde.
116

 Frank Rosenius, dåvarande ställföreträdande Överbefälhavare, 

diskuterade i ”Försvar i nutid” om Försvarsmaktens roll för att trygga säkerheten i 

Östersjöområdet. Rosenius skriver att Försvarsmakten kunde stödja samarbetet ännu 

mer under 2000-talet, än vad som skedde under 1990-talet. Detta genom insatser inom 

utbildning, personellt stöd samt en större genorisitet av den överskottsmateriel som 

fanns i Försvarsmakten vid den tiden.
117

 Detta var vad som skedde och samarbetet har 

varit bra för Sveriges egen säkerhet. Under samarbetets gång stärktes Sveriges roll som 

en trovärdig partner i Östersjöområdet. I utrikesdepartementets interna översyn från år 

2002 framgår samma sak som ovan, att det säkerhetsfrämjande samarbetet som 

Försvarsmakten var delaktig i, påtagligt bidragit till en bättre säkerhet i Sveriges 

närområde. Genom alternativet att genomföra det säkerhetsfrämjande stödet har 

Försvarsmakten bidragit till de tre baltiska ländernas medlemskap i EU och att bli 

medlem i EU sågs som en väg att få en garanterad säkerhet i Baltikum.
118

 

 

Att ge ett bilateralt stöd har setts som positivt även från den baltiska sidan och ett 

bilateralt samarbete har i Estland setts som viktigt för att öka stabiliteten och säkerheten 

i närområdet.
119

 Det säkerhetsfrämjande stödet ansågs vara väl genomtänkt från Sveriges 

och Försvarsmaktens sida, då de baltiska länderna fick ett helt paket att bygga upp sin 

försvarsmakt med. Då vapen donerades följde det med ammunition och svenska 

instruktörer som utbildade på plats utifrån de baltiska ländernas förutsättningar. Detta 
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anses som ett lyckat koncept
120

 och det bästa sättet att genomföra stödet på. Den 

utbildning som skedde på materiel samt utbildningen av baltiska officerare som 

Försvarsmakten bedrev underlättade uppbyggnaden av de baltiska ländernas 

försvarsförmågor och har varit framgångsrikt.
121

 Om inte utbildning på den donerade 

materielen skett hade viktiga och betydelsefulla kontakter mellan de baltiska ländernas 

försvarsmakter och Försvarsmakten i Sverige gått förlorade
122

 och alternativet anses 

därför inte bra för samarbetet. Samma sak gäller för officersutbildningen. Den 

officersutbildning som de baltiska kadetterna och officerarna genomförde i Sverige har i 

Baltikum setts som kvalitativt bra utbildning. Många av dessa officerare har efter 

avslutad utbildning i Sverige fått höga poster inom sina egna försvarsmakter och på 

högkvarteren.
123

 Detta resultat hade troligtvis inte fåtts utan utbildningen i Sverige.  

 

3.3.6 Sammanfattning av det rationella perspektivet 

Några specifika hot mot sammarbetet ansågs inte finnas, istället var möjligheterna med 

samarbetet stora då Sverige genom Försvarmakten kunde påverka säkerheten i Östersjön 

genom att bidra till stabilitet i Baltikum. Detta var tillsammans med målen att integrera 

de baltiska länderna i EU och PFF de stora målsättningarna med det säkerhetsfrämjande 

stödet. Detta var säkerhetspolitiska mål i en nivå ovanför Försvarsmakten.  Problemen 

med att bara se till Försvarsmakten som aktör och inte knyta an till riksdag och regering 

har diskuterats i metodkritiken. Målen anses dock av författaren ha stor betydelse för 

Försvarsmaktens roll i samarbetet, därför tas de med i analysen.  Inom 

utbildningsdelarna i samarbetet fanns ambitionen att implementera ett svenskt synsätt på 

b.la. ledarskap. De alternativ som uppfattats inom samarbetet har varit valen mellan 

multilateralt och bilateralt samt om stöd skulle ske genom EU och Nato. Alternativen 

inom det bilaterala stödet rörde frågor om utbildning och materiel. Konsekvenserna av 

det genomförda samarbetet har varit positiva från alla inblandade parter och det bästa 

alternativet för samarbetet har uppfattats vara det som har genomförts.  
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3.4 Drivkrafter utifrån det organisatoriska perspektivet 

I det här avsnittet i uppsatsen analyseras de svenska drivkrafterna för samarbetet med de 

baltiska länderna utifrån det organisatoriska perspektivet. I likhet med 3.2 sker detta 

genom att besvara de framtagna frågeställningarna i punkten 2.2:  

 

1. Vilka olika aktörer eller grupper, bestod Försvarsmakten av som arbetade med 

samarbetet med de baltiska länderna? 

2. Vilka kapaciteter och begränsningar hade Försvarsmaktens SOP när det gällde 

att producera information om de hot och möjligheter som påverkade 

samarbetet? 

3. Vilka möjligheter och begräsningar fanns det inom Försvarsmakten med 

dåvarande SOP när nya handlingsalternativ för samarbetet skulle tas fram? 

4. Vilka möjligheter och begräsningar hade Försvarsmaktens dåvarande SOP när 

det gällde att genomföra nya beslut som ledde till handling i samarbetet? 

 

3.4.1 Aktörer inom samarbetet 

Som beskrivit i frågorna i det rationella perspektivet har många av de beslut som tagits 

om samarbetet skett på en högre nivå än Försvarsmakten och problemen med detta finns 

även beskrivet i metodkritiken. Försvarsmakten får sina styrningar i regleringsbrev från 

riksdag och regering och i dessa står det vad Försvarsmakten ska lösa för uppgifter. 

Utifrån de uppgifter som ställdes till Försvarsmakten om ett bilateralt 

säkerhetsfrämjande stöd till de baltiska länderna bildades grundorganisationsledningens 

Baltikumavdelning, GRO BALT på Högkvarteret i Sverige. Det var denna organisation 

som överlämnade förslag på årsplaner för det militära samarbetet med de baltiska 

länderna till Försvarsdepartementet. Planerna fastställdes sedan genom regleringsbrev 

eller regeringsbeslut och uppgifterna som skulle lösas spreds över hela 

Försvarsmakten.
124

  

 

Inom GRO BALT bedrev Försvarsmakten det säkerhetsfrämjande stödet och 

donationerna av den materiel som Försvarsmakten avvecklade mellan åren 2000-

2005.
125

  Organisationen bestod av ett antal projekt som visas på organisationsskissen 

nedan. Alla projekt hade en chef som stod under ledning från GRO BALT.
126

 De 

projektgrupper som fanns arbetade i alla de tre baltiska länderna och var inom följande 

                                                 
124

 Ramström, Lars. E-post korrespondens från 2013-05-14 till 2013-05-24. 
125

 Holmqvist, Peter. Personlig intervju 2013-05-14. 
126

 MoU, s. 3. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete 1OP147              Sida | 34 
OP 10 / 13 Naut                2013-05-27 
 

områden; armé, flygförsvar, officersutbildning i Sverige, flygbas, sjukvård, hemvärn, 

logistik/förvaring av materiel, utbildning av tekniker på materielen samt 

materielöverföring.
127

 De flygvapenrelaterade projekten gavs till Flygvapenledning, 

marinrelaterade projekt till Marinledningen och arméprojekt till Arméledningen. Från 

projektgrupperna delegerades uppgifter ut till olika förband i Sverige och dessa skötte 

utbildningen inom sitt område. Instruktörer från hela Försvarsmakten var involverade i 

den utbildningen.
128
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 Bild 1: På detta sätt var arbetet med det säkerhetsfrämjande stödet grupperat.
129

 

 

3.4.2 Spridningen av information 

I den nya organisation som bildades för det säkerhetsfrämjande stödet under 2000-talet, 

GRO BALT, saknades det som inom Försvarsmakten och i Allisons förklaringsmodeller 

kallas SOP (Standards Operating Procedurers).
130

 Detta berodde på att organisationen 

var ny och inte hade utarbetat någon specifik SOP. Den växte sakta fram under tiden 

som arbetet i Baltikum framskred.
131

 Som beskrivits i teoriavsnitt 2.2 handlar SOP om 

styrdokument som underlättar för individer att fatta beslut och koordinera sitt arbete. 
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Inom det säkerhetsfrämjande stödet fanns tydliga styrdokument till Försvarsmakten i 

form av regleringsbrev och speciella avtal som skrevs mellan de baltiska 

försvarsmakterna och Sveriges försvarsmakt, dessa avtal beskrivs tydligare i 

nästkommande avsnitt. Avtalen, tydliga riktlinjer och organisationens uppbyggnad 

underlättade spridningen av informationen i samarbetet. De begränsningar som fanns 

avseende informationsflödet handlade till stor del om de baltiska ländernas önskan att 

innehållet i samarbetet inte skulle vara offentligt. Baltikum ville inte att Ryssland skulle 

få veta något om hur de baltiska försvarsmakternas kapaciteter och försvarsförmågor 

utökades genom Sveriges stöd.
132

 

 

Enligt Peter Holmqvist fanns det inga begränsningar vad gäller informationsspridningen. 

Men trots detta säger Holmqvist att det i vissa fall ändå fanns brister i överföringsplanen 

av materiel. I Estland fanns inte kapacitet att ta emot så mycket materiel som fördes 

över, lagerkapaciteter saknades och materiel fick stå under bar himmel. I 

Försvarsmakten i Sverige fanns dock uppfattningen om att, i detta fall Estland, var redo 

att ta emot den materiel som fördes över. Hade en bättre kommunikation funnits kanske 

materielen som donerats kunnat tas omhand på ett bättre sätt.
133

   

 

Projektgrupperna i GRO BALT hade som mål att utbilda de officerare som sedan skulle 

utbildas på materielen. Peter Holmqvist använde begreppet train the trainers. Här fanns 

begränsningar i spridningen av information mellan den svenska projektgruppen och i 

detta fall de estniska mottagarna. Vid vissa tillfällen utbildades fel personal på 

materielen, dvs. elevkategorin hade blivit fel.
134

 

 

3.4.3 Framtagandet av nya handlingsalternativ 

När nya handlingsalternativ skulle tas fram inom arbetet för det säkerhetsfrämjande 

stödet skedde detta både inom GRO BALT på Högkvarteret och på en högre nivå hos 

riksdag och regering. Försvarsmakten, genom GRO BALT, lämnade förslag på planen 

av genomförandet av samarbetet till Försvarsdepartementet och utifrån detta fattades 

sedan ett regeringsbeslut som stödets genomförande. Projektgrupperna som var 

underordnade GRO BALT kunde framföra synpunkter om genomförandets utformning, 

men det var GRO BALT som fattade beslut och var den avdelning i högkvarteret som 
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förde en dialog med Försvardepartementet.
135

 Enligt Lars Ramström rullade processen 

på samma sätt varje år, när nya planer togs fram. När nya alternativ på genomförandet 

av det säkerhetsfrämjande stödet togs fram skedde detta i dialoger med vart och ett av de 

baltiska länderna, detta skapade möjligheter för ett gott samarbete.
136

 Mellan varje 

baltiskt lands försvarsmakt och Försvarsmakten i Sverige skrevs ett övergripande avtal 

rörande det bilaterala stödet.
137

 Avtalen framställde en ram inom vilken utbildning skulle 

ske. I Estlands fall gjordes detta genom tio artiklar där den estniska försvarsmakten och 

den svenska försvarsmakten kommit överens om vilket förhållningssätt som skulle råda 

mellan länderna. Inom de områden som berördes av avtalen fanns det möjligheter att 

inom organisationen och de olika projektgrupperna ta fram alternativ för hur handlingar 

skulle genomföras. De begränsningar som fanns rörde delar som inte fanns inom 

avtalen. Där var det svårare för projektgrupperna att förslå alternativ för samarbetet. 

Inom de olika projektgrupperna fanns möjligheter att för varje chef med sina 

instruktörer att ta fram de bästa alternativen för utbildning. Det fanns möjligheter att 

inom grupperna komma överens om frågor som rörde när, var och hur.
138

 

 

Försvarsmakten har som beskrivits tidigare i uppsatsen fått utarbetade årsplaner för det 

säkerhetsfrämjande arbetet från regeringen. Dessa har skapat möjligheter för 

Försvarsmakten att finna alternativ för nya handlingar genom nära dialoger med de 

baltiska länderna. Samtidigt fanns det begränsningar inom den svenska organisationen 

och hos de baltiska länderna vad gäller samordning av stödet.
139

 Detta visade sig i att 

försvarsmakten i Estland hade begränsad kunskap och kapacitet för att ta emot all 

donerad materiel från Sverige.
140

  

 

3.4.4 Beslut till handling 

Inom GRO BALT fanns under hela tiden arbetet pågick möjligheter till att stoppa upp 

arbetet och diskuterara den bästa lösningen. Det fanns alltid en dialog mellan den 

svenska försvarsmakten och försvarsmakterna i de baltiska länderna om hur överföring 

av materiel skulle gå till, vilken materiel som skulle sändas över, hur utbildning på 

materielen skulle ske och mycket mer. Försvarsmakten tipsade även de baltiska länderna 
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om att begära ett visst stöd, i de fall där de baltiska länderna inte visste om denna 

möjlighet. Inom GRO BALT fanns även en medvetenhet om vilka behov som de 

baltiska försvarsmakterna hade. Samt att inom organisationen fanns det vetskap om 

vilken materiel som skulle avvecklas i Sveriges försvarsmakt.
141

 Om detta säger Lars 

Ramström; ”sålunda upplevde vi att vi hade oanade möjligheter att hitta olika projekt i 

syfte att hjälpa till att bygga upp de baltiska ländernas nationella försvarsmakter.”
142

  

 

Inom varje projektgrupp i organisationen GRO BALT skedde dialoger mellan cheferna 

och instruktörerna för att lösa utbildningen på bästa sätt. Ett exempel på detta är på 

vilket sätt säkerheten runt alla utbildningar skulle genomföras. Då försvarsmakterna i de 

baltiska länderna byggdes upp helt från grunden efter själständigheten fanns ingen 

erfarenhet av hur utbildningar skulle genomföras på ett säkert sätt. Försvarsmakten 

beslutade att det var svensk SäkI som skulle vara gällande i alla avseenden där de 

baltiska försvarsmakterna saknade kunskap. Samma gäller för den övriga utbildningen, 

det fanns stora möjligheter att ta beslut som ledde till någon slags handling. Peter 

Holmqvist var utbildningsanavarig inom arméprojektet i Estland och enligt Holmqvist 

saknades ofta tydliga regler i Estland vad gällde utbildningen på materiel. Svenskarna 

tog då beslutet om att det var de svenska reglerna som skulle följas.
143

  

 

På försvarspolitisk nivå stod det skrivet i försvarsbeslutet för åren 2002-2004 att 

grunden inom försvaret var förmågan till anpassning; ”med hänsyn till utvecklingen i 

omvärlden skall totalförsvaret och dess resurser kunna förstärkas, reduceras eller eljest 

förändras för att motsvara de krav som ställs på försvaret.”
144

 Detta ger Försvarsmakten 

möjligheter att genomföra nya beslut och handla därefter. 

 

3.4.5 Sammanfattning av det organisatoriska perspektivet  

Aktörerna inom det säkerhetsfrämjande samarbetet var organisationen GRO BALT med 

underliggande projektgrupper men även regering och riksdag då det är de som fattade de 

slutgiltiga besluten i form av regeringsbeslut. I frågeställningarna frågas det efter 

organisationens SOP, någon sådan fanns inte när samarbetet startade. Styrdokument till 

Försvarsmakten och avtal mellan länderna har varit det som arbetats efter. De tydliga 

riktlinjerna inom Försvarsmakten har skapat möjligheter i informationsspridningen, 

dock har begränsningar också funnits där kommunikationen inte har fungerat. Nya 
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handlingsalternativ skedde genom rullande årsplaner där en dialog fördes mellan de 

baltiska försvarsmakterna och den svenska försvarsmakten. Detta ansågs ha varit bra för 

samarbetet. Genom dialoger med berörda parter och en medvetenhet i den svenska 

försvarsmakten fanns stora möjligheter att påverka beslut som rörde samarbetet. 
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4 AVSLUTNING 
 
I uppsatsen föregående tre kapitel har inledningsvis en introduktion till ämnet med 

efterföljande problemformulering och forskningsfrågor redovisats. Därefter har Graham 

Allisons förklaringsmodeller beskrivits och operationaliserats för att bilda ett analytiskt 

nät som i kapitel tre använts för att analysera empirin. I det avslutande kapitlet 

genomförs först en diskussion kring forskningsfråga ett; Vilket militärt bilateralt stöd 

har Sveriges försvarsmakte gett Estland, Lettland och Litauen under åren 2000-2005? 

Därefter avser diskussionen att svara på uppsatsens andra forskningsfråga; Vilka 

grundläggande drivkrafter har funnits i Sverige och Försvarsmakten i det 

säkerhetsfrämjande samarbetet med de baltiska länderna mellan åren 2000-2005? I 

slutet av kapitlet presenteras några reflektioner kring arbetet och författaren ger förslag 

på fortsatt forskning. 

 

4.1 Resultat 

4.1.1 Forskningsfråga 1 

Uppsatsen första forskningsfråga om vilket militärt bilateralt stöd Sveriges försvarsmakt 

gett de baltiska länderna har stor del av resultatet redovisats i avsnitt 3.2, det bilaterala 

säkerhetsfrämjande stödet. Detta på grund av att denna fråga ligger som grund för 

forskningsfråga två och inte är kopplad till uppsatsens valda teori.  

 

Författarens slutsatser inom detta område är att ett stort säkerhetsfrämjande stöd har 

givits inom kategorierna utbildning och materiel från Försvarsmakten i Sverige. I 

kategorin övningar har inte någon verksamhet bedrivits på det bilaterala stadiet. De 

övningar som genomförts har skett tillsammans med andra nationer och faller då in 

under det multilaterala stödet. Utbildningsstödet från Sverige har varit stort, över 100 

baltiska officerare har genomfört officerutbildning i Sverige under åren 2000-2005. 

Samarbetet har skett med ett lyckat resultat både från svensk och baltiska sida, b.la. har 

en samhörighet skapats mellan länderna, goda kontaktnät har skapats samt värdefulla 

erfarenheter. Utbildningen på materiel har även den varit kvantitativt stor och med 

många positiva resultat som följd.  

 

I kategorin materiel har de stora donationerna som Försvarsmakten gjorde under de 

aktuella åren bidragit till de baltiska ländernas integration i både EU och NATO. 

Överföringen av materiel fungerade till största del bra, ibland saknades kommunikation 

mellan länderna, vilket resulterade i att den materiel som kom till Baltikum inte kunde 
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tas om hand på en gång. Det svenska konceptet att leverera hela paket, det vill säga, 

både vapen, ammunition, och verkstäder har setts som mycket positivt i de baltiska 

försvarsmakterna.  

 

Utbildningen av både baltiska officerare och utbildning på den donerade materielen 

tillsammans med de i kvantitet stora donationerna av material från Sverige, har bidragit 

till en snabbare process i att bygga upp de baltiska ländernas försvarsmakter.  

 

4.1.2 Forskningsfråga 2  

Syftet med uppsatsen var även att studera vilka drivkrafter som funnits bakom det 

säkerhetsfrämjande stödet och besvara forskningsfråga två. Detta har skett genom att 

studera samarbetet genom två av Graham Allisons perspektiv; det rationella 

perspektivet och det organisatoriska perspektivet. I det rationella perspektivet har fokus 

legat på vilka målsättningar och alternativ som funnits inom samarbetet medan fokus i 

det organisatoriska perspektivet har varit att studera Försvarsmaktens organisation och 

möjligheter och begräsningar med denna.   

 

Då Sveriges och Försvarsmaktens säkerhetsfrämjande stöd till de baltiska länderna har 

analyserats utifrån de två olika perspektiven har ett antal indikatorer uppdagats som talar 

för att dessa varit de drivande faktorerna i samarbetet. Som beskrevs i uppsatsens 

inledande kapitel är drivkrafter en kraft som för något framåt. Som nämnts i kapitel två, 

teori, ska alla tre av Allisons förklaringsmodeller överlappa varandra för att ge den bästa 

bilden av det som studeras. I uppsatsen har två av perspektiven använts för att försöka 

finna drivkrafterna i samarbetet. En kort diskussion om vilket perspektiv som anses ha 

den bästa förklaringskraften sker i den avslutande reflektionen  

 

Nedan följer fyra olika kategorierna av drivande faktorer som författaren har ansett 

funnits inom det säkerhetsfrämjande samarbetet.  

 

Säkerhet i Östersjön: Sveriges målsättningar med det säkerhetsfrämjande samarbetet 

har från de baltiska ländernas självständighet år 1991 och genom den första halvan av 

2010-talet varit att stärka stabiliteten och säkerheten i Östersjöområdet. Detta har 

framkommit ur flera propositioner och betänkanden från riksdag och regering där det 

klargjorts att hot mot Baltikum även berör Sverige. Från de individer som författaren 

varit i kontakt med i Försvarsmakten, har det inom organisationen setts som viktigt att 

bidra till stabiliteten i närområdet. Målsättningarna från riksdag och regering kan antas 
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vara drivande faktorer i samarbetet och som beskrivits tidigare i uppsatsen har 

Försvarsmakten stark koppling till de politiska besluten och de höga målsättningarna. 

Enlig Allison strävar en organisation, i det rationella perspektivet, alltid efter att nå det 

bästa resultatet och att nå de uppsatta målsättningarna, detta är intressant med koppling 

till de tydliga mål som funnits för det säkerhetsfrämjande samarbetet. Sveriges 

säkerhetspolitiska målsättningar, med ett stabilt Östersjöområde, kan ha varit en 

drivkraft för Försvarsmakten att på bästa sätt genomföra det säkerhetsfrämjande 

samarbetet. På samma sätt har målsättningarna varit drivkrafter till att fortsätta det 

samarbete som påbörjades på 1990-talet, så inte arbetet som genomfördes under de 

första tio åren gått förlorat. Det säkerhetsfrämjande arbetet har idag starka kopplingar 

med Sveriges solidaritetsförklaring som antogs år 2009, fyra år efter det stora 

samarbetets slut. Det stöd som gavs till Baltikum kan ha varit drivande för ett antagande 

av solidaritetsförklaringen.  

 

Ett Baltikum närmare Europa: Baltikum har genom samarbetet närmat sig Sverige 

och övriga Europa. Utbildning av baltiska officerare i Sverige och all den utbildning 

som skett på plats i Baltikum, genomförd av cirka 500 svenskar med ett svenskt 

förhållningssätt till utbildning och ledarskap har bidragit till intigrationen. Konsekvenser 

av val är en av hörnstenarna i det rationella perspektivet. Som beskrivits tidigare består 

de rationella valen av att välja det alternativ som rankas högst hos beslutsfattaren för att 

nå uppsatta mål. Konsekvensen som blivit om Baltikum återigen tillfallit Ryssland hade 

minskat trygghet i Östersjöområdet. Därför ses det som en drivkraft i samarbetet att få 

de baltiska länderna att se västerut och känna en samhörighet med Sverige och Europa 

istället för Ryssland. Ett gott granlandssamarbete är en positiv konsekvens av det 

säkerhetsfrämjande samarbetet och det är dit Sverige med Försvarsmakten strävar. Att 

kunna uppnå samma slags positiva samarbete som finns med de Nordiska länderna 

tolkar författaren som en stor drivande faktor för det bilaterala stödet. Detta med 

koppling till Allisons idéer om måluppfyllnad. 

 

Integration i EU och Nato: Genom det analytiska nät som det rationella perspektivet 

gav har det framkommit att Sveriges strävan att få de baltiska länderna integrerade i 

både EU och Nato har varit stor. I likhet med ovan har målsättningen varit en drivande 

faktor. Målet att få de baltiska länderna invalda i EU och Nato har varit en morot i 

samarbetet vilket skapat drivkrafter för att lyckas i Försvarsmaktens arbete med att 

donera materiel och utbilda de baltiska officerarna. Enligt förfatataren pekar uppsatsens 

empiri på att stödet från Försvarsmakten påskyndat de Baltiska ländernas medlemskap. 

Allison pekar på vikten av tydliga mål och de två medlemskapen har varit tydliga 
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målbilder från riksdag och regering för Försvarsmakten att arbeta mot. Genom de 

baltiska ländernas medlemskap i EU och Nato har säkerheten i Östersjöområdet ökat, 

för Sverige har integrationen ett stort säkerhetspolitiskt värde.  

 

Välvilja och resultat: Genom Försvarsmaktens donation av stora kvantiteter materiel 

har det genom analysen uppfattas att det funnits en drivkraft till välvilja inom 

Försvarmakten. Att liknas med ”ta från de rika och ge till de fattiga.” Försvarsmakten 

hade materiel som de ville bli av med på ett effektivt sätt och att donera materiel föreföll 

sig bra i en tid då Baltikum nästintill stod utan försvarsmakter. Viljan att hjälpa till har 

kommit fram som en drivkraft i samarbetet, med koppling till Allisons beskrivning av 

normer och värderingar i en organisation. I det organisatoriska perspektivet menar 

Allison att det är sammansättningen av en organisation som skapar svårigheter och 

möjligheter i arbetet. Försvarsmakten med GRO BALT och dess projektgrupper nådde 

tydliga resultat med det bilaterala samarbetet, vilket har visat sig utifrån det 

organisatoriska perspektivets glasögon. Resultaten av samarbetet visade sig fort och 

detta kan ha varit en drivande faktor till att fortsätta göra ett bra arbete.  

 

4.2 Reflektion  

Utifrån det rationella och det organisatoriska perspektivet är det de beskrivna fyra 

kategorier som konstatertas som de drivande faktorerna i samarbetet mellan Sverige och 

Baltikum. Enligt Allison nås den bästa förklaringskraften när alla tre perspektiven 

används tillsammans. Om även det tredje perspektivet Govermental Politics, hade 

använts för att analysera empirin efter indikatorer på drivkrafter kan resultatet ha sett 

annorlunda ut. Den sista modellen bygger på ett enskilt beslutsfattande, om empirin 

hade analyserats med dessa glasögon kanske det framkommit att det varit specifika 

individer som varit drivande bakom samarbetet. 

 

Författaren anser att analysen av empirin genom det rationella perspektivet har gett den 

bästa förklaringen på varför det säkerhetsfrämjande samarbetet genomförts och på så vis 

även gett indikatorer på de drivkrafter som funnits i samarbetet. Det har visat sig när 

indikatorerna tagits fram, tre av de fyra kan kopplas till det rationella perspektivet. Det 

rationella perspektivets ena hörnstenen, måluppfyllnad, har setts ha en stor koppling till 

drivkrafter. Det har varit svårt att analysera empirin utifrån det organisatoriska 

perspektivet då Försvarsmakten med dess grupperingar samt riksdag och regering varit 

inblandade i samarbetet. I det organisatoriska perspektivet har få kopplingar kunnat 

göras till de bakomliggande drivkrafterna i samarbetet. Dock har perspektivet skapat 
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förutsättningar för att förstå hur samarbetet fungerade och vilka möjligheter och 

begränsningar som Sverige och Försvarsmakten hade. Som framkommit innan hade 

GRO BALT inga fastställa SOP, vilket gjorde att de operationaliserade frågorna i det 

organisatoriska perspektivet blev lite vinklade. Det här kan ha påverkat analysen utifrån 

detta perspektiv.  Författaren anser att de två modellerna kompletterar varandra och 

skapar en bra förklaringskraft. Tillsammans skapar de en bra bild av det 

säkerhetsfrämjande arbetet vilket gör att drivkrafter har kunnat analyseras. 

 

En ytterligare svårighet i arbetet med uppsatsen har varit att det bilaterala och det 

multilaterala stödet många gånger gått in i varandra vilket har resulterat i att de olika 

formerna har varit svåra att skilja på. Detta har framkommit då samarbetet har varit 

kopplat mot EU och Nato. Denna svårighet togs upp i det inledande kapitlet i uppsatsen. 

Samma problem har funnits rörande på vilken nivå beslut har fattats. Detta problem har 

varit löpnade genom besvarandet av de operationaliserade frågorna. Det organisatoriska 

perspektivet har visat på denna svårighet, då beslut om handling har gått från GRO 

BALT, till Försvarsdepartementet, till riksdag och regering och sedan mynnat ut i ett 

genomförande av Försvarsmakten genom GRO BALT.  Analysen av empirin visar att de 

tyngsta besluten har skett på riksdag- och regeringsnivå och Försvarsmakten har sedan 

genomfört samarbetet.  

 

Genom att använda Allisons förklaringsmodeller kan frågan ställas om all empiri som 

berört samarbetet har analyserats. Att viktig empiri kan gå förlorad diskuterades även i 

metodkritiken. Detta är en nackdel med att använda dessa modeller då de givna frågorna 

finns. Författaren anser dock att genom att ha beskrivit den historiska bakgrunden samt 

det faktiska bilaterala stödet utifrån, utbildning, materiel och övningar så har blicken 

lyfts från att bara stirra blint på de operationaliserade frågorna i uppsatsens resultatdel. 

 

I uppsatsen har undersökningen varit kopplad till åren 2000-2005 och vilka drivkrafter 

som funnits. En följdfråga till detta kan ställas om dessa drivkrafter säger något om hela 

den period som samarbetet har pågått eller om det bara gäller för den givna perioden.  

 

4.3 Förslag på fortsatt forskning 

I denna uppsats har enbart två av Allisons tre förklaringsmodeller används. Detta ger 

utrymme för fortsatt forskning om de drivande krafterna i samarbetet mellan Sverige 

och Baltikum utifrån Govermental Politics. Att använda andra teorier än de 

förklaringsmodeller som Allison arbetat fram kan på ett nytt sätt undersöka 
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drivkrafterna i det säkerhetsfrämjande samarbetet. I uppsatsen har en avgränsning i tid 

används och intressant vore att se vilka drivkrafter som fanns i samarbetet under 1990-

talet samt hur samarbetet ser ut idag. Uppsatsens inriktning har varit Sveriges stöd till 

Baltikum. Förslag till fortsatt forskning är att studera vad Baltikum fick ut av samarbetet 

med Sverige men även av andra länder och vilka effekter detta har gett för länderna vad 

avser förhållandet till Ryssland. I uppsatsen har Estland. Lettland och Litauen i det stora 

hela setts som en aktör. I vissa avseenden kunde en tydligare distinktion gjorts mellan 

länderna. Då det vore intressant att se skillnader och likheter i stödet mellan de tre 

länderna. Detta ger förslag till fortsatt forskning. 
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