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ABSTRACT: 

The most up-to-date definition of Revolutions in Military Affairs (RMA) is defined by military an-

alysts as the role of technology in transforming military affairs. Despite the amount of literature on 

how RMA impacts great powers the significance of RMA for small states is limited. Is RMA suffi-

cient and suitable to define a change in small states security strategies? The purpose of this study is 

to analyze to what extent RMA can be traced in Swedish strategy implementation after applying 

Francis Domingo’s theory of small states security strategies. 

 

The method used in this essay is a case study that analyses to what extent RMA can be found and 

proven by using the strategy implementation factors defined in Domingo’s theory. 

 

The result of this study shows that only two out of four strategies can prove RMA in Sweden’s 

implementation of security strategies. The result gives reason for criticism due to Domingo’s the-

ory’s inability to trace and prove RMA and its implication in a small state’s security strategies.  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras problemformuleringen, syfte och frågeställningen. Däref-

ter redovisas tidigare forskning. Slutligen presenteras avgränsningar och arbetets disposition. 

1.1 Problemformulering 

Revolutions in Military Affairs (RMA ) används ofta som ett begrepp för att beskriva de ut-

vecklingar som varit så avgörande att de på ett grundläggande sätt förändrat krigföringen. I 

artikeln An Introduction to the Revolutions in Military Affairs beskrivs det som ett koncept 

och en bred representation för löst sammansatta idéer och synsätt på säkerhetspolitik och mili-

tära angelägenheter som revolutionsartat kan förändras och utvecklas.1 Det finns en viss kon-

trovers om begreppet RMA faktiskt har skett och vad som kännetecknar en sådan stor ut-

veckling som är värd att benämnas som revolution. Införandet av flygstridskrafter och kärnva-

pen är tydliga exempel på revolutioner där stormakter grundligt har kastat om och förändrat 

den militära arenan och dess grundpelare.2 En annan förklaring och definition av RMA är ”di-

scontinuous increase in military capability and effectiveness”3. Här förklaras RMA som en 

icke kontinuerlig och momentan ökning av militär förmåga och effektivitet på grund av en si-

multan och lika stödjande förändring inom till exempel teknologi, system, operationskonst 

och militära organisationer. 

 

Militära teoretiker och analytiker beskriver idag RMA som militärteknologins påverkan och 

roll i utvecklingen av military affairs (militära angelägenheter, förf övers). Trots det stora ut-

budet av litteratur som behandlar ämnet finns det få studier som fokuserar på implikationen av 

RMA på små stater. När RMA diskuteras och teoretiseras betonas stormakter och deras för-

mågor som minsta förutsättningar för att kunna uppnå Revolutions in Military Affairs. Tidi-

gare forskning har visat att på grund av teknologins utveckling så kommer stormakters över-

tag minskas och små staters inflytande att öka.4 Det som inte har påvisats i tidigare forskning 

                                                 
1 Chapman, Garry, An Introduction to the Revolution in Military Affairs, XV Amaldi Confe-

rence on Problems in Global Security, September 2003, s.2. 
2 Ibid, s.2. 
3 Metz, Steven, Kievit, James, Strategy and the Revolution in Military Affairs: From Theory 

to Policy, Strategic Studies Institute, Juni 1995, s.5. 
4 Keohane, Robert, Nye, Joseph, ”Power and Interdependence in the Information Age”, 

Foreign Affairs 77, no. 5, 1998, s. 87-88. 
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är hur små stater påverkas av militära teknologiska revolutioner.5 Är det bara stormakter och 

länder med stort militärt och politiskt inflytande som kan uppnå RMA? Eller finns det en 

RMA-teori som är väsentlig för små stater och deras val av säkerhetspolitiska strategier? 

Finns det en RMA-teori som kan beskriva och påvisa att det har skett en RMA i Sverige? 

 

Svensk försvars- och säkerhetspolitik har förändrats sedan kalla krigets slut. Sverige är idag 

ett av världens mest globaliserade länder. Detta innebär både möjligheter och utmaningar.6  

Den säkerhetspolitiska omvärlden har bland annat förändrats på grund av den teknologiska 

utvecklingen och efterfrågan på strategiska produkter, men också på grund av migration, ur-

banisering och klimatförändringar.7 Sammanfattningsvis innebär det nya dynamiska och kom-

plexa säkerhetspolitiska läget att svensk försvars- och säkerhetspolitik plötsligt kan behöva 

utvecklas eller förändras.  Har Sverige utvecklats i takt med sin omvärld och går en eventuell 

utveckling att framlägga bevis för? En utveckling är viktig att belysa i syfte att klarlägga om 

Sverige utvecklas i takt med sin omvärld och ifall Sverige därmed kan möta upp eventuella 

uppkomna hot. Går det med hjälp av teorier kring RMA påvisa och styrka en eventuell ut-

veckling som har skett inom säkerhetspolitik och i Sveriges strategiimplementering? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning Sverige har genomgått en 

RMA. Undersökningens genomförande blir således att undersöka i vilken utsträckning RMA 

kan spåras och påvisas i svensk säkerhetspolitik utifrån Francis Domingos faktorer för små 

staters strategiimplementering. I kapitel 2 beskrivs och förklaras valet av teori och dess inne-

börd för undersökningen. 

1.3 Frågeställning 

Frågeställningen som har tagits fram är: 

- I vilken utsträckning har Sverige genomgått en RMA i sitt val av säkerhetspolitiska strate-

gier? 

                                                 
5 Domingo, ”The RMA Theory and Small States”, Military and Strategic Affairs, Vol.6, No. 

3, December 2014, s.44. 
6 Ds 2013:33, Vägval i en globaliserad värld, Maj 2013, Regeringskansliet: Försvarsdeparte-

mentet (Stockholm: Elanders AB, 2013), s.216. 
7 Ibid, s.213. 
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För att besvara ovanstående frågeställning besvaras följande forskningsfrågor: 

- I vilken utsträckning kan RMA spåras och styrkas i Sveriges implementering av strategin om 

International Organizations? 

- I vilken utsträckning kan RMA spåras och styrkas i Sveriges implementering av strategin om 

Self-Reliance? 

- I vilken utsträckning kan RMA spåras och styrkas i Sveriges implementering av strategin om 

Alliance Building? 

- I vilken utsträckning kan RMA spåras och styrkas i Sveriges implementering av strategin om 

Hedging?  

1.4 Forskningsöversikt 

I forskningsöversikten presenteras de artiklar som behandlar tidigare forskning kopplat till be-

greppet RMA samt hur tidigare forskare använder sig av RMA för att påvisa eventuella Revo-

lutions in Military Affairs och forskning som undersöker förhållandet mellan RMA och 

mindre staters strategiimplementering. 

1.4.1 Revolutions in Military Affairs (RMA) 

Artikeln Revolutions in Military Affairs that did not occur: A framework for analysis8 ger en 

grundlig förklaring av begreppen Military revolutions och RMA, varför de har uppkommit 

och vilken koppling de har inbördes. Artikelförfattaren skriver att RMA inledningsvis kalla-

des military-technical revolution på grund av dess tekniska inriktning samt dess likheter med 

begreppet Military revolutions. I artikeln beskrivs de forskare som var först med att skapa ett 

konceptuellt ramverk för RMA, bland annat Andrew Krepinevich, som tillskrev begreppet 

dess olika inriktning.9 

 

I artikeln An Introduction to the Revolution in Military Affairs10 beskrivs dessa inriktningar 

som av artikelförfattaren benämns som paradigm. Artikeln presenterar dessa paradigm samt 

slutsatser som berör förändringen som RMA-begreppet försöker beskriva. Stort fokus ligger 

                                                 
8 Fridman, Ofer, ”Revolutions in Military Affairs that did not occur: A framework for analy-

sis”, Comparative Strategy, Vol. 35, No. 5, s.390-391. 
9 Ibid, s.391. 
10 Chapman, Garry, An Introduction to the Revolution in Military Affairs, XV Amaldi Confe-

rence on Problems in Global Security, September 2003, s.1-21. 
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på att beskriva utvalda RMA-inriktningar och kritik som kan riktas mot dem. Chapmans hu-

vudtes säger att det är utan tvivel som konventionell krigföring lider mot sitt slut. Han säger 

också att de teknologiska förändringar som det teknologiska paradigmet beskriver, grundligt 

har förändrat maktbalansen och sättet som militära operationer genomförs på. 

 

I artikeln Thinking About Revolutions in Military Affairs11 beskrivs hur en stat bör anpassa sig 

i förhållande till nuvarande RMA i syfte att vara i framkant och ständigt utvecklas i takt med 

sin omvärld. I artikeln står det att ”military organizations that have created successful RMAs 

have tied development of the revolutions to a realistic understanding of the past”12. Artikeln 

ger läsaren en förklaring till vilka faktorer och aspekter som är av vikt och som måste tas hän-

syn till för att det ska vara möjligt att se en förändring och för att kunna påvisa en RMA.13 

 

Strategy and the Revolution in Military Affairs: From Theory to Policy14 beskriver fördelar 

och nackdelar med användandet av RMA. I artikeln undersöker författarna hur litteratur och 

öppna källor försöker generalisera och beskriva RMA. En intressant slutsats som Metz och 

Kievit presenterar är att trots den mängden forskning som genomfört  s på området kring att 

generalisera RMA så har inte någon övergripande teori presenterats eller några generella slut-

satser dragits kring ämnet.15  

 

Att begreppet RMA har flertalet övergripande och fritt skilda teorier styrks också i artikeln 

Paradigms and Definitions: Evolutions or Revolutions?16. I artikeln skriver Thompson att 

”Historians and analysts are free to define what constitutes the term ’revolution’ and are free 

to interpret technologies and strategies throughout history however they choose, adding cer-

tain ones to their list of revolutions, and leaving others off.”17. Det som artikelförfattaren be-

skriver innebär att det är upp till varje forskare att definiera en teori för att förklara hur RMA 

påverkar det som begreppet jämförs med. 

                                                 
11 Williamson, Murray, ”Thinking About Revolutions in Military Affairs”, Joint Force Quar-

terly, Augusti 1997, s.69-76. 
12 Ibid, s.76. 
13 Ibid, s..73 
14 Metz, Steven, Kievit, James, Strategy and the Revolution in Military Affairs: From Theory 

to Policy, Strategic Studies Institute, Juni 1995, s.1-48. 
15 Ibid, s.3. 
16 Thompson, Michael J., Paradigms and Definitions: Evolutions or Revolutions?, Strata, 

s.82-108. 
17 Ibid, s.92. 
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En författare som definierar det teknologiska paradigmet är Andrew Krepinevich. Krepine-

vich definierar RMA som ”the application of new technologies into a significant number of 

military systems… in a way that fundamentally alters the character and conduct of conflict”18. 

Här presenteras RMA med en teknisk inriktning. Nyckelinnovationen med teorin är informat-

ionsbearbetning som uttrycks i tre element: informationsdominans, förmåga till precisionsva-

pen och gemensamma operationer.19 

 

Likt Krepinevichs definition av RMA beskrivs den teknologiska inriktningen i artikeln 

Military Transformation and Strategy: Revolution in Military Affairs and Small States20 och 

hur det är militär teknologi som har utvecklat military affairs de senaste årtiondena. Artikel-

författaren beskriver problematiken med att trots att det finns en större mängd litteratur och 

forskning inom RMA, så är det få studier som behandlar och fokuserar på konsekvenserna 

kring RMA på små stater. Författaren belyser följaktligen problematiken med att RMA oftast 

appliceras på stormakter. En anledning till att det inte finns så mycket litteratur som behandlar 

RMA för små stater är på grund av att det finns en generell uppfattning om att RMA uppnås 

genom att inneha makt och förmågor som är i samma storlek som de som stormakter innehar 

och kan uppbåda.21 

 

Slutligen diskuteras i artikeln Power and Interdependence in the Information Age koncept 

kring informationsrevolutionen och att den kommer att ”reduce the power of large states and 

enhance the power of small states and non-state actors”22. Artikelförfattarna lyckas inte för-

klara hur små stater påverkas av informationsrevolution. Frågan kvarstår, om och hur RMA 

teori är relevant även för små stater.23 

                                                 
18 Andrew Krepinevich, Jr., Cavalry to Computer: The Pattern of Military Revolutions, Nat-

ional Interest, hösten 1994, s.1-2. 
19 Domingo, ”The RMA Theory and Small States”, s.45. 
20 Loo Bernard, Military Transformation and Strategy: Revolution in Military Affairs and 

Small States (New York: Routledge, 2009), s.1. 
21 Ibid, s.1. 
22 Keohane, Robert, Nye, Joseph, ”Power and Interdependence in the Information Age”, 

Foreign Affairs, Vol. 77, No. 5, 1998, s.87. 
23 Ibid, s.87-88. 
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1.5 Avgränsningar 

En avgränsning i undersökningen är valet att endast utgå ifrån Krepinevich förklaring av 

RMA. Avgränsningen grundas i teorins inriktning och tyngden den lägger vid teknologisk ut-

veckling. Då undersökningen avser att jämföra fallet Sverige mot fyra faktorer för strategi-

implementering behövs en teori som är teknisk i sin natur och som beskriver olika teknolo-

giska framsteg. Då Krepinevichs beskriver RMA som teknisk i sin natur bedöms den i under-

sökningen som mest lämplig. Avgränsningen bygger därmed på att teknisk teoribildning är 

den mest lämpliga att utgå ifrån samt att det inom nuvarande ram inte finns utrymme för att 

göra en mer omfattande analys. Med anledning av uppsatsens storleksbegränsning och under-

sökningens tidsram ansågs teorin som lämplig. 

 

En annan avgränsning är valet av den empiri som analyseras och som utgör undersökningens 

referenslitteratur. Nationell säkerhetsstrategi24 och Vägval i en globaliserad värld25 är statliga 

dokument som har givits ut av Statsrådsberedningen respektive Försvarsdepartementet. Öv-

riga källor i undersökningen är dokumentet Från nationellt försvar till internationell säker-

het26 från Kungliga Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift (KKrVAHT) samt 

boken Exportkontroll i tiden – från nationellt försvar till globalt ansvar27 utgiven av Inspekt-

ionen för strategiska produkter (ISP). I undersökningen används referenslitteraturen som urval 

i syfte att beskriva svensk säkerhetspolitik på ett tydligt sätt samt för att täcka in området som 

ska undersökas. Två av dokumenten är statligt utgivna dokument där innehållet bedöms som 

relativt bearbetat och granskat. Dokumentet ifrån KKrVAHT publiceras i en vetenskaplig tid-

skrift och dess innehåll används i undersökningen för att ge en nyanserad bild av utvecklingen 

av svensk försvarsindustri. Dess innehåll bedöms som trovärdigt men är ej vetenskapligt 

granskat. Den fjärde och sista källan är en bok publicerad av ISP. Boken behandlar svensk 

försvarsindustris historia, utveckling och framtidsaspekter. Källan används i undersökningen 

för att i symbios med dokumentet från KKrVAHT ge en nyanserad bild av svensk försvarsin-

dustris utveckling i förhållande till svensk säkerhetspolitik. Att avgränsa en undersökning till 

                                                 
24 Nationell säkerhetsstrategi, Januari 2017, Regeringskansliet: Statsrådsberedningen (Stock-

holm: Gullers Grupp, 2017). 
25 Ds 2013:33, Vägval i en globaliserad värld, Maj 2013, Regeringskansliet: Försvarsdeparte-

mentet (Stockholm: Elanders AB, 2013). 
26 Svensson, Åke, ”Från nationellt försvar till internationell säkerhet”, Kungl Krigsveten-

skapsakademiens Handlingar och Tidskrift, 2006:3. 
27Exportkontroll i tiden – från nationellt försvar till globalt ansvar (Stockholm: Inspektionen 

för strategiska produkter - ISP, 2006). 
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att endast utgå ifrån fåtalet empiriska verk kan leda till att undersökningens resultat blir svagt 

underbyggt och ofullständigt.28 I förhållande till undersökningens tidsramar har mängden re-

ferenslitteratur avgränsats. 

1.6 Disposition 

Den här uppsatsen inleds med att i det första kapitlet presentera problemformuleringen i syfte 

att sätta in läsaren i nuvarande läge och att definiera problemet som ska lösas. Därefter pre-

senteras uppsatsens syfte samt att frågeställningen underbyggs med en redogörelse för tidi-

gare forskning inom ämnet i syfte att läsaren ska förstå problemformuleringens betydelse 

samt att legitimera syftet med varför undersökningen genomförs. 

 

I det andra kapitlet presenteras först teoribakgrunden där RMA förklaras utifrån Krepinevich 

definition. Därefter presenteras teorin, Domingos faktorer för små staters strategiimplemente-

ring, som kommer användas i undersökningen. Det andra kapitlet, även kallat teorikapitlet, är 

av stor vikt för att senare i uppsatsen förstå operationaliseringen och hur teorin används för att 

påvisa en eventuell relevans. 

 

I det tredje kapitlet redogörs för vilket metod som valts och varför den används i undersök-

ningen. I slutet av kapitlet redovisas hur teori och metod tar sitt avtryck i analysen, i stycket 

operationalisering. 

 

Det fjärde kapitlet behandlar analysen och dess resultat. Här genomförs en analys i syfte att 

påvisa vetenskapligheten i resultatet som presenteras med hjälp operationaliseringen. 

 

I det femte och avslutande kapitlet återkopplas resultatet till problemformuleringen, syftet 

med uppsatsen och frågeställningen besvaras. En diskussion och reflektion förs kring under-

sökningens resultat och dess betydelse. Återkoppling sker till val av teori och metod, samt att 

ett resonemang förs kring undersökningens betydelse för officersprofessionen. 

  

                                                 
28 Esaiasson Peter, Giljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena, Metodpraktikan – 

konsten att studera samhälle, individ och Marknad, fjärde upplagan (Stockholm: Norstedts 

Juridik AB, 2012), s.220. 
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2. Teori 

Inledningsvis presenteras en beskrivning av Francis Domingos fyra faktorer för små staters 

strategiimplementering som utgör teorin i uppsatsen. Därefter presenteras teoribakgrunden 

som utgörs av Andrews Krepinevichs beskrivning och definition av RMA. 

2.1 Francis Domingos faktorer för små staters strategiimplementering 

Ett motiv till vald teori är att Domingos faktorer för små staters strategiimplementering har 

verifierats av flera forskare genom tidigare undersökning och artiklar. Francis Domingos tolk-

ning av de fyra faktorerna går att härleda från tidigare forskning och litteratur inom ämnet. En 

annan författare och forskare som Domingo i sin undersökning hänvisar till är Nazrin 

Mehdiyeva som 2011 skrev boken Power Games in the Caucasus29. I boken finns en utförlig 

beskrivning av respektive faktor. Ett tredje motiv till varför faktorerna valdes är för att de ve-

rifieras av flertalet vetenskapligt granskade källor. Att teorin används och bekräftas av andra 

forskare än Domingo talar för faktorernas validitet. Både Domingo och Mehdiyeva har båda 

publicerat flertalet kollegialt granskade artiklar och böcker. Bedömningen blir därmed att fak-

torerna för små staters strategiimplementering är tillräckligt underbyggda och validerade för 

att teorin ska kunna användas i den här undersökningen för att analysera empirin och i för-

längning bidra till att kunna besvara frågeställningen. 

 

Ett annat motiv till att faktorerna för små staters strategiimplementering valdes är att det är 

kritiskt för alla stater att implementera lämplig strategi för att säkra sin egen överlevnad. Då 

små stater ofta måste förlita sig på det stora kollektivet blir det lämpligt att använda fak-

torerna för små staters strategiimplementering för att ta reda på om det har skett en RMA i 

Sverige.30 

2.1.1 International Organizations 

Internationella organisationer etablerades inledningsvis för att skapa jämvikt mellan stormak-

ter och mindre stater. Detta åstadkoms genom att föra förhandlingar och dispyter mellan stater 

inom ett internationellt instituts ramverk. Det är underförstått att samarbete generellt sett alltid 

är fördelaktigt för alla typer av stater, men små stater tenderar att vara mer stödjande av inter-

nationella organisationer och institutioner på grund av deras sämre förmåga att agera enskilt. 

                                                 
29 Nazrin Mehdiyeva, Power Games in the Caucasus (London: I.B.Tauris & Co.Ltd., 2011), s. 

18-27. 
30 Domingo, ”The RMA Theory and Small States”, s.50. 
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Internationella organisationer är avgörande för små stater och deras val av strategi då de lovar 

formell jämställdhet; säkerhet som kollektivet bidrar med; samt med organisationens kapa-

citet att hålla tillbaka och hindra stormakter.31
 

2.1.2 Self-Reliance 

Begränsningarna såsom brist på resurser, militär förmåga och politiskt inflytande behöver inte 

hindra små stater från att utmana stormakter. Mycket är avhängigt på den mindre statens 

självtillit. Diplomati är ett exempel på en självtillitsstrategi. Små stater använder sig av diplo-

mati för att säkra den egna nationens intressen och för att behaga världsopinionen. Särskilt då 

det råder krig och konflikter. Diplomati som kombineras med en militär förmåga kan räcka 

för att en liten stat kan stå emot kraven från en stormakt. Neutralitet är ett annat exempel på 

en Self-Reliance-strategi. Neutralitetsstrategin bygger helt på antagandet att staten förlitar sig 

på internationella resurser utan stöd från eventuella allierade.32 

2.1.3 Alliance Building 

Att utveckla allianser är en nyckelstrategi för små stater. Det finns två anledningar till att sta-

ter formar allianser. Antingen i syfte att motverka mäktigare stater från att dominera en sär-

skild region, kontinent eller i syfte att skapa ett skydd mot externa hot. Dessa två förhållanden 

leder till att små stater har två alternativ – balancing och bandwagoning.33 

 

Balancing innebär att en liten stat ansluter sig till en allians i syfte att skydda sig själv från 

andra stater eller koalitioner som kan utgöra ett hot mot staten. Ett exempel på Balancing är 

under kalla kriget då flera små stater i Europa anslöt sig till North Atlantic Treaty Organizat-

ion (NATO) för att skydda sig mot Sovjetunionen. 

 

Som motsats innebär Bandwagoning att möta ett externt hot genom att bygga en allians med 

den stat som är den mest hotfulla makten. Ett exempel på Bandwagoning är Cuba som under 

kalla kriget skapade en allians med Sovjetunionen för at möta hotet från USA. 

                                                 
31 Domingo, ”The RMA Theory and Small States”, s.48 
32 Ibid, s.48-49. 
33 Ibid, s.49. 
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2.1.4 Hedging 

Begreppet hedging definieras som ”a behavior in which a country seeks to offset risks by pur-

suing multiple policy options that are intended to produce mutually counteracting effects, un-

der high-uncertainties and high-stakes.”34. Som exempel har länder i Sydostasien såsom Ma-

laysia och Singapore adopterat en hedging-strategi i syfte att undvika specifika allianser med 

andra regionala stormakter.35 Hedging kan genomföras med ekonomiska, politiska och mili-

tära målsättningar. 

2.2 RMA enligt Andrew Krepinevich 

Den här undersökningen kommer att utgå ifrån Andrews Krepinevichs diskussion och definit-

ion av RMA som teoretisk utgångspunkt. Som tidigare nämnt utgör Domingos faktorer för 

små staters strategiimplementering undersökningens teori och analysverktyg i det empiriska 

materialet. Undersökningen genomförs därmed med Krepinevichs RMA som teoretisk ut-

gångspunkt och faktorerna för små staters strategiimplementering operationaliseras och analy-

serar därmed empirin med en teknisk synvinkel i syfte att kunna påvisa och styrka RMA. 

 

Krepinevich beskriver RMA som ”the application of new technologies into a significant num-

ber of military systems… in a way that fundamentally alters the character and conduct of con-

flict”36. Utifrån hur teorins förespråkare presenterar den så är teorin i sin natur tekniskt inrik-

tad. Nyckelinnovationen med denna är informationsbearbetning som uttrycks i tre element: 

informationsdominans, förmåga till precisionsvapen och gemensamma operationer.37 Nedan 

följer en kort beskrivning av respektive element: 

 

Krepinevich beskriver informationsdominans som ett element som samordnar förmågor, re-

surser och system i syfte att säkerställa behovet av ledning, skapa en redundant lägesuppfatt-

ning på slagfältet samt att indirekt påverka motståndares förmåga till eld och rörelse.38  

 

Att inneha förmågan till precisionsvapen innebär att kunna slå ut särskilda mål med hjälp av 

                                                 
34 Kuik Cheng-Chwee, The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore’s Response to a Ri-

sing China, Contemporary Southeast Asia, Vol.30, No. 2, 2008, s.163. 
35 Domingo, ”The RMA Theory and Small States”, s.49-50. 
36 Krepinevich, Cavalry to Computer: The Pattern of Military Revolutions, s.1-2. 
37 Domingo, ”The RMA Theory and Small States”, s.45. 
38 Ibid, s.45. 
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högteknologiska vapen. Att inneha förmågan till att kunna göra nålsticksattacker mot sin mot-

ståndare innebär att man kan dominera slagfältet och minimera förlusterna vid en eventuell 

attack.39 

 

Gemensamma operationer samordnas genom nätverk där det är avhängigt att den egna organi-

satoriska lägesuppfattningen alltid är aktuell samt att ha förmågan att snabbt kunna agera och 

leverera effekt när situationer uppstår.40 

 

Som nämnts tidigare avser undersökningen att jämföra fallet Sverige mot Domingos faktorer 

för strategiimplementering i syfte att påvisa RMA. Undersökningen genomförs med Krepine-

vichs beskrivning och definition av RMA som teoretisk utgångspunkt.  

                                                 
39 Domingo, ”The RMA Theory and Small States”, s.45. 
40 Ibid, s.45. 
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3. Metod 

I det här kapitlet kommer den valda metoden att presenteras. Efter metoden presenteras det 

material som nyttjas i analysen och den operationalisering som krävts för att sammanfoga te-

ori och metod. 

3.1 Kvalitativ fallstudie 

Undersökningen kommer genomföras i form av en kvalitativ fallstudie som undersöker ifall 

en RMA har skett i Sverige utifrån Sveriges val av säkerhetspolitiska strategier. Fallstudier 

har fokus på förekomster av fenomen i syfte att erbjuda en beskrivning av händelser, olika 

förhållanden, erfarenheter eller processer.41 Det som kännetecknar en fallstudie är ”… dess in-

riktning på bara en enda undersökningsenhet.”42 Anledningen till varför en fallstudie används 

som metod i den här undersökningen är för att en fallstudie är som effektivast när forskaren 

djupgående vill undersöka ett problem och ge en förklaring som tål verklighetens komplexitet 

och subtilitet.43  

 

En av anledningarna till att den här undersökningen genomförs som en fallstudie är på grund 

av att fallstudie som metod öppnar upp möjligheten att använda flera olika källor och empi-

riska data i undersökningen. I den här undersökningen kommer fenomen undersökas som de 

uppträder, detta innebär att det inte finns något krav på att kontrollera eller på något sätt för-

ändra villkoren för undersökningen i syfte att kunna genomföra undersökningen.44 En nackdel 

med att använda sig av en fallstudie som metod i den här undersökningen är att det kan vara 

svårt att definiera var ”fallets” gränser finns på ett tydligt sätt i empirin. En annan nackdel är 

att det kan vara tidskrävande att sätta sig in i och skaffa tillträde till fallstudiens miljö och em-

pirins omfattning.45 Ett krav i undersökningen blir därmed att göra avgränsningar i både ”fal-

lets gränser” och att göra tidsmässiga avgränsningar. 

 

                                                 
41 Denscombe, Martin, Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom sam-

hällsvetenskaperna. Andra upplagan, (Lund: Studentlitteratur AB, 2009), s.59. 
42 Ibid, ss.59. 
43 Ibid, s.62. 
44 Ibid, s.71. 
45 Ibid, s.72. 
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Det som är problematiskt i den här undersökningen är svårigheterna med att generalisera och 

dra för stora slutsatser kring resultatet. I Forskningshandboken beskrivs problemet och en lös-

ning på problematiken kring generalisering i fallstudier. Denscombe beskriver tre resonemang 

som styrker att man kan generalisera i fallstudier. Det första resonemanget säger att varje en-

skilt fall är i visst avseende unikt, men att det enskilda fallet ingår i en bredare kategori. Det 

andra resonemanget säger att möjligheten att generalisera resultatet utifrån en fallstudie, beror 

på hur likt fallstudiens exempel är andra liknande fall i kategorin. Det tredje och avslutande 

resonemanget säger att en forskare måste ta med tillräckligt mycket detaljer när denne redovi-

sar resultatet av fallstudien, så att läsaren själv kan avgöra om utfallet är relevant för övriga 

fall i kategorin.46 

3.2 Material och källkritik 

De källor som nyttjas i undersökningen består av två statliga utredningar, en artikel och en 

bok som har en nära eller direkt anknytning till svensk säkerhetspolitik eller svensk försvars-

industri. Anledningen till att använda två statligt utgivna utredningar är för att säkra validitet i 

den empiri som analyseras och för att empirin skall hämtas ur en primärkälla. Övriga empi-

riska källor bidrar med data som utomstående källor bland annat inom området svensk för-

svarsindustri och dess relation till svensk säkerhetspolitik. I analysen undersöks samtliga verk 

och med ett kritiskt förhållningssätt nyttjas den data som presenteras för att underbygga ana-

lysen. Materialet bedöms ha en tillräckligt god validitet för att användas som empiriskt 

material i den här undersökningen på grund av dess ursprung och utgivare. Källornas jämförs 

kontinuerlig i syfte att verifiera och påvisa att det finns en god överenskommelse mellan min 

teori och de operationaliserade faktorerna. 

 

Avgränsningen motiveras av kravet på ett tillräckligt underlag i relation till tidsåtgången som 

krävs för att genomföra en analys av dessa. I förhållande till tillgänglig tid för undersökningen 

motiveras valet av referenslitteratur.47 

 

Källorna har beaktats och analyserats enligt de kategorier för källkritik som presenteras i 

”Metodpraktikan”; äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.48 Inledningsvis granskades 

                                                 
46 Denscombe, Martin, Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom sam-

hällsvetenskaperna, s.68-69. 
47 Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad, s.220. 
48 Ibid, s.279. 
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respektive källa utifrån kategorierna äkthet och samtidighet som syftar till att ta reda på ifall 

källan är äkta och faktiskt har producerats vid rätt tidpunkt, i rätt sammanhang och av de per-

soner som anges vara källans skapare.4950 Samtliga källor som används i den här undersök-

ningen bedöms som äkta och samtida utifrån kategorierna äkthet och samtidighet på grund av 

att de verifierar varandras påståenden, att samtliga källor har producerats inom en relativt 

samlad tidsram samt att respektive källas upphovsman verifieras. Därefter granskades respek-

tive källa utifrån kategorin oberoende och tendens i syfte att påvisa källornas oberoende och 

för att undersöka källornas sanningshalt.5152 Två av källorna som används i undersökningen är 

statligt utgivna avhandlingar och detta kan ur ett synsätt öka källornas sanningshalt då de kan 

bekräfta eller bestrida varandra. Ur ett annat synsätt kan källornas oberoende ifrågasättas då 

de publicerats av samma myndighet. Övriga källor bedöms som oberoende och med god ten-

dens då de som utomstående källor med god sanningshalt kan bekräfta övriga källor. 

 

Utöver de verk som utgör huvudempirin används även artiklarna som presenteras i stycket ti-

digare forskning för att stödja och underbygga data i undersökningen. 

3.3 Operationalisering 

För att kunna genomföra undersökningen med god validitet och reliabilitet så måste en oper-

ationalisering göras. I det här stycket presenteras vad som eftersöks i det empiriska material 

och hur resultatet tas fram.  

 

Analysen fokuserar på att med god validitet och reliabilitet undersöka och analysera empirin. 

I enstaka fall har större generaliseringar genomförts på grund av tillgängligt material, vad em-

pirin har haft möjlighet att påvisa eller när något i empirin kan tolkas som ett gränsfall. När 

det uppstått ett behov av att göra en större generalisering eller tolka ett gränsfall har detta 

gjorts efter en noggrann jämförelse och analys av samtliga källor. På grund av att vissa förete-

elser inte har varit möjliga att placera utan att generalisera eller avgränsa innebär att under-

sökningens validitet har påverkats och därmed dess intersubjektivitet. Detta har tagits i beak-

                                                 
49 Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad, s.282. 
50 Ibid, s.284. 
51 Ibid, s.283. 
52 Ibid, s.285. 



David Osbeck 2017-06-12 OP SA 14 - 17 

1OP303 

Sida 17 av 35 

 

tande i undersökningens diskussionsdel och hur detta påverkar slutresultatet. När empirin vi-

sar på ett gränsfall eller när de empiriska verken säger olika saker kommer resultatet markeras 

som EJ GENERALISERBART när resultatet visualiseras i tabellform i kapitel 5. 

3.3.1 De operationaliserade faktorerna – indikatorer för inhämtning och analys 

Domingos faktorer för små staters strategiimplementering används i den här undersökningen 

som indikatorer för inhämtning i min analys. Målet med operationaliseringen är att indikato-

rerna ska sammanföra empirin med det teoretiska ramverket. 

 

Respektive forskningsfråga har brutits ner i konkreta variabler som formar centrala och rele-

vanta aspekter för att kunna besvara respektive forskningsfråga och i förlängningen undersök-

ningens frågeställning.53 Då syftet med undersökningen är att ta reda på i vilken utsträckning 

RMA kan spåras och påvisas i Sveriges val av säkerhetspolitiska strategier inriktas variab-

lerna mot RMA. Variablerna preciseras mot Krepinevichs RMA-teori och det som han ut-

trycker som informationsbearbetningens tre nyckelinnovationer; informationsdominans, för-

måga till precisionsvapen och gemensamma operationer.54 Följande forskningsfrågor och va-

riabler har tagits fram för att användas i min analys: 

 

I vilken utsträckning kan RMA spåras och styrkas i Sveriges implementering av strategin om 

International Organizations? 

- I vilken utsträckning kan informationsdominans spåras och styrkas i strategin? 

- I vilken utsträckning kan förmåga till precisionsvapen spåras och styrkas i strategin? 

- I vilken utsträckning kan gemensamma operationer spåras och styrkas i strategin? 

 

I vilken utsträckning kan RMA spåras och styrkas i Sveriges implementering av strategin om 

Self-Reliance? 

- I vilken utsträckning kan informationsdominans spåras och styrkas i strategin? 

- I vilken utsträckning kan förmåga till precisionsvapen spåras och styrkas i strategin? 

- I vilken utsträckning kan gemensamma operationer spåras och styrkas i strategin? 

 

                                                 
53 Harboe, Thomas, Grundläggande metod – den samhällsvetenskapliga uppsatsen (Malmö: 

gleerups Utbildning AB, 2013), s.100. 
54 Domingo, ”The RMA Theory and Small States”, s.45. 
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I vilken utsträckning kan RMA spåras och styrkas i Sveriges implementering av strategin om 

Alliance Building? 

- I vilken utsträckning kan informationsdominans spåras och styrkas i strategin? 

- I vilken utsträckning kan förmåga till precisionsvapen spåras och styrkas i strategin? 

- I vilken utsträckning kan gemensamma operationer spåras och styrkas i strategin? 

 

I vilken utsträckning kan RMA spåras och styrkas i Sveriges implementering av strategin om 

Hedging? 

- I vilken utsträckning kan informationsdominans spåras och styrkas i strategin? 

- I vilken utsträckning kan förmåga till precisionsvapen spåras och styrkas i strategin? 

- I vilken utsträckning kan gemensamma operationer spåras och styrkas i strategin? 

3.3.2 Varför Sverige är en småstat 

För att meningsfullt och fruktsamt kunna genomföra undersökningen så måste min bedöm-

ning att Sverige är en liten stat beskrivas. Sverige används som exempel främst på grund av 

två orsaker. För det första stämmer Sverige in på Domingos definition och exemplifiering av 

en liten stat. Domingo skriver att små stater bland annat inte kan förändra sin omvärld genom 

egen makt, att en liten stat har en begränsad egen militär förmåga och att de därför är bero-

ende av att förlita sig på internationella organisationer och allianser för att trygga sin egen sä-

kerhet.55 För det andra används Sverige som exempel för att uppsatsen ska vara relevant för 

den egna yrkesprofessionen. Min strävan är att undersökningen i förlängningen ska bidra och 

utveckla begreppet RMA så att även små stater kan inkluderas och analyseras på ett fruktsamt 

sätt. 

3.3.3 Forskningsfrågorna analyseras och besvaras på följande sätt 

I analysen behandlas respektive forskningsfråga var för sig och underbyggs med hjälp av en 

kontinuerlig analys av den valda empirin. Utifrån analysen framställs ett resultat som förs in 

under respektive forskningsfråga. I undersökningens diskussionsdel besvaras frågeställningen 

och resultatet visualiseras för läsaren med hjälp av ett diagram. Diagrammet visualiseras med 

hjälp av att variablerna till respektive forskningsfråga benämns med JA, EJ 

GENERALISERBART  eller NEJ i syfte att tydligt visa om RMA kan eller inte kan spåras och 

styrkas i texten. Benämningen JA representerar att RMA tydligt kan spåras och styrkas, EJ 

GENERALISERBART  representerar en ambivalens och NEJ representerar att RMA inte kan 

                                                 
55 Mehdiyeva, Power Games in the Caucasus, s. 16-18. 
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spåras eller styrkas. Valet av respektive benämning är en grov generalisering och diagrammet 

ska därmed inte tolkas som det slutgiltiga svaret på undersökningens frågeställning. Diagram-

mets syfte är endast ett exempel på hur resultatet kan presenteras och generaliseras. Det slut-

giltiga svaret på frågeställningen presenteras i textform i undersökningens diskussionsdel. 

 

Exempeldiagram: 

I vilken utsträckning kan RMA spåras och styrkas i Sveriges implementering av stra-

tegin om International Organizations? 

Informationsdominans = JA 

Förmåga till precisionsvapen = EJ GENERALISERBART 

Gemensamma operationer = NEJ 
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4. Analys 

I följande kapitel kommer Sveriges implementering av respektive strategi presenteras. Därtill 

kommer RMA-teorins innebörd och undermening för och inom respektive faktor att analyse-

ras. 

4.1 International Organizations 

- I vilken utsträckning kan RMA spåras och styrkas i Sveriges implementering av strategin om 

International Organizations? 

Sverige undkom att bli invaderat eller ockuperat under 1900-talets båda världskrig. Sveriges 

neutrala inriktning och säkerhetspolitik kan ha varit en påverkande faktor till varför Sverige 

höll sig utanför krigen. Under efterkrigstiden genomgick Sveriges säkerhetsstrategi en ut-

veckling från neutralitet till att helt bygga sin strategi på ”säkerhet med andra”56. Sverige är 

och kommer förbli fortsatt beroende av externa beskyddare och Sveriges utrikespolitik bygger 

till stor del på detta faktum. Sverige förlitar sin säkerhetsstrategi på ett djupgående samarbete 

med följande tre internationella organisationer; Nato, EU och FN. I Nationell säkerhetsstra-

tegi går det att läsa om  att Sverige behöver en stark transatlantisk länk och att ”Sverige ska 

vara en trovärdig och efterfrågad partner i det internationella samarbetet”.57 Det står även att 

Sveriges intressen är och kommer förbli starkt knutna till grannländerna och medlemslän-

derna i EU.58 Diplomati och utvecklingssamarbeten är också något som Sverige skall priori-

tera, särskilt inom organ såsom FN.59 Anledningen till att Sverige bör utveckla och prioritera 

deltagandet i internationella organisationer är på grund av dess värde som instrument för att 

bevara fred på vår kontinent. I Nationell säkerhetsstrategi står det som exempel att Europe-

iska Unionen har bidragit till att Sveriges och andra länders välstånd och säkerhet har förbätt-

rats.60 

 

Samarbetet mellan Nato och Sverige är spritt över flera aspekter såsom säkerhet, försvar och 

diplomati. Sveriges anknytning till Nato sker bland annat genom Partnerskap För Fred (PFF) 

                                                 
56 Vägval i en globaliserad värld, s.216-217. 
57 Nationell säkerhetsstrategi, , s.6, s.12. 
58 Ibid, s.6. 
59 Ibid, s.6. 
60 Ibid, s.12. 
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och genom Natos anknytning till EU och FN.61 Natos betydelse för europeisk säkerhet och 

stabilitet i vårt närområde är därför stort. Natos roll som internationell krishanterare beror 

också mycket på landets innehavda lednings- och planeringsförmåga.62 Säkerhets- och för-

svarssamarbetet mellan Sverige och Nato är därför faktorer som kan bidra till en utveckling 

eller revolution av svensk militärteknik. Sverige har och kan också dra fördel av Natos och 

FN:s avancerade vapen och materiel, då Sverige har deltagit och deltar i olika insatser i flerta-

let konfliktområden som antingen FN eller Nato ansvarar för.63 RMA för Sverige blir central 

sett utifrån förmågan till interoperabilitet mellan militära styrkor som samarbetar i en internat-

ionell kontext. Då Sverige deltar och strävar efter att delta i kommande internationella insatser 

så är och förblir därför vår interoperabilitet viktig för Sverige, vilket kan styrka RMA-teorins 

nyckelinnovationer som berör informationsdominans och gemensamma operationer. 

 

Argument för att en RMA har skett för Sverige kan finnas i svensk försvarsindustri och för-

ändringsarbetet som Sverige genomgick när fokus ändrades från nationellt försvar till inter-

nationellt försvar. Svensk försvarsindustri kan sägas ha förändrats från att under kalla kriget 

varit en garanti för Sveriges självförsörjning av försvarsmateriel64, till att idag vara en faktor 

som säkrar Sveriges deltagande i strategiska samarbeten och som därigenom ger Sverige till-

gång till avancerad materiel och förmågor.65 Försvarsindustrins roll på den internationella are-

nan har förändrats från att bidra med en finansiell bieffekt till att vara ett verktyg som kan an-

vändas för att fördjupa eller skapa Sveriges relationer och utvecklingssamarbeten, ett verktyg 

som styrker RMA ur synvinkeln informationsdominans samt förmåga till precisionsvapen och 

detta talar för att begreppet kan spåras i Sveriges strategiimplementering.66 

4.2 Self-Reliance 

- I vilken utsträckning kan RMA spåras och styrkas i Sveriges implementering av strategin om 

Self-Reliance? 

Målet för svensk utrikespolitik är att ”säkerställa vårt lands intressen i förbindelserna med 

                                                 
61 Vägval i en globaliserad värld, s.74-75. 
62 Ibid, s.71-72. 
63 Ibid, s.55-56. 
64 Exportkontroll i tiden – från nationellt försvar till globalt ansvar, s.58, 86. 
65 Svensson, ”Från nationellt försvar till internationell säkerhet”, s.61. 
66 Ibid, s.61. 
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andra länder”67. Den här policyn tar avstamp i och går att grena ut i minst tre kända principer. 

Den första innebär att i alla lägen upprätthålla grundläggande värden såsom demokrati, rätts-

stat och mänskliga fri- och rättigheter. Den andra principen innebär att främja säkerhet och 

stabilitet i vårt närområde. Den tredje och sista principen säger att det ska ligga i Sveriges in-

tresse att vara en trovärdig och solidarisk partner i internationellt fredsfrämjande.68 

 

I och med att Sverige prioriterar konfliktprevention så ligger fokus främst på kommunikation 

och diplomatiska utspel, istället för att genomföra militära operationer och nyttja avancerade 

vapensystem. I förhållande till RMA-teorin blir dessa principer intressanta, för att informat-

ionsteknologi kan assistera med att erbjuda en tidig förvarning och bidra till effektivitet i ge-

nomförandet av operationer, men teknologin kan inte redogöra för utfallet av förhandlingar 

och göra politiska bedömningar. Eftersom förmågan till att kunna göra bedömningar och ut-

röna utfallet av förhandlingar är en nödvändighet för effektiv konfliktprevention, är det svårt 

att se en spårbarhet av RMA i Sveriges prioritering av konfliktprevention och spårbarheten av 

informationsdominans blir därför otydlig och svag. 

 

Kollektiv säkerhet är en annan prioritering i svensk Self-Reliance strategi. Sverige är som känt 

inte medlem i Nato. De teknologiska framsteg som Nato kan erbjuda små stater är utöver mi-

litära förband och konventionella militära förmågor, bland annat teknologisk kapacitet, doktri-

ner och organisatorisk struktur. Nato kan erbjuda små stater en betydande förbättring av dess 

försvarsförmåga. Dock är Sverige medlem i Organisationen för säkerhet och samarbete i 

Europa (OSSE, OSCE) där utgångspunkten för organisationen är ett brett säkerhetsbegrepp, 

som innefattar staters och individers säkerhet och rättigheter. OSSE:s verksamhet innefattar 

också rustningskontroller.69 Trots att RMA kan förklara de aktiviteter som deltagande länder i 

OSSE genomför, så har inte teorin samma innebörd för OSSE på grund av att prioriteringarna 

och organisationens mål skiljer sig från Natos prioriteringar och mål. Spårbarheten av RMA 

                                                 
67 Mål för utrikes- och säkerhetspolitik, Regeringen, Uppdaterad 2017-03-31, 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/mal-for-utrikes--

och-sakerhetspolitik/ (Hämtad 2017-04-30). 
68 Nationell säkerhetsstrategi, s.14-16. 
69 Ibid. s.80. 
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och kopplingen till bland annat gemensamma operationer blir därför begränsad på grund av 

dess oförmåga att hantera olika strategier som appliceras för att möta liknande hot. 

 

Analysen kring principen om fredsfrämjande insatser kan liknas vid analysen om kollektiv sä-

kerhet. Tidigare forskning påstår att det teknologiska avancemang som presenteras av RMA 

är effektivt för fredsfrämjande insatser.70 Forskningen förklarar att till exempel precisions-

styrda bomber kan vara användbara i en fredsfrämjande insats på grund av möjligheten att be-

gränsa en eventuell kollateral skada och i slutändan antalet mänskliga förluster. Vidare blir 

därför pålitlig underrättelse, övervakning och spaning, som är centralt för konventionell krig-

föring, även nödvändigt i fredsfrämjande insatser. Som tidigare sagt är RMA relevant för or-

ganisationen Nato, men nödvändigtvis inte lika relevant för OSSE. Eftersom Sverige inte är 

medlem i Nato eller själv har förmågan till samma precisionsvapen som Nato blir följaktligen 

RMA-teorins spårbarhet begränsad i relation till Sveriges internationella åtaganden och freds-

främjande insatser, sett utifrån förmågan till precisionsvapen. 

4.3 Alliance Building 

- I vilken utsträckning kan RMA spåras och styrkas i Sveriges implementering av strategin om 

Alliance Building? 

Svensk utrikespolitik är förankrat i internationella lagar som behandlar fred, jämlikhet och 

rättvisa. Sverige är som land sammanflätat med sin omvärld – både ekonomiskt, kulturellt och 

politiskt.71 Sveriges nationella intressen fokuserar på självständighet och att tillgodose invå-

narnas trygghet, säkerhet och hälsa inom och utanför landet. Sverige ska också upprätthålla 

grundläggande värden såsom demokrati och mänskliga fri- och rättigheter inom och utanför 

landet samt att under alla omständigheter försvara Sverige och landets suveränitet.72 På grund 

av Sveriges begränsade militära förmåga är det även ett nationellt intresse att prioritera inter-

nationella civila och militära samarbeten och att vara en aktiv part i regionala samarbeten 

såsom EU, OSSE och FN.73  Bilaterala och multilaterala samarbeten med grannländer är kri-

tiskt för Sveriges säkerhetsstrategi, i huvudsak på grund av svensk försvarsmakts begränsade 

                                                 
70 Elinor Sloan, The Revolution in Military Affairs: Implications for Canada and NATO 

(Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2002), s.77-87. 
71 Nationell säkerhetsstrategi, s.10. 
72 Ibid, s.14. 
73 Ibid, s.16-17. 
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förmåga i förhållande till närliggande stormakter.74 Sveriges medlemskap i EU innebär inte i 

första hand att Sverige kan dra nytta av dess militära förmågor. Sverige kan i första hand dra 

nytta av EU på grund av dess diplomatiska och politiska funktioner, såsom organisationens 

förmåga till dialog, förhandlingar och förmåga till att influera världspolitiken.75 I den här kon-

texten kan kopplingen till informationsdominans och gemensamma operationer styrkas på 

grund av att förmågorna och de innehavda systemen hos OSSE, EU och FN är en avgörande 

faktor och en viktig hörnsten i svensk säkerhetspolitik.76 

 

Natos strävan är att ”främja internationell säkerhet genom att utveckla samarbetet med part-

nerländer och andra organisationer, särskilt EU och FN.77 Samarbetet utgör en central och 

viktig roll för Nato och utgör en av Natos huvuduppgifter. Sveriges deltagande och medlem-

skap i Natosamarbetet PFF och i EU:s Nordic Battle Group (NBG) ökar därmed Sveriges or-

ganisatoriska och operativa förmåga. Osäkerheten och den utveckling som sker i Östersjöom-

rådet har ytterligare stärkt Sveriges deltagande i PFF och samarbetet med Nato.78 RMA är 

därför relevant för effektiviteten i PFF och NBG kopplat till Sveriges deltagande och till-

gången till de resurser och system som erbjuds. RMA och kopplingen till informationsdomi-

nans, förmåga till precisionsvapen och gemensamma operationer kan därför styrkas i Sveriges 

deltagande i PFF och åtagandena i NBG. 

4.4 Hedging 

- I vilken utsträckning kan RMA spåras och styrkas i Sveriges implementering av strategin om 

Hedging? 

Som tidigare nämnts utgörs målen för Sveriges utrikespolitik av flera principer, tre av de mest 

framstående är att i alla lägen upprätthålla grundläggande värden såsom demokrati, rättsstat 

och mänskliga fri- och rättigheter och att främja säkerhet och stabilitet i vårt närområde. Det 

är därför i Sveriges intresse att vara en trovärdig och solidarisk partner i internationellt freds-

främjande.79 Principerna för svensk utrikespolitik styr hur Sverige som stat agerar mot sin 

omvärld. Sveriges agerande på den internationella arenan kan också förklaras med hjälp av 

                                                 
74 Vägval i en globaliserad värld, s.216. 
75 Ibid, s.61. 
76 Ibid, s.217. 
77 Ibid, s.74. 
78 Ibid, s.218-219. 
79 Nationell säkerhetsstrategi, s.14-16. 
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begreppet hedging. Hedging kan genomföras med ekonomisk, politisk och militära målsätt-

ningar. 

 

Hedging kan exemplifieras med hjälp av relationen mellan Sverige och Ryssland sett ur det 

ekonomiska synsättet. På grund av Rysslands aggressiva inställning och agerande mot sin om-

värld har Sverige valt att närma sig Ryssland på ekonomiska, politiska och begränsade mili-

tära tillvägagångssätt i syfte att säkerställa sin egen suveränitet och säkerhet.80 Svensk säker-

hetsstrategi säger att Sverige bör öka sitt gränsöverskridande samarbete och handel i syfte att 

uppnå ekonomisk tillväxt och främja en positiv utveckling i sitt närområde, även med länder 

som Ryssland.81 Trots bakslag såsom flertalet luftrumskränkningar, eventuella ubåtskränk-

ningar och politiska spänningar kvarstår ambitionen att inneha och utveckla handel och ett 

samarbete med Ryssland. Sett ur det ekonomiska perspektivet kan hedging-strategin inte på-

visa att en RMA har skett i Sveriges tillämpning av hedging på grund av att handeln mellan 

Sverige och Ryssland inte innefattar några militära vapen eller system. Kopplingen eller lik-

heten till någon av RMA-teorins nyckelinnovationer blir därför svår. 

 

Ur ett politiskt synsätt koncentreras Sveriges hedging-strategi på att knyta an men också till 

att utmana övriga stormakter såsom USA, Tyskland och andra starka nationer i både EU och 

FN.82 Syftet med att samarbeta och också utmana flera olika parter är att säkra Sveriges roll 

på den internationella politiska arenan och att bidra till status quo mellan olika länder. Med 

politik som verktyg kan Sverige samarbeta och ifrågasätta ekonomiskt och militärt starka län-

der.83 Den politiska delen av hedging-strategin kan inte förklara eller helt styrka att det skett 

en RMA i svensk säkerhetspolitik sett utifrån att Sverige utmanar, diskuterar och ifrågasätter 

andra stater unilaterala agerande på ett politiskt plan och inte med hjälp av militära påtryck-

ningar. 

 

Ur det militära synsättet är Försvarsmakten en viktig del i Sveriges hedging-strategi. För-

svarsmakten är Sveriges militära medel för att avskräcka en annan stat. Svensk vapentillverk-

ning och vapenexport är också en stark faktor som Sverige kan använda som medel för att 

                                                 
80 Vägval i en globaliserad värld, s.220. 
81 Ibid, s.214, 220. 
82 Ibid, s.121, 155. 
83 Mål för utrikes- och säkerhetspolitik, Regeringen, Uppdaterad 2017-03-31, 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/mal-for-utrikes--

och-sakerhetspolitik/ (Hämtad 2017-05-11). 
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skapa, förbättra eller utmana relationer till andra länder eller för att säkra den egna tillgången 

på krigsmateriel. Svensk försvarsindustri spelar en viktig roll för att ”omvärlden har tilltro till 

vår förmåga till förändring.”84 Att Sveriges försvarsmakt har förmågan att genomföra nation-

ella som internationella operationer tillsammans med andra länder och att svensk försvarsin-

dustri delvis har förmågan underhålla och utveckla det egna landets krigsmateriel talar för att 

det har skett och sker en RMA i Sverige sett ur det militära perspektivet av hedging-strate-

gin.85 Att inneha ett utvecklat och internationellt etablerat försvarsindustrikomplex är fördel-

aktigt för en liten stat och kan användas om ett verktyg i statens hedging-strategi. Det militära 

perspektivet på hedging-strategin går därför delvis att koppla till förmågan till precisionsva-

pen och gemensamma operationer och strategin kan delvis styrka att det skett en RMA i 

svensk strategiimplementering.  

                                                 
84 Svensson, ”Från nationellt försvar till internationell säkerhet”, s.89. 
85 Ibid, s.57, 60. 



David Osbeck 2017-06-12 OP SA 14 - 17 

1OP303 

Sida 27 av 35 

 

5. Avslutning 

Inledningsvis presenteras det diagram som tagits fram för att exemplifiera och visualisera i 

vilken utsträckning RMA kan spåras och styrkas i Sveriges implementering av respektive sä-

kerhetsstrategi. Därefter presenteras svaret på frågeställningen och svaret kopplar resultatet 

till tidigare forskning, problemformuleringen och syftet med undersökningen. Slutligen förs 

en reflektion kring undersökningens teori-, metod- och materialval kopplat mot analysen. Ar-

betet avslutas med att belysa fortsatt forskning och resultatets relevans för officersprofess-

ionen. 

5.1 Svar på frågeställningen 

5.1.1 Forskningsfrågorna 

I vilken utsträckning kan RMA spåras och styrkas i Sveriges implementering av stra-

tegin om International Organizations? 

Informationsdominans = JA 

Förmåga till precisionsvapen = JA 

Gemensamma operationer = JA 

I vilken utsträckning kan RMA spåras och styrkas i Sveriges implementering av stra-

tegin om Self-Reliance? 

Informationsdominans = NEJ 

Förmåga till precisionsvapen = NEJ 

Gemensamma operationer = EJ GENERALISERBART 

I vilken utsträckning kan RMA spåras och styrkas i Sveriges implementering av stra-

tegin om Alliance Building? 

Informationsdominans = JA 

Förmåga till precisionsvapen = JA 

Gemensamma operationer = JA 

I vilken utsträckning kan RMA spåras och styrkas i Sveriges implementering av stra-

tegin om Hedging? 

Informationsdominans = NEJ 

Förmåga till precisionsvapen = EJ GENERALISERBART 

Gemensamma operationer = EJ GENERALISERBART 



David Osbeck 2017-06-12 OP SA 14 - 17 

1OP303 

Sida 28 av 35 

 

5.1.2 I vilken utsträckning har Sverige genomgått en RMA i sitt val av försvars- och säker-

hetspolitiska strategier? 

Utifrån resultatet kan det inte generaliseras och styrkas att Sverige i en större utsträckning ge-

nomgått en RMA i sitt val av säkerhetspolitiska strategier. Detta är på grund av differensen 

mellan forskningsfrågornas resultat och att empirin är otillräcklig till att besvara variablerna. 

Det går dock att hävda att Sverige i viss omfattning har genomgått en RMA inom enskild och 

enstaka strategi, som till exempel strategin om International Organizations och Alliance Buil-

ding där samtliga variabler styrks och kan påvisas i empirin. Utifrån strategierna om Self-Re-

liance och Hedging kan däremot inte RMA påvisas eller styrkas på grund av att det inte finns 

tillräckligt med stöd i empirin för att göra en sådan generalisering eller för att empirin inte ger 

ett tillräckligt övertygande svar. 

5.2 Diskussion 

Resultatet av analysen visar att det i en större utsträckning inte går att påvisa och styrka att 

Sverige genomgått en RMA. Slutsatsen som dras av resultatet är att faktorerna för små staters 

strategiimplementering inte ensamt kan användas för att påvisa och styrka att det skett en 

RMA i Sverige, utan faktorerna bör istället användas som en bidragande förklaring i förhål-

lande till andra teorier. Slutsatsen styrks med motivet att två av fyra faktorer inte är tillräckligt 

för att resultatet skall anses vara generaliserbart och därmed kunna påvisa i vilken utsträck-

ning Sverige genomgått en RMA. Differensen mellan forskningsfrågorna går inte att förbise 

och bör därmed inte förbises genom att göra en stor generalisering. 

 

Resultatet ger anledning till kritik mot teorin. Resultatet av undersökningen visar att teorin, i 

fallet Sverige och svenska säkerhetspolitiska strategier, inte bedöms kunna påvisa i vilken ut-

sträckning Sverige har genomgått en RMA. Sett utifrån den här undersökningen bör Do-

mingos teori om faktorer för små staters strategiimplementering därmed kritiskt granskas, 

kompletteras eller ersättas med annan teori om kommande forskare på ett fruktbart sätt vill 

kunna påvisa och styrka ett önskat resultat. Sett utifrån undersökningens syfte, att påvisa eller 

styrka i vilken utsträckning Sverige genomgått en RMA, kan därmed teorin anses som brist-

fällig och otillräcklig för att givet resultat skall anses vara generaliserbart och godtagbart. 
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I problemformuleringen identifierades brister och tillkortakommanden i tidigare forskning. 

Det nuvarande forskningsläget leder till problemområden och frågor såsom ”är det bara stor-

makter och länder med stort militärt och politiskt inflytande som kan uppnå RMA?” och 

”finns det en RMA-teori som är väsentlig för små stater?”. Resultatet av den här undersök-

ningen kan därför tolkas som ett avgränsat och generaliserat svar på problematiken som defi-

nieras i problemformuleringen. 

 

Syftet med den här undersökningen var att med stöd ur tidigare forskning undersöka i vilken 

utsträckning Sverige har genomgått en RMA. Undersökningens genomförande var således att 

undersöka i vilken utsträckning RMA kunde spåras och påvisas i Sveriges val av säkerhetspo-

litiska strategier. Undersökningen har bidragit till att utveckla forskningsläget med att med 

hjälp av en teori analysera empirin och presentera ett resultat som förklarar ett utfall. Oavsett 

om utfallet av analysen tolkas som positivt eller negativt bidrar resultatet till att utveckla och 

täcka igen forskningsproblemet som identifierats i problemformuleringen. 

 

Forskningsfrågorna och frågeställningen har besvarats utifrån genomförd operationalisering 

och undersökningens analys. Operationaliseringen har varit relevant och lämpad för att kunna 

besvara forskningsfrågorna på ett fruktsamt sätt kopplat till vald RMA-teori och dess tekniska 

inriktning. Forskningsfrågorna kunde besvaras på ett tydligt sätt och det gick därmed att ut-

röna skillnader och likheter i vilken utsträckning RMA kunde påvisas och styrkas. De brister 

som kan förekomma i undersökningen berör bland annat avgränsningen till mängden empiri 

och vilken empiri som valts för undersökningen. Det kan eventuellt saknas viktiga data i 

undersökningen på grund av avgränsningen till det empiriska urvalet. Avgränsningen och 

dess konsekvenser på undersökningens resultat har tidigare diskuterats i inledningskapitlet. 

En annan ofrånkomlig brist i analysen är att det krävts en tolkning och en större generali-

sering av det empiriska materialet. Hur empirin tolkas kan påverkas av en mängd olika utom-

stående faktorer och detta föranleder därmed en viss osäkerhet i undersökningens analys, då 

undersökningens intersubjektivitet och validitet därmed kan ifrågasättas. Hur tolkningen har 

genomförts, ofrånkomliga konsekvenser och hur konsekvenserna motverkas diskuteras i 

undersökningens metodkapitel. 
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5.3 Reflektion 

I detta avsnitt kommer det föras en reflektion kring valet av teori, metod och material samt 

hur detta har påverkat resultatet. En reflektion kommer föras kring vad som hade kunnat göras 

annorlunda och hur det kan påverka resultatet. 

 

Valet av teori kan anses ha varit lämpligt sett utifrån syftet och problemformuleringen. Då 

problemet som kan härledas ur forskningsläget bland annat berör om RMA även innefattar 

små stater och om RMA kan styrka en eventuell utveckling som har skett inom svensk säker-

hetspolitik kan teorins användbarhet anses vara tillräcklig. Sett till resultatet där endast två av 

fyra faktorer kunde bekräfta och styrka att det skett en RMA i Sverige kan teorin kritiseras för 

att inte vara tillräcklig. Trots undersökningens resultat och trots eventuell kritik har teorin lik-

väl varit lämplig eftersom teorin kunde operationaliseras på ett systematiserat och fruktbart 

sätt med den tekniska natur som teoribakgrunden belyste som stommen i RMA. Då syftet med 

undersökningen var att påvisa och styrka i vilken utsträckning ett begrepp kunde återfinnas i 

Sveriges säkerhetspolitiska strategier kan därmed teorin anses vara tillräcklig och lämplig. 

Om undersökningen ska genomföras igen bör en annan teori prövas för att utveckla området 

ytterligare eller bör Domingos teori revideras, förslagsvis genom att välja bort någon av fak-

torerna eller förändra hur faktorerna operationaliserats. 

 

Undersökningens metod fungerade väl för den här sortens undersökning. Den största proble-

matiken som stöttes på var att med god validitet och reliabilitet undersöka och analysera em-

pirin. I undersökningens metodavsnitt belyses problematiken och eventuella brister i under-

sökningens validitet då det i enstaka fall funnits behov av att göra större generaliseringar på 

grund av tillgängligt material, vad empirin har haft möjlighet att påvisa eller när något i empi-

rin endast kan tolkas som ett gränsfall. När det funnits ett behov av att göra en större generali-

sering eller tolkning har detta gjorts efter en noggrann jämförelse och analys av samtliga käl-

lor. På grund av tillgänglig tid och på grund av att vissa företeelser inte har varit möjliga att 

placera utan att generalisera eller avgränsa, innebär detta att undersökningens intersubjektivi-

tet därmed kan ifrågasättas och prövas. Detta har tagits i beaktande i undersökningens resultat 

och har därmed påverkat slutresultatet. 

 

Avseende materialet som användes i undersökningen har de varit tillräckliga och kvalifice-

rade för att underbygga analysen med väsentlig empiri. Det som talar för valet av empiri är 
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dess ursprung och vem eller vilka det är som är ansvarig utgivare. Då källorna antingen är 

statligt utgivna eller vetenskapligt granskade kan dess validitet styrkas. Det som talar emot 

materialet och i förlängningen undersökningens resultat är avgränsningen till att endast an-

vända fyra empiriska källor. Om undersökningen ska repriseras och utvecklas bör analysen 

underbyggas med fler källor i syfte utveckla och skapa ett nyanserat resultat. 

 

Efter genomförd undersökning, trots dess brister, anses vald teori, metod och material ha varit 

lämpliga och dugliga för att uppnå undersökningens syfte. Om undersökningen skulle genom-

förts igen hade tidigare angivna brister tagits i åtanke, där bland annat teorin hade ersatts eller 

reviderats. 

5.4 Fortsatt forskning 

Utifrån undersökningens resultat har tre förslag för fortsatt forskning identifierats. Syftet med 

de identifierade forskningsalternativen är att utveckla det nuvarande forskningsläget avseende 

RMA och pröva dess teorier på enskilda ifall med fokus på små stater. 

 

Det första alternativet till vidare forskning är att vidareutveckla undersökningen ytterligare. 

På grund av avgränsningen av de aktuella dokumenten för den här undersökningen går det 

inte att dra några mer säkra slutsatser om undersökningens utfall och om resultatet helt kan 

förklara i vilken utsträckning RMA kan påvisas. Förslag på framtida forskning blir därmed att 

utöka analysen med fler källor, såsom intervjuer med personer som har en direkt insyn och 

påverkan på svensk säkerhetspolitik, fler statliga dokument och dokument från ett bredare 

tidsintervall i syfte att få en större förståelse för en eventuell förändring. Att bredda och öka 

antalet empiriska källor kommer ge en stabilare grund att stå på när forskaren sedan generali-

serar empirin till ett resultat. 

 

Det andra alternativet till vidare forskning är att pröva en annan teori i syfte att påvisa RMA 

för små stater. I förhållande till den här undersökningen kan vidare forskning innebära att 

jämföra en RMA-teori direkt med ett fall i syfte att påvisa en relation eller påverkan. Viktigt 

att tänka på är dock att operationalisera teori på ett sätt så att valt RMA-paradigm tydligt kan 

föras samman och undersökas mot empirin. 

 

Det tredje alternativet för vidare forskning kan vara att jämföra det tekniskt inriktade RMA-

paradigmet mot svensk försvarsindustri. Forskare kan därmed utgå ifrån min empiri och 
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bygga på med källor som behandlar svensk försvarsindustri och dess utveckling. Förslag till 

källor kan bland annat vara att genomföra intervjuer med personal på Försvarets forskningsin-

stitut (FOI) eller med de svenska företag som idag är aktuella inom försvarsindustrin, såsom 

SAAB Defence and Security, BAE Systems Bofors AB eller BAE Systems Hägglund AB. 

5.5 Resultatets relevans för officersprofessionen 

Avseende resultatens relevans för yrkesutövning som officer är RMA av stor betydelse för att 

förstå konflikter och hur bland annat teknologisk utveckling alltmer spelar en större roll. 

Världsordningen har sedan kalla kriget skiftat från att stormakter innehar den absoluta makten 

till att små stater kan inneha och spela en viktigare roll på den internationella arenan. Att för-

stå vad bland annat RMA är och hur det egna landet påverkas är viktigt för att i förlängningen 

kunna förutspå och bedöma hur ens omvärld utvecklas. Om en officer innehar en förståelse 

för RMA och hur det revolutionsartat kan påverka  militära angelägenheter kommer en officer 

kunna agera och ta beslut baserat på den senaste och den mest aktuella lägesbilden.  
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