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Sammanfattning 

I takt med att det säkerhetspolitiska omvärldsläget förändrats har frågor kring statens förmåga att möta kriser                

och rena krigshandlingar accentuerats. En statlig utredning har därför föreslagit att på sikt skapa ett samlat                

sjöförsvar genom att integrera Kustbevakningen och Marinen i en gemensam myndighet. Riktningen på de              

politiska besluten har dock gått åt en fördjupad samverkan i stället trots att samverkan mellan Försvarsmakten                

och Kustbevakningen varit behäftad med svårigheter. Denna studie syftar till att analysera varför man i Sverige                

valt att utöka samverkan mellan Försvarsmakten och Kustbevakningen. Studien är en kvalitativ fallstudie där              

WPR-metoden används för att analysera SOU 2012:48 kompletterad med en samtalsintervju av en informant vid               

Försvarsdepartementet. Teoretisk utgångspunkt utgörs av Sundelius m.fl. forskning kring svensk nationell           

krishantering. Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte finns någon politisk vilja till en sammanslagning.              

Detta grundar sig på en generell ovilja att blanda civila och militära uppgifter samt att man fram tills nyligen inte                    

låtit statens förmåga att hantera kriser och ytterst ett väpnat angrepp vara dimensionerande. Vår slutsats är för att                  

uppnå bästa möjliga operativa förmåga för staten att kunna hantera framtida kriser, och ytterst ett väpnat                

angrepp, så är en integrering av Kustbevakningen och Marinen i en och samma myndighet den bästa lösningen.  

 

Abstract 
Along the changes in the security situation in the world, questions about the government's ability to face crisis                  

and acts of war have risen. An official report of the Swedish Government has suggested that an integration of the                    

Coast Guard and the Navy into a consolidated maritime defence force is needed in the future. The aim of                   

governmental policy has despite this been on focusing on cooperation despite difficulties regarding the              

relationship between the Navy and the Coast Guard in cooperating. This study aims to analyze why Sweden has                  

chosen to increase cooperation between the two authorities. The study is a qualitative case study in which                 

WPR-approach is used to analyze the official government report supplemented by an interview with a ministry                

of defence official. The theoretical basis is the research of Sundelius et al consisting of theories regarding                 

Swedish national crisis management. In summary - no political will exists regarding consolidation. It stems from                

a general unwillingness in mixing civilian and military tasks and that up until recently the government's ability                 

to handle crisis, and ultimately war, was not the dimensioning aim. The conclusion is that in order to achieve the                    

optimal ability for the government in handling future crisis and full war, an integration of the Coast Guard and                   

Navy into one authority is the best solution. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sverige är en nation som i mycket stor utsträckning är beroende av havet. En förkrossande majoritet                

av alla varuflöden sker över havet. Utan dessa handelsvägar skulle Sverige inom mycket kort tid               

påverkas negativt och samhället och dess invånare utsättas för stora påfrestningar. Detta gäller såväl i               

fred, kris som i krig. I fred med en tonvikt på upprätthållande av lag och ordning, fungerande                 

infrastruktur, miljöräddningstjänst och flyg- och sjöräddning, i kris och krig med ett större fokus mot               

sjöfartsskydd. De sjöverkande statliga aktörerna inom dessa områden är främst Sjöfartsverket,           

Tullverket, Trafikverket, Havs och vattenmyndigheten Polisen, Kustbevakningen och Försvarsmakten         

(SOU 2012:48). Med anledning av detta kan snabbt konstateras att 

 

● det är ett brett spann av uppgifter och ansvar som ska lösas inom det maritima området 

● det är många aktörer inom staten som har beröringspunkter inom det maritima området (lägg              

där till alla privata aktörer och frivilligorganisationer och de blir än fler) 

● detta ställer stora krav på riksdag och regering att styra och följa upp underställda              

myndigheter för att erhålla önskvärd effekt samt uppnå rationalitet 

● detta ställer stora krav på samverkan mellan berörda myndigheter. 

 

Samverkan innebär alltid per definition att minst två aktörer berörs vilket kan innebära svårigheter              1

vid felaktiga förutsättningar, tex kulturella skillnader, maktkamp eller andra divergerande          

bakomliggande motiv. En rimlig slutsats blir då att färre aktörer generellt förenklar samverkan, vilket              

även tex Allison   (1999) och Sundelius m.fl. (2002) visar på. 

 

I takt med att det säkerhetspolitiska omvärldsläget förändrats har frågor kring statens förmåga att möta               

kriser och rena krigshandlingar accentuerats. I SOU 2012:48 “Maritim Samverkan” föreslås bland            

annat med detta som bakgrund ett flertal åtgärder för att stärka den nationella förmågan att hantera                

kriser och krig. Ett av dessa förslag är att på sikt skapa ett samlat sjöförsvar genom att integrera                  2

Kustbevakningen och Marinen  i en gemensam myndighet. 3

1 Samverkan är den funktion som, genom att aktörer kommer överens, åstadkommer inriktning och samordning 
av tillgängliga resurser (Definition enl Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
2 Med sjöförsvar avses statens förmåga att hävda territoriell integritet samt möta ett väpnat angrepp till sjöss. 
3 Försvarsgren inom Försvarsmakten ansvarig för sjöoperativ verksamhet med förmåga till väpnad strid som 
grund.  
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Sedan utredningen 2012 kan konstateras att den politiska nivån valt att utveckla och fördjupa              

samverkan mellan ovan två myndigheter i stället för att gå på utredarens förslag om ett samlat                

sjöförsvar. Ett exempel på detta är att det i Försvarsberedningens rapporter 2014 och 2019 talas om                

fördjupad samverkan. Ett annat är Regeringsbeslut 6 (Fö2014/1285) som ger direktiv till            

myndigheterna att utgående från nuvarande ansvarsfördelning presentera förslag på åtgärder avseende           

fördjupad samverkan inom sjöövervakning och sjörörlig logistik (vilket sedermera även skett           

avseende sjöövervakning (FM2014-11023:2 Försvarsmaktens och Kustbevakningens möjligheter till        

utökad samverkan avseende övervakning av sjöterritoriet och sjörörlig logistik)). Ett tredje är att det i               

myndigheternas respektive regleringsbrev mycket tydligt framgår att samverkan dem emellan ska           

fortsätta utvecklas. Nämnas bör också att utredaren utöver ett samlat sjöförsvar även föreslår ett antal               

samverkansområden mellan flera olika myndigheter som bör kunna fördjupas (SOU 2012:48). Ett            

fjärde exempel är att Försvarsutskottet i ett betänkande 2017 föreslår att riksdagen avslår en              

inkommen motion om en sammanslagning av Kustbevakningen och Försvarsmakten (Marinen), bland           

annat med motivet att hålla isär traditionellt civil och militär verksamhet. Riksdagen gick på FöU linje                

och avslog motionen (FöU 2017/18:FöU7). 

 

Sammantaget ger detta en bild av att vi i Sverige aktivt valt en linje med stor grad av decentralisering                   

med många myndigheter och därtill kommer stora krav på såväl politisk nivå som på myndigheter att                

skapa strukturer för effektiv samverkan, i stället för färre myndigheter med ett större ansvarsområde              

och mer beslutsrätt. Det är bakomliggande orsaker till detta beslut om att fördjupa samverkan mellan               

Försvarsmakten och Kustbevakningen i stället för att integrera dem i en och samma myndighet som               

denna uppsats försöker ge svar på. 

1.2 Problemformulering 

Med ovan som bakgrund och i kombination med tidigare forskning vilken presenteras längre fram,              

kan konstateras att samverkan inom den statliga maritima verksamheten, och mellan Försvarsmakten            

och Kustbevakningen specifikt, i realiteten varit behäftat med stora problem. De politiska direktiven             

om att utöka och förbättra befintlig samverkan har varit svåra att effektuera i den omfattning som                

krävs för att nå högre operativ effekt. Tidigare forskning (Wiklund 2018) ger också vid handen att                

problemen främst går att finna på myndighetsnivån. Trots detta fortsätter den politiska viljan präglas              

av en fördjupad samverkan mellan Kustbevakningen och Försvarsmakten i stället för att integrera de              

båda i en och samma myndighet. I SOU 2012:48, vilken hade en allomfattande ansats rörande               

kartläggning av statens maritima resurser och dess uppgifter samt att föreslå förändringar i syfte att               

uppnå bättre operativ effekt i statens maritima verksamhet, föreslås att på lång sikt skapa ett samlat                
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sjöförsvar genom ovan nämnda integrering av myndigheterna. Remissvaren från flera instanser           4

motsätter sig dock detta med argument utgående från det egna verksamhetsområdet.  

 

Är det så att dagens beslut om att bibehålla två separata myndigheter med delvis överlappande               

uppgifter rörande Sverige sjöförsvar bygger på väl avvägda beslut mellan olika statliga behov eller              

snarare så att de bygger på partipolitiskt ideologiska uppfattningar och en tradition i den svenska               

förvaltningen om att civila och militära ansvar och uppgifter inte får beblandas? Detta trots ett               

förändrat omvärldsläge med en mer närvarande och betydligt större variation av tänkbara kris- och              

krigsscenarier. Som exempel kan nämnas klimat- och miljöhot, gränsöverskridande kriminalitet,          

terrorism och hybridkrigföring. Om besluten i sig antas vara väl avvägda mellan statens olika behov, i                

vilken omfattningen är organiseringen vald utifrån maximal fredsrationalitet eller utifrån statens           

samlade förmåga att kunna hantera det akuta och oförutsedda i händelse av kriser och krig? Kort sagt,                 

vad har varit de dominerande bakomliggande faktorerna vid besutet att bibehålla Kustbevakningen            

och Försvarsmakten som separata myndigheter? 

1.3 Syfte och frågeställning 

Denna studie syftar till att analysera varför man i Sverige valt att utöka samverkan mellan               

Försvarsmakten och Kustbevakningen i stället för att integrera dem i en och samma myndighet. 

1.3.1 Forskningsfrågor 

● Hur representeras problemet med relationer mellan myndigheter i den statliga maritima           

förvaltningen? 

● Vilka föreställningar och outtalade antaganden vilar dessa problemrepresentationer  på? 5

● Vilka hinder, t.ex. möjliga historiska, politiska och förvaltningskulturella, ligger bakom          

beslutet att inte integrera Kustbevakningen och Marinen i samma myndighet? 

1.4 Disposition 

I det första kapitlet har syftet och forskningsfrågorna satts i ett sammanhang genom en kort               

bakgrundspresentation följt av en internationell jämförelse samt tidigare forskning inom området. I            

efterföljande kapitel redogörs för den vetenskapliga teori som utgör ramverket för vald analysmetod. I              

Metodkapitlet presenteras metodval samt valet av empiri och källmaterial. Detta kapitel följs sen av              

4 Bl.a. Kustbevakningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
5 Forskningsfrågorna är framtagna för att harmonisera med vald poststrukturell analysmetod (WPR-metoden). 
Därav uttryck som representation av problem, föreställningar och outtalade antaganden. Metoden utvecklas i 
kommande metodkapitel. 
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själva datainsamlingen (empirin) och analys av denna. I det avslutande kapitlet redogörs slutligen för              

studiens resultat respektive en slutsatsdiskusion mot studiens syfte samt förslag på fortsatt forskning. 

1.5 Marin förvaltning i en nordisk kontext 

För att sätta den svenska organisatoriska lösningen i ett sammanhang väljer vi här att redogöra för hur                 

våra nordiska grannländer har valt att organisera sitt sjöförsvar. Vi vill genom detta påvisa att det finns                 

andra organisatoriska lösningar i våra grannländer. Detta torde vara intressant att ta med sig då de                

nordiska länderna, trots vissa kulturella skillnader, ändå i grunden delar samman värdegemenskap.            

Nedan beskrivna nordiska lösningar är sammanfattningar från utredningen Maritim samverkan (SOU           

2012:48). Även respektive organisations officiella webbplatser har nyttjats för att säkerställa att            

informationen är aktuell. 

1.5.1 Danmark 

Danmarks organisering kännetecknas av ett stort mått av centralisering. Det är Sövärnet (Marinen)             

som hanterar större delen av statens maritima uppgifter, däribland kustbevakningsfunktioner. Sövärnet           

har utöver traditionellt militära uppgifter helhetsansvar för sjö- och luftlägesbild, sjöövervakning,           

hävdande av suveränitet till sjöss, sjö- och flygräddning (JRCC) och kustbevakningsfunktioner såsom            

miljöövervakning, bekämpning av föroreningar till sjöss, isbrytning och sjötrafikledning (VTS). I           

Sövärnets operativa kommandos ledningscentral finns dygnet-runt-bemanning för ledning av         

Sövärnet, Flygvapnet, JRCC och VTS. Som konsekvens av Sövärnets dominerande roll finns inte             

samma behov av maritim samverkan som i exempelvis Sverige. 

1.5.2 Finland 

TIll skillnad från Danmark har Finland valt att dela upp de centrala maritima uppgifterna på flera                

myndigheter. Ett tydligt särdrag i den finska modellen är att gränsbevakningen har en framträdande              

roll, vilket bla tar sig uttryck i att man valt en gemensam myndighet för gränsbevakning på land och                  

till sjöss. Ett annat särdrag är att i Finland är Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet mer                

framträdande än i Sverige. Rörande samverkan så har Finland tydliga strukturer för detta i föreskrifter,               

avtal myndigheter emellan och ett särskilt samverkansråd (METO). De myndigheter som ingår i detta              

samarbete är Marinen, Gränsbevakningsväsendet, Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket.       

Sjöövervakning utgör kärnan i samarbetet med fokus på koordinering mellan myndigheter med            

relativt tydligt separerade uppgifter. I Finland sker handräckning på begäran av ansvarig myndighet             

till de vars resurser behöver tas i anspråk. När så sker kan inte myndigheter neka till handräckning                 

under förutsättning att det finns lagstöd för detta, att inte den stödsökande har egna resurser, att                
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insatsen leds av ansvarig myndighet samt att stödet lämnas utan krav på ersättning. Detta har gjort att                 

samverkan är en naturlig del i den finska modellen för maritim verksamhet. 

1.5.3 Norge 

I Norge är den maritima verksamheten uppdelad på flera myndigheter (dock färre än i Sverige) och tar                 

sin utgångspunkt i principen att ingen myndighet har tillräckligt med resurser för att lösa alla sina                

uppgifter. Detta har gjort att samverkan är en central del i den maritima verksamheten. En central                

aktör är Sjöförsvaret under vilket såväl Kysteskadern (Marinen) som Kystvakten (Kustbevakningen)           6

sorterar. Detta gör att civil-militär samverkan är en naturlig del i den maritima verksamheten.              

Sjöförsvaret ansvarar för upprätthållande av norsk suveränitet, norska rättigheter, intressen och värden            

i såväl fredstid som i kris och krig. Detta innefattar bl.a. sjöövervakning, myndighetsutövning och              

incidenthantering inom ramen för både sjöräddning och miljöräddning samt frågor av           

säkerhetspolitisk betydelse. Kysteskadern ansvarar för upprättande av sjölägesbild, sjöövervakning,         

territoriell integritet till sjöss samt marin operativ verksamhet i fred, kris och krig. Kystvakten              

ansvarar för kustbevakningsfunktioner såsom sjöräddning och miljöräddning. En av dess          

huvuduppgifter är, i likhet med övriga försvaret, att hävda norsk suveränitet och norska rättigheter. I               

samverkan med andra myndigheter svarar Kystvakten även för fiskerikontroll och          

efterlevnadskontroll av tull- och miljölagar. En viktig skillnad mellan Kysteskadern och Kystvakten är             

att endast den senare får ingripa mot enskild. Med tanke på ovan beskrivna breda uppgiftsflora kan                

Kystvakten ses som ett nav avseende samverkan i den norska maritima verksamheten. För att erhålla               

en effektiv samverkan har man i Norge etablerat ett maritimt samverkansråd, Kystvaktrådet. Detta             

leds av Kystvakten och ingående här i är berörda departement och myndigheter. Kystvaktsrådet ska ge               

råd till Kystvakten samt koordinera behov från andra myndigheter av stöd hos Kystvakten inför              

kommande budgetarbete. Kystvakten har en egen budgetram inom försvarets totala budget. 

1.5.4 Sammanfattning av nordiska lösningar 

Vid en jämförelse med våra nordiska grannländer kan konstateras att organiseringen av nationernas             

sjöförsvar varierar. Över lag är den maritima verksamheten organiserad på färre aktörer och med ett               

tydligare mandat samt bättre samverkansforum. Vidare är uppdelningen mellan traditionellt militära           

uppgifter och civila dito inte lika strikt. Samverkan däremellan verkar ske tämligen “odramatiskt”             

medan det i Sverige i den politiska debatten framförs argument för en bibehållen tydlig gräns mellan                

civilt och militärt. 

6 Kysteskadern har sedan 2016 bytt namn till Marinen men bibehåller Kysteskaderns tidigare uppgifter. 

9(44) 



 

1.6 Svensk civil-militär samverkan 

I Sverige finns en tradition innebärande stor skepsis att nyttja Försvarsmakten annat än mot en yttre                

angripare. Detta tar sin utgångspunkt i tiden när staten saknade andra resurser än militära för att                

hantera större strejker och andra sociala konflikter, och att utfallet vid ett tillfälle blev att medborgare                

sköts till döds. Den händelse som lever kvar i minne och ofta kommer till ytan och används som motiv                   

till att inte nyttja militär mot den egna befolkningen är den i Ådalen 1931. Då polisen saknade egna                  

resurser sattes militären in för att återställa den allmänna ordningen i samband med en strejk. Vid den                 

konfrontation som uppstod dödades fem personer samt fem personer skadades (SOU 2005:70 s. 58). I               

nämnda SOU argumenteras för att denna händelse måste sättas i sitt sammanhang och inte längre ska                

utgöra ett hinder för att låta Försvarsmakten få kvalificerade uppgifter till stöd för bl.a. Polisen. Bara                

det faktum att utredaren känner behov att utveckla ett helt avsnitt i denna SOU om               

“Ådalen-problematiken” belyser enligt vår uppfattning tydligt att detta synsätt delvis lever kvar, även             

om vissa författningsmässiga förändringar ändå skett som innebär utökade möjligheter för Polisen att             

ta stöd av Försvarsmakten för att kunna hantera polisiära uppgifter. I SOU 2005:70 (s. 58) uttrycks                

detta synsätt som “en av de mer fundamentala begränsningar som länge har rått och som kommer i                 

uttryck i förordningen”. 

1.7 Tidigare forskning 

Studien har en bred ansats i sin strävan att analysera varför man i Sverige valt att utöka samverkan                  

mellan Försvarsmakten och Kustbevakningen i stället för att integrera dem i en och samma              

myndighet. Därför har vi valt att nedan först presentera en relativt bred forskningsöversikt kring              

tidigare forskning rörande trender och kännetecken för svensk statlig förvaltning. Därefter följer en             

översikt kring forskning om krisledning. Detta med motivet att båda undersökta myndigheterna har             

centrala roller i statens förmåga att hantera kriser och ytterst krig. Kapitlet avslutas med en               

forskningsöversikt om samverkan mellan svenska statliga sjöverkande aktörer. 

1.7.1 Forskning om förändrade styrformer och organisering av svensk         

offentlig förvaltning 

I boken Sveriges politiska system nämner författaren fem särdrag som präglar svensk förvaltning             

(Norén Bretzer 2017, s. 131-137). Den är omfattande, dualistisk, öppen, har en korporativ             

samarbetsform och är bottentung . Omfattande då drygt var fjärde anställd i Sverige 2017 var anställd               

i offentlig sektor. Med dualistisk avses att svenska myndigheter är självständiga och att regeringen och               
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dess ansvariga ministrar inte får lägga sig i själva myndighetsutövningen. Denna särställning för             

myndigheterna är i en internationell jämförelse unik. Rothstein talar i sin tur om ”demokratins svarta               

hål” (Rothstein m.fl. 2010, s. 12) med vilket han avser det faktum att det inte är politiker utan                  

förvaltningar och tjänstemän som fattar de operativa besluten och att det är svårt för våra folkvalda att                 

utöva inflytande. Även karaktären av öppenhet är unik för Sverige och manifesteras kanske tydligast              

genom offentlighetsprincipen. Svensk förvaltning är vidare korporativ till sin natur. Med det menas att              

utöver det politiska styret och förvaltningsmyndigheterna så har vi i Sverige också en tradition att ta in                 

olika intresseorganisationer i berednings- och beslutsprocesser. Med bottentung avses att den absoluta            

merparten av all offentlig förvaltning sker på kommunal nivå. 

 

I Sverige finns en maktdelning som är såväl vertikal som horisontell (sektoriell). Den horisontella              

tydliggörs genom ansvarsfördelning mellan olika myndigheter (Norén Bretzer 2017 s.49). Principen           

om maktdelning kan dock i värsta fall leda till att politikernas makt och påverkan i praktiken                

begränsas. Detta kan ske genom förhalning och obstruktion av Regering, domstolar och            

förvaltningsmyndigheter (Norén Bretzer 2017, s. 49-50). Att erhålla legitimitet för den statliga            

förvaltningen är grundläggande. För att beskriva faktorerna för legitimitet kan Elsters trehörnade            

dilemma, på svenska ofta benämnd legitimitetstriangeln (Norén Bretzer 2017, s. 54) nyttjas. Dessa             

punkter, mellan vilka jämvikt måste råda för att medborgarna ska känna att demokratin och              

förvaltningen är legitim, är Demokrati (majoritetsstyre), Juridik (rättsstat) och Ekonomi (effektivitet).           

Här belyses alltså att effektivitet i statlig förvaltning är centralt för att erhålla legitimitet. 

 

Ahlbäck Öberg skriver i boken Politik som organisation att i Sverige har kraven på granskning av                

myndigheterna ökat under senare tiden, detta i takt med att New Public Management teorierna vunnit               

mark (Rothstein m.fl. 2010, s. 168-193). Ansvarsutkrävande bygger på att man vet; vem som är               

ansvarig, har kunskap huruvida verksamheten bedrivs bra eller dåligt samt att det finns mekanismer              

för att utkräva ansvar. Eventuellt överlappande ansvar för uppgifter försvårar ansvarsutkrävande. 

1.7.2 Forskning om organisering och ledning vid kriser och krig 

Allison har i boken Essence of decision - Explaining the Cuban missile crisis , (Allison m.fl.) studerat                

Kubakrisen, och därigenom skapat en teori bestående av tre analysmodeller för att förstå hur stater               

(specifikt USA) fattar beslut vid säkerhetspolitiska kriser. De tre modellerna tar sin utgångspunkt i tre               

olika perspektiv som alla samverkar: 

- Model I: Det rationella perspektivet. Här utgår man från att besluten fattas på sakliga och               

rationella grunder. Vad som för stunden kan anses vara det mest relevanta agerandet för att               

bemöta hotet som man ser det är i fokus. (Allison m.fl. 1999, s. 20) 
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- Model II: Det organisatoriska perspektivet. Fokuserar på respektive organisations drivkrafter          

och dess påverkan på hur krisledning och beslutsfattande sker. Vilket syfte har            

organisationen? Vilka rutiner och kulturer utgår den ifrån? (Allison m.fl. 1999, s. 143-144) 

- Model III: Det politiska perspektivet. Här handlar det om dragkampen, förhandlingen, mellan            

olika politiska krafter och utfallet av detta. (Allison m.fl. 1999, s. 255) 

Kännetecknande för hur organisationer hanterar kriser enligt denna teori är bl.a att man faller tillbaka               

på befintliga rutiner och strukturer. Befintliga uppfattningar, prioriteringar och kulturer lever kvar.            

Organisationen utgår från “sina” behov samt eventuella motsättningar mellan aktörer accentueras. 

 

I boken Krishantering på Svenska - teori och praktik beskriver Sundelius m.fl vilka de svenska               

särdragen vid nationell krisledning är. De utgår från empiri genom att ha studerat tre nationella kriser                

som Sverige genomgått. De kriser som studerats är grundstötningen av en sovjetisk ubåt (U137) i               

Karlskrona skärgård hösten 1981, Tjernobylolyckan i Ukraina 1986 med radioaktivt nedfall i Sverige             

som följd, och slutligen, den svenska valutakrisen hösten 1992. I deras studie utgår de från tesen att                 

krishantering i en svensk kontext rimligen delvis skiljer sig åt jämfört med den internationella              

forskningen som i stor utsträckning bygger på hur stormakter (främst USA) hanterar kriser. Sundelius              

m.fl. presenterar tio särdrag som kännetecknar den svenska förvaltningens (politikers och           

myndighetsledningars) sätt att hantera kriser. Särdragen som identifierats är (Sundelius m.fl. 2002, s.             

139-189): 

● Små beslutsenheter bestående politiker och tjänstemän ofta skapade ad hoc 

● Probleminramning fastställs och cementeras tidigt av berörd myndighet 

● Politiskt samförstånd grundad i synen på neutralitet 

● Organisatoriskt profilsökande/revirbevakande konkurrens ökar 

● Ledarskap där politisk ledning har stort förtroende för myndigheter 

● Informationshantering fortgår i befintlig struktur 

● Förhandlingsspel kräver samordning och präglas av en rimlighetssträvan 

● Multilateralisering för att “mobilisera” internationellt stöd 

● Inlärning där lärdomar dras av det inträffade och metoder utvecklas 

● Sekvenskedjor och samtidighetslänkar där initiala beslut delvis fortsatt formar krisen. 

1.7.3 Forskning om samverkan i statlig maritim verksamhet 

När det gäller specifik forskning om samverkan inom statlig maritim verksamhet har vi hittat fyra               

studier som vi ser som relevanta. 
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Lagerdahl (2010) skriver att den politiska styrningen inte är tillräckligt tydlig, att legala hinder för               

samverkan finns samt att relationen mellan myndigheterna präglas av att båda delvis misstror varandra              

och inte tycker det är min uppgift att stödja den andre. Även om de två sistnämnda (legala hinder och                   

misstro/avsaknad av vilja) efter att uppsatsen skrevs och fram till idag avsevärt förbättrats så belyser               

detta ändå de inneboende begränsningar som kan komma av samverkan mellan aktörer.  

 

Ett annat exempel är Olsén (2014) som ställer sig frågande till om svensk statlig sjöfart är effektivt                 

organiserad i händelse av kris och krig. Slutsatsen han drar är att så inte är fallet. Ett bärande argument                   

som förs fram är Allisons (1999) teori om att i händelse av kris och krig så tenderar organisationer att                   

fortsätta arbeta enligt tidigare fastställda rutiner vilket gör att bättre effektivitet uppnås om det är färre                

aktörer som måste samverka samt att dessa även i fred behöver öva dessa scenarier, något som inte                 

görs i tillräcklig omfattning. Vidare konstaterar Olsén att myndigheterna har delvis överlappande            

uppgifter. Trots det så anser författaren att i stället för en närmare samverkan mellan Försvarsmakten               

och Kustbevakningen då båda upplever sig ha begränsade resurser är “ trenden att man värnar om det                

egna i stället för att se till det stora” varför han, likt SOU 2012:48, föreslår en framtida organisation                  

med färre myndigheter genom att tex gå mot den norska lösningen att integrera Kustbevakningen              

organisatoriskt i Försvarsmakten. 

 

Även Wiklund (2018) konstaterar att det finns brister i samverkan mellan Försvarsmakten och             

Kustbevakningen. I hans inledning framgår att så har varit fallet åtminstone de senaste tre              

decennierna. Wiklund försöker i sin studie ta reda på vari problemet ligger avseende att samverkan               

rörande sjöövervakning inte har blivit bättre än den de facto är idag. Han söker orsaker på tre nivåer                  

utgående från teori av Allison (1999), på det rationella planet (här representerat av             

fartygschefer/befälhavare), myndighetsnivån samt den politiska nivån. Slutsatsen som han drar är att            

det främst är på myndighetsnivån som orsakerna går att finna och då i första hand hos                

Kustbevakningen. Orsaker som nämns är brist på resurser hos båda myndigheterna att i tillräcklig              

omfattning prioritera dessa frågor, samt en oro hos Kustbevakningen att ett ytterligare närmande kan              

innebära en, ur deras synvinkel, oönskad integrering i Försvarsmakten (Marinen). 

 

Slutligen kan nämnas att även Kungliga örlogsmannasällskapet (2018) argumenterar för att dagens            7

marin är underdimensionerad för att lösa de uppgifter som kan ses som troliga i händelse av kris och                  

krig, varför statens maritima förmågor bättre måste samordnas och ha kris och krigsuppgifterna i              

fokus vid val av organisationsform. Man förordar en översyn av vald organisatorisk lösning och              

7 Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS) är en kunglig akademi vars syfte är att följa och arbeta för 
utveckling av sjökrigsvetenskapen i synnerhet och sjöväsendet i allmänhet. 
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nämner här bla Norges lösning som ett alternativ. Allt i syfte att nå en “ förbättrad maritim beredskap                 

och en ökad samhällelig motståndskraft”. Nämnas bör att skriften inte är vetenskaplig utan av              

karaktären “opinionsbildande”. 

2 Teori 
Då vi i denna studie primärt fokuserar på valet av den aktuella organisationsstrukturen med två               

myndigheter inom sjöförsvaret, Kustbevakningen och Försvarsmakten, har vi valt att utgå från Bengt             

Sundelius, Eric Sterns och Fredrik Bynanders teori om svensk nationell krishantering och ur denna              

bryta ut fyra av de tio särdrag som presenteras. Dessa särdrag operationaliseras för att på så sätt skapa                  

verktyg som vi kan använda för att analysera våra empiriska resultat. Vi har valt särdragen;               

organisatoriskt profilsökande/revirbevakande konkurrens, politiskt samförstånd, ledarskap samt       

sekvenskedjor och samtidighetslänkar. Dessa fyra ser vi som relevanta att använda oss av kopplat till               

tidigare forskning i vilken framgår att det historiskt funnits ett mått av maktkamp/konkurrens             

(Wiklund 2018, Olsén 2014) såväl som otydlighet i rollfördelningen (Lagerdahl 2010, Olsén 2014)             

mellan myndigheterna, men också brister avseende operativ koordinering och         

informationsöverspridning dem emellan (Wiklund 2018). En tidigare statlig utredning belyser också           

den historiska spänningen som finns politiskt avseende nyttjandet av Försvarsmaktens resurser annat            

än mot yttre hot mot Sverige (SOU 2005:70). 

 

Anledningen till att vi valt att ta vår utgångspunkt i en teori om nationell krishantering är att en av                   

nationalstatens absolut viktigaste och mest centrala uppgifter är att skydda den egna befolkningen,             

ytterst mot ett väpnat angrepp. Då denna uppgift för staten är så pass central borde den därför också                  

rimligen få ett stort genomslag i politiska beslut om hur statens resurser (myndigheter) ska organiseras               

för att på bästa möjliga sätt kunna hantera den samma. 

 

Organisatoriskt profilsökande/revirbevakande konkurrens 

Organisatoriska meningsskiljaktigheter ökar i händelse av en kris men dessa konflikter når sällan             

allmänhetens ljus då aktörerna i största möjliga utsträckning hanterar dessa i slutna små             

beslutsgrupper (Sundelius m.fl. 2002 s. 153). Sundelius konstaterar att “ de politiskt ansvariga har ofta              

uppvisat en benägenhet att delegera det reella beslutsfattandet i akuta krislägen till mer             

sakområdeskompetenta understrukturer” (Sundelius m.fl. 2002, s. 156). I en internationell jämförelse           

är de svenska politikernas stora förtroende för sina underordnade myndigheters omdöme kring hur de              

operativt avser hantera krissituationen unik. Detta förutsätter dock att det finns tydliga roller och              

mandat mellan olika myndigheter så att “rätt” myndighet vet att agera och att denna därmed även                
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erhåller acceptans från övriga aktörer för sitt ledarskap. I undersökta exempel var det i två av fallen                 

tydligt vem som “tog befälet”. Vid U137 var det Överbefälhavaren och vid valutakrisen var det               

Riksbankschefen. I fallet med Tjernobyl var det inte en lika tydlig rollfördelning varför flera              

myndigheter “konkurrerade” om “ledartröjan”. Detta försvårades ytterligare av att endast experter           

hade kunskap nog att förstå omfattning och innebörd av krisen, vilket gjorde att politikerna i stor grad                 

var hänvisade till just dessa experters råd. 

 

På grund av Sveriges förhållandevis lilla statliga förvaltning ser Sundelius att den politiska ledningen i               

större grad är öppen för improvisationer. Rivalitet och konkurrens mellan myndigheter finns i svensk              

förvaltning men vår relativa småskalighet verkar samtidigt göra att rivaliteten mellan aktörer inte är              

lika omfattande som i länder med stora myndigheter som var för sig i många fall besitter samma                 

förmågor (Sundelius m.fl. 2002, s. 157). 

 

Operationalisering; För att detta särdrag ska anses vara uppfyllt i denna studie ska tecken på ett                

organisatoriskt profilsökande och en revirbevakande konkurrens mellan Försvarsmakten och         

Kustbevakningen inte förekomma eller i vart fall inte uppfattas som negativt i Regeringskansliet. 

 

Politiskt samförstånd 

I motsats till andra nationer, och då främst USA, finns i Sverige en tradition av politiskt samförstånd                 

vid säkerhetspolitiska kriser grundad på synen om neutralitet. Även i kriser som traditionellt inte är av                

säkerhetspolitisk karaktär är tendensen att involvera oppositionen och därmed skapa större acceptans            

för fattade beslut. Sundelius menar dock att man ska vara medveten om att detta innebär att man “ ...                  

effektivt tystar opposition och media ” (Sundelius m.fl. 2002, s. 151). “Skapandet av en gemensam              

politisk plattform tycks alltså vara en typisk svensk metod för att undanröja potentiella problem av               

ideologisk/partipolitisk art” (Sundelius m.fl. 2002, s. 153). Denna samsyn innebär också en tydlig             

signal ner mot berörda myndigheter om ett brett mandat för dem att agera utifrån. 

 

Operationalisering; För att detta särdrag ska anses vara uppfyllt i denna studie ska erforderligt              

författningsstöd och i förlängningen politisk acceptans för att använda Försvarsmaktens resurser till            

stöd för andra myndigheter för lösande av större kriser som traditionellt sorterar under civila              

myndigheter finnas. 

 

Ledarskap 

Avseende ledarskap konstaterar Sundelius att i de tre fallen har de befattningshavare som initialt              

agerat varit noga med att snarast därefter söka acceptans och stöd hos den politiska ledningen. Denna                
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trend är ökande i takt med omfattningen av potentiella konsekvenser av fattade beslut. Trenden från               

den politiska ledningen är att ge underlydande aktörer stor tillit och frihet. Vidare konstateras att den                

tidigare så tydligt definierade och skilda fördelningen mellan myndigheter nu har luckrats upp med              

betydligt mer diffusa och överlappande områden vilket försvårar styrningen av myndigheterna. 

 

Operationalisering; För att detta särdrag ska anses vara uppfyllt i denna studie ska dagens              

rollfördelning mellan Försvarsmakten och Kustbevakningen, samt politisk styrning och kontroll av de            

samma, vara tydliga och efterlevas. 

 

Sekvenskedjor och samtidighetslänkar 

Det framstår tydligt i de undersökta fallen att vi delvis själva formar krisen genom de beslut som                 

fattas. Utifrån fattade beslut kan sägas att en slags snöbollseffekt skapas. Positivt är att vi därmed kan                 

styra ett förlopp men negativt är att vi blir låsta att hantera uppkomna effekter, även oförutsedda, av                 

tidigare fattade beslut. Ett annat fenomen som är svårt att hantera är när händelser sker samtidigt. Vad                 

är motivet? Sker fenomen A och B oberoende av varandra eller finns ett sammanhang och större syfte. 

 

Operationalisering; För att detta särdrag ska anses vara uppfyllt i denna studie ska delgivning av               

information mellan Försvarsmakten och Kustbevakningen ske i erforderlig omfattning och inte           

begränsas av deras respektive förvaltningsuppgifter och kulturer eller av stuprörshantering då           

myndigheterna i dagsläget sorterar under olika departement. 

3 Metod 
Denna empiriska forskningsstudie genomförs som en kvalitativ fallstudie i vilken vi utgår från en och               

samma kontext (Esaiasson m.fl. 2017, s. 109), den statliga utredningen SOU 2012:48. Den             

vetenskapliga ansatsen som helhet är abduktiv till sin karaktär. Analysmetoden är induktiv då vi i den                

tar vår utgångspunkt i insamlad empiri medan slutsatsdiskussionen är deduktiv då vi där tar vår               

utgångspunkt i valda teorier för att därmed kunna säga något om samhällsmässiga fenomen utanför              

just detta fall. 

 

Då synsättet, och därmed vald analysmetod, är poststrukturellt i denna studie kommer vi inte ur ett                

positivistiskt perspektiv kunna hävda “bevis” för bakomliggande orsaker utan endast föra resonemang            

och argumentera för våra slutsatser. För att skapa så säker kunskap som möjligt så kommer såväl teori                 

som empiri att nyttjas och jämföras mot varandra. 
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3.1 Avgränsningar 

I syfte att analysera de underliggande motiven till vald organisering av Sveriges sjöförsvar kommer              

denna studie att analysera utredningen Maritim Samverkan SOU 2012:48. Denna analys kommer att             

genomföras med hjälp av Carol Bacchis “What´s the problem represented to be”-metod (beskriven             

längre fram i metodkapitlet). Utgångspunkten kommer att vara det politiska perspektivet, inklusive            

tjänstemän på Försvarsdepartementet, varför en djupare analys av de olika myndigheternas egna            

uppfattningar inte kommer att ske. 

3.2 Design 

Vi har i denna studie valt att genomföra en kvalitativ studie i form av en kritisk analys av text                   

kompletterad med en samtalsintervju. Med en kritisk analys avses här inte att finna felaktigheter utan               

om att “ ta avstamp i språkets, idéernas, ideologiernas ellers diskursernas makt att sätta termerna för               

vad som är möjligt att tänka och därmed att göra”. (Esaiasson m.fl 2017, s. 214). Specifikt nyttjas                 

WPR-metoden, beskriven nedan.  

 

“Samtalsintervjuerna ger goda möjligheter att registrera svar som är oväntade. En av de stora              

poängerna är också möjligheterna till uppföljning” (Esaiasson m.fl. 2017, s. 260), och det är just så                

som samtalsintervjun nyttjas i denna studie, dvs för att komplettera samt skapa ökad tillförlitlighet och               

förståelse för resultatet i gjord WPR-analys. Intervjumetoden som nyttjas är en halvstrukturerad            

intervju av en informant. 

 

Vi avser att använda oss av såväl textanalys som intervju i vårt arbete att bevara våra tre                 

forskningsfrågor. De olika metoderna har dock inneboende begränsningar i möjligheten att besvara            

frågorna varför de olika metoderna passar mer eller mindre bra för att ge svar på respektive                

forskningsfråga.  

3.2.1 WPR-metod 

Metoden som valts för textanalysen nedan utgörs av Carol Lee Bacchis ”What’s the problem              

represented to be?” (Bacchi m.fl. 2016). Det är en kvalitativ metod som är framtagen för att specifikt                 

analysera policydokument. Den följer ett antal steg där man övergripande först tittar på ett              

policydokument eller delar av det och försöker se vilka problem som representeras utifrån de              

lösningar och självklara antaganden som beskrivs i texten. Man jobbar sedan vidare längs stegen med               
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det man kommer fram till och landar då i ett antal teman eller grupperade representationer samt                

eventuella effekter av dessa. 

 

Utgångspunkten i i WPR-metoden är att all politik syftar till att vara en lösning på ett problem och                  

därmed säger representationen av problemet i en text något om själva sammanhanget,            

problemrepresentationen samt den eller dem som författar den. WPR-metoden försöker genom att            

använda sju steg djupare penetrera var de föreslagna problemen skapats och vad de står för. Att även                 

komma åt det outsagda och dolda finns med i metoden då Bacchi talar om “silences” - tystnader i                  

texter och problemrepresentation.  

 

Vi har i denna studie valt att använda steg 1 till och med 5 i WPR-metoden då vi bedömer att vi                     

genom detta kommer kunna besvara våra forskningsfrågor. Steg 6 söker i första hand svar på hur man                 

kan förändra eller ersätta aktuell problemrepresentation, något som vi inte avser söka svar på i denna                

studie, varför vi lämnar det steget där hän. Inte heller det sjunde steget, att applicera WPR-metoden i                 

skapandet av sina egna policydokument, är aktuellt i denna studie. 

 

Det första av stegen innebär just att ta reda på vilka problem som representeras genom de förslag som                  

läggs fram “What is the problem represented to be?” vilket vi översatt till “Hur representeras               

problemet?” Rent konkret innebär metoden att successivt jobba sig igenom texten och göra närmast en               

tematisering på vad de olika lösningarna som läggs fram i texten representerar. Exempelvis kan man               

om många lösningar handlar om att “öka samverkan” se att problemet kan vara “brist på rationalitet                

inom statsförvaltning” men kan säkert sägas representera en frustration kring effektivitet etc. Metoden             

i första steget blir att först gå igenom delar av dokumentet med ovan nämnda synsätt för att sedan                  

gruppera de problem som analyserats fram och se om de kan sägas vara samma som i de andra                  

delarna. Därmed kan man säga något om helheten och vilka problem som representeras. 

 

Det andra steget i WPR-metoden kallas “What presuppositions or assumptions underlie the            

representation of the problem? vilket vi översatt till “Vilka förutfattade meningar och antaganden             

ligger bakom problemrepresentationen”. Här söker vi efter det som uppfattas som självklart för             

författaren och det som författaren antar är självklart för mottagarna av utredningen. Vid genomgång              

av de framtagna problemrepresentationerna får man då söka efter det som inte sagts utan förutsätts,               

och försöka lista dem för att göra dem tydliga. Då kan även här ett mönster ses och skapa en intressant                    

ingång för djupare frågeställningar inför exempelvis en intervju med berörd författare eller mottagare             

av dokumentet och därmed se om problemrepresentationen uppfattas på samma sätt. Ett exempel kan              
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vara att vid problemrepresentationen “brist på samverkan” kan ett förutfattat antagande vara en             

“övertro på att samverkan löser alla problem”. 

 

Steg tre i WPR-metoden är att ta reda på “How has the representation of the problem come about?”                  

eller översatt “Hur har problemrepresentationen skapats?”. I detta steg får man gå till tidigare              

forskning samt teorier kring globala och nationella politiska strömningar samt statsvetenskaplig teori            

för att visa på sambanden mellan det texten i dokumentet beskriver och rationaliteter och              

irrationaliteter i förvaltning. Historiska unika händelser kan ha påverkat ett lands syn på vad som är                

problematiskt i sättet att genomföra förändringar i sin förvaltning. I Sverige tas exempelvis ofta              

skotten i Ådalen upp politiskt som ett hinder eller skydd (beroende på politisk tradition) för att låta                 

militär ta sig an civila eller angränsande uppgifter. Detta kan anses av vissa som ett exempel på varför                  

en lösning i ett dokument bygger på en problemställning som skapats och som kan sägas vara unik i                  

sin politiska låsning långt efter händelserna skett. 

 

Det fjärde steget i WPR-metoden är att analysera “What is left unproblematic/silenced in the              

representation of the problem? eller “Vad är outtalat? Vilka aspekter tas inte upp i              

problemrepresentationen? Vilka tystnader finns där?”. Detta steg kan vara ett av de svårare då det               

kräver en hel del insikt i sakfrågorna och dess politiska “känsligheter”. Dessa är ju av sin natur svåra                  

att fånga annat än vid tidigare forskning samt antaganden som möjligen kan bekräftas av de som varit                 

inblandade i textproduktionen via intervjuer. Exempel kan vara just ovan nämnda “skotten i Ådalen”.              

En politiskt känslig fråga som länge lade ett moratorium på frågan om militär kunde användas på                

andra sätt än just försvara oss mot ett yttre angrepp. 

 

Steg nummer fem hanterar “What effects (discursive, subjectification, lived) are produced by this             

representation of the “problem”?” vilket vi översatt till “Vilka effekter (diskursiva, materiella)            

produceras av problemrepresentationerna?”. Då ämnet samt texten som vi analyserar inbegriper           

myndigheter, organisationer och andra storheter som inte låter sig beskrivas i former av subjekt på               

samma sätt som människor och deras roller, valde vi att lämna “subjectification” därhän och fokusera               

på de diskursiva samt materiella effekterna. Diskursiva effekter skulle exempelvis kunna vara:            

“Problem med självbild hos personal när deras yrkesidentitet förändras vid en föreslagen            

sammanslagning av myndigheter”. Materiella effekter skulle i samma exempel vara “omarbetning av            

författningar/lagrum vid en föreslagen sammanslagning av myndigheter”. 

 

Sammantaget ger arbetet med WPR-analys resultat med grupperade teman, antaganden som tarvar            

mer fördjupning via intervjuer eller mer forskning. Vi kommer använda metoden för att analysera              
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SOU 2012:48 för att se om den kan svara på våra forskningsfrågor samt ge ett underlag för djupare                  

analys inför intervjun med den informant vi valt ut. 

3.2.2 Halvstrukturerad intervju 

Vårt syfte med intervjun är att nå en djupare insikt om de bakomliggande problematiseringar som               

framkommit vid WPR-analysen av SOU 2012:48. Fokus för intervjun är på steg två och tre i                

WPR-metoden, dvs att få en djupare förståelse för “vilka förutfattade meningar och antaganden som              

ligger bakom problemrepresentationen” samt “hur har problemrepresentationen skapats?” Vi har valt           

att använda oss av en halvstrukturerad intervju (Hjerm m.fl. 2014, s. 150). Informanten är en opolitisk                

tjänsteman som även är den utredare som ligger bakom den SOU som vi valt att göra vår WPR-analys                  

på.  

 

Den halvstrukturerade samtalsintervjun tar sin utgångspunkt i resultatet av WPR-analysens andra steg            

“Vilka förutfattade meningar och antaganden ligger bakom problemrepresentationen”. En         

intervjuguide baserad på dessa teman, innehållandes såväl tematiska frågor som uppföljningsfrågor           

och direkta frågor togs fram (Esaiasson m.fl. 2017, s. 274). 

 

Då syftet med intervjun är att erhålla en djupare förståelse av resultatet av tidigare genomförd               

WPR-analys så har vi valt att nyttja metoden att koda och tematisera (Hjerm m.fl. 2014, s. 34-43). Att                  

nyttja metoden med kodning och tematisering vid diskursanalyser (vilka kan anses ha samma strävan              

som policyanalys att upptäcka effekterna av texten/intervjun) kan dock ifrågasättas eftersom man            

genom kodning och tematisering endast analyserar vad som faktiskt står skrivet i transkriberingen och              

inte kommer åt effekterna av vad texten (intervjun) producerar (Johannessen m.fl 2003, s. 118). Men               

med tanke på att aktuellt syfte med intervjun i denna studie är att nå en djupare förståelse av redan                   

genomförd WPR-analys bedöms vald metod som lämplig.  

3.3 Material, urval och källkritik 

Beträffande urval så har aktuellt källmaterial valts utifrån närhetsprincipen. SOU 2012:48 Maritim            

samverkan kan i detta sammanhang ses som en källa med hög validitet då den varit ett centralt                 

ingångsvärde i efterföljande politiska beslut. Man skulle kunna argumentera för att utredningen de             

facto är sju år gammal och därmed inte längre fullt ut äger sin giltighet vilket i förlängningen skapar                  

en sämre validitet. Vi vet att flera politiska beslut har fattats sen dess (varav vissa kortfattat redogjorts                 

för inledningsvis i denna uppsats). För att hantera detta kompletterar vi genomförd WPR-analys av              

SOU 2012:48 med en intervju med en central informant. 
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I grunden belyser denna studie ett klassiskt statsvetenskapligt problem, nämligen hur           

styrning/organisering av offentlig förvaltning ska ske. Denna studies specifika inriktning är på statens             

styrning av sjöförsvaret, men med anledning av att dagens hotbild blivit betydligt mer mångfacetterad              

innebär detta att vi inte kan betrakta Försvarsmakten och Kustbevakningen som solitärer då de i               

många situationer behöver samverka med andra myndigheter för att lösa uppkomna situationer. Vi             

menar att det därför är centralt att sätta dem i en kontext med övriga myndigheter. Det är med detta                   

som bakgrund som vi ser att SOU 2012:48 är av stor vikt då den tar ett helhetsgrepp om den statliga                    

maritima verksamheten. SOU 2012:48 har även varit en central utgångspunkt för efterföljande            

politiska beslut. Därav att vi väljer att genomföra WPR-analys av detta dokument.  

I stället för att genomföra WPR-analys på flera dokument har vi valt att komplettera analysen av SOU                 

2012:48 med intervju av en adekvat informant. Detta då vår bedömning är att antalet dokument som                

skulle behövas göra WPR-analys på annars skulle bli för omfattande. 

 

Rörande informanten så innehar denne en central befattning inom det försvarspolitiska området varför             

han kan betraktas som en väl insatt informant . Att betänka är dock att trots att han är en opolitisk                   8

tjänsteman så är han färgad av sin egen åsikt och den omgivning han jobbar i. Detta gör att han i viss                     

mån kan ses såväl som informant som respondent, vilket gör att principen om att erhålla teoretisk                

mättnad är applicerbar (Esaiasson m.fl. 2017, s. 237). Inom ramen för denna studie har vi inte haft                 

möjlighet att intervjua flera tjänstemän eller politiker varför vi anser att vi inte kan hävda teoretisk                

mättnad. Genom att intervjua en väl insatt sakkunnig tjänsteman anser vi dock att effekterna av detta                

har mildrats. 

 

När det gäller validitet och reliabilitet så är dessa inte okomplicerade att koppla till kvalitativa               

metoder. Självklart behöver även dessa metoder ha en tydlig koppling mellan teoretiska definitioner             

och operationella indikatorer, dvs god validitet, men i den kvalitativa forskningen kan man snarare              

tala om att ha krav på bl.a. pålitlighet och trovärdighet (Hjerm m.fl. sid 82-83). Detta ställer därför                 

höga krav på oss att i denna studie vara tydliga med referenser och utgångspunkter i vår                

slutsatsdragning, då det ytterst är våra bedömningar som ska kunna granskas. För att öka              

trovärdigheten har vi använt oss av en informant, med vilken vi diskuterat resultatet av genomförd               

WPR-analys. 

 

8 Informanten är Departementsråd på Försvarsdepartementet och heter Jan Hyllander. Hyllander har en lång 
bakgrund inom det försvarspolitiska området. Hyllander är även den person som på uppdrag av Regeringen 
ledde SOU 2012:48 Maritim Samverkan. 
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Den eventuella partiskhet som kan finnas ligger i det uppenbara vad gäller vilken myndighet              

författarna själva tillhör och har till del påverkat ämnesvalet, dock med en medvetenhet om den egna                

rollen. Författarna har båda sin anställning i Försvarsmakten (Marinen). Författarnas förförståelse           

innebär å andra sidan att vi har kunnat tränga djupare in i valt dokument och kunnat sätta det i en                    

fackmässig kontext på ett sätt som annars inte varit möjligt. 

3.4 Etik 

I samband med textanalys av SOU 2012:48 har inga särskilda etiska överväganden skett. Källorna              

omfattas av offentlighetsprincipen varför inga “tillstånd” har sökts för att nyttja dessa. Kravet på              

intersubjektivitet är dock självklart vid presentationen av analysen. 

 

Innan informanten intervjuades så informerades han övergripande om syftet med denna studie, om att              

deltagandet var helt frivilligt, att vi avsåg att spela in samtalet och efterhörde om han accepterade att                 

bli citerad i denna uppsats. För att få möjlighet till så “fria samtal” som möjligt, allt i syfte att finna                    

det outtalade/onämnbara, så skedde en överenskommelse med informanten om att genomförd           

transkribering mailas till honom för godkännande innan vi citerar honom i denna uppsats. 

4 Analys av Empiri 
Nedan presenteras först insamling och analys av den kritiska textanalysen och därefter av intervjun.              

Kapitlet avslutas med en samlad analys av empirin mot vald teori. 

4.1 WPR-analys av SOU 2012:48 

Under följande rubriker beskrivs varje del i WPR-analysen av SOU 2012:48. Analysen presenteras             

kronologiskt utgående från steg 1 till och med 5 som den beskrivs av Bacchi. 

4.1.1 Hur representeras problemet?  

I detta första steg analyserades utredningens tio konkreta förslag om hur regeringen bör gå vidare med                

att utveckla statens maritima resurser. De lösningar som presenteras i utredningen är kortfattat: att              

sjöverkande myndigheters operativa resurser merutnyttjas i större utsträckning, att sjöverkande          

myndigheters infrastruktur samordnas i större utsträckning, att de sjöverkande myndigheterna          

utvecklar samverkan med koppling till bland annat kompetensförsörjning och utbildning av personal,            

att myndigheternas samverkan kring sjöövervakning och sjöinformation vidareutvecklas, att de          
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sjöverkande myndigheterna utvecklar samverkan kring investeringsplaner, att ett råd för maritim           

samverkan (MARSAM) inrättas för att bidra till statens strategiska överblick, att regeringen bör             

överväga förändrat huvudmannaskap för sjö- och flygräddningen, att regeringen bör överväga att            

skapa ett samlat sjöförsvar som inkluderar både Kustbevakningen och Marinen, att sjöverkande            

myndigheters personal och materiel inkluderas i försvarsplaneringen för krig och höjd beredskap och             

slutligen att regeringen ser över möjligheterna att komplettera och förtydliga relevanta förordningar i             

syfte att främja samverkan och effektivare resursutnyttjande. Problemrepresentationen som         

WPR-analysen av lösningarna visar är: 

 

Brister i samordning 

En problemrepresentation som framträder efter analys utifrån de presenterade lösningarna är att            

svenska maritima myndigheter inte i tillräcklig grad samverkar samt att de inte kommunicerar inför              

olika verksamheter där en samhällelig vinst skulle kunna uppstå. Ett exempel är att två eller flera                

myndigheter genomför liknande verksamheter men inte tar hänsyn till varandras behov gällande till             

exempel att ha beredskap för flygräddning när den andra myndigheten flyger (SOU 2012:48, s. 88).               

Samordningen mellan myndigheter med liknande verksamhetsområde har därmed brister. 

 

Ineffektivt nyttjande av resurser (ekonomisk och operativt) 

Om myndigheter har delvis överlappande verksamheter eller har parallella verksamheter av samma            

unika natur är problemrepresentationen ett ineffektivt utnyttjande av dyra statliga resurser. En            

ekonomisk ineffektivitet är exempelvis att parallella upphandlingar för logistikstöd genomförs där           

ekonomiska vinster kunnat ske om det skedde som en upphandling (SOU 2012:48, s.74, 75). Ett               

exempel på operativ ineffektivitet är att Kustbevakningens fartyg sjöövervakar i samma område som             

Försvarsmaktens och ett annat område av intresse lämnas oövervakat (SOU 2012:48, s. 34, 83). 

 

Ej lämpligt med privata aktörer i samhällsviktig verksamhet 

Samhällsviktig verksamhet har som tradition bedrivits genom statliga myndigheter, landsting och           

kommuner. Tidigare politiska privatiseringsvåg har även påverkat organiseringen av dessa          

verksamheter och där utredaren framförallt ser lösningar för att komma bort från problem som detta               

skapat. Problemrepresentationen utgår utifrån lösningen kring flyg-och sjöräddning där lämpligheten          

ifrågasätts och representeras av att denna samhällsviktiga tjänst inte kan vara beroende av om en               

privat aktör kan gå i konkurs och verksamheten stoppas (SOU 2012:48, s. 72, 88). 

 

Bristande insikt i andra myndigheters uppgifter och behov 
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En tydlig problemrepresentation i utredningen är att det finns bristande insikt i vad andra              

myndigheters verksamheter och behov är. Den svenska organiseringen med självständiga myndigheter           

beskrivs ofta i samhällsdebatt och litteratur med stuprörsmetaforen där den ena myndigheten            

självständigt agerar utifrån de regleringar och styrningar den fått uppifrån utan att ta hänsyn till               

sidoordnade myndigheters verksamhet. I detta fall kan denna bristande insikt manifesteras genom            

lösningen där utredaren föreslår ett samverkansråd (MARSAM) för att komma runt denna            

problematik (SOU 2012:48, s. 86). 

 

Ineffektiv myndighetsstruktur givet dagens omvärldsläge 

Att myndigheter är ineffektivt organiserade eller dåligt förberedda för kris och krig har konstaterats              

genom flera statliga utredningar (SOU 2012:48, s. 15-22) och med det försämrade säkerhetsläget i              

omvärlden samt den vidgade säkerhetsbilden har särskilt myndigheterna i utredningen en bristande            

organisering för att fungera effektivt i kris och krig (SOU 2012:48, s. 94) visat sig vara en                 

problemrepresentation utifrån lösningen att vilja samla myndigheter till ett sjöförsvar. 

 

Författningsmässiga styrningar begränsar operativ effekt 

Att militära medel inte ska användas i civila uppgifter hindras till del av författningar och regleringar.                

Att dessa står i vägen för att uppnå full operativ effekt är en problemrepresentation som kommit fram                 

från utredningens lösningar på förslag att lösa upp eller förändra dessa regleringar (SOU 2012:48, s.               

96, 98-99). 

 

Behov att stärka den maritima frågan 

Detta är en av själva förutsättningarna med hela utredningen. Att de myndigheter som verkar på den                

maritima arenan har en unik arena med speciella krav och förutsättningar vilken behöver ses på ur just                 

detta perspektiv. Behovet att stärka den maritima frågan genom stärkandet och lösningar på de              

maritima myndigheternas utmaningar kan sägas vara en problemrepresentation av att detta område är             

försummat (SOU 2012:48, s. 7). 

4.1.2 Vilka förutfattade meningar och antaganden ligger bakom 

problemrepresentationen. 

I detta steg har vi försökt att genom textanalys titta på det som utredningen antar att mottagarna redan                  

tror eller outtalat ställer upp på som bakgrund till problemrepresentationen.  

 

Tilltro på ekonomiska vinster vid föreslagna rationaliseringar 
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En tro på att vinster uppstår ekonomiskt vid föreslagna rationaliseringar kan anses vara en förutfattad               

mening som utredningen förmedlar genom sina lösningar om samverkan kring investeringsplaner           

(SOU 2012:48, s. 84) och den vid WPR-analys framtagna problemrepresentationen om ineffektivt            

nyttjande av resurser.  

 

Tilltro på att samverkan är “svaret på alla problem” 

Det finns starka indikatorer på att detta kan vara ett outtalat antagande då lösningarna som levereras i                 

utredningen nästan alla handlar om ökad samverkan (SOU 2012:48, s.71) vilket då kan sägas vara en                

indikator på att problemrepresentationen är att det genomgående är för lite samverkan mellan             

myndigheterna. 

 

Kustbevakningen lättare att förändra än Försvarsmakten 

Genom att se på lösningen på problemrepresentationen om ineffektiv myndighetsstruktur, att           

Kustbevakningen som myndighet på lång sikt borde uppgå i Försvarsmakten (SOU 2012:48, s.             

93-95), skulle man kunna hävda att en förutfattad mening är att Kustbevakningen är lättare att               

förändra än Försvarsmakten. Detta skulle kunna grunda sig i ett annat antagande om att              

Kustbevakningen är en ung myndighet vilken då förutsätts vara lättare att organisera om än              

Försvarsmakten som är mycket äldre (SOU 2012:48, s. 27). 

 

Försvarsmakten får inte användas mot egna befolkningen eller civila/polisiära uppgifter 

Att Försvarsmakten inte får användas för traditionellt civila uppgifter kan sägas vara något som              

utredningen antar att mottagarna ser. Detta är ju både föreskrivet men har också en stark men tyst                 

tradition i svensk politik (SOU 2005:70 sid.58-59). Problemrepresentationen med att författningar           

begränsar operativ effekt utgår ifrån lösningen att se över regleringar just inom detta område. 

4.1.3 Hur har problemrepresentationen skapats? 

Då ämnesområdet inte har studerats över en längre tid utan bara i ett specifikt dokument är det svårt                  

att finna trender. Vi kommer istället att använda oss av intervjusvar samt tidigare             

samhällsvetenskaplig forskning för att försöka finna svaret på detta steg. Två övergripande skäl till              

hur problemrepresentationen skapats anser vi oss kunna identifiera genom WPR-metoden i           

kombination med tidigare forskning. 

 

Förändrad omvärldsbild ställer nya krav  

Dagens hotbild som staten har att hantera har förändrats och blivit allt mer mångfacetterad vilket gjort                

att myndigheterna tillförts nya uppgifter. Nya uppgifter tillförs även som en konsekvens av den ökade               
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globaliseringen vilket inneburit att mer och mer behöver lösas tillsammans med utländska aktörer             

(SOU 2012:48, s. 13-15, Rothstein m.fl. 2010, s. 31-32). Omfattningen av olika hot att hantera och att                 

vi numera också har att hantera en ständigt pågående och flytande konfliktskala redan i fredstid, gör                

att flera myndigheter nu har överlappande uppgifter. Sammantaget leder denna komplexa bild till att              

det blir allt svårare för den politiska ledningen att kritiskt granska sina myndigheter och effektivt styra                

dem. Variationen av hot och att olika myndigheter sorterar under olika departement försvårar             

ytterligare. (SOU 2012:48, s. 7). 

 

Krav på effektivitet i statlig förvaltning 

Kontinuerliga rationaliseringskrav på statlig förvaltning är en process vars rot kan finnas i det s k                

granskningssamhället (Rothstein m.fl. 2010, s. 189). Utökade krav på myndigheters effektivitet har            

tidigare skapat tro på att det privata sektorns sätt att styra och organisera företag skulle kunna vara                 

tillämpbart även på statlig förvaltning. New Public Management, NPM som rörelsen kallas vann mark              

under 1980 som ett svar på statens byråkratisering samt efterfrågan av insyn och kontroll (Rothstein               

m.fl. 2010, s. 189). Man talar också om den marknadsstyrda förvaltningen där förvaltningen är en               

producent av service till medborgarna och där effektivitet är överordnat allt annat (Petersson 2013, s.               

17). Denna syn eller doktrin på hur statens förvaltning ska styras är inte allenarådande idag utan                

trenden har mattats av när erfarenheter om att vissa myndigheter eller statliga bolag i högre eller lägre                 

grad passar att styras med marknadsstyrd förvaltningssyn (Rothstein m.fl. 2010, s. 154, Petersson             

2013, s. 19). Dock lever effektivitetsbegreppet kvar då de flesta myndigheter har detta som krav i                

regleringsbrev samt att särskilda myndigheter har en specifik roll i att granska andra myndigheters              9

ekonomiska resultat och därmed effektivitet (Rothstein m.fl. 2010, s. 187). 

4.1.4 Vad är outtalat? Vilka aspekter tas inte upp i 

problemrepresentationen? Vilka tystnader finns där? 

Steg fyra i WPR-analysen är en av de svåraste rent empiriskt då den handlar om det som inte är                   

skrivet någonstans men som kan anas eller diskuterats i andra sammanhang. Vi har här valt att                

beskriva vår diskussion och analys kring två begrepp som kan anses vara osynliga eller tysta. Den                

första angående Kustbevakningens folkrättsliga status nämns också i intervjun med utredaren medan            

Ådalen-effekter nämnts i offentlig utredning enligt nedan. 

 

Kustbevakningens status folkrättsligt 

9 Ekonomistyrningsverket, Riksrevisionen 
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Att Kustbevakningens personals folkrättsliga status kan ändras i händelse av krig i aspekten             

kombattant/icke-kombattant är något som inte är uttalat i problemrepresentationen. Om          

Kustbevakningens personal underställs Försvarsmakten i höjd beredskap eller krig kan dess personal            

rent folkrättsligt bekämpas av en motståndare då de blir kombattanter. Detta har potentiellt en stor               

effekt på organisationen Kustbevakningen och dess anställdas syn på att eventuellt uppgå i             

Försvarsmaktens organisation där i princip samtlig personal är kombattanter. Likaså är frågan om             

riskerna som kan uppstå för den del av Kustbevakningen som inte uppgår i Försvarsmakten i händelse                

av höjd beredskap eller krig inte uttalade. Kan en motståndare skilja på den del av Kustbevakningen                

som inte är kombattant och den som är underställd Försvarsmakten? 

 

Eventuella “Ådalen-effekter” - den inofficiella styrningen att militära myndigheter inte får agera mot             

medborgarna och de civila inte skall befatta sig med militära ting. 

Effekten av Ådalen-händelsen på svensk politik är svår att värdera men har studerats bl a i                

Stödutredningen (SOU 2005:70). Detta är dock en tystnad i utredningen och problemrepresentationen            

men kan antas ha stor påverkan på hur man närmar sig ett problem som exempelvis en eventuell                 

sammanslagning av den civila myndigheten Kustbevakningen med den militära myndigheten          

Försvarsmakten. Att situationer som krockar med “Ådalen-logiken” skulle kunna uppstå vid en            

sammanslagning är lätt att se i exemplet att den nya sammanslagna myndigheten skulle genomföra              

civila eller polisiära uppgifter (som Kustbevakningen har idag) men i en militär kostym. Detta är               

oproblematiserat och skälen är till sin natur troligen att ämnet fortfarande har en politisk tradition av                

att vara känslig. Dock med viss uppluckring inom andra närliggande områden som t ex den nya lagen                 

om Försvarsmaktens stöd till Polisen i händelse av terrorangrepp. Hur stor påverkan denna effekt eller               

tystnad har i vår studerade SOU är svårt att bedöma och kan nog närmare endast besvaras genom                 

intervju med författaren. 

4.1.5 Vilka effekter produceras av problemrepresentationerna? 

I WPR-analysen tittade vi på de olika effekter som problemrepresentationerna ger. Fokus är som              

metoden anvisar på de politiska effekterna som nedan är uppdelade i diskursiva och materiella.  

 

Diskursiva effekter: 

 

Maktkamp och konkurrens mellan myndigheter 

En uppenbar effekt av problemrepresentationerna utifrån de lösningar som anges av utredaren är att              

maktkamp och konkurrens förstärks mellan de myndigheter som ser sig agera inom samma område.              

Särskilt om problemrepresentationen är ineffektiv myndighetsstruktur. Detta kan uppfattas som att den            
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egna myndighetens verksamhet är under lupp vilket i sin tur skulle kunna vara skäl för agerande som                 

ökar konkurrens eller maktkamp. 

 

Ekonomisk och förvaltningsmässig rationalitet kan innebära konflikt med operativ handlingsfrihet  

Att problemrepresentationen kring ineffektivt utnyttjande av resurser löses genom rationaliseringar          

skulle kunna få negativa effekter i operativ handlingsfrihet kan förklaras som att diversifiering av              

uppgifter som uppstått exempelvis vid en sammanslagning av myndigheter eller uppgifter låser vissa             

resurser i en verksamhetsriktning när de i fallet innan rationaliseringen var mer fria. Detta gäller               

särskilt sån verksamhet som behandlar samhällsviktiga resurser som står i beredskap. Man tvingas             

kompromissa vilken uppgift som är viktigast när man tillförs fler. 

 

Konkurrens/kulturskillnader mellan och inom myndigheter vid större förändringar 

Effekten av svårigheten att samordna verksamheter hos olika myndigheter beroende på           

kulturskillnader kan vara särskilt tydlig om man som tjänsteman i en myndighet uppfattar sig själv               

vara något väsensskilt jämfört med sin motsvarighet i en annan myndighet. Då kan krockar och               

onödiga missförstånd uppstå. Att se sig själv som civil eller militär tjänsteman kan innebära olika sätt                

att närma sig en uppgift eller ett problem i samverkan - oavsett om detta sker på högre eller lägre nivå                    

inom en myndighet. Även inom en myndighet kan effekter uppstå av rationaliseringar eller             

sammanslagningar där den internkulturella bilden inte stämmer överens med nya uppgifter som            

tillförts. Exempelvis “Jag är militär - inte polis som ska stoppa båtfylleri”. Väl inarbetad              

myndighetskultur kan vara svår att förändra. 

 

Avståndstagande till New Public Management genom renodling av affärsdrivande verk resp           

anslagsfinansierade myndigheter samt avveckling av privata aktörer 

En effekt av problemrepresentationen med att det inte är lämpligt med privata aktörer är att budskapet                

om olämpligheten i att använda privata företag som leverantör av statlig säkerhet uppmärksammas             

och detta förändras mot en uppdelning där anslagsfinansierade verk och myndigheter får dessa             

uppgifter och de affärsdrivande verken blir mer av leverantörer av förvaltningsuppgifter. Idag är t ex               

Sjöfartsverket affärsdrivande och hade tidigare upphandlat en privat aktör för          

helikopter-sjöräddningsförmågan. 

 

Kräver ny syn från allmänheten (politiker) av Försvarsmaktens och Kustbevakningens roller           

(“civilisering” av Marinen resp “militarisering” av Kustbevakningen).  

Att ett eventuellt arv gällande “Ådalen-problematiken” måste släppas i takt med att lagstiftningen             

mjukas upp angående uppdelningen gällande civila och militära statliga uppgifter kan få effekten att              
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allmänheten behöver vänja sig vid den nya synen samt att de politiska traditioner där detta lever                

starkare kommer behöva konfrontera den nya ordningen. 

 

Höjd status och medvetenhet om den maritima arenas betydelse och tillhörande problemområden 

Att utredningen utgår från uppdelningen eller skärningen i maritima myndigheter skulle i sig få              

effekten om höjd medvetenhet och status. Den maritima arenan kan ha unika egenskaper som              

definierar och avgränsar myndigheternas verksamhet och kan anses vara föremål för mer rationell             

samordning och samverkan. 

 

Materiella effekter: 

 

Möjliga svårigheter med samordning pga många olika aktörer (myndigheter) är inblandade. Stora            

krav på informationsdelgivning och administration. 

Konkreta effekter som måste hanteras är de förvaltningsmässiga krav som uppstår om ökad             

samordning blir lösningen på problemrepresentationen. För effektiv samordning krävs dessutom          

tydlighet i ledningsförhållanden och rollfördelning. Om detta inte tas om hand kan effekterna bli              

svårigheter i samordning. 

 

Mindre flexibilitet vid intecknande av egna resurser samt kamp om resurser  

Här resonerade vi kring operativa begränsningar som kan uppstå vid sammanslagning av myndigheter             

eller rationalisering av uppgifter. Om den ena myndighetens uppgiftsområde ökar på grund av annans              

myndighets behov av den resursen blir effekten naturligt att flexibiliteten går ner i utnyttjandet i de                

egna traditionella uppgifterna. Exempelvis skulle detta kunna bli fallet om t ex Försvarsmaktens             

helikoptrar blir ianspråktagna för den civila sjöräddningen. Även utan sammanslagning av           

myndigheter som arbetar med delvis överlappande eller liknande uppgifter skulle konkurrens kunna            

bli en effekt. Denna kamp är skadlig om resurserna upplevs som så begränsade att myndigheterna               

känner sig tvungna att agera på andras bekostnad. 

 

Risk för ineffektivitet och resursslöseri samt omstruktureringsproblem 

Alla stora organisationsförändringar som inte förberetts eller noga analyserats innan genomförande           

löper risk att bli ineffektiva, verkningslösa eller i värsta fall skadliga och kontraproduktiva gentemot              

det som var tanken från början. Dessutom påverkas myndigheter och organisationer utsatta för             

omstrukturering alltid i någon omfattning. I fallet med myndigheter som jobbar med samhällets             

beredskap eller säkerhet måste riskerna för att en sådan omstrukturering påverkar den operativa             
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effekten särskilt noga övervägas och balanseras i relation till eventuella rationaliseringseffekter i            

slutprodukten.  

 

De facto militarisering av Kustbevakningen samt författningsförändringar 

Vid en eventuell sammanslagning av Försvarsmakten och Kustbevakning kommer en självklar effekt            

vara en de facto-militarisering av Kustbevakningen (t.ex. avseende utbildning och utrustning) vilket            

kommer vara en utmaning på många plan vad gäller myndighetskultur, individuella övervägningar om             

det är vad man vill med sitt yrke samt folkrättsliga och författningsmässiga effekter. Vid förändringar               

och omorganiseringar av myndigheter följer ofta omskrivningar av författningar och lagrum. Detta            

skulle bli särskilt tydligt vid en eventuell sammanslagning av civila och militära myndigheter. 

 

Renodling av ansvarsområden och högre effektivitet 

En förväntad och önskad effekt av problemrepresentationer gällande ineffektivt nyttjande av resurser            

är att eventuella överlappande uppgifter renodlas och tydliggörs mellan myndigheter. Utredningens           

vilja är att långsiktigt nå en ökad effektivitet i statens maritima myndigheter och samspelet dem               

emellan. Detta är en förväntad effekt och samtidigt en förhoppning. 

4.1.6 Sammanfattning WPR-analys 

I denna korta sammanfattning kommer fokus att ligga på de möjliga effekter som vi har identifierat                

efter genomförd WPR-analys. Även de områden som vi inte fullt ut lyckats besvara med WPR-analys,               

utan avser att djupare analysera genom intervju, kommer att presenteras här. 

 

Flertalet av utredarens förslag går mot en fördjupad samverkan varför dagens negativa effekter             

riskerar att bestå. Detta då organiseringen av myndigheterna samt dagens sortering under olika             

departement i grunden är oförändrad. De större av oss identifierade möjliga negativa effekterna är risk               

för konkurrens mellan myndigheter och kamp om resurser med risk för begränsningar i statens              

samlade operativa förmåga. Även den idag divergerande synen på omfattningen av civil-militär            

samverkan och myndigheternas olika uppgifter riskerar ge en negativ effekt. Om myndigheterna och             

departementen å andra sidan kan överbrygga dessa olikheter så finns möjlighet till operativa vinster.              

Väljer politiker utöver förslagen om fördjupad samverkan även att besluta om en sammanslagning av              

Försvarsmakten och Kustbevakningen uppstår andra möjliga effekter, t.ex.        

omstruktureringssvårigheter pga olika förvaltningskulturella bakgrunder samt behov av        

författningsändringar och att Kustbevakningen de facto kommer att upplevas som en mer tydligt             

“militär” aktör i allmänhetens ögon. 
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I genomförd WPR-analys har vi inte fullt ut lyckats identifiera vilka förutfattade meningar och              

antaganden som finns eller hur aktuell problemrepresentation uppkommit. Detta är två områden som             

vi särskilt kommer att följa upp i den efterföljande intervjun. 

4.2 Analys av intervju 

Som beskrivits i redogörelse av vald metod har intervjufrågorna tagit sin utgångspunkt i gjord              

WPR-analys av SOU 2012:48 och där särskilt steg två och tre men även steg fyra. Då materialet redan                  

kan sägas vara en produkt av WPR-analysen och direkt kan härledas till resultatet av denna, valdes                

kodning och tematisering av materialet (se 3.2.2) för att passa de fyra utvalda särdragen i svensk                

krishantering (Sundelius m.fl. 2002) som beskrivs i teorikapitlet. I det fall något av de funna temana                

inte kunde appliceras eller finna sin hemvist under något av de fyra särdragen sorterades de in under                 

övrigt nedan. 

 

Organisatoriskt profilsökande/revirbevakande konkurrens 

Vid tematiseringen av intervjun framkommer flera exempel på temat att det finns pågående             

revirstrider både mellan myndigheter men också mellan departement för att äga frågor och få leda               

dessa. Informanten säger på en fråga rakt ut att det finns: 

 

“ett mått av revirstrider mellan oss på Fö (Försvarsdepartementet förf. anm), som slåss för              

helhetsperspektivet, och Justitiedepartementet, med ansvar för krisberedskap och myndigheterna         

Kustbevakning MSB med flera. En form av revirstrider.” 

 

Dragkampen mellan departement har historiskt gett olika utfall och många av de berörda             

myndigheterna ligger för närvarande hos Justitiedepartementet. Dock skriver den senaste          

försvarsberedningen att dessa ska återgå till Försvarsdepartementet (Försvarsberedningen 2019).         

Andra teman som kunde urskiljas ur intervjun var att även Försvarsmakten är skyldig till att hålla och                 

värna sina resurser i kampen, liksom Kustbevakningen, och att man inte vill dela dessa. Informanten               

nämner till exempel gällande sina uppfattningar om myndigheternas agerande att: 

 

“det är väldigt mycket så att enskilda myndigheter utifrån sina roller och ansvar slåss för att få egna                  

resurser och egna plattformar.” 

 

Man kan alltså konstatera vid analys av intervjun att det verkar finnas en inte obetydlig maktkamp                

mellan myndigheterna. Denna framstår som uppenbar för försvarsdepartementet och således          

regeringskansliet.  
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Politiskt samförstånd 

Tematiseringen av intervjun ger tydligt vid hand att det finns författningsmässiga hinder men även              

betydande osynliga politiska hinder som är en faktor för att en närmare samverkan och en möjlig                

sammanslagning av myndigheterna Försvarsmakten och Kustbevakningen inte kommit längre. Inte          

bara i relationen mellan politiker och myndigheter utan även mellan respektive myndighetsledningar            

finns ideologiska hinder. Betydelsen av Ådalen-händelsen 1931 bekräftas som ett tydligt tema i             

intervjun. Informanten säger bland annat vid frågan om det finns ideologiska begränsningar i             

nyttjandet av Försvarsmakten? Och om Ådalen spökar?: 

 

“Ja det gör det.” 

 

Informantens kortfattade jakande svar på denna fråga kan ses som exempel på den tydlighet i frågan                

som inte återfanns vid WPR-analysen av SOU 2012:48. Vid frågan om Ådalens betydelse var en               

faktor han var medveten om när han gjorde sin utredning blir svaret återigen tydligt och kortfattat: 

 

“Ja, det var känt.” 

 

De korta uppriktiga svaren i denna fråga kan peka på att Ådalen-händelsen fortfarande efter 88 år                

påverkar utvecklingen av svensk förvaltning och framförallt synen på hur Försvarsmakten ska            

användas samt att informanten vill understryka just detta. Dock ser informanten tecken på att effekten               

håller på att luckras upp då ett av de teman som framkommer vid analys av intervjun var just att                   

myndighetssamverkan i form av ett närmande av Försvarsmakten till Polisen har skett främst genom              

den politiskt återuppväckta totalförsvarstanken. Även lagstöd för stöd med Försvarsmaktens          

helikoptrar vid polisens terrorbekämpning har kommit på plats (Lag (2006:343)). Detta har            

sammantaget ändrat inställningen hos Polisen gentemot samarbete med Försvarsmakten vilket          

informanten kommenterar så här:  

 

“Det är en mycket positiv utveckling och polisledningen under senare år har en mycket mer               

samarbetsinriktad attityd, men det har levt kvar fram till nu i modern tid med just               

Ådalen-perspektivet.” 

 

På frågan om detta också kan ses i relationen mellan Försvarsmakten och Kustbevakningen och om               

Kustbevakningen tittar på sin “storebror” Polisen så svarar informanten:  
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“Mindre så kanske - men frågar du ... officerare som kommer till oss på möten av olika slag och i                    

olika sammanhang ... säger dom “jo jo vi har jättebra samarbete”. Men sker det en utveckling? Ja då                  

blir det lite mer svajiga svar. Många refererar till att vi redan idag har ett bra samarbete” 

 

Av intervjun kan slutsatsen dras att Försvarsmakten inte utnyttjas optimalt för civila uppgifter då              

betydande hinder har funnits kopplat till Ådalenhändelsen samt tidigare hinder lagstiftningsmässigt.           

Dock börjar båda dessa att sakta luckras upp vilket intervjun gav tecken på. 

 

Ledarskap 

Intervjun ger till del svar gällande rollfördelning mellan myndigheter. Det finns dock enligt             

informanten en tendens till förstärkande av roller samt sökande av nya, främst när det gäller               

Kustbevakningen vilket tematiseringen av intervjun kunde påvisa. Ett sådant tema gäller           

Kustbevakningens tolkning av Ansvarsprincipen (Krisinformation.se 2019) som den viktigaste         

styrningen kopplat till krishanteringsfrågor. Men också att man övertolkar den i syfte att inte behöva               

lösa samverkan eller andra icke önskade uppgifter vilket informanten diskuterar i följande meningar: 

 

“Man (Kustbevakningen förf. anm) talar väldigt mycket om ansvarsprincipen för myndigheter, att det             

här är vårt ansvar. Det här är deras ansvar. Jag kan ju tycka att det emellanåt också blir en viss                    

övertolkning av vad som egentligen är innebörden av ansvarsprincipen därför att den utesluter inte              

alls ett nära samarbete och ett mycket starkare utvecklingssamarbete.” 

 

En annan faktor som kommit fram vid analys av intervjun och som påverkar är att lagstiftningsmässigt                

närmar sig Kustbevakningen ytterligare nya civila roller, bland annat genom den nya            

kustbevakningslagen (Kustbevakningslag (2019:32)) som till stor del liknar polislagen, vilken är en            

förutsättning för att myndigheten ska kunna agera på områden där polisen tidigare hade monopol.              

Detta skulle kunna påverka möjligheterna negativt för ytterligare samverkan med Försvarsmakten då            

den civila rollen ytterligare befästs. På frågan om den nya lagen befäster civiliseringen av              

Kustbevakningen ger informanten följande korta och tydliga svar:  

 

“Jo det var ytterligare ett steg mot det polisiära…” 

 

Men informanten konstaterar samtidigt i en uppföljande mening för att påpeka att viss reglering              

kvarstår: 
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“Men återigen, förordningen är ju kvar om Kustbevakningens roll i höjd beredskap och det har vi                

slagits för och jag tror att försvarsberedningen i enighet kommer att fortsätta slåss för det.” 

 

Kustbevakningens roll i just hög beredskap och krig är något som intervjun berör i aspekten att                

myndigheten vill röra sig bort från sin förordningsstyrda roll som innefattar att man blir underställd               

Försvarsmakten i dessa skeenden samt att personalen folkrättsligt blir kombattanter. Informanten           

återkommer flera gånger i intervjun till just Kustbevakningen och dess problem rörande            

kombattantfrågan och hur myndigheten reagerade på utredningen i sin remiss. Informanten           

kommenterar hur han uppfattade Kustbevakningens resmissvar:  

 

“Det var mycket principer och det var väldigt mycket juridik. Det var väldigt mycket undvika               

kombattantstatus.” 

 

Informanten ser alltså att myndigheten använder juridisk byråkrati för att påverka beslutsfattare att             

inte utveckla kombattantfrågan eller helt ta bort rollen för Kustbevakningen. Strikta roller mellan             

myndigheter kan också utgöra en ren friktion då det inte uppmuntrar till samverkan utan tenderar att                

man håller sig på sin kant och att man inte vill kännas vid den andres uppgifter. Detta gäller enligt                   

informanten alla berörda maritima myndigheter och vid dessa tillfällen får departement trycka på för              

att få igång samarbetet trots kulturella skillnader. På frågan om det krävs både piska och morot för att                  

få igång samarbetet svarar informanten: 

 

“Ja. Det går inte annars därför att det blir lätt så att varje myndighets egna perspektiv och                 

erfarenheter av att vilja att värna om sina egna resurser tar över.” 

 

Samarbete uppstår inte på högre myndighetsnivå av sig själv även om vinster med detta skulle framstå                

som självklara utan myndigheterna inväntar uppgift och direktiv och kan till och med när dessa               

kommer tolka sin roll bokstavligt och inte tillmötesgående. En medvetet för snäv tolkning av sin               

tilldelade roll alternativt att man vidgar sin roll är motsatser men påvisar ändå att ett påstående om att                  

svenska myndigheter har tydliga roller till del kan ifrågasättas. 

 

Sekvenskedjor och samtidighetslänkar  

För att samordning och en fungerande informationshantering i kris ska fungera bör det ske samlat               

under en chef. Den ordning som gällde när utredaren av SOU 2012:48 lämnade in sin rapport var att                  

ett antal myndigheter med fokus på krishantering och samhällsskydd sorterade under           

Försvarsdepartementet, inklusive MSB och Kustbevakningen. Dessa har sedan rapporten kom 2012           
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flyttats till Justitiedepartementet vilket idag ansvarar för ledning och samordning av myndigheter i             

händelse av kris eller extraordinära händelser i fred. Försvarsmakten är av naturliga skäl kvar under               

Försvarsdepartementet och således har en splittring av myndigheter som ska samordnas i kris och              

eventuellt krig skett mellan departement. Detta talar för att friktioner och ledningsproblematik            

kommer att uppstå vid större påfrestningar på samhället. Informanten tar upp detta vad gäller              

totalförsvarsfrågan: 

 

“Det har gått trögt att driva totalförsvarsinriktning av alla myndigheter som krävs här. Det har gått                

alldeles för långsamt delvis på grund av att vi har den här uppdelningen (mellan departement, förf.                

anm) som försenar och försvårar arbetet med att ta fram underlag och beslut.” 

 

Informanten hyser dock hopp om en återgång till tidigare ordning där ett departement samordnar alla               

myndigheter vad gäller totalförsvarsfrågan med de samordningsvinster som det innebär. Anledningen           

är att försvarsberedningen påpekar detta i sin senaste rapport vilket informanten utvecklar:  

 

“det är därför jag säger att jag har visst hopp om att försvarsberedningen nu ändå kommer att vara                  

ganska tydlig om vikten av att hålla ihop totalförsvarsansvaret, inkl krisberedskap. Man föreslog             

redan i decemberrapporten (Försvarsberedningen 2017-12-20, förf. anm) att SSK-enheten (Enheten          

för samordning av samhällets krisberedskap, förf. anm) och ansvaret för Kustbevakningen och MSB             

ska föras tillbaka till försvarsdepartementet och det kommer de att hålla fast vid så vitt jag förstår.” 

 

Totalförsvarsförmågan som avhandlas i Försvarsberedningens rapport, har vunnit allt mer gehör som            

motor för att öka samordning mellan myndigheter. Rapporten kommer troligtvis att påverka hur             

regeringen kommer att organisera sina myndigheter i framtiden enligt informanten.  

 

Övrigt framkommande vid intervju.  

En fråga som utifrån WPR-analysens slutsatser togs upp i intervjun var den om att ekonomisk               

rationalitet var ett av syftena till att en utredning genomfördes. Statens och medborgarnas krav på att                

skattemedel används klokt och rationellt skulle vara en drivkraft. Detta bekräftas av informanten som              

utvecklar en tanke kring sitt uppdrag:  

 

“Mitt uppdrag 2012 som särskild utredare var att då det fanns en rapport från statskontoret som                

berörde frågan om möjligheten till merutnyttjande av plattformar i staten på det maritima området,              

skulle jag utreda och driva den frågan vidare då det var någonting man ansåg som angeläget för att                  

det fanns effektivitetsvinster att göra. Det var den bärande grundtanken.” 
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Själva grundtanken var alltså en strävan att se över möjligheterna till rationalisering inom den              

maritima myndighetssfären genom att merutnyttja plattformar som till exempel isbrytare för att            

därmed kunna minska behoven av att parallellt införskaffa fartyg till varje myndighet var för sig och                

således spara på investeringskostnader 

 

En övrig fråga som togs upp i intervjun och som konkret berörde det som utredaren i rapporten                 

föreslog kring ett sammanslaget sjöförsvar (likt det norska) var den om det idag finns en politisk vilja                 

kring sammanslagning av Kustbevakningen och Försvarsmakten (Marinen). På det svarar informanten           

tydligt: 

 

“Jag kan inte just nu påminna mig någon enskild politiker, eller enskilt parti, som uttryckligen driver                

en sammanslagning av myndigheterna. Däremot att fortsätta driva utvecklingen av samarbete.” 

4.3 Analys koppling empiri - teori 

Organisatoriskt profilsökande/revirbevakande konkurrens 

I genomförd analys av insamlad empiri framgår att det finns ett mått av maktkamp mellan               

Försvarsmakten och Kustbevakningen. Exempel på detta är en problemrepresentation som består i            

brister i samordning där man i första hand utgår från egen organisations nytta och behov i stället för                  

att se till statens behov. Ett annat är att vår informat tydligt säger att det förekommer såväl mellan                  

Försvarsmakten och Kustbevakningen som mellan Försvarsdepartementet och Justitiedepartementet.        

Efter analys upplever vi också att det på politisk nivå finns en väldigt stor tilltro till att “samverkan är                   

svaret på allt”, något som kräver förutsättningar i form av lagstöd, att resurser finns samt en vilja och                  

förståelse hos aktörerna. Det finns dock en historia och kultur som vi anser försvårar detta. 

 

Politiskt samförstånd 

Enligt ovan gjord analys framgår att det finns författningsmässiga hinder för att, ur ett “operativt”               

hänseende fullt ut nyttja statens samlade resurser (dvs inkl Försvarsmaktens) för lösande av             

traditionellt civila uppgifter. En uppluckring har skett men minnet av t.ex. händelsen i Ådalen sätter               

fortfarande sitt avtryck på vad som är acceptabelt i det svenska politiska landskapet. Detta är framför                

allt mycket tydligt efter analys av intervjun. Omvänt kan man se att det inte heller är okontroversiellt                 

att närma Kustbevakningen mot Försvarsmakten. Argument som förs fram är t.ex. folkrättslig status             

och att uppgifterna är för olika (och därmed en cementering av nuvarande författningsmässiga hinder). 

 

Ledarskap 
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Analysen ger vid handen att dagens rollfördelning delvis är överlappande samt att myndigheter är              

beroende av varandras resurser. Vidare ser man inte, eller till och med förstår man inte, den andra                 

aktörens behov då man är färgad av sin egen verksamhet. Befintlig myndighetsstruktur är ett arv från                

förr, som därför inte kan sägas vara optimerad för att kunna hantera omvärldsläget som det ser ut idag                  

(vidgat säkerhetsbegrepp och globalisering). Myndigheterna har tillförts uppgifter löpande men tar i            

stor utsträckning sin utgångspunkt i “hur det var förr”. Detta kan anses bero på deras bakgrund och                 

kulturella värderingar. Överlappningen och den gradvisa tillförseln av uppgifter innebär också större            

utmaningar för politisk ledning och departement att kritiskt utvärdera och styra myndigheterna. 

 

Sekvenskedjor och samtidighetslänkar 

I gjord analys framgår att informationshanteringen mellan de båda myndigheterna inte är tillfyllest.             

Exempel på detta är bristande kommunikation och därmed samordning. Ett annat exempel är att som               

en konsekvens av att man inte förstår andra aktörers behov inte delger adekvat information.              

Ytterligare ett exempel är att den maritima frågan behöver stärkas. Staten behöver i större utsträckning               

förmedla ett unisont maritimt budskap, något som idag inte är fallet då olika aktörer driver och                

förespråkar “sina” frågor. Myndigheternas olika förvaltningsmässiga bakgrund skapar kulturella         

skillnader och synsätt som försvårar effektiv samverkan. Att de även leds av olika departement gör att                

samordning och informationshantering försvåras ytterligare. 

 

Andra orsaker och effekter utöver vald teori 

Utöver orsaker och effekter som vi kan koppla till de fyra särdragen ovan ser vi även att brister i                   

samordning leder till dåligt utnyttjande av statens resurser. I analysen, men även utgående från globala               

trender, kan man se som en möjlig orsak att den politiska ledningen har en stark, kanske för stark,                  

tilltro till rationaliseringsvinster. Effekterna av detta kan bli uteblivna ekonomiska besparingar och            

ytterst också begränsad operativ effekt. 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis kan därmed konstateras att utgående från genomförd analys av empirin i            

kombination med Sundelius teorier om svensk nationell krishantering så finns det i dagens             

organisering av myndigheterna inneboende svagheter för att erhålla en effektiv krisledning. Det            

framkommer tydligt att det finns revirstrider, gamla politiska låsningar i hur myndigheter får användas              

samt stelhet i hur roller ska tolkas. Innebörden är därmed att det inte är statens uppgift att skydda sina                   

medborgare i kriser eller mot ett väpnat angrepp som varit dimensionerande vid vald organisering. 
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5 Resultat och slutsatsdiskussion 
I ovan presenterad WPR-analys och samtalsintervju har strävan varit att analysera varför man i              

Sverige valt att utöka samverkan mellan Försvarsmakten och Kustbevakningen i stället för att             

integrera dem i en och samma myndighet samt att koppla empirin mot vald teori.. I detta kapitel                 

kommer resultaten av dessa att kopplas mot forskningsfrågorna och studiens övergripande syfte. 

5.1 Resultat - Forskningsfrågor 

5.1.1 Hur representeras problemet med relationer mellan myndigheter i 

den statliga maritima förvaltningen? 

Givet de lösningar som presenteras i SOU 2012:48 framträder en problemrepresentation som ger             

bilden av bristande operativ samordning mellan olika myndigheter, något som i sin tur leder till               

ineffektivt nyttjande av resurser, både i hänseendet operativ effekt och ekonomisk effekt. Vidare             

framträder en bild av att myndigheterna, och kanske även berörda departement, inte har tillräcklig              

förståelse för varandras uppgifter och därtill kopplade behov. Dagens myndighetsstruktur och           

författningsmässiga regleringar framstår som delvis förlegade vilket även det leder till ineffektivitet.            

Centralt är också statens behov att i större omfattning ta ett samlat grepp om de maritima frågorna och                  

därmed stärka de samma. 

5.1.2 Vilka föreställningar och outtalade antaganden vilar dessa 

problemrepresentationer på? 

En föreställning som vi tycker oss kunna ana är att förhoppningen om att erhålla ekonomiska               

besparingar är central och därmed ett starkt ingångsvärde i utredningen och efterföljande beslut. Detta              

är i linje med den allmänna trenden såväl i Sverige som globalt och kan i stort sammanfattas i                  

begreppet “New public management” (se tidigare forskning). Vår informant bekräftar också att detta             

var ett styrande ingångsvärde till hans utredning. 

 

Det finns ett tydligt mönster om att “samverkan är lösningen på alla problem”, i SOU 2012:48                

manifesterad till exempel av att flertalet av förslagen berör just utökad samverkan. Politiskt har              

trenden både före och efter denna SOU tydligt varit att fortsatt gå mot fördjupad samverkan. Detta kan                 

möjligen härledas bakåt till att alla myndigheter har ett författningskrav på sig att vid behov ge och ta                  
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emot stöd av varandra, men även i rädslan att nyttja militära resurser annat än mot ett yttre hot vilket                   

beskrivs i kommande stycke. 

 

Genom WPR-analys ser vi att ett möjligt outtalat antagande är det som kan sammanfattas med               

“Ådalen 1931”. I intervjun bekräftas att händelsen i Ådalen fortfarande påverkar den politiska viljan,              

och därmed författningsregleringen, att nyttja Försvarsmaktens resurser för att stödja vid lösande av             

traditionellt civila/polisiära uppgifter. Detta ser vår informant som en starkt bidragande orsak till att en               

integration av Försvarsmakten och Kustbevakningen inte kommit längre. Även i SOU 2005:70,            

Stödutredningen, konstateras att det i Sverige finns en stor tvekan till att använda Försvarsmaktens              

resurser annat än mot yttre hot mot riket. 

 

Ett annat outtalat antagande kan sägas vara att det är lättare att förändra Kustbevakningen än               

Försvarsmakten. Motivet till detta skulle då vara att Kustbevakningen är såväl en mindre som en               

yngre myndighet som inte i samma omfattning som Försvarsmakten funnit sina förvaltningsmässiga            

ansvarsområden. Detta bestyrks bl.a. genom att Kustbevakningen sedan sin tillkomst löpande tillförts,            

eller fått förändrade, uppgifter. I intervjun bekräftas bilden av en myndighet i förändring. En              

förändring som i stor utsträckning kommer från Kustbevakningen själv och som då styrs bort från               

militära uppgifter och i riktning mot att bli en “sjöpolis”. 

5.1.3 Vilka hinder, t.ex. möjliga historiska, politiska och 

förvaltningskulturella, ligger bakom beslutet att inte integrera 

Kustbevakningen och Marinen i samma myndighet? 

I vår studie har vi identifierat sex områden som vi ser begränsar, eller till och med hindrar en                  

integrering av Kustbevakningen och Marinen. Till att börja med så finns det en förvaltningstradition i               

Sverige av att myndigheterna ska samverka och stödja varandra. Samtidigt finns en tydlig             

decentralisering vilket gör att det politiska inflytandet begränsas och myndigheterna själva i större             

omfattning kan sätta agendan. I förlängningen innebär detta att samverkan endast kommer att fungera              

optimalt om inga maktkamper eller meningsskiljaktigheter finns mellan myndigheterna. Denna starka           

tilltro till samverkan är ett hinder till en sammanslagning. 

 

Sverige präglas fortfarande av att vi levt i fred i över 200 år och av uppfattningen att större hot mot                    

nationen är avlägsna. På senare år har dock en större såväl politisk som allmän medvetenhet om ett                 

förändrat säkerhetsläge infunnit sig. Detta gör att ett skifte i vad som ska vara dimensionerande håller                

på att ske. Just nu finns det en maktkamp mellan såväl departement som myndigheter om vad som ska                  

39(44) 



 

vara dimensionerande vilket effektivt hindrar en sammanslagning. För stunden sorterar          

Kustbevakningen under Justitiedepartementet vilket får ses som ett tecken på att lösandet av civila och               

polisiära uppgifter är styrande. 

 

Myndigheternas ursprung och därmed deras kultur och hur de själva identifierar sig försvårar en              

sammanslagning. Kustbevakningen är sprungen ur Tullverket och strävar aktivt mot att få utökade             

traditionellt civila uppgifter. Detta sätt att se sig själv borde rimligen förstärkas av att              

Kustbevakningen sedan 2014 sorterar under Justitiedepartementet. En annan aspekt som förs fram            

som ett hinder är hur Kustbevakningens folkrättsliga status påverkas av en sammanslagning med             

Försvarsmakten.  

 

I Sverige finns fortfarande ett tabu kring att nyttja Försvarsmakten annat än mot ett yttre hot. Denna                 

syn varierar i omfattning beroende på politisk hemvist men hindrar effektivt en saklig och              

förutsättningslös diskussion kring en sammanslagning av Försvarsmakten och Kustbevakningen. 

 

Slutligen finns oundvikligen en tendens att så länge resurserna är begränsade och strukturen med två               

myndigheter består prioritera det som gagnar den egna verksamheten. Detta innebär att respektive             

myndighet kommer att förse beslutsfattare med underlag som styrker den egna saken istället för att se                

till statens samlade behov och därmed styra politiker till en lösning med två myndigheter. 

5.2 Resultat - Syfte 

Då syftet med denna studie har varit att analysera varför man i Sverige valt att utöka samverkan                 

mellan Försvarsmakten och Kustbevakningen i stället för att integrera dem i en och samma myndighet               

kan följande möjliga förklaringar ges: 

 

Det finns ingen politisk vilja till en sammanslagning och grunden för detta går att i första hand finna i                   

en generell ovilja att blanda civila och militära uppgifter samt att man fram tills nyligen inte låtit                 

statens förmåga att hantera kriser och ytterst ett väpnat angrepp vara dimensionerande för val av               

organisering av den statliga förvaltningen inom sjöförsvaret. 

 

Påverkade av sin bakgrund har Kustbevakningen löpande påtalat skillnaderna hellre än likheterna mot             

Försvarsmaktens (Marinens) uppgifter. Myndigheten har ett tydligt fokus mot de “fredstida”           

uppgifterna och har varit lyckosamma i att få gehör för detta på Justitiedepartementet.  
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Färgade av Försvarsmaktens och Kustbevakningens återrapportering om det positiva i den samverkan            

som ändå sker i kombination med en stark generell tilltro till samverkan mellan myndigheter bidrar till                

att politiker väljer fortsatt och fördjupad samverkan hellre än en sammanslagning av myndigheterna. 

 

Vår slutsats blir dock, med Sundelius forskning som bakgrund, att för att uppnå bästa möjliga               

operativa förmåga för staten Sverige att kunna hantera framtida kriser, och ytterst väpnat angrepp, så               

är en integrering av Kustbevakningen och Marinen i en och samma myndighet den bästa lösningen.  

 

Det är inte frågan om, utan när, nästa kris inträffar… 

5.3 Förslag på fortsatt forskning 

Att komplettera denna studie med intervjuer av politiker skulle ytterligare kunna bidra till att              

analysera och förstå vald väg med fördjupad samverkan i stället för en sammanslagning av              

Försvarsmakten och Kustbevakningen. 

 

Vidare så har vi i denna studie endast använt oss av en informant varför det skulle vara intressant att i                    

en framtida studie även intervjua flera tjänstemän på Försvarsdepartementet men också från andra             

departement, i första hand Justitiedepartementet som Kustbevakningen sorterar under idag, för att            

bättre kunna analysera deras motiv för eller mot en eventuell sammanslagning.  

 

 
 

------oOo------ 
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