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Abstract
This study examines the Swedish defense bill from 2015 to work out if the content can be
considered as an official national security strategy of Sweden and if it can be considered a
balanced strategy. The main conclusion of the study is that the defense bill contains
information about the basic strategic components of ends, means, ways and context at the
security strategy level. What is lacking is an analysis of the means available to Sweden. The
study find that the strategy of the bill contains the elements of a security strategy. There is
need of descriptions and analysis of the Swedish interior strategic context as well as the
political, diplomatic, economic and strategic communications means available, and how they
are to be deployed by the Swedish government to produce desired ends. The balance between
end, ways, means and context in the Swedish security strategy is varying from reasonably
good to non-existing, depending on the measured area.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund och problemformulering
Sedan 2014 har vi sett krigföring i Europa med den ryska aggressionen mot Ukraina.
Konflikten indikerar att Ryssland har lärt sig av tidigare misstag från Georgien och Tjetjenien
samt från politiska händelser såsom den arabiska våren. Den ryska statsapparaten har
utvecklat sin förmåga till allomfattande krigföring där framför allt de icke-militära medlen får
en större betoning, något som nu prövats aktivt med krigföringen i Ukraina.1 Trots att det har
beskrivits som en helt ny typ av krigföring menar en del analytiker att de metoder, maktmedel
och förmågor som används av Ryssland har funnits länge. Det nya i sammanhanget är snarare
den ryska förmågan att använda och koordinera såväl militära som icke-militära maktmedel
för samlad strategisk effekt. Den avgörande nyheten i krigföringen i Ukraina var mer än
någonting annat en effektiv implementering av den valda strategin.2

Hotbilden från dagens krigföring karaktäriseras således av att den potentiella motståndaren
kombinerar och samordnar alla till buds stående medel, såväl militära som icke-militära. Det
menade också Överbefälhavaren och Generaldirektören för Myndigheten för Samhällsskydd
och beredskap (MSB) då de sommaren 2015 gemensamt beskrev den hotbild som Sverige
stod inför i den nya säkerhetspolitiska miljön. Påverkansoperationer, terrorism, sabotage,
konventionella militära angrepp, cyberattacker och infiltration av inflytelseagenter ingår alla i
den potentiella angriparens verktygslåda, enligt artikelförfattarna.3

Redan 2004 kunde Sverige fått ett gemensamt ramverk för att förebygga och hantera denna
typ av allomfattande hot. Då presenterade den dåvarande försvarsberedningen en rapport där
de föreslog en konceptuell ram för hur en svensk säkerhetsstrategi skulle se ut. Syftet skulle
vara att strukturera synen på hot och mål för svensk säkerhet samt vilka aktörer, medel och

Granholm, Niklas, Malminen, Johannes & Persson, Gudrun (eds.), A Rude Awakening: Ramifications of
Russian Aggression towards Ukraine, Totalförsvarets Forskningsinstitut, Stockholm, 2014 s. 9, 25-33
2
Bruusgaard Ven, Kristin, Crimea and Russia’s strategic overhaul, in Parameters, 09/2014, Volym 44, Nummer
3, U.S. Army War College, 2014, s. 81-91 samt Galleotti, Mark, Hybrid, ambiguous, and non-linear? How new is
Russia’s new way of war?, i Small Wars & Insurgencies, Vol 27: No 2, Taylor and Francis Online, 2016, s. 291293
3
Göransson, Sverker & Lindberg, Helena, Stärk beredskapen både civilt och militärt, Stockholm, DN, 2015-06
14, http://www.dn.se/debatt/stark-beredskapen-bade-civilt-och-militart/, 2015-10-28 kl. 22.00
1
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metoder som skulle användas inom ramen för svensk säkerhetspolitik.4

Någon säkerhetsstrategi fastställdes dock aldrig i samband med försvarsbeslutet 2004, och
inte senare heller. I samband med försvarsbeslutet 2015 aktualiserades återigen svensk
säkerhetspolitik och säkerhetsstrategi. Statsminister Stefan Löfven (S) meddelade under en
partiledardebatt att han ville skapa en nationell säkerhetsstrategi som tar sig an ett bredare
säkerhetsperspektiv, utöver försvarspolitiken. I ett skriftligt svar på en fråga i Riksdagen så
svarar den ansvarige utrikesministern Margot Wallström att försvarsberedningens arbete inför
försvarsbeslutet 2015 skulle utgöra en god grund för den kommande säkerhetsstrategin.
Dessutom skulle andra riksdagspartier bjudas in till överläggande samtal under våren 2015.5
Trots det så meddelade utrikesministern i utrikesdeklarationen 2016 att regeringen fortfarande
arbetar med den nationella säkerhetsstrategin.6

1.2 Problembeskrivning
I Sveriges närhet finns en regional stormakt i form av Ryssland med en väldokumenterad
förmåga att samordna och koordinera sina nationella maktmedel, i såväl fred som väpnad
konflikt. Ryssland har dessutom visat flera gånger att man är villiga att använda sina
maktmedel, inklusive militära, mot andra stater i sin närhet. Med en sådan aktör i sitt
närområde borde det finnas ett behov även för Sverige att främja svenska politiska
målsättningar genom att agera samlat med alla tillgängliga maktmedel. Trots det saknar
Sverige en officiell formulerad säkerhetsstrategi. Men enligt Gray agerar stater och andra
aktörer alltid strategisk, mer eller mindre medvetet. Det finns ett säkerhetsstrategiskt agerande
även om det inte finns en officiell säkerhetsstrategi, det är egentligen bara en fråga om hur
strategin kommuniceras till berörda parter och publiker. Enligt detta resonemang borde det
alltså finnas andra källor som beskriver den svenska säkerhetsstrategin.7

Försvar för en ny tid – Försvarspolitisk rapport från försvarsberedningen, Försvarsdepartementet, Stockholm,
2004
5
Fråga 2014/15:331 Nationell säkerhetsstrategi och Försvarsberedningen, (2015), Riksdagen, Stockholm
6
Regeringens deklaration vid 2016 års utrikespolitiska debatt i riksdagen onsdagen den 24 februari 2016,
(2016), Regeringen, Stockholm, s.1
7
Gray, Colin S., The Strategy Bridge: Theaory for practice, Oxford University Press, Oxford, 2010, s. 28
4
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1.3 Syfte
Undersökningen syftar till att studera hur svensk säkerhetspolitik omvandlas till handling
genom säkerhetsstrategi och hur denna säkerhetsstrategi kommuniceras. Vidare är syftet att ta
reda på hur den svenska säkerhetsstrategin ser ut i och med 2015 års försvarsbeslut.
Ytterligare ett syfte är att ta reda på om säkerhetsstrategin kan betraktas som balanserad och
vilka delar som behöver utvecklas för att få en fullständig och sammanhållen
säkerhetsstrategi.

1.4 Frågeställningar
För att nå syftet har följande frågeställningar/forskningsfrågor utformats:
-

Vilka delar av en svensk säkerhetsstrategi utläsas i det svenska försvarsbeslutet 2015?

-

Råder balans mellan mål, medel, metoder och miljö i säkerhetsstrategin?

1.5 Definitioner
Denna undersökning utgår från följande definitioner:
Säkerhetsstrategi: Hur säkerhetspolitiska mål ska förverkligas av metoder som nyttjar någon
eller samtliga maktmedel som står till förfogande för egna politiska systemet och som
förhåller sig till den omgivande strategiska miljön.
Balans: Balans innebär att de metoder som nyttjas är anpassade emot uppsatta mål,
tillgängliga medel samt den rådande miljön.

1.6 Tidigare Forskning och undersökningens bidrag
Jacob Westberg har analyserat svenska nationella säkerhetsstrategier från år 1814 till 2014.
Eftersom boken bygger på ett tidigare verk, ”svensk neutralitetspolitik”, som reviderats, ligger
mycket fokus på det utrikespolitiska planet. Det är en studie som täcker en lång tidsperiod och
som beskriver de stora dragen och mönstren i svensk säkerhetsstrategisk historia.8 Westberg
kompletterar dessutom luckan i tid från 2014 fram till början av 2016 med en artikel i

8

Westberg, Jacob, Svenska säkerhetsstrategier, Lund, Studentlitteratur, 2015
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kungliga krigsakademins handlingar och tidskrift då försvarsbeslutet sätt in i det historiska
sammanhanget, dock på en översiktlig nivå.9

Lars Wedin studerar svensk och utländsk säkerhetsstrategi. Wedin studerar Sverige under
kalla kriget och Kongokrisen på 1960-talet för att påvisa kopplingen mellan politiska
målsättningar, säkerhetsstrategi och praktiskt handlande, framför allt i den militära
kontexten.10 Wedin har också studerat den franska säkerhetspolitiska vitboken från 2008 med
hjälp av begreppet säkerhetsstrategi för att beskriva innehållet i vitboken och vilka effekter
den kan få för fransk säkerhetspolitik.11

Svenska säkerhetsstrategier har också studerats i ett antal studentarbeten vid
Försvarshögskolan. Almström undersöker i sin masteruppsats hur strategiska aktörer kan
utforskas genom att studera officiella säkerhetsstrategier.12 Folmerz undersöker i sin uppsats
vilka faktorer som indikerar en säkerhetsstrategi inom ramen för bidrag till internationella
krishanterande insatser.13

Mitt bidrag i förhållande till ovan nämnd forskning är att i detalj utröna vad som i
försvarsbeslutet 2015 faktiskt kan betraktas som del av en säkerhetsstrategi och hur pass
balanserad och fullständig den är, något som ingen av ovanstående författare gör.

Westberg, Jacob, Det glömda arvet från svensk allianspolitik, i Kungliga Krigsvetenskapsakademins
Handlingar och Tidskrift, Kungliga Krigsvetenskapsakademin, Stockholm Nr 3, 2016, s. 45-46
10
Wedin, Lars, Från politiskt projekt till militär handling: en introduktion till militärstrategin, Stockholm,
Försvarshögskolan, 2009
11
Wedin, Lars, Jordbävning i Försvaret.. – den franska vitboken, en bred säkerhetsstrategi, Försvarshögskolan,
Stockholm, 2008
12
Almström, Knut Albin, Pär, The 'Strategic Actor' and Public Security Strategy: A theoretically explorative
study of how the concept of strategic actor can be developed, to increase understanding of states' and
intergovernmental organizations' strategic reasoning, Försvarshögskolan, Stockholm, 2015
13
Folmerz, Niklas, Jakten på den fullständiga strategin, Försvarshögskolan, Stockholm, 2014
9
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2. Teori – Strategisk teori
Enligt Gray är den strategiska teorin evig i sin natur, till skillnad mot specifika och historiska
strategier på olika nivåer. Med det menas att syftet med att utveckla strategisk teori är att
komma fram till en teori som kan beskriva och förklara strategiers tillkomst och strategiskt
utförande.14

2.1 Vad är säkerhetsstrategi – nivåer och definitioner
Strategisk teori delar vanligen upp strategin i olika nivåer. På den högsta nivån har vi det som
på engelska kallas för grand strategy. På denna nivå samordnas nationens, alliansens eller
säkerhetsgemenskapens alla medel för att nå uppsatta mål. Därefter kan vi identifiera minst en
strategisk undernivå. Vanligtvis talas här om militärstrategi, men här återfinns också
ekonomiska, diplomatiska och andra dimensioner som på samma sätt kan drivas av
strategier.15 Westberg använder termen säkerhetsstrategi som en synonym till grand strategy.
Begreppet är en direktöversättning av security strategy, en annan benämning för grand
strategy.16 Andra översättningar och varianter av grand strategy som förekommer är t.ex. Lars
Wedins begrepp: den fullständiga strategin17 (översättning av Poiriers begrepp), Beaufres
begrepp: total strategi18 eller Försvarsmaktens: nationell strategi19.

Säkerhetsstrategi definieras av Westberg som: ”Hur säkerhetspolitiska mål ska förverkligas
med hjälp av det egna politiska systemet ekonomiska, politiska och militära maktmedel.”20
Gray definierar ”grand strategy” som: styrning och användandet av någon eller samtliga
medel som står till förfogande för en säkerhetsgemenskap (security community) för att nå
politiska mål (policy goals as decided by politics).21 Notera skillnaden då Gray väljer att
inkludera aktörens (säkerhetsgemenskapens) samtliga medel utan att definiera specifika
undernivåer såsom Westberg. Wedin använder en liknande definition som Gray, även om
Wedin lite mer traditionellt ser nationen/staten som den högsta nivån för en

Gray, Colin S., 2010, s. 15-16, 41-43
Wedin, Lars, 2009, s. 20-21
16
Westberg, 2015, s.17
17
Wedin, 2009, s. 20 samt
18
Beaufre, André, Introduction to modern strategy, Faber and Faber Limited, London, 1965, s. 30
19
Militärstrategisk doktrin, Stockholm, Försvarsmakten, 2016, s. 13-14
20
Westberg, 2015, s.17
21
Gray, Colin S., 2010, s. 18, 28
14
15
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säkerhetsstrategi.22 Enligt försvarsmakten är säkerhetsstrategi: ”…en övergripande ansats för
att hantera specifika problem och nå ett förelagt syfte med tillgängliga medel.” Det som
skiljer försvarsmaktens definition från övriga är inkluderingen av problemet, t.ex. ett hot eller
fenomen, som motiverar strategins existens.23

2.2 Strategins beståndsdelar – Mål, medel, metoder och miljö
Strategins beståndsdelar består således av: mål som ska uppnås, medel eller resurser som
används för att uppnå målet och metoder eller handlingsvägar för att med givna medel uppnå
målet. Allt detta sker i en kontext som benämns som miljö.

Figur 1: Strategibegreppets delar och förhållande till varandra.24

Mål: De strategiska målen på den säkerhetsstrategiska nivån är inte detsamma som en stats
eller aktörs övergripande politiska mål. Säkerhetsstrategiska mål är mer konkret realiserbara
mål som ska möjliggöra dessa politiska mål. De övergripande politiska målen kallas av Wedin
för ”politiskt projekt”, Westberg kallar dem för ”säkerhetsmål” och Gray benämner det som
”policy”.25

Wedin, 2009, s. 20
Militärstrategisk doktrin, 2016, s. 13
24
Westberg, 2015, s.25
25
Wedin, 2009, s. 17-22; Westberg, 2015, s.2 samt Gray, 2010, s. 18
22
23
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Medel: Med medel menas maktmedel som på olika sätt kan användas för att utöva kontroll
över en motståndare, oavsett om det är rent fysiskt eller genom att påverka dennes vilja.26 Hur
dessa maktmedel kategoriseras beror ofta på vad som studeras. Westberg delar t.ex. in dessa
maktmedel i politiska, militära och ekonomiska.27 Enligt Försvarsmaktens militärstrategiska
doktrin 2016 så har den nationella strategin så mycket som åtta olika typer av maktmedel till
sitt förfogande. Dessa maktmedel kommer med sina egna specifika strategier som utgör
aspekter eller delar av den säkerhetsstrategin, med egna mål, medel och metoder.28

Figur 2: Illustration av säkerhetsstrategi och dess aspekter.29

Gray menar att strategi är logistiskt (strategy is logistical). Med det menar han att det inte
räcker med att göra upp en plan om vilka resurser och medel som behövs för att genomföra
olika saker på olika platser. Det svåra kommer när dessa resurser praktiskt ska materialiseras
genom att t.ex. militära förband flyttas och försörjs med underhåll för att fungera. Likaså
behöver resurser genereras på längre sikt och kunna flyttas för att vara på rätt plats på rätt
tillfälle med rätt förmåga.30 Lars Wedin använder sig av begreppet resursstrategi för att

Gray, 2010, s. 7-8
Westberg, 2015, s.22-23
28
Militärstrategisk doktrin, 2016, s. 13-15
29
Militärstrategisk doktrin, Stockholm, Försvarsmakten, 2011, s. 45
30
Gray, 2010, s. 75-76
26
27
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beskriva detta.31 Dessutom måste strategen förhålla sig till att normalfallet är att
resursknapphet i förhållande till det tänkta hotet kommer råda, då det annars inte skulle
föreligga något behov av strategiskt handlande.32

Metoder: Westberg menar att metoden utgör det centrala i strategin. Metoderna måste
anpassas efter det mål som ska uppnås, de maktmedel som står till förfogande och förhålla sig
till den strategiska miljön. Detta gäller i synnerhet för en liten stat/aktör som har små
möjligheter att påverka miljöfaktorer vilket större stater/aktörer har.33 Wedin använder sig av
begreppen operationell strategi för att beskriva metoder.34

Miljö: Den kontext eller externa faktorn i strategi som påverkar mål, medel och metoder (de
interna delarna) kallas av Westberg för miljö. Även om strategen har att förhålla och anpassa
sig till miljön så kan den samtidigt påverkas och/eller utnyttjas. Westberg delar upp miljö i
interna påverkansfaktorer och externa påverkansfaktorer. Interna påverkansfaktorer är t.ex.
statens/aktörens geografi, politiska system och strategiska kultur. Externa påverkansfaktorerna
kan utgöras av t.ex. internationella eller regionala organisationer, maktfördelning mellan stater
och synen på hotbilder.35 Gray delar istället in miljö i kategorierna politisk, social/kulturell,
ekonomisk, historisk, teknologisk, geografisk och militär kontext. Även människor, i form av
ledare och mänskligt beteende i allmänhet, kan enligt Gray betraktas som del av den
strategiska kontexten.36

2.3 Strategisk effekt, motståndaren och konfliktnivå
Syftet med en strategi är att producera strategisk effekt, d.v.s. främja de politiska mål som
satts upp av den högsta politiska ledningen. Utan detta högre syfte förlorar strategin sin
mening. Dessutom är det så att den strategiska effekten sällan är det enda som produceras.
Precis som i all tillverkning kommer alltid någon form av oönskad bieffekt, något som
benämns strategins ironiska karaktär. 37

Wedin, 2009, s. 18-19, 21-23 samt Wedin, 2008, s. 53-71
Westberg, 2015, s.22
33
Westberg, 2015, s.24-25
34
Wedin, 2009, s. 21-22
35
Westberg, 2015, s.24-25, 31-56
36
Gray, 2010, s. 38-41, 70-74
37
Gray, 2010, s. 7, 18, 29-30, 35
31
32
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Strategisk effekt kan också beskrivas som möjlighet att utöva kontroll över motståndarens
politiska beteende, alltså att begränsa motståndarens förmåga och/eller vilja att göra motstånd.
Strategisk teori bygger således på att det finns ett hot, en konflikt och en motståndare som de
specifika strategierna används emot. Enligt Gray är det konflikten med motståndaren som
kräver samordning av olika maktmedel och att hänsyns tas till tidsaspekten (timing), något
som kan vara helt avgörande för om strategin lyckas eller inte. Att strategi är konfliktbaserad
betyder inte att den endast är bunden till krig. Tvärtom är strategi nödvändigt och tillämpbart i
alla ifrån djupaste fred ända till fullskaligt krig. Att det finns en motståndare betyder också att
strategen måste ta hänsyn till hur motståndaren agerar och reagerar. Det kommer också
antagligen att kräva att strategen nyttjar vilseledning och inte är helt öppen om sin egen
strategi. Strategin blir också paradoxal då motståndaren kan lära sig av tidigare händelser
vilket resulterar i att de metoder som fungerat tidigare kan bli helt verkningslöst den andra
gången.38 Beaufre uttrycker det som att strategin måste angripa motståndarens svagaste del
samtidigt som den skyddar mot angrepp mot egna svaga delar.39

38
39

Gray, 2010, s. 8, 33-34, 74-75 samt Wedin, 2009, s. 17
Beaufre, 1965, s. 34-35
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3 Metod
3.1 Forskningens genomförande
Forskningsfrågorna:
-

Vilka delar av en svensk säkerhetsstrategi utläsas i det svenska försvarsbeslutet 2015?

-

Råder balans mellan mål, medel, metoder och miljö i säkerhetsstrategin?

För att genomföra undersökningen så ska det svenska försvarsbeslutet inledningsvis beskrivas
utifrån ett säkerhetsstrategiskt klassifikationsschema. Försvarsbeslutet studeras då som ett fall
av säkerhetsstrategi. Därefter analyseras av de interna förhållandena mellan jämförbara
variabler för de olika strategiska delarna för att undersöka huruvida säkerhetsstrategin är
balanserad eller inte.40

3.1.1 Analysenhet och referenspunkt
Undersökningen är en enstaka fallstudie där den svenska säkerhetsstrategin är den enda
analysenheten, det fenomen vars egenskaper undersökningens variabler försöker beskriva.
Fördelen med att begränsa antalet analysenheter är förstås att undersökningen istället kan
studera ett större antal variabler och därmed ha ett mer kvalitativt tillvägagångsätt där den
svenska säkerhetsstrategin studeras på djupet, för att ha möjlighet att finna samband och
mönster mellan olika variabler.41
En idealtyp av säkerhetsstrategi används som jämförelseobjekt eftersom andra
forskningsupplägg för jämförande studier inte uppnår samma grad av validitet. Jämförelser
andra staters säkerhetsstrategier eller tidigare svenska försvarsbeslut besvarar inte
forskningsfrågorna då det inte är givet att dessa är vare sig strategiskt uppbyggda eller
balanserande.42

3.1.2 Val av aktör
En teoretisk avgränsning av aktör genomförs för att därefter genomföra ett urval av material
som ska studeras för undersökningen. Enligt Gray är säkerhetsstrategi bryggan mellan

Teorell, Jan & Svensson, Torsten, Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod tredje, Liber AB,
Malmö, 2012, s. 22-24, 27-28, 47 samt Elaisson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wägnerud, Lena,
Metodpraktikan (tredje upplagan), Vällingby, Norstedts Juridik AB, 2010, s. 153-163
41
Teorell, Jan & Svensson, Torsten, 2012, s. 26-27, 80-82
42
Teorell & Svensson, 2012, s. 165-171
40
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politiska mål och den operativa verksamhet som faktiskt utförs.43 Forskningsfrågan avgränsar
undersökningen till landet Sverige. I Sverige är det regeringen som är ansvarig för att
genomföra den av Riksdagen beslutade politiken. Regeringen fattar i sin tur beslut som ett
kollektiv.44 Därför studeras den svenska regeringen som säkerhetsstrategisk aktör i den här
undersökningen.45

3.1.3 Val av material
För att studera hur säkerhetsstrategi förmedlas så skulle olika källor kunna studeras.
Undersökningen utgår ifrån skriftligt material. Med skriftlig materiel menas i det här fallet
officiella skrivelser och deklarationer från regeringen. Den största vinsten med skriftligt
material är att det kan förväntas representera regeringen – den strategiska aktörens –
kollektiva yttring och vilja. Detta hade varit svårare att undersöka genom
enkätundersökningar, intervjuer och/eller direkta observationer med och av personer som
utgör aktören t.ex. statsministern och statsråden eller annan nyckelpersonal vid
regeringskansliet46. Den största begränsningen med skriftligt material när strategi ska studeras
är förstås att det inte nödvändigtvis är så att strategiska beslut är öppen information. Tvärtom
är det snarare regel att åtminstone delar av en aktörs strategi är hemliga, p.g.a. strategins
konfliktbaserade natur och behovet att vilseleda och överraska motståndaren för att få
strategisk effekt. Ett exempel är t.ex. Sveriges hemliga återförsäkringsstrategi gentemot USA
under Kalla kriget47. Konsekvensen är att undersökningen endast kan studera den deklarerade
säkerhetsstrategin och inte de hemliga delarna av säkerhetsstrategin.
Med hänsyn till forskningsfrågorna är det material från försvarsbeslutet 2015 som
undersökningen kommer att innefatta. Förarbetet och beslutsunderlaget för försvarsbeslutet är
försvarsberedningens två rapporter 2013 och 2014.48 Dessutom gjordes tidigt 2015 en
försvarsuppgörelse om huvuddragen i försvarsbeslutet mellan fem av riksdagens partier.49
Regeringens förslag till försvarsbeslutet består av regeringens proposition 2014/15:109,

Gray, 2010, s. 18-19
Regeringskansliet, Så arbetar regeringen och regeringskansliet, http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/saarbetar-regeringen-och-regeringskansliet/, 2016-11-27, kl 10:00
45
Elaisson, et al, 2010, s. 246-247
46
Teorell & Svensson, 2012, s. 87-91
47
Westberg, 2015, s. 172-175
48
Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid, Regeringen, Stockholm, 2014 samt Vägval i en
globaliserad värld, Regeringen, Stockholm, 2013
49
Överenskommelse om försvarspolitisk inriktning 2016-2020, Regeringen, Stockholm, 2015
43
44

15

Försvarspolitisk inriktning – Sveriges Försvar 2016-2020. Kopplat till val av aktör är det för
undersökningens syfte är det endast relevant att studera regeringens proposition.

3.1.4 Textanalys
För att genomföra den beskrivande delen av min undersökning kommer jag att nyttja
kvalitativ textanalys. Metoden är lämplig ur validitetssynpunkt för att undvika systematiska
mätfel när den typen av komplext material som är aktuellt i denna undersökning studeras50.
Den kvalitativa textanalysen går ut på att läsa igenom empirin och ställa frågor till innehållet.
Svaren på dessa frågor ska i sin tur kunna besvara forskningsfrågorna. Eftersom
undersökningen har en beskrivande ansats så är det lämpligt med en systematiserande
textanalys. Med systematiserande frågor ska undersökningen försöka klassificera det valda
källmaterialet och placera det under lämpliga sammanfattande rubriker, d.v.s. variablerna i det
valda analysverktyget/idealmodellen. Därmed så tjänar också beskrivningen till att klargöra
tankestrukturer då strategi i någon mån är en tankeverksamhet.51

Undersökningen har gjorts med både öppna och mer styrda frågeställningar. De styrda
frågeställningarna är i huvudsak kopplade till analytiska idealbegrepp där teori har kunnat tas
som stöd för att begränsa variabelvärdena. Omvänt gäller för de mer öppna frågorna där det
saknas bakomliggande teori och det har varit svårt att på förhand definiera fruktbara
variabelvärden som varit ömsesidigt uteslutande, täckande och möjliga att tillämpa på
empirin.52

Det finns förstås svårigheter vid kvalitativ textanalys eftersom det oundvikligen innebär att
olika läsare med olika utgångspunkter och förförståelse gör olika tolkningar av samma text,
vilket kommer att påverka undersökningens reliabilitet negativt. För att minska potentialen för
olika tolkningar av empirin kommer undersökningen att förutsätta att; 1) textens budskap
finns klart utskrivet i texten. I fall då försök att tolkning av indirekt betydelser eller dolda
budskap gjort så poängteras det särskilt i undersökningen; 2) Att officiellt publicerad text
faktiskt uttrycker den publicerande aktörens genomtänkta uppfattning i det
säkerhetsstrategiska sammanhanget; 3) Att oavsett om vilken textens tilltänkta publik och

Teorell & Svensson, 2012, s. 55-57
Elaisson, et al, 2010, s. 237-239
52
Elaisson, et al, 2010, s. 244-245
50
51
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syfte så kommer den att läsas ur undersökningens egna perspektiv för att undvika att hamna i
en situation där ytterligare information krävs för att kunna uttolka vad avsändaren faktiskt
menar med texten; 4) Avståndet mellan texterna och uttolkaren är så pass nära att det inte
kommer att utgöra något hinder för tolkningsarbetet. Detta då materialet är samtida svenska
officiella texter som publicerats i syfte att kunna läsas av andra än regeringen själva.53

3.2 Analysverktyg
3.2.1 Utgångspunkter för analysverktyget
För att möjliggöra en enhetlig indelning och kategorisering består analysverktyget av ett antal
variabler hämtade ur den strategiska teorin för att undersöka empirin. Den teoretiska
kopplingen är viktig för att göra analysverktyget jämförbart med verkligheten och säga något
väsentligt om undersökningsobjektet. För att ytterligare förtydliga min operationalisering och
för att kunna genomföra textanalysen av det empiriska materialet så har konkreta
textanalytiska frågor knutits till respektive variabel för att kunna generera variabelvärden och
stärka undersökningens reliabilitet.54
Stor vikt har lagts vid att tydligt definiera de olika variablerna för att öka reproducerbarheten
och begreppsvaliditeten. För att öka undersökningens nytta i förhållande till tidigare forskning
så strävar undersökningen efter att använda liknande operationalisering som tidigare forskare.
Analysverktyget bygger därför på Westbergs och Wedin modeller för att studera
säkerhetsstrategier55. Bitvis räcker inte ovanstående forskares definitioner för
undersökningens syfte varför definitionerna är hämtade från andra källor inom samma
teoretiska fält.56

Elaisson, et al, 2010, s. 249-254
Elaisson, et al, 2010, s. 48-49, 244-246, 156-157, 162-163
55
Westberg, 2015, s. 17-56 samt Wedin, 2009, s. 15-30
56
Elaisson, et al, 2010, s. 63-68, 156-157, 162-163
53
54
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Figur 3: Illustration av analysverktyget

3.2.2 Variabler
För att beskriva säkerhetsstrategin används variablerna säkerhetsstrategiska mål, medel,
metoder och miljö.

Säkerhetsstrategiska mål
Variabeln består av delvariablerna politiskt projekt och målsättning.

Politiskt projekt: Varje säkerhetsstrategi bör vara kopplad mot övergripande
säkerhetspolitiska mål, ett politiskt projekt.57 För att i undersökningen definiera det politiska
projektet tydligare så likställs övergripande säkerhetspolitiska målen med det som Buzan,
Waever och Wilde benämner som referensobjekt: De objekt eller värden som av den
strategiska aktören bedöms som existentiellt hotade och som har legitima anspråk på
överlevnad och därmed kräver extraordinära åtgärder.58

Westberg, Jacob, 2015, s.22 samt Wedin, 2009, s. 17
Buzan, Barry, Waever, Ole & Wilde, Japp de, Security: a new framework for analysis, Lynne Rienner, Boulder,
Colorado, 1998. S. 21ff, 33-37
57
58
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Det politiska projektet bör kopplas till aktörens aktuella grad av politisk handlingsfrihet och
den aktuella säkerhetsstrategiska miljön. Beroende på hur aktören förhåller sig till dessa två
faktorer kan projektet vara av bevarande eller förändrande karaktär. 59

Textanalys:
-

Vilka referensobjekt utgör den strategiska aktörens politiska projekt?

-

Är det politiska projektet av bevarande eller förändrande karaktär?

Målformulering: Innebär att säkerhetsstrategin har en realiserbar målsättning utifrån den
givna miljön och som ska möjliggöra det politiska projektet.60 Dessutom bör det förklaras hur
målformuleringen och det politiska projektets olika mål hänger ihop, såsom Westberg
illustrerar.61 I likhet till det politiska projektet kan målsättningen vara av bevarande eller
förändrande karaktär.62

Textanalys:
-

Vilka säkerhetsstrategiska mål beskrivs i texten och hur förklaras kopplingen mot det
politiska projektet?

-

Är målformuleringen av bevarande eller förändrande karaktär?

Säkerhetsstrategisk miljö
Variabeln består av delvariablerna intern miljö, extern miljö och hotbilder.

Intern miljö:
Variabeln utgår från Westberg koncept om interna miljöfaktorer63, men för undersökningen
sorteras de enligt Grays sektorsindelning. De viktigaste interna miljöfaktorerna utgörs av
geografiska, kulturella, politiska, ekonomiska och tekniska faktorer.64

Andrén, Nils, Säkerhetspolitik: Analyser och tillämpningar, andra upplagan, Stockholm, Norstedt Juridik AB,
2002, s.28
60
Wedin, 2009, s. 18
61
Westberg, 2015, s.209
62
Wedin, 2009, s. 17
63
Westberg, 2015, s. 31-45
64
Gray, 2010, s. 38-41
59

19

Geografi och landets geografiska läge är en ofrånkomlig påverkansfaktor på en stats
säkerhetspolitiska val.65 Ekonomiska faktorer i form av exempelvis en aktörs statsbudget och
naturtillgångar men även befolknings antal och utbildningsnivå utgör begränsningar och
möjligheter för strategiska val. Även tekniska faktorer i form av tillverkningsförmåga och
tekniska system som kan nyttjas av de olika maktmedlen utgör likaså begränsningar och
möjligheter. 66

Politiska faktorer som påverkar strategiskt beslutsfattande innefattar enligt Westberg det
politiska systemet och eventuell inrikespolitisk maktkamp. För denna undersökning definieras
politiskt system som det system av lagar och regler som reglerar hur politiska beslut fattas. Ett
lands nationella intressen kan utgöra en källa till inrikespolitisk maktkamp mellan de olika
konkurrerande intressegrupperna. I en parlamentarisk demokrati utgörs dessa ofta av de
ledande politiska partierna som antingen innehar regeringsmakten eller utgör
oppositionspartier.

Kulturella faktorer som påverkar strategin utgörs av en aktörs historiska erfarenheter av
säkerhetspolitik och hur samhället förhåller sig till det. Westberg benämner det som politisk
identitet. Handlingsalternativ som går emot den politiska identiteten kommer vara svårare och
kosta mer politiskt att genomföra än handlingsalternativ som går i linje med aktörens tidigare
agerande och politiska identitet.67

Textanalys:
-

Vilka interna miljöfaktorer, i form av geografiska, politiska, ekonomiska, kulturella
och tekniska faktorer, anses påverka de olika delarna av svensk säkerhetsstrategi.

Extern miljö
Extern miljö handlar i all väsentlighet om hur den strategiska aktören upplever och påverkas
av andra statliga och icke-statliga aktörer och internationella organisationer i det

Westberg, 2015, s. 43
Gray, 2010, s. 38-41
67
Westberg, 2015, s. 40-45
65
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internationella systemet. Staters tillgång till maktmedel och deras agerande för att främja sin
egen makt, säkerhet och handlingsfrihet anses av Westberg som en central påverkansfaktor på
säkerhetsstrategiska val.68 Hur en stat betraktar och förhåller sig till internationella
organisationer är också avgörande för deras strategiska val. I stort finns det två konkurrerande
perspektiv. Det realistiska perspektivet innebär att internationella institutioner ses som verktyg
för den eller de dominerande stormakterna för att styra och påverka de andra
medlemsstaterna. Det liberala perspektivet ser istället internationella organisationer som
plattformar för alla, även mindre medlemsstater att främja sina egna intressen och att den
gemensamma säkerheten. Dessutom bidrar internationella organisationer med regelverk och
normer som disciplinerar staters agerande gentemot varandra och kan också bidra med
innovativa möjligheter att lösa konflikter.69

Textanalys:
-

Vilka andra aktörer och internationella institutioner anses påverka den svenska
säkerhetspolitiken och hur påverkas de olika delarna av svensk säkerhetsstrategi.

Hotbilder
Hotbilder sorteras av Westberg in under externa miljöfaktorer. De kan vara traditionella hot
som stater som hotar territoriell integritet, handlingsfrihet eller suveränitet. Alternativ nyare
typer av hot i form av icke-statliga aktörer och fenomen som hotar andra typer av
referensobjekt som mänskligt liv, värderingar, miljö och handelsflöden.70

Enligt Andrén syftar säkerhetspolitik till att kunna realisera egna mål trots att de hotas av
andra aktörer i det internationella systemet.71 Det centrala som skiljer säkerhetspolitik från
andra politikområden är alltså hoten och hur dessa uppfattas.72 I Sverige har hotanalys av
direkta hotbilder traditionellt kretsat kring vilka aktörer som kan komma att hota den svenska
säkerheten samt vilka syften dessa har och vilka medel och metoder de kan tänkas nyttjas.73

Westberg, 2015, s. 46-50, 56
Westberg, 2015, s. 51-54, 56
70
Westberg, 2015, s. 54-56
71
Andrén, 2002, s. 16-20
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Arita, Ångström, Jan (red) Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen. Stockholm:
Norrstedts Juridik AB, s. 24-25
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Variabeln hotbilder studeras alltså som en strategisk aktör med egna mål, medel och metoder
och representerar strategins konfliktbaserade natur. Därför kommer hotbilderna få en egen
särskild kategori i denna undersökning.

Textanalys:
-

Vilka, alternativt vilket typ av, aktörer eller fenomen kan hota den svenska säkerheten?

-

Vilket syfte har respektive hotande aktör?

-

Vilka och vilken aspekt av medel och metoder har den hotande aktören till
förfogande?

-

Vilka förmågor har den hotande aktörens maktmedel?

-

Vilken typ av hot utgör det mot Sverige?

-

Vilken tillgänglighet har den hotande aktörens maktmedel?

-

Vart kan den hotande aktörens maktmedel användas?

Säkerhetsstrategiska medel
Medel är de olika former av resurser för att påverka andra aktörer som en aktör har till
förfogande och genererar på sikt. 74 Variabeln består av delvariablerna resursstrategi och
strategiska aspekter.

Resursstrategi
För att undersöka medlen används Wedins koncept om resursstrategi. Viktiga egenskaper för
existerande medel är vilken tillgänglighet de har, d.v.s. när de kan användas, och vilken
mobilitet de har, d.v.s. vart de kan användas. En annan viktig egenskap är vilken förmåga
som generas.75 Förmåga kan mätas på många sätt men ett enkelt sätt är att mäta kvantitet och
kvalitet. För undersökningens syfte är det endast nödvändigt att ta reda på om regeringen styr
vilka maktmedel som ska genereras genom att ställa krav på dem på något sätt, i form av t.ex.
uppgifter eller kvantitet. Vilken typ av hot som maktmedlen ska kunna hantera är en del av
förmågan som är särskilt intressant för undersökningen. Är det inre hot som utgår från en stats
egen befolkning och territorium eller yttre hot som utgår från en annan aktör, dess befolkning

74
75

Westberg, 2015, s. 22, 24-25 samt Westberg, 2016, s. 25
Wedin, 2009, s. 21-22
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och/eller territorium. Kategorierna är relevanta ur analytisk synvinkel då de hjälper oss att
avgöra hur ett hot kan komma att hanteras juridiskt och därmed vilka myndigheter som har
huvudansvar m.m.76

Textanalys:
-

Vilka krav på förmåga ställs på maktmedlen som ska genereras?

-

Vilken typ av hot ska hanteras av maktmedlen?

-

Vilken tillgänglighet har maktmedlen?

-

Vart kan maktmedel användas?

Strategiska aspekter
Indelningen av säkerhetsstrategiska medel och metoder utgår ifrån Försvarsmaktens
militärstrategiska doktrin där dessa benämns som aspekter. Somliga metoder kan nyttja flera
olika medel och somliga medel omfattar flera olika aspekter. De antagonistiska hoten
analyseras på motsvarande sätt som de egna förmågorna. Tyvärr saknar aspekterna mer
ingående definitioner varför annan litteratur i stor mån har fått fylla detta tomrum.77


Militär aspekt: Medel utgörs av förmågor för att genomföra allt från väpnade angrepp,
medvetna kränkningar, interventioner och övningar. Exempel är konventionella
militära förband för luft-, mark- och marina operationer samt massförstörelsevapen.78



Okonventionell aspekt: Metoder utgörs bl.a. av cyberoperationer, krigföring genom
ombud, specialoperationer, sabotage och underrättelseoperationer. Medel utgörs
således av t.ex. underrättelse- och säkerhetstjänst, specialförband, irreguljära enheter,
enheter för cyberkrigföring. Definierande för okonventionella medel och metoder och
det som skiljer dem från konventionella militära medel är att de kan genomföra dold
och förtäckt verksamhet vilket möjliggör angrepp utan att överstiga tröskeln för väpnat
angrepp.79



Civil aspekt: Innefattar förmågor och resurser för att skydda samhället och
befolkningen mot olika typer av angrepp och påverkan (och indirekt kriser, olyckor

Andrén, 2002, s. 19-20 samt Militärstrategisk doktrin, 2016, s. 36-38
Militärstrategisk doktrin, 2016, s. 15, 37-38
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Militärstrategisk doktrin, 2016, s. 37-38
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och katastrofer) som inte innebär militärt våld. Innefattar t.ex. räddningstjänst,
kustbevakning och polisiär verksamhet. Omvänt kan det vara förmåga att genomföra
konkret humanitärt bistånds- och utvecklingsarbete. Kan också innefatta andra
förmågor för att organisera och styra befolkningen och civilsamhället.80


Politisk aspekt: Förmågor som direkt försöker påverka det politiska systemet inklusive
organisationer för politisk och ideologisk organisering och mobilisering samt
maktövertagande t.ex. partier och motståndsrörelser. Även lagstiftningsförmågan i
parlament/riksdag kan i sig vara ett politiskt maktmedel beroende på konfliktens
natur.81



Psykologisk aspekt: Innefattar informations/propagandaorgan och andra organ för att
övervaka, granska eller styra informationsflöden som kan påverka aktörers vilja och
beteende.82



Strategisk kommunikationsaspekt: Förmåga att kommunicera eget budskap till såväl
egen befolkning/medlemmar samt till övriga världens befolkning. Vanligen sker detta
genom organisationers press- och informationsavdelningar. Notera att detta är en
snävare definition än den som används av NATO.83



Ekonomisk aspekt: Innefattar statsbudgeten och hur den disponeras samt aktörens
generella ekonomiska styrka. Särskilda ekonomiska maktmedel är t.ex. bistånd samt
förmågan att kontrollera och styra handel t.ex. genom sanktioner eller strategiska
affärs-/handelsavtal mellan aktörer.84



Diplomatisk aspekt: Utgörs av diplomatisk representation hos andra stater,
internationella organisationer eller andra aktörer. Även förmåga genomföra
förhandlingar med andra parter, sluta diplomatiska avtal, genomföra medling och
övertyga andra parter med goda argument. Diplomatiska maktmedel kan också utgöras
av legitimitet eller auktoritet i olika situationer.85

Militärstrategisk doktrin, 2011, s. 75
Galula, David, Counterinsurgency Warfare; theory and practice, (2006 edition), Praeger Security
International, Westport, s. 4-5, 8
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Textanalys:
-

Vilka säkerhetsstrategiska maktmedel innehas och genereras och vilka aspekter tillhör
de?

Säkerhetsstrategiska Metoder
Variabeln består av delvariablerna förhållandet metod, medel, mål och miljö och strategisk
karaktär.

Förhållandet metod, medel, mål och miljö
Som konstaterats tidigare så är metoderna något av det mest centrala i strategi. Metoderna är
det som knyter ihop mål som ska uppnås med de medel som står till förfogande och anpassas
till den rådande säkerhetsstrategiska miljön.86

Textanalys:
-

Vilka metoder beskrivs och hur förhåller de sig till mål, medel och miljö/hot?

Strategisk karaktär
Inom strategisk teori har det utvecklats ett antal analytiska begreppspar, d.v.s. teoretiska
idealbilder för att beskriva eller analysera strategiska metoder.87 Undersökningen hämtar
begreppspar för att studera metodernas karaktär från Wedins koncept för operativ strategi och
Westbergs koncept beskrivning av för säkerhetsstrategier som alliansstrategier.

Alliansstrategier sätter ut på att förhålla sig till stormakter, stater och andra aktörer. Beroende
på graden av samarbete med respektive påverkan på aktörer i det internationella systemet så
kategoriseras strategin enligt idealtyper för mindre staters alliansbeteenden. 88
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Oberoende - Samarbete: Ska aktören nå målen för sin säkerhetspolitik med metoder
som använder oberoende nationella maktmedel eller kompenseras brist på medel
genom samarbete med andra aktörer.89



Passiv - Aktiv: Ska aktören nå målen för sin säkerhetspolitik med metoder som
påverkar andra aktörer så lite som möjligt i syfte att hålla sig utanför eventuella
konflikter eller ska andra aktörer aktivt påverkas för att minska risken för konflikter.90

Konceptet med operativ strategi är istället konfliktbaserat. Wedin använder det för att beskriva
en aspekt av den militära strategin jämte resursstrategin. Men precis som med resursstrategi
används begreppet operativ strategi nu på den säkerhetsstrategiska nivån. Operationell strategi
utgår, likt alliansstrategin, från två begreppspar.91


Virtuellt – reell: De reella metoderna handlar enligt Wedin om faktiskt nyttjande av
medel mot motståndarens medel, t.ex. när militära förband strider emot varandra. De
virtuella metoderna handlar istället om att direkt påverka motståndarens vilja utan
faktiskt användande av resurser emot motståndaren, t.ex. genom hot om våld eller
vilseledning.92 Jämför med det engelska begreppet deterrence (avskräckning) som
används inom såväl kärnvapenstrategi som konventionell militär strategi.93



Offensiv – Defensiv: Defensiva metoder syftar ofta till att skapa bättre förutsättningar
eller att förhindra att situationen förvärras genom att nyttja tid och rum. Defensiva
metoder för Wedin är att försöka avskräcka, avhålla och förhindra samt repressalier
och motstånd av olika typer. Offensiva metoder syftar ofta till att nå ett avgörande på
egna villkor genom att t.ex. visa styrka, avsikter och intentioner samt inta för
motståndaren ofördelaktiga positioner. Offensiva metoder är t.ex. olika typer av hot
och tvång samt offensiv krigföring.94

Textanalys:
-

Är metoderna reella eller virtuella?

-

Är metoderna offensiva eller defensiva?
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-

Är metoderna aktiva eller passiva?

-

Söker Sverige oberoende mot eller samarbete med andra aktörer?

3.2.3 Analys av balans
Enligt Westberg är balans en viktig faktor för att avgöra om en strategi har möjlighet att nå
framgång och uppnå uppsatta mål. Några indikatorer för att bedöma graden av balans ges
dock inte. 95 För att avgöra huruvida den svenska säkerhetsstrategin är balanserad kommer
analysen att utgå ifrån Westbergs modell av strategins delar och balans. Men istället för att
försöka äta hela tårtan på en gång och riskera att hamna i ett subjektivt bedömande av
helheten så delas modellen i tre tårtbitar som undersöks och analyseras var för sig. Inom varje
tårtbit jämförs variablerna emot varandra i syfte är att påvisa om det råder balans mellan
delarna i den specifika tårtbiten. Tårtbitarna utgörs av: 1) Metoder – Mål – Medel, 2),
Metoder – Medel – Miljö och 3) Metoder – Mål – Miljö.

Figur 4: Illustration av tårtbitskonceptet

95
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4 Empiriska resultat
4.1 Säkerhetstrategiska mål
4.1.1 Politiskt projekt
Det svenska målet för säkerhetspolitiken, är förankrat i majoriteten av riksdagens politiska
partier genom försvarsberedningen och beslutat i riksdagen och beskrivs i regeringens
proposition som: 96


”att värna befolkningens liv och hälsa”



”att värna samhällets funktionalitet”



”att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati,
rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.”

Ovanstående mål definieras inom ramen för denna undersökning som det politiska projektet.
Det är ett uttalat säkerhetspolitiskt mål med tydliga referensobjekt som riksdagen anser ska
skyddas, vilket regeringen som strategisk aktör har till uppgift att sträva emot.

För att komplicera bilden något så tar regeringen också upp ett antal för Sverige
grundläggande intressen som ska skyddas såväl nationellt som internationellt:97


Att upprätthålla och säkra Sveriges välstånd, trygghet och säkerhet.



En världsordning med sin grund i folkrätten för att uppnå fred, frihet och försoning
samt ett stabilt och förutsägbart närområde.



Att upprätthålla och säkra Sveriges försörjning, handel



Att upprätthålla bi- och multilaterala relationer och institutioner.

Även om dessa referensobjekt är otydligare än ovanstående mål så vill regeringen ändå
uppenbarligen lägga kraft på att skydda dem från hot, vilket enligt vår definition gör dem till
en del av det politiska projektet.

96
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Samtliga delmål i det politiska projektet handlar i någon mån om att bevara ett tillstånd,
oavsett om det är befolkningens liv eller den rådande världsordningen. Det politiska projektet
bedöms därför som bevarande.

4.1.2 Målformuleringen
Som en förutsättning för att uppnå det som beskrivs som säkerhetspolitikens mål inom ramen
för det politiska projektet anger regeringen följande målformulering: ”Hävdandet av vårt
lands suveränitet och territoriella integritet”. Suveränitet likställer regeringen med Sveriges
politiska oberoende och självständighet. Termen handlingsfrihet används omfattande för att
beskriva regeringens mål genom hela propositionen. För undersökningen likställs även
begreppet handlingsfrihet med suveränitet.98 Målformuleringen bedöms som bevarande då
den utgår ifrån att bibehålla det nuvarande säkerhetspolitiska tillståndet.

4.2 Säkerhetstrategisk miljö
4.2.1 Intern miljö
Geografiska faktorer: Den värdering av de geografiska förutsättningar som görs i
regeringens proposition är kopplade främst mot militära förutsättningar. Det konstateras att
Östersjöregionen har blivit en säkerhetspolitisk frontzon mellan Ryssland och EU/NATO efter
den ryska aggressionen mot Ukraina. Gotland och inloppen till östersjön, t.ex. Öresund, pekas
ut som strategiskt betydelsefulla för att kontrollera sjö och luftvägar över Östersjön i händelse
av en väpnad konflikt. Vid ett väpnat angrepp direkt mot Sverige ses även
Stockholmsområdet och Nordkalotten som strategiskt viktiga områden.99 Den direkta
påverkan som de geografiska faktorerna får för svensk säkerhetsstrategi är en förstärkning av
de militära medlen på Gotland, främst i form av en mekaniserad stridsgrupp.100

Politiska faktorer: Regeringens påpekar att de styr landet, inklusive totalförsvaret operativa
agerande, med stöd av regeringskansliet vid militära operationer i fred och vid höjd
beredskap.101 I förbigående nämns dock att regeringen strategiska agerande måste förhålla sig
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till de lagar som riksdagen stiftar och att strategiska beslut kan kräva lagändringar, t.ex.
värdnationsavtalet med NATO.102 Regeringen beskriver också den politiska process som har
lett fram till försvarsbeslutet och vilka riksdagspartier som stödjer regeringens proposition.103
Regeringen gör dock ingen övergripande analys av hur svenska inrikespolitiska faktorer
påverkar svensk säkerhetsstrategi.

Ekonomiska, kulturella och tekniska faktorer: Regeringen redovisar hur de ekonomiska
anslagen för det militära försvaret ska öka de kommande åren.104 Regeringen gör dock ingen
egen analys av hur någon av dessa faktorer påverkar den svenska säkerhetsstrategin.

4.2.2 Extern miljö
Regeringen menar att stater har fått ökad betydelse som säkerhetspolitiska aktörer, vilket
illustreras av Rysslands aggressiva säkerhetspolitik. Regeringens anser att detta är ett resultat
av ökad konkurrens och nya ekonomiska och ekologiska utmaningar. Samtidigt konstaterar
regeringen att de internationella organisationer som ska fungera fredsbevarande och som
konfliktlösande mekanismer fungerar dåligt.105

Statliga aktörer
Regeringen anser att samarbete med framför allt de nordiska och baltiska staterna bidrar till
ökad förmåga för det militära försvaret. Det anses också höja tröskeln för militära incidenter,
angrepp och konflikter och öka säkerheten i regionen. Regeringen konstaterar att de baltiska
staterna är de stater i östersjöområdet som är mest utsatta för påtryckningar från Ryssland.
Regeringen anser också att Finland och Sverige har gemensamma säkerhetspolitiska
utgångspunkter. Därför har länderna ömsesidiga förutsättningar för att stödja varandra med
militära och civila maktmedel för att upprätthålla varandras territoriella integritet och försvar
av territorium. Tyskland och Polen beskrivs som viktiga stater inom NATO samt för
säkerheten i Europa och Östersjöområdet.106
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Regeringen menar att USA:s viktiga roll för säkerheten i Europa och i internationella insatser
är av stor betydelse för Sveriges säkerhetspolitik. Samarbetet med USA stärker också Sveriges
militära förmåga. Grunden för detta är att USA är den enda västland med förmåga att själva
globalt genomföra större militära operationer mot en kvalificerad motståndare samt svårare
fredsfrämjande operationer. USA vill öka sitt engagemang i Stilla havet men har trots det valt
att öka engagemanget i Europa på senare år med hänsyn till krisen i Ukraina. Regeringen
bedömer att den amerikanska pressen på Europeiska allierade att öka sina försvarsanslag och
ta ett större ansvar för säkerhetssituationen i Europa kommer att kvarstå. Frihandelsavtalet
TTIP mellan EU och USA beskrivs som strategiskt betydande för att stärka USAs
engagemang i Europa (den transatlantiska länken). USA är dessutom viktigt eftersom de leder
koalitionen mot Islamiska staten i Levanten (ISIL) och stödjer Ukraina i deras konflikt mot
Ryssland. 107

Ryssland beskrivs som en stat som har ambitionen att med alla tillgängliga medel stärka sin
ställning som stormakt, till ett högt politiskt och ekonomiskt pris om så krävs.108 Ryssland är
permanent medlem i FN:s säkerhetsråd, innehar ca hälften av världens kärnvapenarsenal och
satsar stort på att utveckla sin militära förmåga, trots ekonomiska svårigheter och sanktioner
från västvärlden. Aggressionen mot Ukraina beskrivs som ett hot mot den europeiska
säkerhetsordningen och mot grundläggande folkrättsliga principer.109 Trots ett starkt inhemskt
stöd för den förda utrikespolitiken så finns det hos den ryska ledningen en rädsla för
regimomstörtande verksamhet till den grad att västligt demokratistöd i Ryssland uppfattas
som utländsk aggression. Samtidigt har den inhemska statliga kontrollen ökat och
medborgerliga fri- och rättigheter samt mediefrihet begränsats tydligt sedan 2011.
Sammantaget ses Ryssland som svårbedömt och oberäkneligt i en säkerhetspolitisk kontext.110
Ryssland beskrivs vidare under punkten Hotbilder nedan.

Även Mellanöstern, Afrika, Asien och Arktis beskrivs. Mellanöstern och Afrika beskrivs som
konfliktfyllda områden. Afrika beskrivs som en region med stort antal internationella
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krishanteringsinsatser inom ramen för både FN och EU. Asien beskrivs som delvis spänt ur
ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Konsekvensen för Sverige ligger i att USA:s ökade
involvering i Asien sker på bekostnad av det europeiska engagemanget och därmed europeisk
säkerhet. Issmältningen i Arktis medför ökad konkurrens och ett försämrat säkerhetsläge i
norra Europa då aktörer som Ryssland och Kina ökar närvaron i Arktis.111

Internationella institutioner
De internationella organisationer som tas upp som särskilt viktiga för Sverige är Förenta
Nationerna (FN), Europeiska Unionen (EU), North Atlantic Treaty Organisation (NATO) och
Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE).
FN beskrivs som en central institution för hantering av konflikter i världen. Att FN kan slå
vakt om sina principer om mellanstatligt samarbete är enligt regeringen avgörande för Sverige
då det utgör grunden för det globala kollektiva säkerhetssystemet och den globala
världsordningen.112

OSSE beskrivs som en organisation som främjar säkerhet och stabilitet i Europa genom gemensamma regler och samverkan mellan medlemsstaterna i frågor som rör militär rustningskontroll, demokratifrågor och mänskliga rättigheter. Genom dessa aktiviteter bidrar OSSE till
att skapa förtroende och transparens mellan medlemsstaterna.113

EU beskrivs som en politisk allians och som det viktigaste samarbetet i Svensk utrikes- och
säkerhetspolitik. EU bidrar till fred och säkerhet i det europeiska närområdet och även globalt genom en bredd av förmågor: från diplomati och handel till civil och militär krishantering. Regeringen betonar att det är av vikt för Sverige att EU fungerar effektivt som en säkerhetspolitisk aktör, något som är beroende av medlemsstaternas resurser och deras förmåga att
uppnå enighet i politiska frågor. 114

NATO beskrivs som en försvarsallians som är central för europeisk säkerhet samt det
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viktigaste forumet för säkerhetspolitisk dialog mellan USA och Europa, d.v.s. för att
upprätthålla den transatlantiska länken. Trots det framställs USA som den tongivande aktören
inom NATO. NATO ger också Sverige möjlighet att utveckla den svenska militära förmågan
och bidra till säkerhet tillsammans med andra.115

4.2.3 Hotbilder
Statliga aktörer
Aktör: Enligt regeringen så kan andra stater utgöra ett hot mot Sverige. Ryssland är den enda
aktören som förväntas kunna och ha för avsikt att hota eller angripa Sverige, en risk som
anses ha ökat sedan den ryska aggressionen mot Ukraina. 116

Syfte/Mål: Enligt regeringen har Ryssland som mål att begränsa andra aktörers
handlingsfrihet, suveränitet/oberoende och påverka den säkerhetspolitiska situationen. Vid
väpnad konflikt bedömer regeringen att syftet är att utmana Sveriges territoriella integritet och
uppnå egna strategiska mål.117

Medel, metoder och aspekter: Olika metoder som stater använder mot Sverige identifieras i
försvarsbeslutet: Påverkanskampanjer och informationskrigföring, hot inom
cybersäkerhetsområdet, massförstörelsevapen, samt väpnat angrepp.
Underrättelseinhämtning och kränkningar av landets territorium ingår också i beskrivningen
av metoder som används mot Sverige, men de utvecklas inte varför de inte inkluderas vidare i
denna undersökning118.

Påverkansoperationer används för att påverka statsledning och befolkningen eller andra
utvalda målgrupper genom att sprida egna narrativ, sprida osäkerhet om egna mål och
agerande eller inge en känsla av uppgivenhet. Operationerna kan omfatta
styrkedemonstrationer och hot med politiska diplomatiska, militära och ekonomiska medel.
Det kan även innefatta fiktiva personer i sociala medier, falska dokument, planterade nyheter,
smutskastning samt frontorganisationer för att legitimera subversiv verksamhet. Officiella
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talespersoner och statsstyrd media för fram egna budskap och vinklad, vilseledande eller
oriktig information. Syftet är att för att påverka motståndarens vilja, attityd, förståelse och
beteenden. 119 Hotet omfattar såväl militära, okonventionella, politiska, psykologiska,
diplomatiska och ekonomiska medel samt strategisk kommunikation.

Cyberhot går i hela skalan från försök att få tillgång till skyddsvärd information genom
cyberspionage till rena cyberangrepp mot samhällsviktiga funktioner i syfte att slå ut eller
störa dessa. Cyberangrepp kan leda till fysiska skador och kan då vara att betrakta som väpnat
angrepp. Cyberhotet betecknas som ett okonventionellt medel.120

Massförstörelsevapen delas in i kemiska stridsmedel, biologiska stridsmedel, strategiska och
taktiska kärnvapen. Även om användning av kemiska stridsmedel i Syrien konstateras så
menar regeringen att massförstörelsevapen inte ett maktmedel som används aktivt i vårt
närområde. Risken bedöms som låg för användning av såväl kemiska som biologiska
stridsmedel samt för globalt kärnvapenkrig.121 Hotet är i huvudsak ett militärt medel för
statliga aktörer.

Ett väpnat angrepp hotar dels indirekt genom signaleffekter och dels med direkt militärt våld,
i regel kombinerat med andra maktmedel. Regeringen menar att särskild vikt läggs på att
sänka den politiska viljan till motstånd innan ett väpnat angrepp inleds. Strid med
högteknologiska konventionella styrkor och långräckviddiga vapen anses prägla framtidens
krigföring. Regeringen konstaterar också att det inte går att se militära konflikter i Sveriges
närområde som bara skulle påverka ett enskilt land samt att enskilt militärt angrepp direkt mot
Sverige är fortsatt osannolikt. Detta innebär att militära angrepp mot Sverige förväntas kunna
ske för att skapa bättre förutsättning i andra operativa riktningar inom ramen för en större
konflikt. Men regeringen varnar också för att mindre kriser eller incidenter som inbegriper
militära maktmedel och enskilda militära angrepp mot Sverige fortfarande kan uppstå.
Ryssland ses efter aggressionen mot Ukraina som en stat som kan använda sina militära
maktmedel för att markera sin stormaktsposition, särskilt i Sveriges närområde, trots att
kostnaden är hög politiskt och ekonomiskt. Enligt regeringen utgörs hotet alltså i första hand
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av militära medel, men det poängteras att det i regel kombineras med okonventionella,
psykologiska, ekonomiska och diplomatiska maktmedel. 122

Resursstrategi: Regeringen konstaterar att ”den ryska stående militära förmågan i
närområdet kommer vara större än andra aktörers”123. Det är en förmåga som bedöms
fortsätta öka de kommande åren med de reformer och ekonomiska anslagsökningarna som
planeras. Den ryska militära förmågans uppgifter bedöms vara att avskräcka och hantera en
kvalificerad motståndare samt att hantera lokala konflikter. Regeringen bedömer även att
Ryssland redan har förmågan att genomföra komplexa militära operationer i sitt närområde
samt att förmågan att verka utanför det ryska närområdet kommer att öka de närmste åren.
Ryssland har förband som kan verka utan krav på mobilisering, och än större volymer finns
tillgängliga efter mobilisering. Regeringen påpekar dock att motståndaren troligtvis bara
kommer ha tillgång till en begränsad del av sin totala militära styrka vid militärt angrepp
eftersom konflikten med största sannolikhet involverar flera andra stater. De ryska taktiska
och strategiska kärnvapnens uppgift är att upprätthålla landets suveränitet och stormaktsstatus.
De utgör också strategisk bekämpningsförmåga och kompenserar för de av Ryssland upplevda
bristerna i konventionell förmåga, främst gällande precisionsbekämpning. Någon ingående
analys av den ryska förmågan för påverkansoperationer och IT-angrepp görs inte.124

Regeringen konstaterar att Sverige och Sveriges grannländer redan i fredstid är utsatta för
påverkanskampanjer och IT-angrepp. 125 Påverkansoperationer kan också användas som
inledning till en väpnad konflikt. Höjd beredskap kan också beslutas av regeringen om
Sverige är i krigsfara, varit i krigsfara/krig eller om det krig utanför Sveriges gränser. Om
Sverige är i krig råder högsta beredskap. Militärt våld eller hot om militärt våld mot Sverige,
inklusive med massförstörelsevapen, bör alltså resultera i höjd beredskap. 126 127 Det innebär
att hotbilden från statliga aktörer existerar i fredstid och fortsätter ändå upp i höjd beredskap
och krig.
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Regeringen menar att metoderna som används i en påverkansoperation utgör ett yttre hot men
kan också åtminstone uppfattas som inre hot som kommer från den egna befolkningen i form
av fiktiva personer på sociala medier, frontorganisationer och planterade nyheter som
framförs i media.128 Även cyberhot klassificeras som ett yttre hot då det kommer från andra
statliga aktörer, men även där finns problematik i att klassificera hotet i praktiken. Militärt
våld, inklusive med massförstörelsevapen är ett tydligt yttre hot då det utgår från andra stater
emot svenskt territorium.

Icke-statliga aktörer
Aktör: Ingen specifik icke-statlig aktör pekas ut som ett hot mot Sverige. Men regeringen
menar att icke-statliga aktörer såsom regionala separatistorganisationer och religiösa och
politiska extremistgrupper samt ensamagerande terrorister är en typ av aktör som kan utgöra
ett hot mot Sverige.129

Medel, Metoder och Aspekter: Regeringen menar att de medel och metoder som används av
icke-statliga aktörer i huvudsak utgörs av terrorism. Terrorismens primära metod är
våldsamma attentat, t.ex. självmordsbombningar. Även cyberangrepp nämns som en möjlig
framtida metod för terrorgrupper. Syftet med angreppen är oftast att få medial uppmärksamhet
för terrorgruppen och dess agenda. Bristande säkerhet hos stater som innehar
massförstörelsevapen kan också leda till att ickestatliga aktörer får tag i den typen av
vapen.130 Terrorism betecknas som ett okonventionellt medel.

Syfte: Regeringen menar att terrorism framför allt hotar enskilda människors liv och hälsa
samt samhällsviktiga funktioner. Skulle cyberangrepp och massförstörelsevapen också nyttjas
kan även Sveriges handlingsfrihet och suveränitet/oberoende kunna begränsas.131

Resursstrategi: Terrorism är ett brett begrepp med många olika potentiella medel och metoder. Dock nämner regeringen att det är polisen som har huvudansvar för att hantera terrorism
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och Försvarsmakten kan få i uppgift att stödja polisen detta arbete, vilket indikerar att regeringen ser terrorism från icke-statliga aktörer primärt som ett inre hot.132 Regeringen konstaterar att det har skett terrorangrepp i Sverige, och i de andra skandinaviska länderna, de senaste
åren. Terrorism är då ett hot som existerar åtminstone i fredstid. Även IT-angrepp genomförs
mot Sverige redan i fredstid.133 Regeringen gör vidare ingen analys av vilken förmåga de
icke-statliga aktörerna innehar.

4.3 Säkerhetsstrategiska medel
Regeringen menar att Sverige har följande maktmedel för att avskräcka och hantera angrepp
eller påtryckningar med militära medel mot Sverige samt för att hantera ”utmaningar i och
utanför närområdet”: 1) Politiska maktmedel, 2) Diplomatiska maktmedel (benämns ibland
endast diplomati), 3) Ekonomiska maktmedel (där både handel och bistånd nämns specifikt),
4) Kommunikativa maktmedel, 5) Totalförsvar (vilket utgörs av det militära och det civila
försvaret), 6) Cyberförsvar, 7) Psykologiskt försvar (inom ramen för det civila försvaret), 8)
Försvarsunderrättelseförmåga. 134

Av dessa utvecklas vad som utgör maktmedlet för de fyra första inte alls varför de utelämnas
från undersökningen. För det militära försvaret, det civila försvaret, det psykologiska
försvaret, cyberförsvaret och försvarsunderrättelseförmågan så görs däremot mer
genomgående beskrivningar i regeringens proposition.

4.3.1 Militärt försvar
Förmåga: Det militära försvaret syftar till att enskilt och tillsammans med andra aktörer
försvara Sverige med alla till buds stående medel samt främja Sveriges säkerhet. Förmågan
för att genomföra detta definieras i tydliga uppgifter: 1) Hävda Sveriges suveränitet, värna
suveräna rättigheter och nationella intressen, 2) förebygga och hantera konflikter och krig, 3)
skydda Sveriges handlingsfrihet vid påtryckningar, 4) försvara Sverige mot incidenter och
väpnat angrepp samt 5) skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till civila
myndigheter, bl.a. i form av specialförband för att stödja polismyndigheten vid bekämpning
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av terrorhot. Förmågan kvantifieras tydligt i antal förband som ska genereras. 135 Det militära
försvaret ska alltså kunna hantera yttre hot i form av väpnade angrepp, incidenter och
påtryckningar men även stödja andra myndigheter vid inre hot såsom terrorism.

Aspekt: Det militära försvaret innefattar både militära medel och en mindre del
okonventionella och psykologiska medel. Försvarsmakten ska kunna genomföra
markoperationer, luftoperationer, sjöoperationer, cyber- och informationsoperationer,
operationer med specialförband och även gemensamma operationer. Även övningar i fredstid
framhålls som en förmåga för att verka avskräckande. 136 Till sitt förfogande har
Försvarsmakten arméstridskrafter (inklusive hemvärn), marinstridskrafter, flygstridskrafter
och försvarsgemensamma stridskrafter samt förbandsreserv och personalreserv.137

Tillgänglighet: Vissa förband såsom flygförband, marina förband, specialförband och utvalda
förband inom armén och de försvarsmaktsgemensamma stridskrafterna ska vara omedelbart
gripbar i fredstid. Andra krigsförband ska i fredstid kunna vara tillgängliga senast tre månader
efter särskilt beslut (enstaka förband upp till sex månader). Även mindre delar av hemvärnet
ska vara tillgängliga för bevakningsuppgifter samt efter särskilt beslut för uppgifter som
innebär stöd till det civila samhället. Hela det militära försvaret kan mobiliseras vid höjd
beredskap.138

Mobilitet: Det militära försvaret ska kunna genomföra operationer såväl nationellt på eget
territorium som internationellt, i och utanför närområdet. Vissa förband som t.ex. Hemvärnet
och förbandsreserven är endast tänkta att genomföra operationer nationellt.139

4.3.2 Civilt försvar
Förmåga: Syftet med det civila försvaret är att samhället ska kunna hantera påfrestningar från
yttre hot i form av väpnade angrepp eller krigsrisk.140 Regeringen planerar att återetablera ett
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civilt försvar genom att planering för denna verksamhet återupptas för att kunna verka vid ett
väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Civilförsvarets förmåga definieras med uppgifterna:
1) värna civilbefolkningen, 2) säkerställa funktionen för de viktigaste samhällsfunktionerna.
3) bidra till Försvarsmaktens förmåga med t.ex. transport och logistik, försörjning av
livsmedel, drivmedel, elektricitet och telekommunikation samt tillgång till sjukvårdsresurser.
Stöd till Försvarsmakten är den uppgift som ges högst prioritet av regeringen.141 Den enda
försök till kvantifiering av det civila försvaret som regeringen gör är att definiera hur länge
det civila försvarets uppgifter ska kunna lösas. Uppgiften att stödja försvarsmakten ska kunna
lösas under 5-10 dagar, skydd av civilbefolkningen och säkerställandet av samhällsviktiga
funktioner ska dock kunna lösas under ”betydligt längre tid”.142

Aspekt: Det civila försvaret syftar till skydda befolkningen och samhällsfunktioner vilket
klassificerar det som ett civilt medel.

Tillgänglighet: Det civila försvaret är tänkt att träda i kraft vid höjd beredskap, vid väpnad
konflikt eller vid krig i vår omvärld. Regeringen nämner dock att huvuddelen av de operativa
delarna som används i det civila försvaret är samma komponenter som används för att hantera
fredstida kriser i samhället.143

Mobilitet: Det civila försvaret ska kunna verka nationellt och regionalt. Regeringen har
ambitionen att skapa en gemensam operativ planering med Finland för i ”olika scenarier ”
stödja varandra med såväl militära som civila medel. Det skulle kunna innebära att
regeringens ambition är att även det civila försvaret till del ska kunna verka internationellt.144

4.3.3 Psykologiskt försvar
Förmåga: Det psykologiska försvaret ska kunna hindra eller åtminstone försvåra för en
motståndare att nyttja påverkansoperationer för att påverka beslutsfattare och opinioner
genom såväl traditionella medier som sociala medier. Påverkansoperationer bedöms utgöra
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såväl yttre som inre hot. Genom att så långt som möjligt säkerställa ett öppet samhälle med
fria medier och möjlighet till åsiktsfrihet ska det psykologiska försvaret bidra till försvarsvilja,
motståndsanda och risk- och krismedvetenhet. Mer än så definieras inte förmågan.145

Aspekt: Det psykologiska försvaret är att beteckna som en psykologisk förmåga då det syftar
till att försvåra motståndarens påverkan mot den egna opinionen.

Tillgänglighet: Det psykologiska försvaret ska verka såväl i fredstid som vid höjd beredskap
och konflikt.146

Mobilitet: Det psykologiska försvaret är en del av det civila försvaret och krisberedskapen,
varför det är tänkt att i huvudsak verka nationellt.147

4.3.4 Cyberförsvar
Förmåga: Regeringens uppgift till cyberförsvaret är att skydda samhällsviktiga funktioner
och viktiga system för totalförsvaret genom att upptäcka, möta och motverka it-angrepp och
cyberhot från såväl statliga som statsstödda aktörer. Dessutom ska cyberförsvaret utveckla
förmågan att förebygga, motverka och hantera konsekvenserna av cyberhot. Cyberhot kan
således utgöra såväl yttre som inre hot.148 Utöver det vill regeringen utveckla kapacitet att
genomföra aktiva cyberoperationer för att kunna avskräcka antagonistiska aktörer från att
angripa eller genomföra påtryckningar mot Sverige.149 Den enda enhet som kvantifieras är
Försvarsmaktens IT-försvarsförband som har till uppgift att skydda Försvarsmaktens
informations- och ledningssystem samt upprätthålla IT-säkerhet inom Försvarsmakten.
Cyberförsvaret utgörs i övrigt av Försvarsmyndigheterna som har ett huvudansvar och till del
av samtliga myndigheter som ansvarar för cyberförsvaret i sin egen sektor.150
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Aspekt: Cyberförsvaret är att beteckna som en okonventionell förmåga.

Tillgänglighet: För att skydda samhällsviktiga funktioner och kritiska IT-system måste ett
cyberförsvar finnas på plats redan i fredstid. Men it-angrepp kan också utgöra en del av ett
väpnat angrepp varför bedömningen är att cyberförsvaret också måste kunna verka i höjd
beredskap och krig, även om inte regeringen uttrycker det specifikt.151

Mobilitet: Regeringen vill utveckla och förstärka denna samlade förmåga att nationellt
hantera cyberhot. Utöver detta vill regeringen utveckla kapacitet att genomföra offensiva
(aktiva) cyberoperationer, d.v.s. IT-angrepp mot andra stater och aktörer, vilket gör det till del
ska vara en internationell förmåga.152

4.3.5 Försvarsunderrättelseförmåga
Förmåga: Regeringen definierar förmågan genom uppgifterna att inhämta, bearbeta,
analysera och delge försvarsunderrättelser. Försvarsunderrättelser syftar till att regeringen
ska ha möjlighet att föra en aktiv och oberoende säkerhets-, försvars- och utrikespolitik samt
för att utveckla och inrikta övriga maktmedel och förmågor så att de får avsedd effekt.153
Myndigheterna som utgör försvarsunderrättelseförmågan är Försvarsmakten, Försvarets
radioanstalt, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut. Hur stor del av
dessa myndigheter som utgör försvarsunderrättelseförmågan anges inte.154 Förmågan
kvantifieras inte heller på något annat sätt. Vilka hot som försvarsunderrättelseförmågan ska
hantera definieras inte. Förmågan anses dock avgörande för att använda och utveckla
stridskrafter, vilket tyder på att förmågan riktas emot det yttre hotet väpnat angrepp.155

Aspekt: Försvarsunderrättelseförmågan är att beteckna som en okonventionell förmåga.

Tillgänglighet: Regeringen vill att försvarsunderrättelseförmågan har en hög beredskap för
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att kunna ge nödvändig förvarning om krisförlopp samt har förmåga att följa dessa förlopp
över längre tid. Det skrivs inte ut i klartext men för att lyckas med denna uppgift måste
försvarsunderrättelseförmågan lösa sin uppgift i såväl fred som kris och höjd beredskap
inklusive krig.156

Mobilitet: Regeringen definierar inte vart försvarsunderrättelseförmågan ska kunna verka.

4.4 Säkerhetsstrategiska metoder
Den svenska regeringen beskriver följande metoder för att uppnå sina säkerhetspolitiska mål:
1) stärkt försvarsförmåga, 2) fortsatt deltagande i internationella insatser, 3) bemöta Ryssland
och stödja Ukraina och 4) stärkta säkerhetspolitiska samarbeten, dock utan att delta i någon
militär allians.157

Regeringen menar också att säkerhetspolitiken bör förebygga framväxten av krig och hot mot
Sveriges, Nordens och Europas säkerhet. Hur denna förebyggande metod ska gå till i detalj
utvecklas dock inte, varför den inte inkluderas i de undersökta metoderna nedan.158

4.4.1 Försvarsförmåga
Beskrivning: Den svenska försvarsförmågan syftar i första hand att ha en tillräcklig trovärdig
försvarsförmåga för att i fred, kris och höjd beredskap avskräcka (”utgöra en tröskel för”) den
som skulle vilja hota, angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige med militära maktmedel.
Placering av främst militär övningsverksamhet, val av övningsscenarier och internationella
övningspartners och liknande utgör här en del av avskräckningsförmågan. Skulle
avskräckningen misslyckas och krig utbryta ska det militära försvaret försvara riket med alla
till buds stående medel. En förutsättning för att försvarsförmågan ska vara trovärdig är en
fortsatt förmåga att kunna verka tillsammans med andra aktörer. En annan förutsättning är
bemannade, utrustade och samövade krigsförband och en operativ planering för att använda
dem. En sista förutsättning är det fattas politiska beslut att använda de militära förbanden om
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det skulle krävas.159

Mål, medel, metoder, miljö/hot: Regeringens mål med den stärka försvarsförmågan är att
den ska bidra till en fortsatt fredlig utveckling och politisk handlingsfrihet för Sverige (för
undersökningens syfte likställt med suveränitet).160 Den strategiska effekt som ska uppnås är
att förmå Ryssland att avstå från att hota eller angripa Sverige militärt, d.v.s. att hantera ett
yttre hot.161

Försvarsförmågan innefattar Försvarsmakten och övriga delar av totalförsvaret. Totalförsvaret
innefattar det militära försvaret och det civila försvaret, inklusive det psykologiska försvaret
och åtminstone delar av cyberförsvaret och försvarsunderrättelseförmågan. Översatt till
undersökningens typologi över strategiska maktmedel innefattar det militära, okonventionella,
civila och psykologiska medel.162

Karaktär: Huvudsyftet med metoden är att avskräcka eller avhålla Ryssland från hot,
påtryckningar och angrepp, vilket gör metoden av virtuell och defensiv karaktär. Det gör det
även till en aktiv metod eftersom det uttalade målet är att avskräcka, och därmed påverka en
annan aktör för att minska risken för konflikt.163 Eftersom förutsättningen för en trovärdig
försvarsförmåga är samarbete med andra aktörer så antar metoden karaktären av samarbete.

4.4.2 Stöd till Ukraina för att bemöta Ryssland
Beskrivning Mål, medel, metoder, miljö/hot: På grund av den ryska aggressionen mot
Ukraina vill Regeringen föra en principfast politik för att bemöta Ryssland. De medel som går
att urskilja är diplomatiska medel i form av stöd till medlingsansträngningar mellan Ryssland
och Ukraina samt ekonomiska medel i form av sanktioner mot Ryssland. Vad det
”mångfacetterade stödet” till Ukraina består av i övrigt är svårt att bedöma.164 Metoden avser
hantera det yttre hotet i form av väpnat angrepp som Ryssland utgör mot Sverige direkt eller
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indirekt genom att konflikt utbryter i vårt närområde.165 Några tydliga mål för metoden nämns
dock inte förutom att ”Den ryska aggressionen mot Ukraina bryter mot internationell rätt och
utmanar den europeiska säkerhetsordningen” och att det ”är av vikt också för fred och
säkerhet i Sveriges närområde” 166. Hur någon aktör skulle påverkas av denna metod framgår
inte heller av regeringens proposition. Då metoden verkar med framför allt diplomatiska och
ekonomiska maktmedel och beskrivs i presens är bedömningen att metoden ska verka i
åtminstone fred och kris ur Sveriges perspektiv.

Karaktär: Ekonomiska sanktioner och stöd till medlingsansträngningar utgör reella metoder
då det är en faktisk användning av maktmedel. Ekonomiska sanktioner är att betrakta som en
repressalie varför metoden är klassas som defensiv, men stöd till medlingsinsatser kan
betraktas som ett offensivt användande av diplomatiska medel. Metoden är också att betrakta
som aktiv då den, om än diffust, syftar att minska risken för konflikter i vårt närområde
genom att påverka Ryssland och Ukraina. Metoden får också sägas bygga på samarbete då
regeringen strävar efter att hela Europa med EU i täten ska hantera utmaningarna mot
säkerheten i Europas östra grannskap.167

4.4.3 Fortsatt deltagande i internationella insatser
Mål, medel, metoder, miljö/hot: Regeringen vill ha ett fortsatt svenskt deltagande i
internationella insatser inom ramen för FN, EU, NATO och OSSE. Med såväl civila som
militära krishanteringsinsatser vill regeringen visa solidaritet och fördjupa samarbetet med de
stater och internationella organisationer som är viktiga för säkerheten i vårt närområde. Det
definieras inte av regeringen men för undersökningen antas att militära bidrag till
krishanteringsinsatser innefattar hela det militära försvarets förmåga varför det omfattar
militära, okonventionella och psykologiska medel. Deltagande i civila insatser bör förstås
innefatta åtminstone civila medel för t.ex. humanitära insatser. Regeringen pekar inte ut något
särskilt hot som hanteras genom deltagande i internationella insatser, men målet med de
internationella insatserna är förebygga konflikter och främja global fred, säkerhet och
utveckling. Dessutom vill regeringen värna grundläggande värden som demokrati och
mänskliga rättigheter.168 Det är oklart vilka konfliktnivåer som metoden avser verka i, men
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eftersom denna typ av uppgifter löses av Försvarsmakten i fredstid då propositionens skrivs så
är bedömningen är att metoden åtminstone ska verka i fred och kris ur Sveriges perspektiv.169

Karaktär: Deltagande i internationella krishanteringsinsatser omfattar konkret användning av
maktmedel på andra staters territorium, inte sällan för att tvinga olika parter att förändra ett
tillstånd, vilket gör metoden reell och offensiv. Metoden bygger på deltagande i insatser inom
ramen för internationella organisationer tillsammans med andra stater vilket tyder på en
karaktär av samarbete. En uttalad ambition med metoden är att påverka andra stater och
organisationer att visa solidaritet med Sverige och därmed öka samarbetet, varför metoden är
att betrakta som aktiv.

4.4.4 Fördjupade säkerhetspolitiska samarbeten
Beskrivning: Grunden för samarbetsmetoden är solidaritetsförklaringen. Eftersom det inte
går att se (militära) konflikter som bara kommer drabba ett land så kommer Sverige inte
förhålla sig passivt om något EU-medlemsland eller nordisk land skulle drabbas av angrepp
eller katastrof. Regeringen förväntar sig också samma solidaritet tillbaka från dessa länder,
vilket konkretiseras i viljan att både kunna ge och ta emot militärt och civilt stöd. Regeringen
är dock tydlig med att samarbetet med någon stat eller organisation inte ska omfatta
ömsesidiga försvarsförpliktelser och att Sverige inte är medlem i någon militär allians.170

För att ta ansvar för att påverka utvecklingen i östersjöområdet vill regeringen fördjupa de
bilaterala och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbetena.171 Regeringen vill
utveckla det redan relativt djupa samarbetet med de nordiska länderna och de baltiska staterna
inom Nordic Defence Cooperation (Nordefco). Samarbetet omfattar idag utbildnings- och
övningsverksamhet, förmågeutveckling, personalfrågor, gemensamma insatser och materiel.
Regeringen ser utöver detta även möjligheter att öka samarbetet med både Tyskland och
Polen. Samarbetet med Finland tar en särställning då regeringen anser att Sverige och Finland
har liknade säkerhetspolitiska utgångspunkter. Regeringen vill att samarbetet med Finland
även ska omfatta operativ planering och förberedelser för att möjliggöra gemensamt nyttjande
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av såväl militära som civila resurser i olika scenarier, t.ex. försvar av ländernas territorium,
om länderna vill det. Samarbetet med USA ses också som viktigt p.g.a. av USA:s viktiga roll
för säkerheten i Europa, i internationella operationer och för militära förmågeutveckling.172

För att möta utmaningar mot vår säkerhet i Europa och globalt vill regeringen stärka EU som
säkerhetspolitisk aktör, framför allt när det gäller att organisera civila och militära
krishanteringsinsatser men även i EU:s samarbete med NATO och FN. För att främja global
fred, utveckling och säkerhet vill regeringen stödja FN genom ökade bidrag till FN:s
fredsfrämjande insatser och till FN:s förmåge- och konceptutveckling. Regeringen vill
dessutom kandidera till en plats i FN:s säkerhetsråd 2017-2018. Regeringen vill vidare att ett
utökat samarbete med NATO ska ske inom ramen för Partnerskap för Fred (PFF) och det
nyligen inrättade programmet för särskilda partnerländer (Enhanced Opportunities
Programme). Genom undertecknandet av samförståndsavtalet med Nato om värdlandsstöd
(Host Nation Support) möjliggör Sverige för att effektivt ta emot militärt stöd. För att
upprätthålla den europeiska säkerhetsordningen vill regeringen fortsatt aktivt stödja OSSE,
t.ex. med finansiella medel och personal till OSSE:s observatörsmissioner och andra
aktiviteter.173

Mål, medel, metoder, miljö/hot: Metoden syftar till att öka säkerheten och förutsägbarheten
i vårt närområde, främja fredlig utveckling och höja tröskeln för militära incidenter och
konflikter. Regeringen analyserar inte själva behovet av strategiska maktmedel för att för att
ingå i samarbeten med andra stater och internationella organisationer. Bedömt krävs det dock
åtminstone diplomatiska medel i form av diplomater och annan personal för t.ex. förhandling
och representation. Samarbetena skulle också vara innehållslösa utan andra maktmedel såsom
militära, okonventionella och civila medel att bidra med till gemensamma övningar och
insatser m.m. Metoden avser hantera det yttre hotet väpnat angrepp genom att samarbetena
höjer Sveriges avskräckande förmåga (tröskel). För att kunna verka avskräckande och vara en
relevant tröskel så är bedömningen att samarbetena måste kunna leverera strategisk effekt
även vid höjd beredskap eller krig. Men den tydligt deklarerade alliansfriheten gör det svårt
att på förhand avgöra vilken effekt som kommer att levereras både från och till Sverige.174
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Regeringen anser att den samlade effekten av alla samarbeten stärker den totala säkerheten i
vår del av världen. Genom samarbetena infogas Sverige i en säkerhetspolitisk gemenskap, ett
ömsesidigt beroende, tillsammans med de andra aktörerna i vårt närområde som stärker vår
säkerhet samtidigt som Sverige bidrar till andras säkerhet. Samarbete främjar också fred
genom att aktörerna blir vana att interagera med varandra vilket skapar förutsägbarhet.
Samarbete ökar också chansen för att aktörerna i säkerhetsgemenskapen ger varandra stöd i
kris och krig vilket ska höja tröskeln för aktörer utanför säkerhetsgemenskapen att inleda
militära incidenter och konflikter. I övrigt så hjälper de olika samarbetena Sverige att öka sin
militära förmåga.175 Att delta i och stäva efter att få fungerande internationella
organisationerna ses också som ett sätt att hantera konflikter och hot mot säkerhet regionalt
och globalt.176

Karaktär: Metoden avser att påverka andra aktörer till att uppfatta sig själva som del av en
säkerhetsgemenskap och därmed stödja Sverige vid behov utan att egentligen tvinga dem till
det genom t.ex. försvarsallianser. Detta bedöms därför som en virtuell metod. Regeringen ger
intrycket av att huvuddelen av samarbetena ska breddes och fördjupas och att Sverige måste
öka solidariteten i säkerhetsgemenskapen för att kunna hoppas på stöd vid kris och krig, vilket
indikerar en offensivare användning av maktmedlen. Att regeringen betonar att civilt och
militärt stöd också ska kunna ges till andra stater inom norden och skulle också kunna tolkas
som offensivt. Men då stödet endast ska ges vid angrepp eller katastrof så är det snarare att
beteckna som en repressalie med syfte att skapa tröskelförmåga/avskräckning, och därmed en
defensiv metod. Samarbete för att nå gemensamma mål, öka säkerheten och hindra konflikter
kräver samarbetspartners. Om samarbetena ska förändras och fördjupas/breddas så krävs
troligen någon form av påverkan på dessa potentiella partners för att övertyga dem om att
följa den svenska linjen. Därför bedöms metoden som aktiv och av samarbetskaraktär.

5 Analys, diskussion och slutsatser
5.1 Säkerhetsstrategin
Samtliga delar som kan sägas utgöra en säkerhetsstrategi finns i stort att finna i regeringens
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proposition, med undantag för interna miljöfaktorer. Det finns ett antal faktorer som skulle
kunna utgöra ett politiskt projekt och en målsättning för att möjliggöra det politiska projektet.
Externa miljöfaktorer är beskrivna vad gäller hur de påverkar Sverige och svensk
säkerhetsstrategi. Även hotbilder finns beskrivna. Interna miljöfaktorer saknas det någon
systematisk genomgång av, även om vissa delar tas upp i förbigående. Medel och metoder
finns också beskriva.

5.2 Frågan om balans
5.2.1 Balans Mål – Metod – Miljö
Hotade mål och synergieffekt
Synergieffekt i säkerhetsstrategi innebär att olika medel och metoder samordnas i tid och rum
för att nå de uppsatta målen.177 Synergieffekt eftersträvas för att öka möjligheten för
säkerhetsstrategin att lyckas, på motsvarande sätt som Clausewitz menar att
styrkekoncentration (concentration of effort) är centralt för en framgångsrik militär strategi.178
Begreppet har likhet med det som Westberg benämner som horisontal koherens.179De
säkerhetsstrategiska metoderna uppnår delvis synergi genom att metoderna försvarsförmåga
och säkerhetspolitiska samarbeten båda strävar emot målformuleringen: att hävda suveränitet
och territoriell integritet. Under förutsättning att dessa metoder leverera tillräcklig strategisk
effekt bör målformuleringen skyddas från de fientliga statliga aktörer som hotar. Även det
politiska delprojektet: att sträva efter en bibehållen världsordning för fred och ett säkrare
närområde, eftersträvas direkt av samtliga beskrivna metoder. Metoderna nyttjar sammantaget
samtliga beskrivna externa miljöfaktorer som kan bidra för att uppnå de egna målen. (se figur
nedan)

När Sveriges säkerhetstrategiska mål jämförs hotbilderna kan slutsatsen dras att det som hotas
från de statliga aktörerna är målformuleringen: ”Hävdandet av vårt lands suveränitet och
territoriella integritet”. De icke-statliga aktörerna som utgör hot mot Sverige hotar istället
direkt det politiska projektet i form av befolkningens liv och hälsa samt samhällsviktiga
funktioner utan att utgöra ett hot mot suveränitet eller territoriell integritet. Det politiska
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projektet hotas alltså trots att målformuleringen inte påverkas, vilket betyder att
målformuleringen inte riktigt fyller sitt syfte när icke-statliga hot skall hanteras.

Vidare noteras att de politiska målsättningar som utgör det politiska projektet är väldigt
bredda. Ett exempel är målet att försöka göra säkerhetspolitik av befolkningens liv och hälsa.
Skulle detta mål dras till sin spetts skulle betydligt fler offentliga verksamheter dras in i
säkerhetspolitiken och vi skulle närmas oss det Andrén benämner för den totala
säkerhetspolitiken.180 Detta är antagligen inte regeringens inriktning då de målsättningar och
metoder som beskrivs i resten av säkerhetsstrategin svårligen kan uppnå detta mål på egen
hand.

Figur 5: Säkerhetsstrategiska mål, metoders mål och hotade mål.

5.2.2 Balans Metod – Medel – Miljö
Strategiska aspekter och resursstrategi
Propositionen beskriver och definierar krav endast för medel som kan sägas innefattas i det
svenska Totalförsvaret, där det militära maktmedlet får i särklass mest uppmärksamhet. I
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jämförelse med hur detaljerade krav som ställs på det militära försvaret i fråga om förmåga,
kvantitet, tillgänglighet och mobilitet finns det brister även hos de medlen som utgör övriga
delar av totalförsvaret. Sveriges politiska, diplomatiska och ekonomiska maktmedel saknas
helt redogörelse för. Detta trots att de egna metoderna påstås nyttja just ekonomiska,
diplomatiska och politiska medel där ekonomiska sanktioner och stöd till medlingsinsatser
nämns specifikt. Flera hotbilder involverar dessutom ekonomiska, diplomatiska, politiska
maktmedel och strategisk kommunikation vilket ytterligare belyser behovet av en tydligare
beskrivning av egna tillgängliga maktmedel i dessa strategiska aspekter.

Intressant nog nyttjar metoderna försvarsförmåga, internationella insatser och
säkerhetspolitiska samarbeten såväl militära som civila medel. Det ställs dock inga uttryckliga
krav på att det civila försvaret ska kunna verka utanför Sverige, inte ens under höjd
beredskap. Sveriges förmåga att ge stöd till andra länder inom ramen för solidaritetspolitiken
torde därför rent förmågemässigt inskränkas till det militära försvaret och den offensiva
förmågan hos cyberförsvaret. Detta verkar inte vara regeringens uppfattning när metoderna
beskrivs, vilket ytterligare belyser behovet av en utvecklad resursstrategi med tydliga
kravställningar på alla tillgängliga maktmedlen. Regeringen ska kunna veta vilka resurser den
förfogar över, var och när de förfogar över dem och hur de kan användas för att kopplingen
mot de nyttjade metodernas behov ska bli tydligt.181

Hotet från påverkansoperationer sträcker sig över samtliga aspekter, vilket gör att det står ut
från övriga hot. En förklaring kan vara att själva syftet med strategi faktiskt är att påverka
andra aktörer. Om vi dessutom tar hänsyn till strategins konfliktbaserade natur är steget är inte
långt till att likställa hotet från påverkansoperationer med hotet från en strategisk aktör som
också försöker samordna sina maktmedel. I ljuset av detta resonemang kan man fråga sig om
det finns något analytisk nytta med ett hot som stärker sig över samtliga strategiska aspekter
eller om detta hot borde delas upp i flera olika typer av hot för att underlätta hotkategorisering
och eventuella motåtgärder.
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Figur 6: Strategiska aspekter hos Metoder, Medel och Hotbild.

Gråzonsproblematik
När delvariablerna medlens tillgänglighet, hoten och metodernas konfliktnivå, samt medlens
förmåga, metodernas hanterade hot och typ av hot jämförs så kan de analyseras med hjälp av
det verktyg Försvarsmakten använder för att illustrera s.k. ”gråzonsproblematik”. 182 För
undersökningens syfte fungerar verktyget som ett sätt att analysera balans mellan medel,
metoder och miljö/hot.

Analysen visar att det i stort finns balans mellan medel, metoder och miljö/hot, åtminstone hot
som kommer ifrån statliga aktörer. Dock saknas beskrivna medel som i fredstid hanterar hotet
icke-statliga aktörer som nyttjar traditionella våldsverkande terrorism som medel. Endast
indirekt har regeringen i propositionen pekat ut polismyndigheten som ansvarig för att hantera
hotet och det militära försvaret ska kunna stödja vid behov. Påverkansoperationer är ett annat
hot som åtminstone till del torde falla på de polisiära myndigheterna att hantera. Men trots det
saknas något analys eller kravställning som tyder på att regeringen betraktar dessa
myndigheter som säkerhetsstrategiska medel. För att råda bot på denna brist skulle regeringen
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t.ex. kunna införliva polisära och rättsvårdande myndigheter i säkerhetsstrategin alternativt
omformulera de säkerhetstrategiska målen.

En intressant iakttagelse som kan göras angående denna variabel är att regeringen inte vill se
de resurser som ingår i det civila försvaret som säkerhetsstrategiska i fredstid. Dessa resurser
analyseras endast i propositionen inom ramen för civilförsvaret och inte inom ramen för
krishantering och beredskap. Detta trots att en av de valda säkerhetsstrategiska metoderna,
deltagande i internationella krishanteringsinsatser, ska kunna genomföras i fredstid med just
civila medel.

Figur 7: Konfliktnivå och typ av hot ur ett hotbildsperspektiv.
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Figur 8: Konfliktnivå och typ av hot ur ett medelperspektiv.

Figur 9: Konfliktnivå och typ av hot ur ett metodperspektiv.
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5.2.3 Balans Metod – Medel – Mål
Operativ strategi
Det politiska projektet karaktäriserades som bevarande, vilket följer en tradition inom svensk
säkerhetspolitik som sträcker sig minst tillbaka till Kalla Kriget. Enligt Wedin ska ett
bevarande projekt följas av en defensiv strategi.183 Målsättningen att bevara Sveriges
suveränitet och territoriella integritet är defensivt vilket följer Wedins förutsägelse. Metoderna
Försvarsförmåga och Säkerhetspolitiska samarbeten är också defensiva i såväl det reella och
det virtuella fältet då de syftar till att försvara Sverige samt skapa tröskelförmåga, d.v.s.
avhålla eller avskräcka från angrepp och påtryckningar mot Sverige. De metoder som står ut
är Stöd till Ukraina och bemöta Ryssland samt Internationella insatser då de har en offensiv
karaktär. Dock anger regeringen att de internationella insatserna till del är en stödjande metod
för att stärka de säkerhetspolitiska samarbetena. Ur det perspektivet är de internationella
insatserna snarare att betrakta som en offensiv taktik för de säkerhetspolitiska samarbetena,
vilket också skulle förklara varför de internationella insatserna inte direkt återkopplas mot den
säkerhetsstrategiska målformuleringen. Även stödet till Ukraina, åtminstone de offensiva
diplomatiska delarna, kan tolkas som stöd för de säkerhetspolitiska samarbetena, dock
uttrycks det inte av regeringen på samma tydliga sätt.
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Figur 10: Wedins grundläggande strategier och regeringens metoder.

Alliansstrategi
När metodernas karaktär granskas tillsammans är det tydligt att Sverige har valt att en
säkerhetsstrategi som bygger på att aktivt påverka andra aktörer för att minska risken för
konflikt och att samarbeta med andra stater för att försöka trygga sin nationella säkerhet.
Försvarsbeslutet fortsätter alltså de senaste årens deklarerade solidaritetspolitik.184 För att mer
noggrant karaktärisera solidaritetspolitiken verkar den valda riktningen för säkerhetspolitiken
är det som Westberg benämner som Finsk-svenskt försvarsförbund med öppet
västmaktssamarbete, snarare än medlemskap i NATO eller kollektivt försvar inom ramen för
EU. Tecken som tyder på det är tonvikten på Finland och USA i de säkerhetspolitiska
samarbetena. Bilden är inte på något sätt entydig då även EU och NATO men också FN
framstår som viktiga organisationer för säkerhetspolitiskt samarbete. Den tydligt deklarerade
alliansfriheten tyder också på att regeringen egentligen inte vill fullborda någon av Westbergs
förutsägelser, åtminstone inte inom den aktuella försvarsbeslutsperioden.185

När det gäller frågan om balans mellan mål, medel, metoder och miljö så utgör samarbete
med andra aktörer en metod för att uppväga brist på egna medel för att realisera uppsatta mål.
Detta sker till kostnaden av ökat beroende på yttre miljöfaktorer i form av samarbetspartners
och gemensamma institutioner för samarbete.186 Detta borde tyda på att regeringen upplever
en obalans mellan tillgängliga och det rådande hotet och därmed söker samarbete med andra
aktörer. I och med den deklarerade alliansfriheten innehåller dock ingen av de beskrivna
samarbetena bindande löften om stöd i händelse av angrepp mot Sverige. Det betyder att
Regeringen inte kan räkna med extra medel i händelse av konflikt, trots viljan att både ge och
ta emot stöd. Westberg menar att Sveriges säkerhetspolitiska samarbeten är en typ av
riskspridningsmetod där den totala helheten ska väga upp för bristerna i varje enskilt
samarbete och sammantaget uppväga obalansen mellan det politiska projektet och militära
medel.187
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En alternativ förklaring för samarbetsmetoden är att Regeringen betraktar det som at det finns
balans mellan mål och medel, åtminstone tillräckliga för att hantera de beskriva hoten.
Samarbetenas egentliga syften skulle då kunna tolkas som ett sätt att vilseleda och skapa
osäkerhet vid en reell konflikt för den hotande aktören om dels vilket stöd som Sveriges
samarbetspartners skulle kunna bidra med, dels vilket stöd Sverige kan ge andra aktörer.188

Figur 11: Westbergs strategiska val och regeringens metoder.

5.3 Slutsatser – En balanserad säkerhetsstrategi?
För att avsluta analysen återkopplas här till undersökningens forskningsfrågor:
-

Vilka delar av en svensk säkerhetsstrategi utläsas i det svenska försvarsbeslutet 2015?

-

Råder balans mellan mål, medel, metoder och miljö i säkerhetsstrategin?

Undersökningen visar att de ingående komponenterna i en säkerhetsstrategi i stort finns på
plats i försvarsbeslutet 2015. Dock saknas redogörsele för interna miljöfaktorer och hur dessa
påverkar säkerhetsstrategin.
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Undersökningen visar att det i stort råder balans mellan målformuleringen och de nyttjade
metoderna. Dock råder det till del obalans mellan mål, metoder och miljöaspekter. Hotet från
statliga aktörer bemöts av relevanta metoder medan icke-statliga aktörer som nyttjar
våldsverkande terrorism som inte bemöts av säkerhetsstrategiska metoder.

Det råder något som vi skulle kunna benämna som teknisk obalans mellan metoder, medel
och miljö då det saknas redogörelse för vilka krav på som ställs på medel som nyttjas av
metoderna och ibland överensstämmer inte kraven med vad som begärs av metoderna.
Motståndarens medel möts inte heller upp av medel och metoder i varje strategisk aspekt.

Huruvida det råder reell obalans mellan medel och metoder har inte undersökningen kommit
fram till, det är dessutom oklart vad regeringen anser i frågan. Balans kan dock sägas råda
mellan metoder och mål i fråga om metodernas karaktär.

5.4 Fortsatt forskning
Förutom balans pekar Westberg på två andra intressanta metoder för att avgöra om en strategi
är, eller har chans att bli, framgångsrik. Dessa utgör naturliga vägar för fortsatta studier i
svensk säkerhetsstrategi. Den ena är förstås att studera strategierna i efterhand och mäta dem
mot det faktiska utfallet. Det andra är att mäta graden av koherens i en strategi. Med koherens
menar Westberg graden av samordning mellan olika strategiska aspekter/delstrategier samt
graden av samordning mellan olika strategiska nivåer, såsom t.ex. säkerhetsstrategi, militär
strategi, och operativ strategi.189
Ett annat intressant område för fortsatta studier i svensk säkerhetsstrategi skulle vara att
jämföra Sverige med andra, närliggande stater. Finland och Ryssland hade varit intressanta
jämförelsepunkter då det för närvarande är vår närmaste säkerhetspolitiska partner respektive
tydligaste hotbild.
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5.4 Epilog
Den 8 januari 2017, sex dagar efter att inlämningsdatum för denna uppsats, presenterade den
svenska regeringen sin nationella säkerhetsstrategi.190
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