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1. Inledning 
Under den senaste tiden har det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde försämrats. 

Svenskar har varit förskonade från konflikter i vårt närområde under 2000-talet men under de 

senaste åren har situationen förändrats (Proposition 2014/15:109, 1). Kränkningar av både 

svenskt luftrum men även svenskt territorialvatten har blivit vanligare (Proposition 

2014/15:109, 23). Ryssland har visat aggressioner mot andra länder i Europa, något som kom 

till sin spets vid annekteringen av Krim som inleddes 2014 och som, under tiden för den här 

studien, fortfarande pågår (Svenska FN-förbundet, 2016). Rysslands ökade aggressioner har 

förändrat det säkerhetspolitiska läget i Europa och det pågår nu en kapprustning mellan 

NATO och Ryssland. Mitt emellan befinner sig Sverige, med sitt strategiskt viktiga läge. 

(Sundberg, 2015).  

               Genom medias rapportering har den svenska befolkningen på senare år fått ta del av 

uttalanden från högt uppsatta militärer att det svenska försvarets försvarsförmåga inte är 

tillräcklig för de hot som Sverige står inför. Mest uppmärksammat var förre överbefälhavaren 

Sverker Göranssons uttalande om Sveriges försvarsförmåga med orden  “Vi kan försvara oss 

mot ett angrepp med ett begränsat mål. Vi talar om ungefär en vecka på egen hand”. 

(Holmström, 2012). Även dåvarande chefen för Militärens Underrättelsetjänst (MUST), 

Stefan Kristiansson, instämde i Göranssons uttalande. Han menade att de ekonomiska resurser 

försvaret tilldelades inte är tillräckliga för att skydda Sveriges gränser från ett väpnat angrepp 

från en främmande makt (Holmström, 2012).  

               Det svenska försvaret är en myndighet som styrs av regeringen och riksdagen 

(Försvarsmakten 2016a).  Göransson och Kristianssons uttalanden har syftat till att sätta press 

på politikerna att öka resurserna som Försvarsmakten tilldelas. I regel fattar regering och 

riksdag ett beslut om inriktningen för försvaret vart fjärde eller femte år, ett s.k. 

försvarsbeslut. Försvarsbeslutet ligger sedan till grund för Försvarsmaktens verksamhet fram 

till att nästa försvarsbeslut träder i kraft. Vid årsskiftet 2016 trädde det senaste 

Försvarsbeslutet i kraft, Försvarsbeslut 15 (Quicklund & Wallmark, 2015). Till följd av det 

försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde har kraven på det svenska försvaret 

förändrats (Proposition 2014/2015:109, 1). I Försvarsbeslut 15 har man därför beslutat för en 

återgång till ett nationellt försvar, från det tidigare insatsförsvaret och att den svenska 

försvarsförmågan ska stärkas (Proposition, 2014/15:109, 9). Det politiska beslutet ska under 

den kommande perioden implementeras inom Försvarsmakten, beslutet ska med andra 

ord  omsättas till praktisk handling inom organisationen. En implementering är ingenting som 

sker automatiskt så fort ett beslut har fattats. Studier har visat att en implementeringsprocess 



är komplicerad och det är många faktorer, bland annat utforming av beslutet och förändringar 

i politiskt stöd, som kan leda till att en organisation inte lyckas fullt ut med en implementering 

(se Sabatier & Mazmanian 1979, Van Meter & Van Horn 1976, Rydén 2003).  

               Studier om implementeringen av försvarsbeslut är få i antal. Rydén (2003) 

undersökte till vilken grad implementeringen av anpassningsprincipen, som ingick i 

Försvarsbeslut 96, har genomförts. Niemi (2016) genomförde en kvalitativ innehållsanalys av 

Försvarsbeslut 15 ur dels ett politiskt perspektiv och dels ett militärteoretiskt perspektiv för att 

se om skillnader i kultur mellan politiker och militärer kan innebära ett problem för 

implementeringen av Försvarsbeslut 15. I sin studie utgår Niemi ifrån beslutet som text för att 

uttala sig om förutsättningarna för implementeringsprocessen. Den här studien syftar till att 

bygga ytterligare på det och väga in aktörernas perceptioner av försvarsbeslutet i 

bedömningen av förutsättningarna för implementeringsprocessen. För att undersöka detta 

används Van Meter och Van Horns (1976) teoretiska ramverk om faktorer som kan orsaka 

problem under implementeringsprocessen. Ramverket används för att se om relevanta 

aktörers attityd till Försvarsbeslut 15 kan innebära problem för dess implementering. Tidigare 

studier har visat att ett politiskt beslut som inte är förankrat i organisationens vilja har visat 

sig kunna innebära problem för implementeringsprocessen och det är vad den här studien 

ämnar att undersöka. Mer om dessa studier finns i kapitel 2. 

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka förutsättningarna för implementeringen av 

Försvarsbeslut 15 utifrån de attityder som anställda hos Försvarsmakten har gentemot 

Försvarsbeslut 15. Undersökningen utgår från Van Meter och Van Horns ramverk om tre 

problemkategorier; kommunikativa problem, disponibilitetsproblem samt 

kapabilitetsproblem. Studien kommer därför att undersöka förutsättningarna genom att se om 

de tre kriterierna återfinns hos anställda inom organisationen. Frågeställningen för studien 

lyder:  

 

Kan attityden till Försvarsbeslut 15 hos anställda inom Försvarsmakten påverka 

implementeringsprocessen, och i så fall hur? 

 

  



1.3. Avgränsningar 

Av tidsskäl har det gjorts en avgränsning där endast en av de tre försvarsgrenarna har 

undersökts, nämligen armén. Det betyder att flygvapnet och flottan har uteslutits. Vidare har 

även undersökningen begränsats till det militära försvaret trots att Försvarsbeslut 15 rör det 

svenska totalförsvaret. Det betyder att civilförsvaret har uteslutits ur undersökningen. 

1.4. Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. Det första kapitlet inleds med en beskrivning av 

problemområdet, syfte, frågeställning och de avgränsningar som krävts. I kommande kapitel 

beskrivs beredningen av Försvarsbeslut 15 och dess innehåll. Det efterföljs av en presentation 

av tidigare forskning om försvarsbeslut och implementeringen av besluten. Det tredje kapitlet 

behandlar den teori som uppsatsen bygger på och det är även här som uppsatsens 

operationalisering presenteras. I kapitel fyra presenteras och beskrivs de metoder som har 

använts vid datainsamlingen.I kapitlet ges även en presentation av urvalet av respondenter 

samt genomförandet av enkätundersökningen. I nästkommande kapitel, kapitel fem, 

presenteras och analyseras resultatet av enkätundersökningen och resultatet diskuteras. I det 

sista kapitlet presenteras uppsatsens slutsatser, kritiska reflektioner av arbetet samt förslag på 

tidigare forskning. 

  



2. Bakgrund och tidigare forskning 
Detta kapitel ämnar presentera beredningen av Försvarsbeslut 15 i syfte att belysa de åsikter 

som har legat till grund för utformningen av innehållet i försvarsbeslutet, som även det 

presenteras i detta kapitel. Kapitlet avslutas sedan med en presentation av tidigare forskning 

på området. 

2.1 Beredning av Försvarsbeslut 15 

Den 23 april 2015 lämnade regeringen in propositionen 2014/15:109 ”Försvarspolitisk 

inriktning – Sveriges  försvar 2016-2020” till riksdagen och drygt två månader senare röstades 

Försvarsberedningens betänkande av propositionen igenom (Riksdagens protokoll 

2014/15:117). Arbetet med propositionen inleddes dock redan under 2012 när en ny 

Försvarsberedning bildades.  Försvarsberedningen bestod av riksdagsledamöter från samtliga 

riksdagspartier och deras arbete inleddes den 12 juli 2012 då de fick i uppdrag från regeringen 

att lämna en säkerhetspolitisk rapport (Ds 2013:33, 12). Den 31 maj 2013 kom 

försvarsberedningen med rapporten “Vägval i en globaliserad värld” (Ds 2013:33). I analysen 

av det säkerhetspolitiska läget analyserades bland annat globaliseringens effekt och 

utvecklingen i Mellanöstern. Man nämnde att snabba politiska och sociala förändringar ställer 

högre krav på krishantering. Dessutom menade man att framtiden blivit svårare att förutsäga. 

Sammantaget menade Försvarsberedningen att detta ställer krav på en “insatsorganisation 

med hög tillgänglighet, flexibilitet och professionalism.” (Ds 2013:33, 227). Man föreslog ett 

ökat deltagande i fredsfrämjande insatser och underströk behovet av att följa den tidigare 

försvarspolitiska inriktning som beslutades 2009.  (Ds. 2013:33, 228).  

I Försvarsberedningens andra och sista rapport, “Försvaret av Sverige - Starkare 

försvar för en osäker tid”, utgiven 15 maj 2014, menade Försvarsberedningen fortfarande att 

den tidigare inriktningen från 2009 bör följas (Ds 2014:20). Man talade om osäkerheten kring 

utvecklingen i områden som Mellanöstern och delar av  Afrika samt Asien och menade att 

detta medför ett fortsatt behov av fredsfrämjande operationer (Ds 2014:20, 10). 

Försvarsberedningen menade även att det enskilt viktigaste under den kommande 

försvarsinriktningsperioden var att öka den operativa förmågan i krigsförbanden, till följd av 

den förändrade säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde (Ds 2014:20, 52.). 

Mot bakgrund av de två rapporterna fick Försvarsmakten den 19 juni 2014 i uppdrag 

av Regeringen att redovisa underlag inför beslutet om ny försvarspolitisk inriktning 

(Proposition, 2014/15: 109, 6). Försvarsmakten överlämnade sitt underlag den 16 december 

där organisationen menade att innan det går att genomföra Försvarsberedningens förslag 



behöver vissa åtgärder vidtas. Försvarsmakten ger förslag på en ny organisation och redovisar 

fem åtgärder som bedöms nödvändiga för att öka den operativa verksamheten. Man påpekar 

även att Försvarsberedningens förslag för ökad försvarsförmåga inte går att genomföra med 

de tilldelade ekonomiska resurserna.(Fö2014/2084/MFI 1-5). Dessutom har Försvarsmakten 

ställts sig tveksamma till prioriteringen av Gotland då försvaret menar att det inte är 

avgörande var Försvarsmakten har sin närvaro (Betänkande 2014/15:FöU11. Försvarspolitisk 

inriktning – Sveriges försvar 2016–2020, 87). 

Riksrevisionen granskade försvarsorganisationen under perioden 2010-2014 och 

presenterade detta i rapporten Försvaret - En utmaning för staten (RiR 2014:8). I 

Riksrevisionens rekommendationer till regeringen rekommenderades bland annat att mål och 

krav på Försvarsmakten skall preciseras, att regeringen ska fortsätta utveckla redovisningen 

till riksdagen, att kvalitetssäkra Försvarsmaktens uppföljningar och utvärderingar samt att 

säkerställa balansen mellan uppgift och resurs, det vill säga att de tilldelade resurserna är 

tillräckliga för att klara den tilldelade uppgiften. 

Tillsammans har Försvarsberedningens, Försvarsmaktens och Riksrevisionens 

utlåtanden påverkat utformningen av Försvarsbeslut 15. Försvarsmakten fick bland annat 

ökade ekonomiska anslag i enighet med sitt utlåtande. Dessutom formulerades målen och 

kraven på Försvarsmakten tydligare enligt rekommendationerna från Riksrevisionen.  

I samband med riksdagsvalet i Sverige 2014 inleddes ett svårt politiskt läge då 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildade en minoritetsregering. Efter att regeringen 

misslyckats att få igenom sin budget i riksdagen utlyste statsminister Stefan Löfven ett nyval. 

Den 27 december meddelade allianspartierna och regeringen att man har nått en 

överenskommelse för att få igenom en kommande budget (Naeselius, 2015). 

Överenskommelsen pekade ut tre områden för samarbete, varav ett var försvaret (Larsson, 

2014). Den 17 april 2015 nåddes en översenskommelse om försvarsområdet mellan 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna och 

Försvarsbeslut 15 var därmed utformat. Den 1 januari 2016 trädde det i kraft. 

2.2 Innehållet i Försvarsbeslut 15 

I samband med att dokumentet innehållande Försvarsbeslut 15 lästes antecknades de mål och 

medel försvaret tilldelats i enligthet med beslutet. Endast det som explicit har stått i 

dokumentet har antecknats för att sedan användas i samband med utformningen av 

enkätfrågorna.  

De mål och medel som utgör Försvarsbeslut 15 är: 



 Försvarsekonomin får ett tillskott om 10,2 miljarder kronor under perioden 2016-

2020. Totalt 232,8 miljarder kronor anslås till försvaret. (Proposition, 2014/15: 109, 9) 

 Försvaret ska kunna möta ett väpnat angrepp. (Proposition, 2014/15: 109, 1) 

 Krigsförbandens operativa förmåga ska öka (Proposition, 2014/15: 109, 7) 

 Försvaret ska gå från ett insatsförsvar till ett nationellt försvar. (Proposition, 2014/15: 

109, 9) 

 En stridsgrupp skall organiseras på Gotland (Proposition, 2014/15: 109, 10) 

 Sveriges förmåga att förebygga, motverka och aktivt hantera angrepp i cybermiljön 

måste utvecklas. (Proposition, 2014/15: 109, 113) 

2.3 Tidigare forskning 

Birgitta Rydén (2003) studerade implementeringen av anpassningsprincipen inom det svenska 

försvaret 1997-2001. Anpassningsprincipen innebär att den svenska försvarsförmågan ska gå 

att anpassa efter hotbilden mot Sverige. Om Sverige står inför ett övervägande hot ska 

försvaret på ett år kunna uppnå full krigsförmåga. För att undersöka implementeringen tittar 

hon på relevanta aktörer, både inom det militära försvaret och civilförsvaret, och deras 

attityder till implementeringen av anpassningsprincipen. I studien använder hon sig av tre 

variabler: att aktörerna förstår anpassningsprincipen samt att de vill och kan implementera 

den. Hon fann att det vanligaste var att man inte implementerade anpassningsprincipen fullt ut 

(Rydén 2003, 191). Många respondenter ansåg att det inte var angeläget att implementera då 

de upplevde det säkerhetspolitiska läget som bra, de ville alltså inte verkställa policybeslut 

som inte kändes nödvändiga. Rydén fann även att aktörerna inom försvaret implementerade i 

lägre utsträckning om de hade uppfattningen att de inte kunde nå målen. Dessutom var 

aktörerna mindre benägna att implementera anpassningsprincipen om de upplevde sig ha 

dåliga förutsättningar för att implementera fullt ut. Effekten av detta, att undersökningens 

respondenter varken kunde, ville eller förstod, ledde till att de i stor utsträckning inte inledde 

implementeringen eller avvaktade med att implementera. Politikernas mål med 

implementeringen av anpassningsprincipen var att den skulle vara klar efter ett år. Två år efter 

beslutet trädde i kraft var endast 26 av 490 aktörer färdiga med implementeringen. Rydén 

sammanfattar med att kan-vill och förstårvariablerna kunde visa på att förutsättningarna för 

implementeringen inte var tillräckligt goda vilket i sin tur medförde att aktörer inte 

implementerade anpassningsprincipen fullt ut. 

Niklas Niemi (2016) undersökte om militärers och politikers skillnader i förvaltnings- 

och organisationskultur och roller kunde innebära missförstånd i beslutets förutsättningar av 



Försvarsbeslut 15 när beslutet skall implementeras. Niemi utförde en innehållsanalys av 

Försvarsbeslut 15 där han undersökte förutsättningarna ur ett militärt samt ett politiskt 

perspektiv och fann att det fanns skillnader mellan politikens och militärens förutsättningar 

för att implementera beslutet. Bland annat finner han att det politiska beslutet har en hög 

ambition i förhållande till resurserna. På flera ställen i Försvarsbeslut 15 erhåller 

Försvarsmakten målet att försvara Sverige från ett väpnat angrepp vilket därmed utgör ett 

tydligt mål för militären. Ur ett militärteoretiskt perspektiv är det mycket svårt att uppnå, men 

då politiken betraktar möjligheten att möta ett väpnat angrepp annorlunda är detta möjligt ur 

ett policyteoretiskt perspektiv. Niemi menar att den politiska förvaltningskulturen har fått 

genomslag i utformningen av Försvarsbeslut 15 istället för att en anpassning gjorts till den 

genomförande myndighetens förvaltningskultur. Politikens och militärens olika roller och 

kulturer gör att förutsättningarna för att implementera beslutet betraktas olika vilket kan leda 

till missförstånd vid genomförandet av beslutet och dessa bör överbryggas för att säkerställa 

en lyckad implementering.  

Övriga studier som funnits angående försvarsbeslut och implementering inom 

försvarsorganisationer har inte bedömts relevant för den här studien. Bedömningen har gjorts 

då studierna inte utförts med fokus på den svenska militärorganisationen. Då 

tillvägagångssättet för styrning av försvarsorganisationer skiljer sig mellan länder har det 

ansetts studier utanför en svensk kontext ej är tillämpbara för den här studien. 

  



3. Teori 
Nedan presenteras de teorier som används för att analysera undersökningens resultat. 

Uppsatsen hör teoretiskt hemma i implementeringsforskningen och i kapitlet ges en kort 

introduktion till forskningsfältet. Resultatet utgår ifrån Van Meter och Van Horns (1976) 

teoretiska ramverk som påvisar att attityder hos den implementerande organisationens 

medlemmar har en effekt på implementeringsprocessen. I slutet av kapitlet sker en 

operationalisering utifrån det teoretiska ramverk som presenterats. 

3.1 Implementeringsteori 

Implementeringsforskningen hör till det statsvetenskapliga forskningsområdet 

policyforskning. Begreppet policy kan ha flertalet definitioner men används oftast för att 

beskriva innehållet i politiken (Bäck m.fl, 2015, 279). Innehållet kan vara antingen explicit, i 

form av ett policydokument, eller implicit i form av policy som inte är formellt 

registrerad.  En policy har oftast ett mål och ett medel: Vi vill åstadkomma X genom Y men 

det behöver dock inte vara fallet, en policy kan likväl ha ett uttalat mål utan att specificera 

medel (Rydén 2003, 56f). När policyn sedan ska verkställas så talar man om att policyn ska 

implementeras. Försvarsbeslut 15 utgörs i den här definitionen av en explicit policy, då det i 

ett dokument finns beslutat om mål och medel för inriktningen av Sveriges försvar under 

perioden 2016-2020. Implementeringsforskningen syftar alltså till att förstå processen då ett 

centralt fattat beslut ska omsättas i praktiken genom lokal handling. För att exemplifiera en 

implementeringsprocess använder vi oss av Trafikverkets nollvision. Nollvisionen uppkom 

efter ett riksdagsbeslut att det långsiktiga målet för trafiksäkerhet är att ingen person skall 

dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor (Proposition 2003/04:160). Beslutet 

letar sig därefter till Trafikverket, som är den myndighet som berörs av beslutet. Här ska 

beslutet omsättas till lokal handling vilket innefattar tilldelning av nödvändiga resurser, dels 

ekonomiska men även resurser i form av tid och utbildning av personal. Här bestäms även 

med vilka medel man skall nå det uttalade målet, om det inte är specificerat i beslutet. De 

medel man använder leder till ett förändrat arbetssätt och en annan dagordning för 

tjänstemännen i organisationen vilket syftar till att uppnå det uttalade målet. Det kan handla 

om att marknadsföringen skiftar till ett säkerhetsfokus eller att man sänker hastigheten på 

vägarna. Hela processen där beslutet ska omsättas till praktiskt handling är det som kallas för 

implementeringsprocessen.  

Karin Fernler (2012) beskriver i sin rapport “Perspektiv på implementering” 

framväxten av implementeringsforskningen som utvecklades under 1960-talet. Man visade 



tidigt genom empiriska studier att centralt fattade beslut inte automatiskt implementerades så 

fort de hade fattats. Den tidiga forskningen fokuserade därför på att studera och ge råd om hur 

en optimal implementering bör skötas, från dess att policyn formuleras centralt tills dess att 

den är redo att implementeras lokalt. De problem som tidigt identifierades handlade om att en 

policy med oklara mål och syften ger alltför stort utrymme för lokala tolkningar och därmed 

inte tvunget uppfyller policyns tänkta mål, det vill säga att policyn inte implementerades på 

det sätt som policyskaparna tänkt. Man fann även flera lokala faktorer som har påverkat hur 

policyn tolkats, så som personliga intressen, perspektiv och värderingar. (Fernler 2012, 13). 

Historiskt har implementeringsforskningen främst handlat om fallstudier där man sökt 

förklaringsvariabler till varför implementering av policy har varit framgångsrik eller ej. Med 

varje fallstudie tillkom ytterligare variabler till en växande lista med faktorer som påverkade 

implementeringen vilket ledde till en ökad komplexitet. Försök att förenkla 

implementeringsteorier och nå konsensus på området misslyckades och ledde till ökade 

konflikter på området. Den största av konflikterna handlade om vilken ansats som var 

lämpligast vid studier av implementeringen av en policy. Implementeringsforskare använde 

sig av antingen en “top-down” eller “bottom-up” ansats (Sabatier 1986, 22). Top-down, utgår 

ifrån en central målsättning, till exempel en beslutad policy för att därefter analysera 

genomförandet för att se om målen med policyn uppfyllts (Rothstein 2002, 86). Den motsatta 

ansatsen, bottom-up, utgår istället från de lokala förutsättningarna. Med en bottom-up ansats 

menar man att en policy som har formulerats på en teoretisk nivå aldrig fullt ut kan verkställas 

i praktiken och att praktiken därför måste tolka och frångå den originella idén (Fernler, 2012, 

15). På senare tid har man sett att båda angreppssätten har sina fördelar. Problem med 

implementering kan dels bero på att en reform är vagt formulerad eller ogenomtänkt men det 

kan också bero på att den implementerande organisationens medlemmar inte vill 

implementera beslutet eller att det inte finns resurser på det lokala planet för att sköta 

implementeringen. (Fernler, 2012, 16).  

Sabatier (1986) menar i sin genomgång av implementeringsforskningen att ett 

generellt top-down perspektiv för att utvärdera en policy utgår ifrån ett policybeslut från 

statliga tjänstemän. Därefter är det fyra områden som utgör fokus för studien, och Sabatier 

sammanfattar dem i form av fyra frågor en implementeringsforskare använder sig av utifrån 

ett top-down perspektiv: 

1. I vilken utsträckning var aktörernas agerande överensstämmande med policybeslutet? 

2. Till vilken grad uppnåddes målet över tiden? 

3. Vilka var de huvudsakliga faktorer som påverkade utfallet av policybeslutet? 



4. Hur omformulerades policybeslutet över tiden? 

Kritiker mot top-down perspektivet menar att man genom ett top-down perspektiv 

prioriterar de centrala aktörerna och därmed bortser från andra aktörer som kan vara relevanta 

för studien. Vidare menar de också att top-down-synsättet är svårt att tillämpa då det inte 

finns någon tydligt fattad policy, till exempel då ett mål är uttalat men hur målet skall uppnås 

inte framgår. Kritiken innefattar också att top-down-perspektivet riskerar att underskatta 

lokala aktörers möjlighet att kringgå beslutet (Sabatier 1986, 30f). Generellt lämpar sig top-

down ansatsen då det finns en tydligt formulerad policy eller då analytikern är intresserad av 

effektiviten av ett policyprogram (Sabatier 1986, 36). Bottom-up ansatsen, å andra sidan, 

lämpar sig då bättre när det är flertalet aktörer som kan påverka. 

För att studera implementering så skapade Sabatier och Mazmanian (1979) ett 

ramverk för villkor för en effektiv implementering av policymål. Deras ramverk har utsatts 

för omfattande empiriska studier och ses som en framstående teori på området (Sabatier 1986, 

23). Deras ramverk utgår ifrån tidigare forskning och syftade till att minska den stora listan 

med påverkande variabler till en kortare lista. De kom fram till sex villkor för en effektiv 

implementering (Sabatier 1986, 25). Det första villkoret är att det ska vara tydliga och 

konsekventa mål. Nästa villkor är att teorin som beslutet bygger på ska vara passande. De 

medel som uttalas ska ge en kausal effekt på de uttalade målen. Nästa villkor, det tredje, 

innebär att implementeringsprocessen skall vara strukturerad så att den förbättrar 

efterlevnaden hos målgruppen. Det kan ske genom att bland annat minska antalet aktörer som 

kan blockera beslutet eller inkludera incitament för aktörer att agera som önskat i beslutet. 

Villkor fyra menar att de tjänstemän med ansvar för implementeringen bör vara skickliga och 

engagerade. Femte villkoret innebär att det ska finnas ett politiskt stöd för beslutet under hela 

implementeringsprocessen. Det sista villkoret menar att ändringar i beteende inte ska 

underminera den politiska stödet. Exempelvis får en bojkott av varor från ett land inte leda till 

konsekvenser för beslutet (Sabatier & Mazmanian, 1979, 484). Sammanfattningsvis så går de 

första tre villkoren att ta itu med i och med beslutet medan de övriga tre handlar om vad som 

sker under implementeringsprocessen.  

I de första tre av villkoren innefattas alltså att implementeringsprocessen ska 

struktureras på ett sådant sätt att det maximerar sannolikheten att målgruppen agerar som 

önskat. (Sabatier & Mazmanian, 488f). För att nå det önskade resultatet är det alltså viktigt att 

målgruppen agerar som tänkt. Vad är det då som kan stå i vägen för det? Van Meter och Van 

Horn (1976) identifierade tre olika problemkategorier som kan stå i vägen för en lyckad 

implementering; disponibilitetsproblem, kommunikativa problem och kapabilitetsproblem. 



Disponibilitetsproblem (Van Meter & Van Horn 1975, 482) innebär att implementeraren inte 

vill implementera. Det kan ske då personer inte håller med om policybeslutet eller 

policymålet och därmed avvisar sina överordnades mål. Det kan hända på grund av ett flertal 

anledningar, t.ex. att det går emot ens personliga värderingar, egenintresse eller ändrar delar 

av organisationen som man inte vill förändra (Van Meter & Van Horn, 482). Kommunikativa 

problembetyder att implementeraren inte förstår vad som ska göras (Van Meter & Van Horn 

1975, 479) . En effektiv implementering kräver att de underordnade förstår vad 

implementeringen innebär. För att åstadkomma förståelse hos aktörerna bör mål och medel 

formuleras tydligt i policyn och kommuniceras korrekt och konsekvent till den 

implementerande aktören. Vidare innebär kapabilitetsproblem att man inte kan 

implementera.  (Van Meter & Van Horn 1975, 480)Det kan röra sig om att man inte har 

tillräckligt med utbildning, information, ekonomiska resurser eller otillräckligt med tid för att 

klara av att implementera policybeslutet. Med andra ord att organisationen saknar förmågan 

eller kapaciteten för att uppfylla policymålen. Varianter på de här faktorerna har använts av 

Lundquist (1987) och Rydén (2003) som talat om tre variabler för att verkställa policies; att 

implementeraren kan, vill och förstår (Rydén 2003, 67). Van Meter och Van Horns ramverk 

har dessutom testats empiriskt i flera studier, bland annat av Berry, Berry & Foster (1998) 

som i sin studie The Determinants of Success in Implementing an Expert System in State 

Government utgår ifrån Van Meter & Van Horns ramverk för att se varför eller varför inte 

chefer vid “Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles” använder sig av ett 

“expert system”, ett datoriserat system. I studien handlar det om ett datoriserat program som 

syftar till att hjälpa chefer bestämma lämplig disciplinär åtgärd mot ett antal företeelser hos 

deras anställda (Berry, Berry, Foster 1998, 294). De undersökte bland annat flera faktorer som 

utarbetats utifrån de problemkategorier som Van Meter och Van Horn identifierat. Exempel 

på faktorer var till exempel kommunikation från överordnade, huruvida cheferna ansåg att 

expert systemet skulle vara till hjälp och om de ansåg att du hade tillräckliga kunskaper om att 

använda expert systemet. I sin studie fann de starkt stöd för att Van Meter och Van Horns 

ramverk och kom fram till slutsatsen att alla tre problemkategorier krävdes för att förklara om 

cheferna använda sig av expert systemet eller inte (Berry, Berry, Foster 1998, 299f). De fann 

även att även accepterande av expert systemet inte automatiskt medförde användande av 

systemet. Det betyder att även om det inte förekommer disponibilitetsproblem så påverkar 

fortfarande kommunikativa problem och kapabilitetsproblem (Berry, Berry, Foster 1998, 

300). 

 



3.2 Operationalisering 

I undersökningen kommer en top-down ansats att användas. Som diskuterades tidigare i 

kapitlet lämpar det sig bättre när det finns en tydligt formulerad policy som i undersökningen 

utgörs av Försvarsbeslut 15 där mål och medel explicit uttrycks. En bottom-up ansats hade 

istället varit mer lämpad om man var intresserad av ett specifikt problem hos aktörer på de 

lägre nivåerna eller om målen inte stod uttryckligen i beslutet. 

 

Figur 3.1. Operationalisering 

 

Det som den här studien syftar att undersöka är förutsättningen för implementering av 

Försvarsbeslut 15 och det är också det som är den beroende variabeln i undersökningen. Som 

har förklarats i teoriavsnittet kan inställningen till det fattade beslutet hos anställda inom den 

implementerande organisationen påverka implementeringsprocessen. Den oberoende 

variabeln i undersökningen är därmed attityder hos organisationens medlemmar till 

Försvarsbeslut 15.  

 Av Sabatier och Mazmanians (1979) sex villkor är det endast de första tre 

villkoren som i viss mån är tillämpbara på den här studien. De sista tre villkoren handlar om 

vad som sker under implementeringsprocessen och i förhållande till Försvarsbeslut ligger de 

villkoren i framtiden är ej tillämpbart på den här studien. Istället är det delar av de första tre 

villkoren, de som rör mål och medel som är desto mer relevanta. Framförallt menar Sabatier 

och Mazmanian att implementeringsprocessen skall struktureras så att den förbättrar 

efterlevnaden hos målgruppen och hur man uppnår det relaterar till Van Meter och Van Horns 

teorier. Utifrån Van Meter och Van Horns ramverk kan det antas att attityden hos anställda till 

Försvarsbeslut 15 har en påverkan på implementeringen av beslutet. Den oberoende variabeln 

består av vad aktörerna anser om Försvarsbeslut 15 och har i sin tur delats in i tre 

underkategorier, nämligen de tre problemkategorierna som diskuterades i teoriavsnittet. Det är 

utifrån de här problemkategorierna som mätningen av aktörernas attityder till beslutet görs. 

Det som mäts är vad aktörerna själva upplever, inte vad som faktiskt är rätt eller fel. 

 Kommunikativa problem kan enligt Van Meter och Van Horn uppstå då aktören 

inte vet vad som förväntas av dem i implementeringsprocessen. Sabatier & Mazmanian 

diskuterar också kommunikativa problem då de menar att en policy ska innehålla entydiga 



direktiv och vara lättförståelig. För att minska förekomsten av problem inom kategorin bör 

aktören vara informerad om innehållet i beslutet så att hen vet vad som ska implementeras. 

Med bakgrund av det har variabeln kommunikativa problem utformats för att mäta huruvida 

aktören anser sig informerad om innehållet i Försvarsbeslut 15. 

 Disponibilitetsproblem förekommer då aktören har en negativ inställning till det 

fattade beslutet. Det kan till exempel handla om att man inte gillar det politiska beslutet, att 

man tycker att beslutet är felaktigt, att det strider mot lag eller att man inte har motivationen 

att genomföra beslutet då det inte känns nödvändigt. Med bakgrund av det har variabeln 

utformats för att mäta huruvida aktören anser sig hålla med om målet och innehållet i 

Försvarsbeslut 15.  

 Kapabilitetsproblem kan uppstå då aktören upplever att man inte kan 

implementera. Det kan vara fallet då man upplever att man inte har tillräckliga resurser, i form 

av bland annat tid, materiell eller pengar, för att uppnå de satta målen. Med bakgrund av det 

har variabeln utformats för att mäta aktörernas upplevda syn på de resurser 

förvarsorganisationen tilldelas för att uppfylla de mål som återfinns i Försvarsbeslut 15. 

 De tre kategorierna utgör sedan grunden för bedömningen av huruvida de 

anställdas attityder till Försvarsbeslut 15 kan påverka implementeringsprocessen.  

  



4. Metod 

4.1 Val av metod 

Den här studien inleds med en bearbetning av Försvarsbesut 15 som består av ett 

policydokument där det fattade beslutet är nedskrivet. Ur dokumentet har information om 

beslutade mål och medel utlästs för att användas i samband med utformningen av frågor till en 

enkätstudie. All den information som har använts har stått explicit i policydokumentet, därför 

har ingen större analys av policydokumentet gjorts. Det här tillvägagångssättet innebar att 

policydokumentet lästes igenom och de explicita mål och medel som är uttalade antecknades. 

Anteckningarna låg sedan till grund för utformningen av enkätfrågorna.  

Datainsamlingen i denna undersökning har syftat till samla in data om 

attityderna till Förvarsbeslut 15 hos militärer. För den här delen av datainsamlingen stod valet 

mellan en kvalitativ eller en kvantitativ metod. En kvantitativ metod är en forskningsstrategi 

som lägger fokus på kvantifiering vid analys och insamling av data. Det handlar alltså främst 

om insamling av numerisk data (Bryman, 2011, 151). Kvantitativa metoder är generellt sätt 

deduktiva, de utgår från en teori eller hypotes som ämnas testas (Bryman, 2011, 152). 

Kvalitativa metoder å andra sidan lägger större fokus på ord än på siffror vid analys och 

insamling av data (Bryman, 2011, 340ff). Teorell & Svensson (2007, 11) beskriver kvalitativ 

forskning som att den “syftar till att förstå verkligheten ur människors eget perspektiv. De 

kvalitativa metoderna försöker alltså främst förklara varför något förekommer, inte om det 

förekommer. Då syftet med rapporten är att undersöka vilka attityder som finns till 

Försvarsbeslut 15 lämpar det sig bättre med en kvantitativ metod, då de kvantitativa 

metoderna lämpar sig bättre för att mäta förekomsten av variabler (Bryman, 2011, 154). Om 

fokus varit att anledningen till att attityderna förekommer hade en kvalitativ metod varit 

lämpligare. Kvantitativa metoder lämpar sig också bättre för att samla in en större mängd 

data, vilket ger en klarare bild av den generella attityden till beslutet. Om en mer extensiv 

undersökning hade genomförts hade det kvantitativa angreppssättet kunnat kombineras med 

ett kvalitativt angreppssätt för att få reda på varför respondenterna har den attityd till beslutet 

de har. På grund av den begränsade tidsperioden för studien valdes en kombinerad metod 

bort. Då valet fallit på en kvantitativ metod återstod valet av tillvägagångssätt. I en kvantitativ 

studie samlas data oftast in genom en enkätstudie eller strukturerade intervjuer och dessa två 

datainsamlingsinstrument är likartade (Bryman 2011, 228). Den främsta skillnaden mellan 

dem är att det vid en enkätundersökning inte finns någon intervjuare närvarande. Det medför 

att man vid en enkätundersökning inte får någon så kallad intervjuareffekt, det vill säga att 



intervjuaren inte kan påverka respondenten (Bryman, 2011, 229). Andra fördelar med en 

enkätundersökning är att de är snabbare att administrera då man kan skicka en enkät till flera 

respondenter direkt, men endast kan intervjua en person i taget. Det medför att man enklare 

får ett större urval. Vidare är en enkätundersökning lättare att anpassa efter respondenternas 

behov eftersom den kan besvaras då respondenten har tid och möjlighet (Bryman 2011, 228f). 

Då det i undersökningen funnits en viss tidsbegränsning följ valet på enkätundersökning som 

insamlingsmetod för att maximera antalet respondenter.  

Kvantitativ forskning handlar i de flesta fall om ett deduktivt arbetssätt , det vill 

säga att man utgår ifrån en teori och samlar sedan in data utifrån den (Bryman 2011, 151). I 

undersökningen illustreras det av att enkätundersökningen utformas utifrån den befintliga 

teorin som presenteras i kapitel två. 

4.2 Enkätundersökningen 

Som med alla metoder finns det styrkor och svagheter med enkätundersökningar. En enkät 

anses ha hög reliabilitet, d.v.s. att det är en låg risk för systematiska mätfel, då det ger mindre 

utrymme för tolkning. Däremot är det svårare att reda ut eventuella missförstånd vid en 

enkätundersökning då det inte är någon intervjuare närvarande. Det är därför viktigt att 

frågorna är lättförståeliga och korrekt utformade något som det i den här studien har lagts 

fokus på (Bryman 2011, 229). En enkät är även exakt lika formulerad för alla respondenter 

och gör att kodningen av resultatet blir pålitligare (Teorell & Svensson 2007. 91). På grund av 

att enkäter är förknippade med större bortfall krävs det åtgärder i utformningen av enkäten 

(Bryman 2011, 229). Bryman (2011) listar några av dessa åtgärder och menar att korta 

enkäter visar ett lägre bortfall. Vidare är det viktigt med tydliga instruktioner, en lockande 

lay-out samt att den bör inrymma så få öppna frågor som möjligt. Dessutom bör en 

påminnelse om att besvara enkäten skickas ut efter en viss tid. De här åtgärderna hölls i 

åtanke under utformningen. Utifrån teorin utformas studiens enkätfrågor. Alla frågor har 

slutna svarsalternativ. Slutna svarsalternvativ medför att enkäten går snabbt att svara på och 

att den inte ser alltför omfattande ut vilket kan avskräcka respondenter.  

 Svarsalternativen i enkätundersökningen utformades i enlighet med en 

Likertskala. Användandet av Likertskalan är en av de vanligaste teknikerna när man är 

intresserade av personers attityder och syftar till att mäta intensiteten i en känsla (Bryman 

2011, 157). Den vanligaste formen av Likertskalan består av ett antal påståenden som 

respondenterna ombeds besvara i vilken utsträckning hen håller med. Enkäten utformas enligt 

denna form. Svarsalternativen har varit på en femgradig Likertskala som sträckt sig från 



“Håller fullständigt med” till “Håller inte med” där det mittersta alternativet var “Ingen åsikt”. 

Att man håller fullständigt med om ett påstående anger en stark känsla för och att man inte 

håller med om påståendet anger en stark känsla mot. Ett “Ingen åsikt”-alternativ kan medföra 

att respondenter väljer detta alternativ för att slippa tänka efter, dock kan bristen på ett sådant 

alternativ medföra att respondenterna tvingas till ett ställningstagande de inte står för vilket 

kan ge en skev bild i resultatet. De två varianterna avvägs avvägs mot varandra men ingen 

åsikt-alternativet finns alltjämnt med då problematiken med ett snedvridet resultat väger 

tyngre än att respondenterna avstår att besvara en fråga. Dessutom finns det i anslutning till 

frågorna möjlighet att kommentera sitt svar.  

Utifrån Van Meter & Van Horns teoretiska ramverk och med information från 

Försvarsbeslut 15 utformas enkätens innehåll. Frågorna delas in i tre kategorier, 

kommunikativa problem, disponipilitetsproblem samt kapabilitetsproblem.  Som ett exempel 

på hur informationen i Försvarsbeslut 15 används kan man i beslutet läsa att: 

“Det enskilt  viktigaste under försvarsinriktningsperioden  2016  t.o.m. 

2020  är  att  öka  den  operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade 

förmågan i totalförsvaret” (Proposition, 2014/15: 109, 7).  

Här kan man utläsa att målet med försvarets inriktning under den kommande 

försvarsbeslutsperioden är att öka krigsförbandens operativa förmåga. Informationen ligger 

sedan till grund för utformningen av påståendet som utgör fråga 11 i enkäten: 

Krigsförbandens krigsduglighet behöver öka.  

Kategorin kommunikativa problem består av tre frågor som endast bygger på Van 

Meter och Van Horns ramverk. Enligt ramverket kan kommunikativa problem uppstå då 

aktören inte vet vad som förväntas av hen i implementeringsprocessen. Frågorna i den här 

kategorin syftar därför till att undersöka om respondenterna anser sig vara bekanta med 

innehållet i Försvarsbeslut 15, vilket är en förutsättning för att hen ska veta vad som förväntas 

ske. Ett exempel på en fråga ur kategorin kommunikativa problem är: Jag är informerad om 

innehållet i 2015 års försvarsbeslut.  

Nästa kategori, disponibilitetsproblem består av tio frågor. Den här kategorin blev 

mest omfattande då det främst är den som mäter vad respondenterna anser om innehållet i 

försvarsbeslutet. Kategorin utformas enligt Van Meter och Van Horns teoretiska ramverk 

frågorna formulerades utifrån innehållet i Försvarsbeslut 15. Kategorin syftar till att se 

huruvida respondenterna anser sig själva hålla med om innehållet i försvarbeslutet. Ett 

exempel på en fråga i den här kategorin är: Sverige riskerar att bli angripet av en främmande 

makt de kommande fem åren. Om man inte anser att Sverige riskerar att bli angripet av en 



främmande makt bör man inte anse att det är lika angeläget att rusta upp det svenska 

nationella försvaret och därmed kan det bli ett problem för implementeringsprocessen. 

Den sista kategorin, kapabilitetsproblem, består av två frågor. Kategorin syftar till att 

mäta huruvida respondenterna anser att Försvarsmakten har tilldelats tillräckliga resurser för 

att implementera Försvarsbeslut 15, även frågorna i den här kategorin utformas enligt Van 

Meter och Van Horns teoretiska ramverk. Ett exempel på en fråga ur kategorin 

kapabilitetsproblem är: Försvarsmakten får tillräckliga resurser för att klara organisationens 

mål.  

Frågorna formuleras även på ett sådant sätt att ett och samma svarsalternativ inte 

innebär samma resultat på samtliga frågor för att upptäcka eventuella skeva svarstendenser 

(Bryman 2011, s.234). Ser man till frågorna “Sverige bör delta i fler internationella insatser” 

samt “Sveriges militära försvar bör stärkas” så innebär ett “Håller med” i den första frågan 

att respondenten inte håller med om innehållet i Försvarsbeslut 15, medans det i den senare 

frågan innebär att respondenten gör det.  

Frågeformuläret i sin helhet återfinns i bilaga 1. 

4.3 Urval 

Vilka ska då tillfrågas för undersökningen? Avgränsningen utesluter det civila försvaret då 

den militära delen är mer relevant för den här studien då majoriteten av innehållet i 

Försvarsbeslut 15 rör det militära försvaret. För att få en viss geografisk spridning på 

respondenterna på ett smidigt sätt togs kontakt med Försvarshögskolan som ansvarar för 

utbildning av officerare. Enligt Försvarshögskolans hemsida är officersprogrammet en 

chefsutbildning där man efter den treåriga utbildningen “exempelvis kan tjänstgöra som chef 

vid något förband och leda utbildning av soldater och sjömän” (Försvarshögskolan, 2015) . 

Med det i åtanke bör utbildade vid Försvarshögskolan ha åtminstone en viss påverkan på 

implementeringen av Försvarsbeslut 15.  

 Via en studierektor på Försvarshögskolan gavs möjlighet att få ut enkäten till två 

olika utbildningar vid högskolan. Dels till 60 kaptener som studerade stabsutbildning för att 

bli majorer och även till 40 majorer vid den högre stabsutbildningen på väg att bli 

överstelöjtnanter. Därmed blev den totala mängden tillfrågade 100 personer. Den första 

gruppen var i regel i 30-årsåldern och den senare var i regel i 40-års åldern. För att bli officer 

inom militären krävs en treårig officersutbildning. Därefter gäller i regel att man har haft sin 

grad i två år innan man kan fortsätta utbilda sig för att avancera i grad. För att studera till 

major eller överstelöjtnant krävs därför i regel minst nio, respektive elva, års erfarenhet inom 



Försvarsmakten (Försvarsmakten 2016b). Respondenterna kommer efter sin utbildning att 

arbeta inom försvarsorganisationen som chefer för olika enheter, exempelvis är en major 

oftast chef för ett kompani (Försvarsmakten 2016b). Därmed kommer de tillfrågade 

personerna att ha positioner där de till viss del kan påverka implementeringen av 

försvarsbeslut och därmed bör de även ses som relevanta för den här studien. 

4.4 Genomförande 

Enkäten var tänkt att besvaras i pappersform under lektionstid vid Försvarshögskolan, då det 

oftast leder till en högre svarsfrekvens. Dock stötte det tillvägagångssättet på problem då det 

under tidsperioden då undersökningen genomfördes inte bedrevs någon undervisning på 

högskolan för de två grupperna. Via studievägledare på högskolan gavs istället möjlighet att 

via e-post skicka ut enkäten till samtliga studerande vid de två utbildningarna. Enkäten 

sammanställdes därför som en webb-enkät med hjälp av Google Forms varav en länk till 

enkäten skickades via e-post till de studerande. Fördelar med det här tillvägagångssättet 

gentemot att enkäten besvaras på plats är att det är mer tidssparande, respondenterna kan 

svara när de har tid och sammanställningen av resultatet blir enklare. Nackdelar med 

tillvägagångssättet är att svarsfrekvensen kan bli lidande då det är enklare att ignorera en 

enkätundersökning när tid inte speciellt har vigts åt att besvara den. Inbjudan till att besvara 

enkäten kan även uppfattas som skräppost och sållas bort. Även om det optimala hade varit att 

enkäten hade besvarats på plats under lektionstid gavs det ingen möjlighet till ett sådant 

genomförande, därför valdes alternativet med en webb-enkät. En påminnelse att besvara 

webb-enkäten skickades dessutom ut en vecka efter den ursprungliga inbjudan. Totalt 

besvarades enkäten av 38 av 100 personer, vilket ger ett bortfall på 62% vilket måste klassas 

som väldigt högt. Det medför ytterligare problematik, då ett högt bortfall kan medföra 

snedvridning i resultatet. Att vissa i urvalet inte besvarar enkäten är ett problem då de kan 

skilja sig i från de andra personerna i urvalet och därmed minskar studiens validitet (Bryman 

2011, 181). Den låga svarsfrekvensen är något som har finns i åtanke under analysen, men 

även om det medfört att generalisering av resultatet blir svårt kan det fortfarande ge en viss 

antydan till resultat. 

  



5. Resultat och analys 
I det här kapitlet kommer först en förklaring ges om hur resultatet har valts att presenteras. 

Därefter kommer resultat och analys att presenteras i samband med respektive 

problemkategori innan en generell analys av resultatet genomförs. 

5.1 Inledning till resultat och analys 

De inkomna enkätsvaren, 38 stycken, har kodats om till siffervärden för att för att möjliggöra 

kvantitativ bearbetning av resultatet. Hur respektive svarsalternativ har kodats presenteras i 

tabell 1 nedan. Alternativet ingen åsikt har bortsetts från resultatet då det inte uttrycker någon 

åsikt och därmed inte bidrar till resultatet. Det bör dock nämnas att ingen av respondenterna 

använde sig av det alternativet i någon av enkätfrågorna.  

 

Svarsalternativ Siffervärde 

Håller inte med 1 

Håller delvis med 2 

Håller med 3 

Håller fullständigt med 4 

Tabell 1. Svarsalternativ och dess tilldelade siffervärde i kodning. 

 

Kodningen medför att de optimala förutsättningarna för implementeringsprocessen vore om 

respondenterna svarade det svarsalternativ som korrelerar med siffervärdet 4 på samtliga 

frågor. Siffervärdena befinner sig på en ordinalskala vilket medför att det går att uttala sig om 

rangordningen av värdena. Det går dock inte att uttala sig om avståndet mellan dem. Två 

frågor, den åttonde samt tionde i frågeformuläret, var formulerade på ett sådant sätt att 

alternativet Håller inte med innebar förutsättningar för optimal implementering. De svaren 

kodades därför omvänt mot de andra alternativen, det vill säga att Håller inte med tilldelades 

siffervärdet 4 och Håller fullständigt med tilldelades siffervärdet 1.   

Presentationen av resultatet sker med två tillvägagångssätt. Dels har en dikotomiserad 

variabel, det vill säga en variabel som endast kan ta två värden, skapats. Där har 

svarsalternativen “Håller med” och “Håller fullständigt med” sammanslagits för att se hur 



stor andel av respondenterna som anser sig eniga med Försvarsbeslut 15. Den här variabeln 

kallas för Procent eniga med beslutet. För de frågor där svaren kodades omvänt slogs “Håller 

delvis med” och “Håller inte med” samman då de svarsalternativen innebär att man inte 

instämmer i innehållet i Försvarsbeslut 15. Variabeln beskriver den procentuella andelen av 

de svarade som har svarat i enighet med de optimala förutsättningarna för implementeringen 

av försvarsbeslut 15.  

Det andra sättet resultatet av enkätundersökningen illustreras är genom att beräkna ett 

medelsvar för varje enkätsvar. Medelsvaret uträknades genom ett medelvärde av det tilldelade 

siffervärdet för varje svar. I samband med uträkningen av ett medelsvar har även en 

standardavvikelse uträknats. Den maximala standardavvikelsen på den fyragradiga skalan har 

uträknats till 1,520. Scenariot inträffar då hälften av respondenterna har svarat 1 och den 

andra hälften har svarat 4, alltså maximal olikhet. Ett annat extremvärde är maximal likhet, då 

alla respondenter har svarat samma. Standardavvikelsen i det här scenariot är då 0.  

 Den låga svarsfrekvensen på enkätundersökningen medför problematik i 

generaliseringen av resultatet. Det resultat som presenteras i det här kapitlet kommer därmed 

inte att generaliseras på en större population än den som deltagit i undersökningen. Resultatet 

kommer analyseras med utgångspunkt att det ger en antydan till hur den resterande 

organisationen förhåller sig, även det krävs utförligare studier för att uttala sig säkert om 

detta. 

 Frågeformuläret och enkätsvaren återfinns i bilaga 1 respektive bilaga 2.  

  



5.2 Kommunikativa problem 

Tabell 2. Enkätsvar i kategorin kommunikativa problem. 

Fråga Procent eniga 

med beslutet 

Medelsvar Standardavvikelse 

Jag är införstådd i 2015 års 

försvarsbeslut. 

89,47 3,211 0,622 

Jag förstår syftet med 2015 års 

försvarsbeslut. 

89,47 3,211 0,622 

Jag är informerad om innehållet i 

2015 års försvarsbeslut. 

78,95 3,053 0,837 

Tabellförklaring: Tabellen redovisar enkätsvaren för frågorna inom kategorin kommunikativa 

problem. I tabellen kan man utläsa frågorna, andelen av respondenterna som var eniga med 

beslutet samt medelsvaret och standardavvikelsen. 

 

I tabell 2 kan man utläsa resultaten på de frågor som innefattas i problemkategorin 

kommunikativa problem. Frågorna inom den här kategorin syftar till att undersöka huruvida 

respondenterna ansåg sig bekanta med innehållet i Försvarsbeslut 15. I resultatet kan man se 

att en övervägande majoritet anser sig bekanta med innehållet i beslutet. Nästan nio av tio 

anser sig förstå syftet med, och vara införstådda i, Försvarsbeslut 15 och cirka åtta av tio anser 

sig informerade om innehållet i beslutet. Medelsvaret för frågorna varierade mellan 3,211 och 

3,053 vilket är ekvivalent med att man “Håller med” om påståenden om att man är bekant 

med beslutet. Standardavvikelsen varierar mellan 0,622 och 0,837, vilket betyder att den 

genomsnittliga avvikelsen från medelsvaret är mindre än ett steg från medelsvaret.  

 Resultaten i den här kategorin tyder på att respondenterna anser sig ha bra 

kunskap om Försvarsbeslut 15. I teorin presenterades Van Meter och Van Horns definition av 

kommunikativa problem som att aktörerna inte förstår vad som ska göras, eller vad som 

förväntas av dem i implementeringsprocessen. De kommunikativa problemen kunde 

framträda då mål och medel inte har kommunicerats korrekt och konsekvent till 

organisationens medlemmar eller om de är otydligt formulerade i policybeslutet. I 

undersökningen är det respondenternas självupplevda kunskap om beslutet som har mätts. 



Resultaten visar på att respondenterna anser sig veta vad det är som ska implementeras i 

organisationen vilket i sin tur bör leda till en låg förekomst av kommunikativa problem. 

 

5.3 Kapabilitetsproblem 

Tabell 3. Enkätsvar i kategorin kapabilitetsproblem. 

Fråga Procent eniga 

med beslutet 

Medelsvar Standardavvikelse 

Försvarsmakten får tillräckliga 

ekonomiska resurser för att klara 

organisationens mål. 

10,53 1,316 0,662 

Politikerna förstår Försvarsmaktens 

behov för att uppfylla sina mål. 

15,79 1,789 0,704 

Tabellförklaring: Tabellen redovisar enkätsvaren för frågorna inom kategorin 

kapabilitetsproblem. I tabellen kan man utläsa frågorna, andelen av respondenterna som var 

eniga med beslutet samt medelsvaret och standardavvikelsen. 

 

Kategorin kapabilitetsproblem bestod av två frågor som syftade till att undersöka om 

respondenterna anser att Försvarsmakten tilldelas tillräckliga resurser för att uppnå de uttalade 

målen för organisationen. I tabell 3 kan man utläsa att endast 10,53 procent ansåg att 

Förvarsmakten fick de ekonomiska resurser som krävdes för att klara organisationens mål 

medans 15,79 procent ansåg att politikerna förstår Försvarsmaktens behov för att uppfylla 

målen. Det visas alltså tydligt av resultaten i undersökningen att respondenterna anser att de 

tilldelade resurserna inte är tillräckliga för att uppfylla de mål försvarsorganisationen har. 

Rydén (2003) fann att graden av implementering i försvarsorgansationen berodde på 

aktörernas upplevda förmåga att implementera utifrånde tilldelade resurserna. Resultatet 

pekar alltså på att det kan förekomma kapabilitetsproblem under implementeringsprocessen 

vilket i sin tur kan leda till att implementeringen av Försvarsbeslut 15 blir lidande. 

 

  



5.4 Disponibilitetsproblem 

Tabell 4. Enkätsvar i kategorin disponibilitetsproblem. 

Fråga Procent eniga 

med beslutet 

Medelsvar Standardavvikelse 

Den nya inriktningen genom 

Försvarsbeslut 15 är bra för det svenska 

försvaret. 

42,11 2,474 0,893 

Sverige riskerar att bli angripen av en 

främmande makt under de kommande 5 

åren. 

36,85 2,368 0,819 

Försvarsmakten kan försvara Sverige 

från ett väpnat angrepp från främmande 

makt. 

73,68 2,842 0,886 

Sveriges militära försvar bör stärkas. 100 3,737 0,466 

Sverige bör delta i fler internationella 

insatser. 

84,21 2,895 0,649 

Krigsförbandens krigsduglighet behöver 

öka. 

100 4,000 0,000 

Det är ett svenskt militärstrategiskt 

intresse att ha en militär närvaro på 

Gotland. 

89,47 3,526 0,687 

Östersjöområdet bör ges särskild 

prioritet. 

84,21 3,421 0,758 

Det är viktigare med ett nationellt 

försvar än ett insatsförsvar. 

78,95 3,263 0,921 

Försvaret behöver öka sin förmåga att 

möta cyberattacker. 

94,74 3,526 0,603 



Tabellförklaring: Tabellen redovisar enkätsvaren för frågorna inom kategorin 

disponibilitetsproblem. I tabellen kan man utläsa frågorna, andelen av respondenterna som 

var eniga med beslutet samt medelsvaret och standardavvikelsen. 

 

Kategorin disponibilitetsproblem syftade till att undersöka om respondenterna instämmer i 

målet och innehållet i Försvarsbeslut 15. I den här kategorin ställs dels frågor om de specifika 

mål som är uttalade i beslutet, men också mer generellt om vad respondenterna anser om 

beslutet och det säkerhetspolitiska läget.  

I tabell 4 kan man utläsa att majoriteten är eniga med beslutet i åtta av tio frågor. Det 

innebär att det är två frågor där respondenternas åsikter skiljer sig från vad som vore optimala 

förutsättningar för implementeringsprocessen. Det är frågorna om den nya inriktningen är bra 

för det svenska försvaret och om Sverige riskerar att angripas av en främmande makt under de 

kommande fem åren. I den första av de två frågorna ansåg cirka fyra av tio att Försvarsbeslut 

15 var bra för det svenska försvaret. Medelsvaret på den här frågan, 2,474 innebär att de flesta 

delvis håller med om påståendet. Det tyder på att det finns delar i försvarsbeslutet 

respondenterna anser vara bra, vilket syns i resterande delar av disponibilitetskategorin, men 

även delar de anser är sämre, som vi kunde se i kapabilitetskategorin. Den andra av frågorna 

handlar om Sveriges säkerhetsläge, där cirka 37 procent av de tillfrågade anser att Sverige 

riskerar att bli angripet av en främmande makt under den kommande femårsperioden. 

Medelsvaret på den här frågan är 2,368 vilket även det innebär att respondenterna delvis 

håller med om påståendet. Rydén (2003) fann att de aktörer som inte hade implementerat hade 

en positivare omvärldssyn än de som hade implementerat. Resultatet i den här 

undersökningen visar att majoriteten har en positiv omvärldssyn och därmed riskerar detta att 

leda till sämre förutsättningar för implementeringsprocessen då man inte anser det motiverat 

att implementera. 

 Övergången till ett nationellt försvar ses också som något positivt i resultatet för 

undersökningen. 30 av de 38 tillfrågade ansåg att det är viktigare med ett nationellt försvar än 

ett insatsförsvar. Dessutom höll majoriteten av de tillfrågade endast delvis med om påståendet 

att Sverige bör delta i fler internationella insatser. Majoriteten av respondenterna instämmer 

alltså i beslutet att gå över till ett tydligare nationellt försvar. Enligt Van Meter och Van Horns 

ramverk visar detta på positiva förutsättningar för implementeringsprocessen. 

Majoriteten av de tillfrågade, 74 procent, anser att Sverige inte kan försvara sig från 

ett väpnat angrepp från främmande makt.  Att en sådan stor andel av respondenterna anser att 



Sveriges försvar inte klarar av att uppnå det målet bör betyda att man därmed anser att 

försvarets förmåga behöver öka. Här syns att det är fallet då samtliga respondenter ansåg att 

de svenska krigsförbandens krigsduglighet behöver öka. Samtliga respondenter höll dessutom 

med om påståendet att det svenska försvaret bör stärkas, vilket även det är i linje med vad 

som sades tidigare. Att samtliga respondenter höll med om påståendet ger en stark indikation 

att man instämmer i målet vilket är optimalt i relation till det teoretiska ramverket. Att stärka 

det svenska försvaret är en av de enskilt viktigaste målen för Försvarsbeslut 15 vilket visar på 

att förutsättningarna för implementeringen bör vara goda ur detta avseende. 

Nio av tio respondenter anser att det är ett svenskt militärstrategiskt intresse att ha en 

militär närvaro på Gotland och nästan lika många anser att Östersjöområdet bör ges särskild 

prioritet. Även i denna aspekt instämmer respondenterna med innehållet i Försvarsbeslutet. 

Den sista frågan i kategorin disponibilitetsproblem rörde försvar mot cyberattacker. I 

beslutet menar man att den svenska förmågan att möta cyberangrepp måste öka och även den 

här åsikten delas av respondenterna i undersökningen. Nästan 95 procent anser att förmågan 

att möta cyberattacker behöver ökas. 

Enligt Van Meter och Van Horn riskerar disponibilitetsproblem att förekomma då 

aktörerna har en negativ inställning till det fattade policybeslutet. Det kan härstamma från att 

man bland annat inte delar de uttalade målen eller att de ändrar delar av organisationen som 

man inte vill förändra. I den här undersökningen har resultatet visat att respondenterna delar 

den inriktning Försvarsbeslut 15 innebär för den svenska försvarsorganisationen. I 

försvarsbeslutet kunde man utläsa att “det enskilt  viktigaste under 

försvarsinriktningsperioden  2016  t.o.m. 2020  är  att  öka  den  operativa förmågan i 

krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret”. Påståendet som 

relaterade till det målet fick ett enhetlig “Håller fullständigt med” vilket visar starkt på att 

inriktningen i försvarsbeslutet välkomnas av organisationens medlemmar. Resultatet i den här 

kategorin bör därmed antas visa på en låg förekomst av disponibilitetsproblem och bra 

förutsättningar för implementeringsprocessen.  

5.5 Diskussion 

Resultaten i kategorin kommunikativa problem har visat att respondenterna anser sig 

informerade om innehållet i Försvarsbeslut 15. Det bör dock påpekas att även om 

respondenterna upplever att de har kunskap om försvarsbeslutet behöver det inte stämma. 

Niemi (2016) fann att det, på grund av skillnader i politikernas och militärernas kultur, kunde 

uppkomma skillnader i hur beslutet tolkades mellan aktörerna. Eftersom det endast är 



respondentens upplevda kunskap som har mätts läggs det ingen värdering i huruvida den 

faktiskt stämmer. Respondenten kan ha tolkat beslutet annorlunda än vad som menades när 

beslutet formulerades. Vid en mer extensiv enkätundersökning hade man med hjälp av 

kunskapsfrågor sett huruvida respondenterna faktiskt är medvetna om innehållet i 

försvarsbeslutet eller ej. Trots det verkar resultatet i undersökningen tyda på att 

respondenterna har en god kunskap om Försvarsbeslut 15 vilket ger en tendens att 

kommunikativa problem ej bör förekomma under implementeringsprocessen. Dock uppvisade 

resultatet att det fortfarande fanns personer inom organisationen som inte ansåg sig ha 

kunskap om försvarsbeslutet, vilket såklart kan innebära ett problem. Som visades i Berry, 

Berry och Fosters undersökning om expert system ledde kommunikation om mål och medel 

från överordnade till underordnade till en högre grad av implementering. Det är något som 

Försvarsmakten kan ta till sig. Genom utbildning och information om Försvarsbeslutet till 

medlemmar inom försvarsorganisationen kan man ytterligare minska möjligheten att 

kommunikativa problem uppstår.  

Resultatet i kategorin kapabilitetsproblem visar att respondenterna anser att de resurser 

Försvarsmakten har tilldelats inte är tillräckliga. I Riksrevisionens granskning av 

Försvarsmakten i förabetet till Försvarsbeslut 15 gavs rekommendationen till regeringen att 

man skulle säkerställa balansen mellan uppgift och resurs. Det var något som togs under 

övervägande av regeringen men trots det upplever respondenterna att de resurser 

Försvarsmakten har tilldelats inte är tillräckliga för att nå de mål som är uppsatta åt 

försvarsorganisationen. Niemi (2016) nämner detta i sin undersökning när han talar om att 

politikerna och militärerna har olika syn på vad det innebär att försvara landet från ett 

främmande angrepp. Möjligen kan det vara så att de resurser militärorganisationen anser sig 

behöva överstiger de resurser politikerna anser tillräckliga och om detta är fallet riskerar det 

att bli ett problem även i framtiden och är något som både politikerna och Försvarsmakten bör 

ta i beaktande.  

I kategorin disponibilitetsproblem finns det några aspekter av resultaten som är värda 

att diskutera ytterligare. I två av de tio frågorna instämde respondenterna inte med innehållet i 

Försvarsbeslut 15. Den första av frågorna var om respondenterna ansåg att den nya 

inriktningen var bra för det svenska försvaret. Majoriteten av de svarande höll endast delvis 

med om påståendet, vilket tyder på att de inte instämmer med allt i beslutet. Det kan dock till 

viss del förklaras med andra anledningar än förekomsten av disponibilitetsproblem. Som 

nämndes tidigare under resultat så anser majoriteten av respondenterna att de tilldelade 

resurserna inte är tillräckliga för att uppnå målen och tilldelningen av resurser är också en del 



av försvarsbeslutet vilket därmed kan påverka resultatet på frågan. Även resultatet på den 

andra av frågorna, att respondenterna inte ansåg att Sverige riskerade att bli angripet av en 

främmande makt under de kommande fem åren behöver leda till förekomst av 

disponibilitetsproblem. Att de tillfrågade inte anser att Sverige riskerar att bli angripet av en 

främmande makt under den kommande försvarsbeslutsperioden kan tyda på att man inte anser 

att upprustningen är nödvändig. Dock, om man ser till påståendet om att krigsdugligheten hos 

krigsförbanden behöver öka, bör det inte ske. Där framkom att samtliga respondenter ansåg 

sig fullständigt hålla med om att krigsdugligheten hos de svenska krigsförbanden bör öka 

under försvarsbeslutsperioden. Det verkar vara angeläget att rusta upp, även om man inte 

bedömer att en invasion av främmande makt är nära föreliggande. Detta kan tyda på att man 

anser att ett angrepp från en främmande makt är möjligt, även om man bedömer risken som 

låg.  

En annan aspekt av resultatet som bör diskuteras är det faktum att Försvarsmaktens 

organisation i förarbetet till Försvarsbeslut 15 ställde sig tveksamma till att Gotland 

prioriterades. Trots det menade man i försvarsbeslutet att Gotland och Östersjön utgör ett 

militärstrategiskt intresse och bör prioriteras. Respondenterna i undersökningen är av den 

senare åsikten vilket tyder på att de åsikter som finns hos Försvarsmaktens medlemmar inte 

nödvändigtvis behöver speglas av organisationens medlemmar. Försvarsmaktens ledning har 

överlag instämt i försvarsbeslutets innehåll så det bör inte utgöra ett problem, men att 

undersöka sina medlemmars åsikter kan vara fördelaktigt så att organisationens medlemmar 

fortfarande har tilltro till sina chefer. 

I de analyser som har gjorts av resultatet för respektive kategori går det att utläsa att 

attityderna till Försvarsbeslut 15 är positiva inom problemkategorierna kommunikativa 

problem samt disponibilitetsproblem. Dock tyder resultaten att attityderna till försvarsbeslutet 

inom kategorin kapabilitetsproblem är negativt. Som resultatet i bland annat Berry, Berry och 

Foster (1998) samt Rydén (2003) visar kan problem med en kategori leda till problem med 

implementeringsprocessen. Att aktörerna har möjlighet och vilja att genomföra en 

implementering medför inte att problem med förståelsen av implementeringen överbyggs. 

Resultaten i den här studien har visat på att det finns en vilja att implementera Försvarsbeslut 

15 och att det finns en förståelse för innehåll och syfte med försvarsbeslutet, dock anser 

respondenterna att de tilldelade resurserna inte är tillräckliga, vilket i sig kan innebära en 

problematik kring implementeringsprocessen även fast de andra två problemkategorierna inte 

tyder på att det bör förekomma problem.  

  



6. Avslutande diskussion 
Nedan följer de slutsatser som har dragits av det insamlade datamaterialet. Efter det följer en 

kortare kritisk reflektion över studien innan uppsatsen avslutas med förslag på vidare 

forskning.  

6.1 Slutsats 

Den här studien har ämnat undersöka militärers attityder till den senaste försvarspolitiska 

inriktningen som det beslutats om i Försvarsbeslut 15. Utifrån resultatet har syftet varit att dra 

slutsatser om vad de attityder som påträffats kan ha för påverkan på 

implementeringsprocessen då beslutet skall omsättas till praktisk handling.  Genom en 

enkätundersökning samlades kvantitativ data in om respondenternas attityder gentemot 

Försvarsbeslut 15 i syfte att besvara frågeställningen. Enkätundersökningen besvarades av 

elever på två olika stabsutbildningar vid Försvarshögskolan med mångårig erfarenhet av 

militären. Resultatet har sedan analyserats med hjälp av Van Meter och Van Horns teoretiska 

ramverk och deras tre problemkategorier; kommunikativa problem, disponibilitetsproblem 

samt kapabilitetsproblem.  

Undersökningen visar att det förekommer en låg frekvens av kommunikativa problem. 

Majoriteten av respondenterna i undersökningen anser sig vara informerade om de mål och 

medel som utgör Försvarsbeslut 15 vilket tyder på goda förutsättningar för 

implementeringsprocessen. Även i den andra kategorin, disponibilitetsproblem verkar 

förutsättningarna för implementeringsprocessen vara positiva. Respondenterna instämmer i 

majoriteten av innehållet i försvarsbeslutet och bör därför vara motiverade att genomföra de 

ändringar som krävs för en lyckad implementering. Inom den sista kategorin, 

kapabilitetsproblem, verkar förutsättningarna dock sämre. Majoriteten av respondenterna 

anser att de resurser Försvarsmakten har tilldelats ej är tillräckliga för att uppnå de utstakade 

målen för organisationen. Om en implementerande aktör anser sig inte ha tillräckliga resurser 

för att implementera fullt ut tenderar de att avvakta med implementeringen. Därmed blir 

implementeringsprocessen lidande. Även om två av tre kategorier tyder på goda 

förutsättningar för implementeringsprocessen kan det innebära ett problem. Studier har visat 

att förekomsten av en av de här kategorierna är tillräckligt för att implementering inte sker 

fullt ut. Regeringen fick i förarbetet till Försvarsbeslut 15 rekommendationen att balansera de 

tilldelade uppgifterna med de tilldelade resurserna och detta togs enligt beslutet under 

övervägande i utformningen. Trots detta verkar det vara en skillnad mellan vad politiker och 



militärer anser vara möjligt med de tilldelade resurserna, något som kan få konsekvenser för 

implementeringsprocessen och bör därmed tas i beaktning i framtiden. 

Svarsfrekvensen på enkätundersökningen har varit låg och på grund av de skevheter i 

resultatet ett stort bortfall medför krävs försiktighet i generaliseringen av resultatet. Även om 

resultatet för urvalet varit tydligt behöver det inte vara fallet i den övriga 

försvarsorganisationen. Att det finns kapabilitetsproblem som möjligen kan framträda i 

implementeringsprocessen bör tas i beaktande. I framtida försvarsbeslut bör en bedömning av 

tilldelade resurser kontra tilldelade mål utföras, och då i samtal med den militära 

organisationen. Även om den här undersökningen inte visade att kommunikativa problem 

eller disponibilitetsproblem riskerar att förekomma bör även det tas i beaktning. 

Kommunikativa problem överbyggs enklast genom att korrekt och konsekvent information 

kommuniceras. Genom informationskanaler inom organisationen kan innehåll om 

försvarsbeslutet förmedlas för att förebygga denna form av problem. Disponibilitetsproblem 

förebyggs genom att se till att beslutet är förankrat i organisationens medlemmars vilja. I 

beredningen för Försvarsbeslut 15 ombads Försvarsmakten inkomma med sin åsikt, vilken 

dessutom togs under övervägande. Att det även sker i framtiden bör reducera förekomsten av 

disponibilitetsproblem i implementeringsprocessen. 

6.2 Kritisk reflektion 

Genomförandet av undersökningen bör diskuteras och främst det stora bortfall i samband med 

enkätundersökningen. En svarsfrekvens på 38 procent är för låg för att ge tydliga resultat och 

steg för att öka svarsfrekvensen hade möjligen kunnat genomföras.Ytterliggare påminnelser 

att besvara frågeformuläret hade kunnat skickas ut efter utskicket. Kontakt hade även kunnat 

tagits med försvarshögskolan vid ett tidigare tillfälle för att därmed ge möjlighet till fysisk 

utdelning av enkätundersökningen under lektionstillfälle vilket troligen hade medfört en högre 

svarsfrekvens. Det sätt som enkätundersökningen ändå genomfördes på ställde högre krav på 

att vara lättbesvarad, vilket i sin tur medförde färre frågor och därmed blev 

enkätundersökningen inte så utförlig som den kunnat. Det hade dessutom varit önskvärt om 

en pilotstudie genomförts där enkätundersökningen testats, något som inte varit fallet. Dock 

har inga oklarheter uttrycks från respondenterna kring enkätfrågorna.  

6.3 Framtida forskning 

Försvarsbeslut 15 är vid tiden för den här studien tidigt i sitt skede. Att i framtiden studera hur 

den faktiska implementeringen har gått och vilka problem aktörer har upplevt bör förslagsvis 



genomföras. Det skulle påvisa om det förekommit problem i implementeringsprocessen och 

hur problemen har uppkommit. Vidare visar den genomförda studien endast på förekomsten 

av attityder, men inte varför dessa attityder yttrar sig, något som vore intressant att undersöka 

genom en mer kvalitativ forskningsmetod. De faktorer som har analyserats här är heller inte 

de enda faktorer som kan ha en påverkan på implementeringsprocessen. Som Sabatier & 

Mazmanian talar om bör en organisation även vara strukturerad på ett sådant sätt som 

förenklar en implementation, även detta vore ett intressant område att studera närmare.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Frågeformuläret 

 



Bilaga 2: Enkätsvar 

Fråga / Svar Håller inte med Håller delvis med Håller med Håller fullständigt med 

1 0 4 22 12 

2 0 4 22 12 

3 2 6 18 12 

4 4 18 10 6 

5 4 20 10 4 

6 30 4 4 0 

7 14 18 6 0 

8 8 20 6 4 

9 0 0 10 28 

10 4 28 4 2 

11 0 0 0 38 

12 0 4 10 24 

13 0 6 10 22 

14 2 6 10 20 

15 0 2 14 22 

 


