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ABSTRACT: 

According to some scholars, realism and liberalism as theories are considered to have different ex-

planatory power depending on what phenomenon in international relations they are set to examine. 

John J. Mearsheimer argues that liberalism seemed to be advancing its explanatory power after the 

cold war but that realism has made a strong comeback since 9/11. In the wake of the Russian an-

nexation of Crimea and the war in Ukraine, how are these theories reflected in the strategic deve-

lopment of European countries standing without formal military alliances? 

 

The purpose of this thesis is to examine strategic coherence through realism and liberalism as well 

as to investigate whether a shift in explanatory power can be identified when comparing results 

from a period of relative tranquility to more perilous times, regarding international security. 

 

The results indicate that realism has indeed made a strong comeback and that strategic coherence 

has increased over the past 15 years. Liberalism on the other hand, appears challenged but is still 

prevalent although its strategic coherence appears to have slightly diminished. 
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1. Inledning  
 

1.1 Problemformulering 

Den huvudsakliga debatten mellan teorier som försöker förklara internationella relationer har 

stått mellan de två skolorna som förespråkar realism respektive liberalism.1 Steve Smith häv-

dar att forskningsfältet fokuserat på att förklara militära konfrontationer. Eftersom att real-

ismen uppgavs kunna förklara det internationella systemets bipolaritet, medan liberalismen 

påstods kunna förklara sekundära frågor såsom institutioner och handel, dominerade real-

ismen under lång tid forskningsfältet.2  

Samtidigt lever vi i en värld i förändring. John J. Mearsheimer skriver att många efter det 

kalla krigets slut hävdade att världen höll på att bli mer fredlig och att realismen var död.3 

Liberalismen föreföll få ett uppsving och många argumenterade för att demokrati spreds över 

jorden, att ekonomisk globalisering inskränkte staten och att internationella organisationer ut-

vecklats till att kunna influera stormakter.4 Mearsheimer hävdar dock motsatsen och att real-

ismen har gjort en häpnadsväckande återkomst efter terrorattentaten mot World Trade Center 

den 11:e september.5 

Eftersom att teorierna påstods försöka förklara världen ur samma perspektiv, rationalismen, 

blev detta upphov till en stor inomvetenskaplig debatt vilken inte avhandlade förklaringskraf-

ten i de olika teorierna utan vilket fokus forskningsfältet borde ha.6 Det innebär samtidigt att 

debatten egentligen inte var någon debatt. Istället anses olika teorier ha olika förklaringskraft 

beroende på vad som undersöks. 

Mearsheimer nämner i referaten ovan tidsperioden efter kalla kriget. I fredligare tider ger han 

liberalismen stark förklaringskraft. Kontrasten ger han efter 11:e september, vilket är en ny tid 

som präglas av större osäkerhet och upplevda hot. 

                                                 

1 Smith, Steve. Introduction: Diversity and Disciplinarity in International Relations Theory. I International Re-

lations Theories. 4:e uppl. Dunne et al. (red.), 4. Oxford: Oxford University Press, 2016. 

2 Ibid, 4. 

3 Mearsheimer, John J. Structural Realism. I International Relations Theories. 4:e uppl. Dunne et al. (red.), 65. 

Oxford: Oxford University Press, 2016. 

4 Ibid, 65. 

5 Ibid, 65. 

6 Smith. Introduction: Diversity and Disciplinarity in International Relations Theory, 4-5. 
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Hotet beskrivs numera inte bara utgöras av terrorister, utan även om tiden efter kalla kriget 

präglades av upplevd säkerhet och optimism så anses denna ordning nu vara hotad i och med 

Rysslands annektering av Krim och kriget i Ukraina.7 Stephanie Pezard et al. skriver i en rap-

port att hotbilden uppfattas olika intensivt av olika stater beroende på geografisk närhet till 

Ryssland, men att de flesta NATO-länder som har landgräns mot densamma upplever hotet 

som existentiellt.8 Men hur uppfattar militärt alliansfria stater hotbilden och hur påverkar 

detta deras strategiska val? Att Ryssland anses som ett hot även för Sverige framgår i den 

dagliga debatten. Ingolf Kiesow skriver bland annat att Ryssland är ”den enda makt som vi 

betraktar som en möjlig angripare”.9 

Om det stämmer att liberalismen har starkare förklaringskraft i lugna tider och att realismen 

har starkare förklaringskraft i orostider, borde inte realismen och liberalismen på så sätt åter-

spegla sig i svensk strategisk utveckling? Jacob Westberg skriver att man inte på förhand bör 

vänta sig att strategier som stater tillämpar utmärks av koherens i strategins växelverkande de-

lar. Strategisk koherens är dock eftersträvansvärd, då en strategi med hög sådan har större 

sannolikhet för att uppnå strategins mål.10 Genom att undersöka realismen och liberalismen 

utifrån dess strategiska koherens kan man alltså avgöra vilken strategi som har störst förkla-

ringskraft i och med potentialen att uppnå de strategiska målen. 

Eftersom att omvärldsläget har försämrats sedan början av millennieskiftet till dagens datum 

ämnar jag i den här uppsatsen att undersöka realismen och liberalismens förklaringskraft uti-

från dess koherens manifesterad i svensk strategisk utveckling. 

 

1.2 Forskningsöversikt 

Det finns naturligtvis mycket skrivet om det område jag problematiserar. Under denna rubrik 

har jag för avsikt att redogöra för tidigare forskning och hur den dels motiverar min under-

sökning och dels erbjuder en grund ifrån vilken jag kan utgå i mitt arbete. 

 

                                                 

7 Pezard, Stephanie et al. European Relations with Russia. Santa Monica: RAND Corporation. 1. 

8 Ibid, 5. 

9 Kiesow, Ingolf. Små gröna män i kinesiska containrar – inte någon orimlig tanke. 2018. http://kkrva.se/sma-

grona-man-i-kinesiska-containers-inte-nagon-orimlig-tanke/ (Hämtad 2018-04-23) 

10 Westberg, Jacob. Svenska säkerhetsstrategier. Lund: Studentlitteratur, 2015. 26. 

http://kkrva.se/sma-grona-man-i-kinesiska-containers-inte-nagon-orimlig-tanke/
http://kkrva.se/sma-grona-man-i-kinesiska-containers-inte-nagon-orimlig-tanke/
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Douglas Brommesson och Ann-Marie Ekengren har i en studie utrett vilken påverkan ett re-

geringsbyte har på den ideologi som kan uttolkas i utrikespolitiken. Genom att studera Stor-

britannien och Sverige som fall kommer Brommesson och Ekengren till slutsatsen att ett rege-

ringsskifte kan förebåda förändringar i detta uttryck.11 För att komma till sitt resultat studerar 

Brommesson och Ekengren utrikespolitiska tal i FN:s generalförsamling genom realism, rat-

ionalism, marxistisk revolutionism och liberalistisk revolutionism.12 I fallet Sverige finner 

Brommesson och Ekengren att till skillnad mot deras teoretiskt grundade förväntningar så 

ledde regeringsskiftet 1994 till stora förändringar i svensk utrikespolitik. Det noteras att detta 

skedde i samband med stora omställningar i världspolitiken, varav en som nämns är slutet på 

kalla kriget.13  

Vidare är det intressant att den kvantitativa delen av Brommessons och Ekengrens forsknings, 

som sträcker sig mellan 1991-2008 i mycket begränsad omfattning identifierar realismen me-

dan övriga ideologier finns representerade. Mellan 1991-1992 identifieras realismen vid sju 

(7) av 99 tillfällen. Därefter dröjer det till 2004 innan realismen åter påträffas, i en (1) av 33 

identifikationer. Efter detta anförande lyser realismen med sin frånvaro. 14 Realismen åter-

speglas alltså i mycket begränsad omfattning i det politiska område de undersöker. 

 

Dennis Gyllensporre identifierar med hänsyn till kriget i Syrien och kriget i Ukraina ett stort 

behov av att förklara svensk säkerhetspolitik.15 Gyllensporre hävdar att kompassen efter kalla 

kriget pekat mot internationellt samarbete och att detta återspeglar sig i det svenska engage-

manget för internationell militär krishantering.16 Vidare argumenterar Gyllensporre för att den 

optimism som levt i Europa sedan kalla krigets slut har inneburit att liberalism och konstrukt-

ivism blivit dem dominerande teorierna för att genomföra analys i den europeiska kontex-

ten.17 Gyllensporre hävdar att realismen präglas av cynism och pessimism och att detta mot-

                                                 

11 Brommesson, Douglas och Ekengren, Ann-Marie. What happens when a new government enter office? A 

comparison of ideological change in British and Swedish foreign policy 1991-2011. Cooperation and Conflict. 

vol. 48 no. 1 (2012): 20.  

12 Ibid, 6-7. 

13 Ibid, 16. 

14 Ibid, 15. 

15 Gyllensporre, Dennis. Den vetenskapliga analysen av svensk säkerhetspolitik. Dags för vitalisering och real-

ism? Statsvetenskaplig tidsskrift. vol. 118 no. 4 (2016): 472. 

16 Ibid, 472. 

17 Ibid, 472. 
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satsförhållande till optimismen som rått sannolikt har bidragit till nutida akademikers benä-

genhet att hitta förklaringskraft i andra teorier.18 Gyllensporre påpekar dock vikten av att be-

trakta fenomen utifrån olika teorier, för att nå olika slutsatser och därmed skapa en starkare 

förklaringskraft för resultaten av analysen.19 Med detta i åtanke genomförde Gyllensporre en 

studie i syfte att belysa relevansen av realism som nutida teoretiskt perspektiv för att förklara 

svensk säkerhetspolitik.20 Resultatet är att realismen har förklaringskraft, men att ett eklek-

tiskt förhållningssätt vad gäller olika teorier kan ge en ökad förståelse för politiska handlings-

linjer.21 

 

Håkan Edström å andra sidan har undersökt förekomsten av realism i den politiska diskursen. 

Edström tar avstamp i påståendet att svensk säkerhetspolitik utformas i parlamentet.22 Med 

hjälp av Jacob Westbergs modell för att beskriva säkerhetspolitiska strategier utgår Edström 

ifrån fyra element som beskrivs: miljö, mål, medel och metod.23 Dessa används sedan för att 

analysera och kategorisera realismens förekomst i partiledardebatter, den utrikespolitiska de-

batten samt i försvardebatterna.24 Edströms övergripande slutsats är att realismen återfinns 

bland politikerna i den säkerhetspolitiska debatten om man söker efter den.25 Edströms resul-

tat är alltså intressant i relation till Brommessons och Ekengrens resultat, då de senares forsk-

ning representerade realismen en handfull gånger medan Edström, som har fokus i annan em-

piri, finner realismen återkommande. 

 

Rasmus Brun Pedersen har gjort en studie liknande den jag har för avsikt att göra, men an-

vänder Danmark som fall. Pedersen undersöker Danmarks strategier utifrån dess agerande 

under kalla kriget fram till 2010 och utgår ifrån tre intressanta tidsperioder. Dessa är innan 

kalla krigets slut och Sovjetunionens begynnande kollaps, 1989–2001 och 2001–2010. 

                                                 

18 Gyllensporre, Dennis. Den vetenskapliga analysen av svensk säkerhetspolitik., 472. 

19 Ibid, 475. 

20 Ibid, 472-473. 

21 Ibid, 493. 

22 Edström, Håkan. Gömd eller glömd? Realism i den svenska riksdagsdebatten. Statsvetenskaplig tidsskrift. vol. 

118 no. 4 (2016): 530. 

23 Ibid, 534. 

24 Ibid, 537. 

25 Ibid, 560. 
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Pedersen argumenterar för att dansk utrikespolitik under kalla kriget i huvudsak var passiv, i 

syfte att försöka undvika kontakt (och konfrontation) med yttre hot.26 

Vidare beskriver Pedersen förändringarna i det internationella systemet i samband med kalla 

krigets slut. Pedersen hävdar att dem yttre hot Danmark uppfattade innan kalla krigets slut 

inte längre påverkade staten och att detta medgav en förändring avseende utrikespolitiken.27 

Detta innebar att Danmark efter 1989 genomdrev en strategisk förändring i utrikespolitiken, 

vilken Pedersen hävdar närmar sig liberalismen.28 Denna innebar att man försökte skapa, bi-

behålla eller förändra det internationella systemet i en, för staten, önskvärd riktning. 

Tidsperioden efter 2001 präglas enligt Pedersen av samma liberala värderingar, men ger tyd-

ligare uttryck för dessa genom en trend av starkare internationellt engagemang och förplikti-

gande gentemot sina allierade.29
  

 

Sammanfattningsvis belyser den tidigare forskningen ett antal viktiga punkter. Min forsk-

ningsöversikt visar att både realismen och liberalismen återfinns i samtida krigsvetenskapliga 

studier och att dessa är föränderliga vad gäller förklaringskraft. Vidare belyses vikten av att 

undersöka fenomen på olika sätt för att skapa en nyansrikedom som i sin tur ökar förståelsen 

för dessa. 

Mer därtill så motiverar forskningsöversikten min undersökning. Den uppmärksamme noterar 

att Brommesson och Ekengren gjort en undersökning som, dock har bredare ansats, men lik-

nar den jag har för avsikt att genomföra. Deras material särskiljs dock avsevärt från mitt av 

två anledningar. För det första så analyserar de utrikespolitiken i FN:s generalförsamling, me-

dan jag fokuserar på försvarspolitiska dokument. För det andra så utfördes deras undersök-

ning innan Ryssland åter igen kom att utmålas som ett stort hot.  

Med hänsyn till att empirin de utgår ifrån, att det åter skett stora förändringar i världspolitiken 

och att empirin jag avser att använda är fundamentalt annorlunda så skiljer sig våra studier åt i 

sådan grad att min undersöknings bidrag till forskningen motiveras. Mitt val av empiri har 

alltså tudelat syfte. För det första så förankrar det min undersöknings relevans inom krigsve-

                                                 

26 Pedersen, Rasmus Brun. Danish foreign policy activism: Differences in kind or degree? Cooperation and Con-

flict. vol. 47 no. 3 (2012): 333-334. doi: 10.1177/0010836712444863. 

27 Ibid, 334. 

28 Ibid, 334. 

29 Ibid, 336. 
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tenskapen och för det andra så utgör det en väsentlig skillnad mellan min undersökning och 

tidigare forskning.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att med hjälp av teorierna realism och liberalism undersöka 

om svensk strategi är koherent som den beskrivs i försvarspolitiska dokument, närmare be-

stämt i försvarsbeslut. 

Genom att undersöka vid två tillfällen skilda i tid medger det också att jag undersöker om det 

sker någon förskjutning i teoriernas förklaringskraft mellan olika nedslag i tiden. 

 

1.4 Frågeställning 

Min problemformulering renderar tre separata frågeställningar, av vilka två fokuserar på att 

förklara svensk strategisk utveckling enskilt ifrån vardera teori och den tredje har fokus på att 

undersöka i vilken riktning svensk strategisk utveckling är på väg. 

 

• Kan svensk försvarspolitisk strategi år 2000 respektive år 2015 förklaras som koherent 

utifrån realismen? 

 

• Kan svensk försvarspolitisk strategi år 2000 respektive år 2015 förklaras som koherent 

utifrån liberalismen? 

 

• Sker det någon förskjutning i förklaringskraft mellan år 2000 och år 2015 om man 

jämför utifrån dessa teorier? 

 

1.5 Disposition 

Min uppsats har disponerats enligt följande beskrivning för att skapa en röd tråd för läsaren. 

  

Jag har hittils redogjort för forskningsproblemet, tidigare forskning på området, vad uppsatsen 

syftar till samt vilka frågeställningar jag utgår ifrån. 
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Nästa kapitel presenterar centrala begrepp och utgångspunkter som dels förtydligar väsentliga 

aspekter och dels motiverar mitt val av teori. Vidare redogör jag för dessa och presenterar det 

analysverktyg jag producerat och sedermera använder för min undersökning. 

I kapitel tre redogör jag för min forskningsdesign och ett alternativ till denna, vilken metod 

och vilka metodologiska övervägningar jag gjort. Vidare diskuterar jag mitt val av material, 

källkritik rörande detta och redogör för forskningsetiska överväganden. 

Kapitel fyra visar analysen av svensk strategi utifrån realismen och svarar på min första 

forskningsfråga. 

I kapitel fem analyserar jag svensk strategi utifrån liberalismen och svarar på min andra 

forskningsfråga. 

Kapitel sex är ett mycket kort kapitel som avhandlar min tredje frågeställning. 

Det sjunde kapitlet avslutar min undersökning med en återkoppling till problemformuleringen 

och syftet, redogör för förslag på vidare forskning samt dess betydelse för yrkesutövningen. 

 

2. Teori 
 

2.1 Centrala begrepp och utgångspunkter 

Det internationella systemet beskrivs ofta som anarkiskt, i meningen att det inte finns något 

lagstadgande organ över den suveräna staten.30 När jag diskuterar det internationella systemet 

är det den anarkiska synen jag utgår ifrån. 

 

Eftersom att det inte finns något lagstadgande organ ovanför staten så innebär det också att 

det anarkiska systemet är ett självhjälpssystem. Inom detta självhjälpssystem är makten 

ojämnt fördelad, vilket leder till risk att en stark aktör använder sig av sin våldsapparat för att 

gagna sina intressen. Med denna farhåga i åtanke blir misstro och misstanke vanligt före-

kommande.31 Denna misstro och misstanke leder i förlängningen till vad som benämns säker-

hetsdilemmat. Säkerhetsdilemmat innebär att åtgärder en stat genomför i syfte att öka sin egen 

                                                 

30 Nye Jr, Joseph S. och Welch, David A. Understanding Global Conflict and Cooperation. 9:e uppl. New Jer-

sey: Pearson, 2013. 5. 

31 Ibid, 5. 
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säkerhet, kan försämra säkerheten för alla andra stater i systemet.32 Resonemanget lyder att 

om en stat ökar sin säkerhet genom att bli starkare, så kommer en annan stat att göra samma 

sak, i syfte att kunna försvara sig mot den första. Resultatet blir att båda ländernas ansträng-

ningar för att öka i styrka och säkerhet gör båda otryggare.33 

 

Det naturliga för att undvika säkerhetsdilemmat är samarbete och överenskommelser om att 

ingen av endera stater bygger upp sin slagkraft. Men eftersom att staterna misstror varandra 

och det inte finns någon auktoritet som kan stå som garant för säkerheten, blir det logiskt att 

rusta upp trots att det kan leda till ett försämrat säkerhetsläge för samtliga.34 

Vidare finns det två framträdande engelska filosofer som ofta förs på tal i sammanhanget an-

arkiskt system. Thomas Hobbes, som är en stor figur för realismen, såg på det anarkiska sy-

stemet som ett ”allas krig mot alla”, i vilket livet skulle vara hårt och förmodligen kort.35 John 

Locke å andra sidan, är en central tänkare inom liberalismen och argumenterade för att eme-

dan ett lagstadgande organ ovanför staten inte existerade, kunde människor ändå komma 

överens. Detta föranleder slutsatsen att anarkin inte nödvändigtvis är ett hinder för fred.36 Sy-

nen på det anarkiska systemet delas av realismen och liberalismen, men Hobbes och Locke 

ger bakgrund till varför realism brukar ses som pessimistisk medan liberalism ses som mer 

optimistisk.37  

 

Eftersom att jag har för avsikt att använda realismen och liberalismen i tidigare outforskad 

empiri lämpar det sig väl att använda två beforskade teorier för min undersökning. Realismen 

och liberalismen har naturligtvis utvecklats med tidens gång. Smith kallar strukturell realism 

och neoliberalism för versioner av dem tidigare, med hänsyn till att det finns tydliga kopp-

lingar mellan dessa.38 Nye ger Smith medhåll och använder glass för att illustrera: ”[r]realism 

is a bit like Baskin-Robbins: There may be 31 flavors, but they are all ice cream.”39 Vad gäl-

                                                 

32 Nye Jr och Welch. Understanding Global Conflict and Cooperation, 20. 

33 Ibid, 21. 

34 Ibid, 21. 

35 Ibid, 4. 

36 Ibid, 5. 

37 Ibid, 5. 

38 Smith. Introduction: Diversity and Disciplinarity in International Relations Theory, 4. 

39 Nye Jr och Welch. Understanding Global Conflict and Cooperation, 64. 
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ler liberalismen menar Nye att det finns tre förgreningar: en ekonomisk, en social och en poli-

tisk, varav den politiska utgörs av de två delarna institutioner och demokrati. Nye skriver att 

den första delen i förgreningen politisk liberalism ofta kallas neoliberalism.40 

För min analys avser jag att sammanfoga dessa gemensamma nämnare, med anledning av att 

jag inte vill avgränsa mig till någon av dem snävare skolbildningarna utan vill undersöka det 

bredare fenomenet. Att aggregera de olika skolbildningarna inom teorierna medger att jag kan 

identifiera om det finns en bredare bild av deras förklaringskraft i empirin. Det i sin tur kan, 

beroende på resultatet, skapa goda förutsättningar för att undersöka samma fenomen antingen 

genom att avgränsa sig till smalare teoribildningar som bättre förklarar identifierade fenomen 

eller gå djupare i empirin och undersöka förekomst i militära dokument, t.ex. militärstrate-

giska doktriner. 

 

Vidare framgår det i min problemformulering att det är strategi som är av intresse. Medan 

både realismen och liberalismen är teorier som traditionellt tillhör studier av internationella 

relationer är dock säkerhet i det internationella systemet av stor vikt för båda teorierna. Av 

den anledningen är dem av relevans för min undersökning, om jag avgränsar teorierna i fe-

nomen som berör säkerhet i det internationella systemet. 

 

Eftersom att jag har för avsikt att förklara en strategisk utveckling finns också behovet av att 

diskutera ett strategiskt ramverk. Utan ett sådant kan jag svårligen svara på min frågeställ-

ning. Med det i åtanke återfinns även en sådan diskussion under detta kapitel.  

 

2.2 Strategi 

Strategi handlade traditionellt endast om krigföring och den gamla definitionen kan anses ha 

blivit ersatt av den nu rådande definitionen för militära operationer. I samtiden handlar dock 

strategi om både främjandet av fred och förandet av krig.41 

Jacob Westberg skriver dessutom att strategi inte heller behöver innefatta endera hot om våld 

eller aktivt nyttjande av militära våldsresurser.42 Istället kan strategi utanför krigstid tillämpas 

                                                 

40 Nye Jr och Welch. Understanding Global Conflict and Cooperation, 64-66. 

41 Garnett, John. The Causes of War and the Conditions of Peace. I Strategy in the Contemporary World. 4:e 

uppl. Baylis et al. (red.), 20. Oxford: Oxford University Press, 2013. 

42 Westberg. Svenska säkerhetsstrategier, 20-21. 
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med medel såsom diplomati, kultur, propaganda eller ekonomisk krigföring. I dessa fall kan 

det strategiska målet vara att påverka en motståndare i olika intressefrågor åt ett håll som 

gynnar de egna intressena.43 Vidare har Westberg analyserat svenska säkerhetsstrategier mel-

lan år 1810 och 2014. För att kunna göra det har Westberg utvecklat ett analytiskt ramverk 

som saknats i den tidigare forskningen om svensk säkerhetspolitik.44 Med begreppet strategi 

utgår jag i denna text ifrån Westbergs definition: 

 

[s]trategi handlar om hur, med vilka metoder, ett lands (eller en organisations) grundläggande 

säkerhetspolitiska mål ska förverkligas med hjälp av det egna politiska systemets ekonomiska, 

politiska och militära maktmedel. Strategin kan även innefatta samarbete med andra stater och 

utnyttjande av resurser sammanhörande med internationella organisationer.45 

           

För att kunna strukturera säkerhetsstrategi bryter Westberg ner begreppet i fyra nivåer och 

särskiljer samtidigt strategins interna delar från omvärldens externa påverkan. Att på sådant 

sätt bryta ner en strategi medger att man undersöker dess koherens. De interna delarna av en 

strategi utgörs av mål, medel och metoder.46 Med mål menas de övergripande säkerhetspoli-

tiska mål som formuleras av den politiska ledningen i ett land. Medel är de militära, politiska 

och ekonomiska maktmedel som en aktör disponerar. Metoder beskriver hur de olika makt-

medlen används.47 Den externa påverkan omvärlden bidrar med utformar samtidigt miljön 

inom vilken strategin utformas.48 

Miljöfaktorer är alltså att betrakta som externa faktorer vilka de interna faktorerna försöker 

påverka, dra nytta av eller anpassas utefter.  

 

2.3 Realism 

Realismens grundläggande antagande är att statens makt är avgörande för överlevnad i det in-

ternationella systemet. John J. Mearsheimer, som tillhör skolbildningen strukturell realism, 

går så långt att han hävdar att internationell politik är synonymt med maktpolitik.49 Me-

                                                 

43 Westberg. Svenska säkerhetsstrategier, 21. 

44 Ibid, 11-12. 

45 Ibid, 17. 

46 Ibid, 24. 

47 Ibid, 24. 

48 Ibid, 24. 

49 Mearsheimer. Structural Realism, 51. 
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arsheimer menar att det med hänsyn till hur det internationella systemet ser ut är logiskt för 

staten att maximera sin makt, då staten när som helst kan bli tvingad till att försvara sin ex-

istens.50 Richard Ned Lebow är å andra sidan representant för skolbildningen klassisk realism 

och menar att en sådan strävan efter makt kan leda till att staten ser sig överlägsen det inter-

nationella samfundet. För Lebow är det stark sammanhållning avseende värderingar som är 

avgörande för stabilitet51, medan det för Mearsheimer är polariteten i det internationella sy-

stemet.52 Mearsheimer argumenterar för att det internationella systemet efter kalla kriget blev 

unipolärt, det vill säga att USA blev den enda kvarvarande stormakten, och att detta troligtvis 

gjort världen mer stabil.53 Stabilitet i systemet är trots den inom-teoretiska debatten en nyckel 

till en fredligare värld. 

Vidare hävdar Mearsheimer att makt utgörs av dem materiella resurser och den produktions-

kapacitet staten besitter, båda för militära ändamål.54 Att öka sin makt relativt till andra stater, 

och därmed sannolikheten för fortsatt existens, i det internationella systemet är alltså syno-

nymt med att öka sin militära kapacitet och/eller sin kapacitet att föra krig relativt till den po-

tentiella fienden. 

Maktbalans är ett annat centralt antagande i realismen och denna upprätthålls genom militära 

maktmedel och allianser.55 Svaga stater allierar sig helt enkelt av självbevarelsedrift för att 

undkomma starka stater. Stephen M. Walt tillhör likt Mearsheimer den strukturella realismen 

och har skrivit om hur allianser uppstår. Enligt Walt så finns det två typer av allianser. Den 

första av dessa är en balanserande allians och innebär kortfattat att två eller flera stater ingår 

en militär allians för att tillsammans motsvara det upplevda hotet.56 Den andra är en tri-

umfvagns-allians och innebär att den svagare parten allierar sig med den stat som anses utgöra 

ett hot för att på så sätt undkomma att bli attackerad.57 Walt menar att balanserande allianser 

är vanligare än triumfvagns-allianser, med anledning av att den svagare staten inte kan räkna 

                                                 

50 Mearsheimer. Structural Realism, 52. 

51 Lebow, Richard Ned. Classical Realism. I International Relations Theories. 4:e uppl. Dunne et al. (red.), 37. 

Oxford: Oxford University Press, 2016. 

52 Mearsheimer. Structural Realism, 58. 

53 Ibid, 60. 

54 Ibid, 52. 

55 Lebow. Classical Realism, 37. 

56 Walt, Stephen M. Alliance Formation and the Balance of World Power. I The Perils of Anarchy. Brown et al. 

(red.), 208. Cambridge: MIT Press, 1995.  

57 Ibid, 213. 
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med nåd ifrån den starkare parten i framtiden.58 Mearsheimer lägger dock till en dimension i 

diskussionen om allianser. Mearsheimer hävdar att koalitioner som syftar till att balansera 

mot hot ofta är ineffektiva och att dem lämnar möjligheter för en smart motståndare att explo-

atera.59 Av den anledningen kan det vara fördelaktigt för staten att hålla sig utanför en koalit-

ion och istället vältra över ansvaret på andra att stävja det upplevda hotet.60 Lebow fyller i 

med ytterligare en anledning att hålla sig alliansfri. Lebow menar att allianser är tve-eggade 

svärd, som lika gärna kan provocera fram en konflikt snarare än förhindra den.61 

 

2.4 Liberalism 

Liberalismen brukar som sagt beskrivas som optimistisk. Epitetet härstammar ifrån de anta-

ganden som anses grundläggande för liberalismen. Till skillnad från realismen så är det näm-

ligen inte bara säkerhet som aktörer eftersträvar, utan även välstånd och rättvisa.62 Hur dessa 

antaganden tar sig form sammanfattar jag under detta delkapitel. 

Demokrati är viktigt för liberalismen. Bruce Russett är förespråkare för den ”vardagliga” 

liberalismen och har analyserat världens stater i relation till varandra, i vad han kallar för dy-

ader. Russett menar att det finns kombinationer i dessa dyader som är mindre belägna att 

kriga med varandra än andra.63 Den övergripande slutsatsen Russett kommer till är att demo-

kratier är mindre benägna att strida med andra demokratier, men att det finns indicier som pe-

kar mot att demokratier även är mindre belägna att inleda stridigheter med andra former av 

statsskick.64 Med förutsättningen att en demokratisk stat inte vill föra krig blir det således na-

turligt att denne verkar för demokrati i stater med annat statsskick, då det innebär att risken 

för krig staterna emellan minskar. 

Vidare är handel viktigt för liberalismen. Joseph S. Nye tillhör skolbildningen neo-liberalism 

och menar att handel i sig inte hindrar stater från att kriga med varandra, men att det minskar 

                                                 

58 Walt, Stephen M. Alliance Formation and the Balance of World Power, 220. 

59 Mearsheimer. Structural Realism, 55. 

60 Ibid, 55. 

61 Lebow. Classical Realism, 38. 

62 Russett, Bruce. Liberalism. I International Relations Theories. 4:e uppl. Dunne et al. (red.), 69. Oxford: Ox-

ford University Press, 2016. 

63 Ibid, 78-79.  

64 Ibid, 79. 
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incitamenten till krigföring.65 Enligt Nye så erbjuder handel staten möjligheten att växa i det 

internationella systemet genom ekonomisk tillväxt snarare än militära erövringar. Russett fyll-

ler i resonemanget och menar att staten som rationell aktör agerar av egenintresse. Enligt Rus-

sett så är handel beroende av stabilitet parter emellan. Stridigheter eller krig mellan dessa par-

ter äventyrar nämligen tillgången till marknader, importer och kapital.66 Handel stater emellan 

ökar alltså det ömsesidiga beroendet, eller interdependensen, vilket i sin tur minskar incita-

menten för krig. 

En tredje viktig parameter i liberalismen är institutioner. Jennifer Sterling-Folker har skrivit 

om neoliberalism och menar att institutioner är viktiga då de har en fundamental roll när det 

kommer till att överbrygga hinder för samarbete stater emellan. Enligt Sterling-Folker skapar 

institutioner dessa möjligheter genom att dem agerar forum för stater att återkommande mötas 

i. Det leder i sin tur till att transparensen ökar, vilket leder till att osäkerhet och misstankar för 

andras agerande minskar. Därmed skapar sig staten fler handlingsalternativ avseende kollek-

tiva problem, som annars omöjliggjort ömsesidigt fördelaktiga överenskommelser.67 

Nye bidrar till resonemanget med två tillägg. För det första så erbjuder de en känsla av konti-

nuitet. Enligt Nye innebär det att institutionen kan forma statens intresse, utifrån statens vilja 

att interagera med institutionen.68 För det andra så erbjuder institutioner ett forum som erbju-

der möjligheter för att lösa konflikter. Nye menar att organisationer som tillämpar internat-

ionell lag, t.ex. FN, är bland de viktigaste bindemedlen för fredliga relationer i det anarkiska 

systemet.69 

Faktum är att just FN representerar en central tanke för liberalismens säkerhet. FN utformades 

efter andra världskriget för att försöka komma åt de brister som fanns i Nationernas Förbund 

och vilka gjorde organisationen inkapabel till att stoppa storkrig. En stat som har skrivit under 

FN-stadgan har förbundit sig till att det är olagligt att bruka våld annat än i tre syften: i själv-

försvar, i kollektivt självförsvar och för den kollektiva säkerhetens skull.70 Under kalla kriget 

fungerade FN:s kollektiva säkerhetssystem endast en gång och det med anledning av att Sov-

                                                 

65 Nye Jr och Welch. Understanding Global Conflict and Cooperation, 64. 

66 Russett. Liberalism, 76. 

67 Sterling-Folker, Jennifer. Neoliberalism. I International Relations Theories. 4:e uppl. Dunne et al. (red.), 94. 

Oxford: Oxford University Press, 2016. 

68 Nye Jr och Welch. Understanding Global Conflict and Cooperation, 66. 

69 Ibid, 196. 

70 Ibid, 200. 
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jetunionen, som hade vetorätt, bojkottade säkerhetsrådet.71 Det grundläggande konceptet i 

kollektiv säkerhet är att hitta och straffa den angripande staten i en konflikt, men oförmågan i 

säkerhetsrådet gav upphov till en konceptutveckling. Istället för att hitta och straffa en angri-

pande stat så kunde FN sammanfoga en multinationell styrka och gruppera denna mellan två 

stridande parter i fredsbevarande syfte.72 Även om FN:s idé om kollektiv säkerhet har visat 

sig svårligen tillämpbar i praktiken, finns andra organisationer som bygger på samma princip. 

NATO är ett exempel på detta, med artikel 5 som innebär att en attack mot ett medlemsland är 

att anse som en attack mot alla NATO-länder.73 

 

2.5 Operationalisering 

Det analysverktyg jag använder för min undersökning har jag konstruerat utifrån Westbergs 

struktur och viktiga variabler jag identifierat i beskrivningen under delkapitlen om realism re-

spektive liberalism. Då miljön, det vill säga dem externa faktorerna, redan är given och den-

samma med hänsyn till att teorierna prövas i samma empiriska material, lämnas den analysni-

vån dock därhän. Kvar blir de interna delarna av strategin, det vill säga mål, medel och meto-

der som jag översatt för att överensstämma med variabler ur teorin snarare än de som utfor-

mats av staten. 

I analysverktyget som redovisas nedan har jag brutit ut vissa sammanfattande nyckelord ur 

realismen och liberalismen och sammanfört dessa med strategins interna delar. 

 

  

                                                 

71 Nye Jr och Welch. Understanding Global Conflict and Cooperation, 201. 

72 Ibid, 201. 

73 NATO. Collective defense – Article 5. 2017. https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_110496.htm (hämtad: 

2018-04-28) 
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Tabell 1. Analysverktyg i form av operationaliserad teori. 

 Realism Liberalism 

Mål Säkerhet genom stabilitet i systemet. 

Sammanhållning avseende värderingar. 

Bibehållen suveränitet. 

Säkerhet genom ökad interdependens, 

främjandet av demokrati och kollektiv 

säkerhet. 

 

Medel Militär makt. 

Allianser alt. ansvarsöverlämning. 

Främjande av bi- eller multilateral han-

del. 

Aktivt deltagande i internationella in-

stitutioner. 

 

Metod Styrketillväxt avseende materiel, numerär och 

produktion. 

Balanseringsallians, triumfvagnsallians eller 

neutralitet. 

Förhandlingar via institutioner. 

Sanktioner via institutioner. 

Deltagande i fredsbevarande insatser. 

Ökad transparens genom institutioner. 

 

I syfte att förbättra min begreppsvaliditet har jag till del tagit stöd av Håkan Edström som op-

erationaliserat realismen med hjälp av Westbergs struktur. 74 Mig veterligen har dock ingen 

gjort motsvarande för liberalismen. Min operationalisering särskiljer sig också ifrån Edströms 

eftersom att Edströms operationalisering renderar vissa nyckelord som i kontexten av min 

undersökning överensstämmer bättre med liberalismen. Exempel på detta är hur Edström ka-

tegoriserar ekonomiska maktmedel som ett nyckelord i realismen.75 Medan jag inte bestrider 

Edströms operationalisering är denna distinktion nödvändig för att kunna särskilja realismen 

och liberalismen i min undersökning, då jag till skillnad från Edström gör en idealtypisk jäm-

förelse för att svara på min tredje frågeställning.76 

  

                                                 

74 Edström. Gömd eller glömd? Realism i den svenska riksdagsdebatten, 535. 

75 Ibid, 535. 

76 Esaiasson, Peter et al. Metodpraktikan. 5:e uppl. Stockholm: Wolters Kluwer, 2017. 141. 
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3. Metod 
 

3.1 Forskningsdesign 

För den invigde står det vid det här laget förmodligen klart att min undersökning är teorikon-

sumerande. För den oinvigde innebär det att ett fall står i centrum med vilket man försöker 

förklara vad som hänt utifrån existerande teori.77 

Fallet jag har valt för att besvara min frågeställning är Sverige. Styrkan med att genomföra en 

fallstudie är att forskningsstrategin medger en hög grad av konceptuell validitet för att identi-

fiera och mäta indikatorerna man letar efter utifrån teorin som används.78 Svagheten blir å 

andra sidan bristen på representativitet.79 

Eftersom att teorierna jag använder mig av är välgrundade i forskningen så bidrar dock mitt 

val av fall till den kumulativa forskningen inom området och det motiverar således min stu-

die.80 

För att svara på min tredje frågeställning är det också nödvändigt att undersökningen blir lon-

gitudinell, i meningen att data samlas in vid mer än en tidpunkt.81 Försvarsbesluten fattas i re-

gel vart femte år och föranleder frågan varför jag utelämnat försvarsbesluten där emellan. 

Svaret är att jag med hänsyn till arbetets begränsade omfattning fått prioritera den empiri som 

bäst kan svara mot min frågeställning.  

 

Valet av Sverige motiveras av tre anledningar. 

Den första är att Sveriges försvarsmakt under tidigt 2000-tal tog en så kallad ”strategisk 

timeout”. Denna timeout grundades i bedömning att Sverige inte stod för några militära hot 

utifrån och medgav både en ny inriktning och en kraftig reducering av Sveriges försvars-

                                                 

77 Esaiasson et al. Metodpraktikan, 42. 

78 George, Alexander L. och Bennett, Andrew. Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. 

Cambridge: MIT Press, 2005. 19. 

79 Ibid, 30-31. 

80 Ibid, 31. 

81 Johannessen, Asbjørn och Tufte, Per Arne. Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod. Malmö: Liber AB, 

2003. 50-51. 
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makt.82 År 2015 å andra sidan bedöms hotbilden vara en helt annan. Det intressanta i sam-

manhanget är alltså hur miljön i Westbergs termer förändrats från tidigt 2000-tal till nutid. 

Den andra anledning är att det mellan 1996-2006 var regeringen Persson och sedan 2014 och 

pågående är regeringen Löfven som varit makthavare under beslutsperioderna. Båda dessa re-

geringar är socialdemokratiska och har mer därtill samarbetat med vänster- och miljöpartiet 

för att kunna regera i minoritet. En skillnad som dock bör påtalas är att regeringen Löfven har 

tilldelat miljöpartiet ministerposter medan regeringen Persson var genomgående socialdemo-

kratisk. 

Den tredje och sista är att Sverige historiskt varit militärt alliansfritt vilket blir relevant i kon-

texten för min undersökning. Om Sverige valt att ändra ståndpunkt i sakfrågan kan det förkla-

ras utifrån mitt teoretiska resonemang. 

 

En alternativ forskningsdesign för att besvara mina frågeställningar kan tänkas vara en diskur-

sanalys. Till skillnad från textanalysen handlar diskursanalysen om att analysera även tal, 

språk och meningsutbyte.83 Jag refererar åter igen till Håkan Edström, som hävdar att real-

ismen troligtvis är den skolbildning som oftast förknippas med våld och våldsanvändning.84 I 

förlängningen leder detta till en misstanke om att realismen kommit att uppfattas som politiskt 

inkorrekt och att det därför kan vara önskvärt för politiska partier att undvika association. 

Med det som bakgrund utgår Edström ifrån att realismen skulle vara svårare att dölja i en 

muntlig debatt där replikskiftningarna är snabba snarare än i text då utsagan kan behandlas 

gång efter vartannat innan publicering.85 Att genomföra en studie för att svara på mina fråge-

ställningar med en diskursanalytisk metod skulle kunna påvisa nyanser som jag med mitt me-

todval förbiser. 

 

3.2 Metod för datainsamling 

För att svara på mina frågeställningar använder jag mig av metoden kvalitativ textanalys. Ef-

tersom att jag i mitt material letar efter något som inte framgår utan tolkning av materialet, är 

                                                 

82 Ödlund, Ann och Lindgren, Fredrik. Utmaningar i återuppbyggnaden av Sveriges civila försvar. Rap-

port/Totalförsvaret forskningsinstitut: 62. Stockholm: FOI, 2015. 

83 Johannessen och Tufte. Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod, 117. 

84 Edström. Gömd eller glömd? Realism i den svenska riksdagsdebatten, 530. 

85 Ibid, 536.  
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en kvalitativ textanalys en bra metod i sammanhanget då den syftar till att klarlägga innehåll i 

texten som är ”dolt under ytan” och endast kan identifieras genom intensiv läsning med hjälp 

av analytiska verktyg.86 Mer specifikt så syftar den systematiserande kvalitativa textanalysen 

till ”att bringa reda i texter och lyfta fram mening både tematiskt och systematiskt.”87 

I klartext betyder det att jag med hjälp av mitt analysverktyg på ett strukturerat sätt kan identi-

fiera de passager i texten som är viktiga för svaret på forskningsfrågorna. Detta innebär i sin 

tur att datainsamling och analys sker mer eller mindre simultant.88 

 

Eftersom att jag i mitt material inte förväntar mig att hitta bestämda svar på mina frågor men 

ändå har behov av att göra en idealtypisk analys för att svara på min tredje frågeställning har 

jag identifierat ett behov av att kombinera öppna och bestämda svarskategorier. Det ställer 

både en del tekniska och intellektuella krav. Även om det har visat sig suboptimalt att utesluta 

vad som närmar sig gemensamma nämnare i realismen och liberalismen blir det ett tekniskt 

krav för att kunna svara på min tredje frågeställning.89 Men eftersom att jag förväntar mig att 

hitta nyanser som kan härledas till de båda teorierna utan att direkt kunna kategoriseras i mina 

på förhand definerade begrepp som svarar mot min första och andra frågeställning finns ett 

behov av att lämna svarskategorierna öppna för det ändamålet.90 

 

3.3 Material och materialdiskussion 

Det material jag använder är primärkällor från den svenska regeringen som antagits i riksda-

gen. Närmare bestämt är materialet jag utgår från för min undersökning försvarsbesluten som 

fattades år 2000 och år 2015. För att motivera mitt val av material tar jag stöd av Håkan Ed-

ströms argumentation. Edström diskuterar realismens förekomst i den politiska kommunikat-

ionen och konkluderar att det är i den parlamentariska arenan som den svenska säkerhetspoli-

tiken utformas.91 Edströms undersökning visar sedermera på förekomsten av realism i den po-

litiska debatten, om man letar på rätt ställe.92 Summan av detta blir att jag i försvarsbesluten, 

                                                 

86 Esaiasson et al. Metodpraktikan, 211. 

87 Ibid, 213. 

88 Ibid, 195. 

89 Ibid, 223. 

90 Ibid, 223. 

91 Edström. Gömd eller glömd? Realism i den svenska riksdagsdebatten, 530. 

92 Ibid, 560. 
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som fattats i den parlamentariska arenan, har goda möjligheter att finna svar på mina fråge-

ställningar. Jag vill även åter igen understryka empirins betydelse för att särskilja min under-

sökning ifrån tidigare forskning. 

 

Med hänsyn till min problemformulering och mina frågeställningar blir min undersökning ak-

törscentral vilket innebär att det blir viktigt att förhålla sig till vem som säger vad.93 Av den 

anledningen uppstår ett behov av att ytterligare elaborera kring konsekvensen av demokrati. 

Ett tänkbart problem i sammanhanget är att regeringar byts ut. Vad som sägs av en regering 

med en viss ideologisk övertygelse behöver inte nödvändigtvis överensstämma med nästa. Jag 

har redan berört det faktum att två socialdemokratiska regeringar med stöd av vänsterpartiet 

och miljöpartiet regerade i Sverige när försvarsbesluten fattades, men inte konsekvensen av 

detta. Med stöd av Brommessons och Ekengrens tidigare forskning så hävdar jag att det med 

hänsyn till att samma koalitionsregeringar satt vid makten samtidigt bör den ideologiska ut-

gångspunkt som legat till grund för försvarsbesluten inte förändrats nämnvärt över 15 år. I sin 

tur innebär det att interna förklaringsfaktorer till en förändring i strategin har lägre förkla-

ringskraft än externa förklaringsfaktorer, det vill säga att miljön förändrats. 

 

När jag ändå tangerar källkritik i ovanstående stycke faller det sig här naturligt att diskutera 

hur jag gått tillväga för att källgranska mitt material. I enlighet med Edströms misstanke om 

att realismen uppfattas politiskt inkorrekt94 använder jag samma terminologi som Esaiasson et 

al. och bedömer att mitt material kan vara att betrakta som berättelser. Berättelser är alla slags 

historiska påståenden om mänskliga aktiviteter som förekommer i dokument, protokoll, me-

moarer, osv.95 Det finns anledning att hålla sig skeptisk till berättelser, inte minst av anled-

ningen som Edström diskuterar, men även eftersom att det kan vara det enda dokument som 

styrker en händelse eller en ideologisk uppfattning.96 Att materialet kan betraktas som en be-

rättelse är inte bara till undersökningens nackdel. Om det är som Edström hävdar, att det finns 

anledning att misstänka att politiker tar avstånd från realismen, så blir bevisen starkare om det 

visar sig att realismen har ökat.  

                                                 

93 Esaiasson et al. Metodpraktikan, 224. 

94 Se kapitel 3.1 för Edströms resonemang. 

95 Esaiasson et al. Metodpraktikan, 289. 

96 Ibid, 289. 
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Vidare har jag utgått ifrån de fyra kriterierna äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.97  

Jag utgår ifrån att mitt material är äkta, då det är väl kända dokument som behandlats av såväl 

forskare som journalister och jag har hämtat materialet från regeringens digitala arkiv. 

Vad gäller oberoende så arbetar jag som sagt enbart med primärkällor. De delar av dokumen-

ten som sedermera redovisas under analysen behandlas inte av mig som historiska påståen-

den, eftersom att de är resultat av bedömningar som gällde då och att dessa förändras med ti-

den. För att fortsätta använda terminologin enligt Esaiasson et al. blir dokumenten i det avse-

endet en form av kvarleva snarare än en berättelse.98 Kriteriet samtidighet uppfylls i och med 

att dokumenten nedtecknades under rådande samtidsförhållanden och därefter inte har blivit 

föremål för förändring. Tendens har jag berört i tidigare diskussion. Med hänsyn till hur tidi-

gare forskning och diskussionen om berättelse eller kvarleva har resonerat kring regeringens 

eventuella tendens är det svårt att säga om eventuell tendens förekommer. Att poängtera är 

dock att försvarsbesluten fattas i riksdagen, i vilken båda regeringarna som utformat försvars-

besluten vid tidpunkten varit i minoritet. Således har oppositionen haft goda möjligheter att 

hindra försvarsbesluten om den motsagt sig regeringens bedömning. 

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 

Mitt arbete rör inte enskilda människor direkt i något avseende. Jag kan därför svårligen se att 

det min undersökning på något sätt kan påverka någon som åtnjuter det grundläggande indi-

vidskyddskravet.99 

Däremot tåls det att utveckla hur jag avser att belägga min tolkning av texten. För att vara så 

transparent som möjligt i mitt tolkningsarbete så redovisar jag sammanfattande referat och 

nyckelpassager i form av citat och belägger dessa med hänvisning. På så sätt ger jag läsaren 

möjlighet att själv se exempel på den text som ligger till grund för både analys och slutsats.100 

 

  

                                                 

97 Esaiasson et al. Metodpraktikan, 291-296. 

98 Ibid, 289. 

99 Johannessen och Tufte. Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod, 61. 

100 Esaiasson et al. Metodpraktikan, 232-233. 
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4. Realism 
 

4.1 Försvarsbeslut 2000 

De metoder som enligt min operationalisering kristalliserar sig i realismen är styrketillväxt i 

form av militära resurser och produktion samt balansering-, triumfvagnsallians eller neutrali-

tet. 

Styrketillväxt beskrivs ett flertal gånger men diskuteras ofta i relation till behov: 

 

Personalförsörjningen skall även i framtiden ske så att totalförsvaret blir en angelägenhet för 

hela befolkningen. […] Utbildningsvolymen skall dock inte vara större än vad som svarar mot 

behoven.101 

 

Enligt teorin kan det förstås på två sätt och i det sammanhanget blir det problematiskt att ka-

tegorisera klassisk och strukturell realism under samma tak. Enligt den strukturella realismen 

är det ett ologiskt förfarande eftersom att statens yttersta strävan är att tillskansa sig så mycket 

makt som möjligt. Enligt klassisk realism så kan det förklaras genom att staten har tillräcklig 

makt för närvarande och därför inte behöver mer, då det kan provocera omvärlden. Att behov 

av ytterligare styrketillväxt kan uppstå i framtiden lyfts fram en rad gånger och framstår som 

en central del trots att det med hänsyn till den rådande miljön prioriteras bort. Resonemanget 

som genomsyrar beslutet är att en viktig del i den framtida Försvarsmaktens organisation är 

möjligheten för tillväxt. Två förutsättningar för att insatsorganisationen ska kunna växa besk-

rivs som viktiga: kompetenser och grundorganisatoriska möjligheter.102  

Även om inte balanserings- eller triumfsvagnsallians nämns i direkta ordalag framgår det att 

balansering och neutralitet samtidigt är eftersträvansvärt. Sveriges och Finlands liknande sä-

kerhetspolitiska förutsättningar, geografiska läge och militära alliansfrihet ger en naturlig an-

ledning för utvecklat och fördjupat samarbete. Det skapar förutsättningar för ett gemensamt 

agerande i det europeiska säkerhetssamarbetet.103 Historiskt sett är det Ryssland som utmålats 

som det huvudsakliga hotet mot svensk och finsk suveränitet. Syftet i detta kan utläsas som 

tudelat. Genom samarbete balanseras detta hot, men genom att framhäva neutraliteten undvi-

ker man också att provocera. 

                                                 

101 Proposition 1999/2000:30. Det nya försvaret. 16. 

102 Ibid, 70. 

103 Ibid, 27-28. 
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De medel som diskuteras är militär makt och allianser alt. ansvarsöverlämning. I diskussion-

en i ovanstående stycke påpekar jag att medel och metod, styrketillväxt och militär makt ofta 

diskuteras i relation. Tidigare har militär makt utformats i enlighet med målet suveränitet: 

”Totalförsvarsresurserna har hittills i allt väsentligt dimensionerats och utformats för att 

kunna lösa en enda uppgift, nämligen att möta en invasion syftande till ockupation av Sve-

rige.”104 Men i bedömningen från 00 definieras behovet av den militära makten utifrån mil-

jön. Under de närmaste tio (10) åren bedöms det som omöjligt att genomföra ett invasionsfö-

retag som syftar till ockupation, givet att Sverige bibehåller en grundläggande försvarsför-

måga.105 Resonemanget medger ett annat fokus för den militära makten som jag kommer att 

återkomma till under delkapitlet om liberalism. Jag hävdar här att det uppstår en dissonans 

snarare än en koherens mellan medlen och strategin, då medlet som intern faktor riktas i relat-

ion till miljön snarare än till dem strategiska målen. 

Vidare har jag identifierat en viss ansvarsöverlämning. CFE-avtalet var ett nedrustningsavtal 

som bestämde omfattningen av konventionella militära styrkor numerär i Europa och under-

tecknades av NATO och Warszawapakten 1990. Sveriges hade inga ambitioner att ansluta sig 

till avtalet, men understryker dess betydelse för Sverige genom de militära begränsningar och 

öppenheten som avtalet berör i Sveriges närområde.106 Den ansvarsöverlämning som sker 

motiveras utifrån att NATO lämnas att stävja det upplevda hotet som vid tidpunkten var 

Warszawapakten. Ansvarsöverlämningen är alltså koherent med metoden neutralitet och må-

let bibehållen stabilitet. 

 

Realismens strategiska mål enligt min operationalisering är säkerhet genom stabilitet i syste-

met, sammanhållning avseende värderingar och en strävan efter att bibehålla suveränitet. 

Stabilitet i systemet erkänns som säkerhetsfrämjande, då det största hotet mot den nordeuro-

peiska säkerheten utpekas som instabiliteten i Ryssland.107 Det är intressant nog inte medel 

och metoder ur realismen som är tänkta för att skydda sig mot detta hot, utan från liberal-

ismen. Därav utvecklas detta under nästa delkapitel. 

                                                 

104 Proposition 1999/2000:30. Det nya försvaret. 31. 

105 Ibid, 42. 

106 Ibid, 29. 

107 Ibid, 29. 



Per Clementz 2018-05-09  

OP 15-18 

Sida 25 av 40 

 

Vad gäller sammanhållning avseende värderingar exkluderas omvärlden. Istället framhävs 

regionen: ”De nordiska länderna har gemensamma värderingar och erfarenheter och kan ge-

mensamt driva frågor och nå ökat inflytande.”108 Det är dock svårt att tolka ambitionen som 

beskrivs utifrån realismen, eftersom att norden är en relativt blygsam del av det internationella 

systemet. 

 

Att suveränitet fortsatt är ett mål är tydligt och att det beaktas utifrån miljön framgår. Behovet 

av att möta begränsade väpnade angrepp beskrivs utifrån ett läge där internationell kris har 

utvecklats på sådant sätt att det möjliggjort förberedelsetid för en eventuell angripare. Den mi-

litära förmågan måste således vara sådan att en eventuell angripare har behov av att genom-

föra omfattande förberedelser om denne ska kunna hota Sverige.109 Utifrån beskrivningen 

över hur suveräniteten säkerställs blir resultatet att målet, suveränitet, säkerställs genom med-

let militär makt. 

 

Analysen av försvarsbeslut 2000 utifrån realismen visar en viss strategisk koherens som inte 

alla anhängare av skolbildningen hade gett medhåll för. Omvärldens externa påverkan, d.v.s. 

miljön, är sådan att stabiliteten är så omfattande att en liten militär makt och till viss del an-

svarsöverlämning genom neutralitet krävs för att säkerställa suveräniteten. Sammanhållning 

ges mindre förklaringskraft. Den viktigaste punkten för realismen i försvarsbeslutet 00 är 

möjligheten att snabbt genomföra styrketillväxt i händelse av att miljön förändras. Samman-

fattningsvis hävdar jag att emedan realismen erkänns och återfinns i försvarsbeslutet kan man 

närmast beskriva den som vilande, i händelse av att omvärlden i framtiden kommer att ställa 

andra krav. Rent konkret tar det form i att man säkerställer möjligheterna för styrketillväxt om 

behovet för militär makt blir större på grund av att suveräniteten eller stabiliteten hotas. 

 

4.2 Försvarsbeslut 2015 

De metoder som enligt min operationalisering kristalliserar sig i realismen är styrketillväxt i 

form av militära resurser och produktion samt balansering-, triumfvagnsallians eller neutrali-

tet. 

                                                 

108 Proposition 1999/2000:30. Det nya försvaret. 27. 

109 Ibid, 43. 
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Den första, styrketillväxt, återkommer en rad gånger och i flera kontexter. Ett förändrat offi-

cersprogram, med större möjligheter att rekrytera officerare och därmed öka tillgängligheten 

på dessa är ett exempel.110 Ett annat som rör personal är personalförsörjningssystemet, som 

vid tidpunkten byggde på frivillighet. Att skapa ytterligare incitament för att behålla anställd 

personal och aktivering av plikt-lagstiftningen som reglerar repetitionsutbildning för krigspla-

cerad personal är ett annat.111 

Även utrustningsmässigt diskuteras styrketillväxt. Syftande till att höja den operativa för-

mågan i krigsförbanden så beslutas det om en förstärkning av den så kallade basplattan, vil-

ken utgörs av materiel vilken är grundläggande för militär verksamhet.112 

Ett tredje exempel på ambitionsnivån i styrketillväxten är krigsplacering av materiel som inte 

tillhör försvarsmakten utan finns i näringslivet eller i andra myndigheter.113 Styrketillväxten 

representeras alltså avseende materiel, numerär och produktion. 

Avseende balanserings-, triumfvagnsallianser eller neutralitet förefaller det som att Sverige 

genom samarbeten närmar sig en balanseringsallians, utan att ingå i någon formell sådan. 

Ryssland anses ha större militär makt än andra aktörer i närområdet under de närmast kom-

mande åren, med hänsyn till att Ryssland utökat sin militära makt medan västländerna har 

förlorat i förmåga avseende strid mot en kvalificerad motståndare.114 Det innebär att stabilite-

ten i regionen hotas. Dock anses ett väpnat angrepp från en kvalificerad motståndare troligen 

bara ske som en del av en bredare konflikt, vilket innebär att bara delar av dennes resurser av-

delas mot Sverige.115 Av den anledningen kan hotet balanseras och stabiliteten bibehållas ge-

nom långtgående bi- och multilaterala samarbeten.116 Det finns ingen indikation på att varken 

en triumfsvagnsallians eller renodlad neutralitet skulle vara aktuell. 

 

De medel som tillhör realismen är enligt min operationalisering militär makt, allianser alt. 

ansvarsöverlämning. 

Att den militära makten eftersträvas är centralt: 

                                                 

110 Proposition 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges Försvar 2016-2020. 93. 

111 Ibid, 86-87. 

112 Ibid, 71. 

113 Ibid, 67. 

114 Ibid, 45. 

115 Ibid, 46. 

116 Ibid, 24, 37, 56. 
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Det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020 är att öka den operativa 

förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret.117 

 

För att säkerställa den militära makten så ökar fokus på förbandens krigsduglighet och deras 

förmåga att lösa sina uppgifter vid väpnat angrepp, höjd beredskap och genomförd mobilise-

ring.118 I syfte att kunna samarbeta med andra krävs det också att den militära makten är inte-

roperabel.119 Vidare framgår att den militära makten är relativ och bör jämföras mot potenti-

ella motståndare.120 Vad den militära makten syftar till framgår också tydligt: att hävda Sve-

riges suveränitet, att värna rättigheterna som kommer av den och ytterligare nationella intres-

sen.121 Det finns alltså en koherens mellan den militära makten och målet bibehållen suverä-

nitet.  

Det framgår inte tydligt om allianser alt. ansvarsöverlämning är det eftersträvansvärda. Istäl-

let verkar det som att man vill åtnjuta alliansens fördelar men frånsäga sig dess nackdelar. 

Viljan att samarbeta med Finland kan användas för att illustrera: ”Samarbetet innebär en möj-

lighet till gemensamt agerande, men inte några utfästelser.”122 Citatet avslöjar den rådande lo-

giken som ligger till grund för min diskussion om balanseringsallianser. 

 

Realismens strategiska mål enligt min operationalisering är säkerhet genom stabilitet i syste-

met, sammanhållning avseende värderingar och en strävan efter att bibehålla suveränitet. 

Att stabiliteten utmanas erkänns med hänsyn till ryskt agerande i Ukraina och med den ryska 

ledningens benägenhet att använda militär makt och hur det påverkar den säkerhetspolitiska 

situationen i närområdet.123 

Vad gäller sammanhållning så påpekas vikten av ett starkt europeiskt samarbete med EU som 

centrum.124 Vidare utpekas den transatlantiska länken ett flertal gånger som viktig för säker-

heten.125 

                                                 

117 Proposition 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges Försvar 2016-2020. 7. 

118 Ibid, 68. 

119 Ibid, 70. 

120 Ibid, 68. 

121 Ibid, 11. 

122 Ibid, 24. 

123 Ibid, 22. 

124 Ibid, 48. 
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Ytterligare framgår det att bibehållen suveränitet är ett starkt uttalat mål. Att det finns flera 

hot mot suveräniteten diskuteras i flera kontexter. Exempel på dessa är naturligtvis väpnat an-

grepp men också påverkanskampanjer, informationskrigföring och cyberattacker.126 

 

Analysen av försvarsbeslut 2015 utifrån realismen visar en relativt stark strategisk koherens. 

Den externa påverkan, miljön, hotar stabiliteten och i värsta fall suveräniteten. Genom i hu-

vudsak militär makt och styrketillväxt säkerställs suveräniteten. Sverige är fortsatt militärt al-

liansfritt men genom samarbeten närmar det sig en balanseringsallians i och med att Ryss-

land bedöms vara den starkaste aktören i närområdet. Sammanhållning eftersträvas igenom 

dessa samarbeten, genom Europa och genom den transatlantiska länken. Sammanfattningsvis 

hävdar jag att realismen, med undantag av Sveriges agerande avseende militära allianser, på 

ett bra sätt förklarar svensk strategisk koherens. 

 

4.3 Slutsatser 

I försvarsbeslut 2000 används neutralitet och styrketillväxt för att säkerställa målen stabilitet 

och suveränitet. Sammanhållning ges mindre förklaringskraft. Detta görs genom de båda me-

del som militär makt och ansvarsöverlämning utgör. Det finns alltså viss koherens, dock inte 

genom samtliga av strategins interna delar.  

I försvarsbeslut 2015 används metoderna styrketillväxt och balanseringsallians för att säker-

ställa målen stabilitet, sammanhållning och suveränitet genom i huvudsak medel militär makt 

men även genom det medel som en allians utgör. Även om det ges starkare uttryck för vissa 

variabler än andra så är alltså koherensen genom strategins interna delar förhållandevis stark. 

Eftersom att jag återfinner realismen både i försvarsbeslut 2000 och 2015 styrker min under-

sökning Edströms resultat, d.v.s. att realismen återfinns i den säkerhetspolitiska debatten om 

man söker efter den. Vidare styrker min undersökning Mearsheimers påstående om att real-

ismen har starkare förklaringskraft i orostider. Jag vill dock påtala att jag inte hävdar kausali-

tet i sammanhanget. Dessutom visar min undersökning att det skett en riktningsförändring i 

kompassen, för att använda Gyllensporres terminologi, avseende syftet med svensk försvars-

förmåga. Från att vara kompetensupprätthållande och ha stort fokus på internationella insat-

ser, till att vara den yttersta garanten för fortsatt svensk suveränitet. 

                                                                                                                                                         

125 Proposition 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges Försvar 2016-2020. 8, 26-27. 

126 Ibid, 40, 41, 54. 
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5. Liberalism 
 

5.1 Försvarsbeslut 2000 

I min operationalisering beskrivs liberalismens metoder som förhandlingar via institutioner, 

sanktioner genom institutioner, deltagande i fredsbevarande insatser och genom ökad trans-

parens. 

Den förstnämnda, förhandlingar via institutioner, diskuteras sparsamt och aldrig konkret hur 

metoden faktiskt används. Eventuell förklaring till detta är att min operationalisering har bris-

ter i sammanhanget eller att min empiri inte tillåter djupare granskning av fenomenet. Att det 

förekommer framgår dock i diskussionen om CEF-avtalet127 och fredsbevarande insatser. 

Värt att nämna är dock att det också finns en koherens mellan förhandlingar och medlet han-

del, som tillägnas ytterligare förklaring senare i detta delkapitel. 

Inte heller sanktioner diskuteras i någon större omfattning. I det enda sammanhang metoden 

berörs diskuteras den dock som en form av konfliktförebyggande åtgärd.128 

Fredsbevarande insatser däremot har en central del i empirin: 

 

Regeringen anser att en utveckling mot den insatsorganisation som beskrivits ovan är en viktig 

del av det militära försvarets strukturella förnyelse. Det är väsentligt att insatsorganisationens ut-

formning och beredskap anpassas till de relativt låga kraven på försvar mot väpnat angrepp som 

ställs i närtid så att ett tillräckligt stort utrymme kan skapas för långsiktig anpassningsförmåga 

och förnyelse och för att öka den internationella förmågan.129 

 

Utifrån miljön, d.v.s. de låga kraven på försvar mot väpnat angrepp, tillåter man här liberal-

ismens metod, fredsbevarande insatser, att trumfa realismens medel, militär makt. Här sker 

alltså ett ställningstagande för vilken strategi som de facto tillämpas. Vidare beskrivs fredsbe-

varande insatser i sammanhang med medel aktivt deltagande i internationella institutioner: 

 

  

                                                 

127 Se kapitel 4.11 och ansvarsöverlämning. 

128 Proposition 1999/2000:30. Det nya försvaret. 146. 

129 Ibid, 54. 
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Efter det att Nato avslutat sin flygbekämpning kunde denna följas upp med en stor insats med 

marktrupp i enlighet med ett mandat från FN:s säkerhetsråd. I de uppföljande insatserna deltar 

även andra länder. Nato har därmed befäst sin roll som det centrala instrumentet för militär kris-

hantering i Europa.130 

 

För förtydligandets skull är insatsen som avses den i Kosovo i slutet på 1990-talet. När FN:s 

säkerhetsråd så beslutade instiftades KFOR i vilken Sverige ingick med cirka 850 soldater.131 

Exemplet belyser koherensen mellan liberalismens metoder, förhandlingar via institutioner, 

fredsbevarande insatser och medlet aktivt deltagande i internationella institutioner. 

 

De medel jag identifierat är främjande av bi- eller multilateral handel samt aktivt deltagande i 

internationella institutioner. 

Handel diskuteras främst i ett avseende, försvarsindustriella samarbeten, men för undersök-

ningens skull belyser det koherens på ett viktigt sätt: 

 

Det är angeläget att Sverige deltar i det mellanstatliga samarbetet på försvarsmaterielområdet 

och aktivt verkar för att stärka den europeiska teknologiska och försvarsindustriella basen. Detta 

underlättas genom ökad samverkan mellan staterna132 

 

För att ytterligare illustrera koherensen är det nödvändigt att åskådliggöra ännu ett citat: 

”Utan gemensamma projekt riskeras att inflödet av teknikinformation uteblir. Det är dessutom 

av största vikt att åstadkomma ett ömsesidigt beroende.”133 Genom multilateral handel säker-

ställs alltså det strategiska målet interdependens, vilket enligt liberalismen minskar incitamen-

ten för stater att kriga med varandra. 

Det medel som aktivt deltagande i internationella institutioner utgör har stor bäring i empirin. 

Vidare bidrar det till en stark strategisk koherens genom att sammanbinda mål, medel och me-

toder. Ett exempel är det citat som återges i diskussionen om fredsbevarande insatser. Efter 

att NATO intervenerat i Kosovo kunde en bred koalition stödda av ett förhandlat FN-mandat 

genomföra en fredsbevarande insats. Konsekvensen av händelserna beskrivs i försvarsbeslu-

tet hur NATO befäste sin roll som centralt instrument för att hantera militära kriser i 

                                                 

130 Proposition 1999/2000:30. Det nya försvaret. 23. 

131 Försvarsmakten. Kosovo – KFOR. https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-

insatser/pagaende-internationella-insatser/kosovo-kfor/ (hämtad: 2018-04-28) 

132 Proposition 1999/2000:30. Det nya försvaret. 104. 

133 Ibid, 103 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser/pagaende-internationella-insatser/kosovo-kfor/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser/pagaende-internationella-insatser/kosovo-kfor/
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Europa.134 Jag har redan påpekat att NATO som institution baseras på tanken om liberal-

ismens mål kollektiv säkerhet, vilket ytterligare stärker den strategiska koherensen. 

 

Enligt min operationalisering definieras liberalismens mål som säkerhet genom interdepen-

dens, främjande av demokrati och kollektiv säkerhet. 

Den tydligaste proklamationen för liberalismen i försvarsbeslutet lyder: 

 

I 2000-talets Europa tryggas säkerheten främst genom ett successivt alltmer omfattande poli-

tiskt, ekonomiskt och kulturellt samarbete. Fördjupad demokrati, ökad respekt för mänskliga rät-

tigheter, öppenhet och ökad välfärd bidrar till stabilitet och trygghet. Solidariska gemensamma 

insatser för att främja säkerheten och för att hantera uppkommande kriser utgör nödvändiga 

komponenter i ett långsiktigt hållbart euroatlantiskt säkerhetssystem.135 

 

Jag har tidigare i analysen redogjort för det medel som är koherent med interdependens och 

med hänsyn till den ringa omfattning handel diskuteras som medel fokuserar jag här på att 

förtydliga främjande av demokrati och kollektiv säkerhet. 

Främjande av demokrati belyses vid ett antal tillfällen varav det ena behandlar Sveriges in-

tresse i att bidra till en långsiktig utveckling av totalförsvarsfunktioner som är under kontroll 

av dem demokratiska regeringarna i dem baltiska staterna.136 Ett annat, som bättre belyser den 

strategiska koherensen, är hur ett demokratiskt och stabilt Ryssland anses vara avgörande för 

en varaktig fred i Europa. EU beskrivs ha antagit en gemensam linje för att bland annat stärka 

demokratin, integrera Ryssland i Europas ekonomi, att samarbeta för att stärka stabiliteten och 

säkerheten.137 Här beskrivs alltså hur aktivt deltagande i internationella institutioner som me-

del har koherens med målen interdependens och främjande av demokrati. 

Kollektiv säkerhet är trots Sveriges hårda linje om militär alliansfrihet ett framträdande inslag. 

Det konstateras att de stora säkerhetspolitiska förändringar som skett innebär en möjlighet att 

i större utsträckning bidra till Europas kollektiva säkerhet med både diplomati och totalför-

svarsresurser.138 Även den avskräckande effekten av kollektiv säkerhet noteras. Enligt reso-

nemanget finns ett samband mellan konfliktförebyggande insatser och det internationella sam-

                                                 

134 Proposition 1999/2000:30. Det nya försvaret. 23. 

135 Ibid, 26. 

136 Ibid, 28. 

137 Ibid, 29. 

138 Ibid, 11. 
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fundets möjligheter att bruka vapenmakt.139 Den strategiska koherensen kan alltså tydas ge-

nom att kollektiv säkerhet uppnås genom ett aktivt deltagande i internationella institutioner 

som tillsammans genomför fredsbevarande insatser. 

Analysen av försvarsbeslut 2000 visar att det finns en stark koherens mellan mål, medel och 

metoder. Omvärldens externa påverkan, d.v.s. miljön, är sådan att det medger ett fundamen-

talt annorlunda fokus för att skapa säkerhet än läget innan kalla kriget tog slut. Målen tydlig-

görs med starka ställningstaganden för säkerhet genom interdependens, främjandet av demo-

krati och kollektiv säkerhet. Målen uppnås genom handel och ett aktivt deltagande i internat-

ionella institutioner, som utgör ramarna för förhandlingar, sanktioner, fredsbevarande insat-

ser och transparens.  

 

5.2 Försvarsbeslut 2015 

Liberalismens metoder har i min operationalisering beskrivits som förhandlingar via institut-

ioner, sanktioner genom institutioner, deltagande i fredsbevarande insatser och genom ökad 

transparens. 

I samband med kriget i Ukraina påtalas EU:s förmåga att påverka med olika metoder. En av 

dessa är förhandlingar och en annan är sanktioner.140 I förhandlingar har en uppdelning mel-

lan EU och NATO lett till att EU ansvarat för att utforma sanktioner mot Ryssland, medan 

NATO står för militära garantier.141 Vidare framgår att FN:s säkerhetsråd är det enda organ 

som i enlighet med folkrätten kan ge universella mandat för sanktioner.142  

Fredsbevarande insatser framstår dock som metoden med huvudsakligt fokus, även om dessa 

prioriteras lägre med hänsyn till ökat fokus på nationellt försvar.143 Att delta i fredsbevarande 

insatser beskrivs positivt i flera bemärkelser. En är att fördjupa samarbetet med länder och 

organisationer som är av vikt för säkerheten i svenskt närområde.144 Ett annat är att motverka 

hot från stater mot svensk och internationell säkerhet samtidigt som man bidrar till fred, stabi-

litet, mänskliga rättigheter och vidmakthållande av internationell rätt.145 

                                                 

139 Proposition 1999/2000:30. Det nya försvaret. 24. 

140 Proposition 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges Försvar 2016-2020. 48. 

141 Ibid, 36. 

142 Ibid, 34. 

143 Ibid, 58. 

144 Ibid, 48. 

145 Ibid, 53. 
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Vad gäller transparens konstateras att den minskat i det internationella systemet efter att 

Ryssland 2007 upphävde CFE-avtalet.146 Å andra sidan nämns Wiendokumentet och Open 

Skies-fördraget som fortsatt viktiga avtal för transparensen avseende rustningskontroll i 

Europa.147 

 

Liberalismens medel utgörs av bi- eller multilateral handel samt aktivt deltagande i internat-

ionella organisationer. 

Det framgår att EU förhandlar med USA angående ett transatlantiskt handels- och investe-

ringsavtal (TTIP), som av Sverige anses ha strategisk betydelse.148 I EU:s arsenal av metoder 

för att bidra till fred och säkerhet både regionalt och globalt nämns också handel specifikt 

som en sådan.149 

Det visar sig också att Sverige eftersträvar ett aktivt deltagande i flertalet olika internationella 

organisationer, ofta i samband med dessa organisationers fredsbevarande insatser. Delta-

gande i FN-ledda fredsbevarande insatser motiveras genom att det fördjupar och förstärker 

FN:s förmåga.150 Ytterligare exempel är deltagande i internationella insatser, både civila och 

militära, inom ramen för även EU, NATO och OSSE.151 Oroväckande för den strategiska ko-

herensen är dock medgivandet att flera internationella institutioner ”visar tecken på utmatt-

ning samtidigt som de utmanas från flera håll av både statliga och icke-statliga aktörer.”152 

samt att ”FN:s säkerhetsråd i stort sett stått maktlöst inför utvecklingen i Ukraina och Sy-

rien.”153 

 

Liberalismens mål definieras enligt min operationalisering som säkerhet genom interdepen-

dens, främjande av demokrati och kollektiv säkerhet. 

Även om jag redan berört den transatlantiska länken i samband med handel så tåls det att ut-

veckla i samband med interdependens. Det framgår att det för Europa är av vikt att USA:s 

                                                 

146 Proposition 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges Försvar 2016-2020. 40. 

147 Ibid, 39, 40. 

148 Ibid, 27. 

149 Ibid, 35 

150 Ibid, 48. 

151 Ibid, 46, 48. 

152 Ibid, 21. 

153 Ibid, 21. 
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engagemang på kontinenten fortsätter och att många både regionala och globala utmaningar 

endast kan mötas om Europa och USA agerar tillsammans. På så sätt är den transatlantiska 

länken avgörande för säkerheten.154 Genom att stärka den transatlantiska länken ökar alltså 

interdependensen. 

Främjande av demokrati sker fortlöpande, ofta genom deltagande i internationella institution-

er. Resonemanget lyder att man genom medlemskap och aktivt deltagande internationella in-

stitutioner som EU eller OSSE tar ansvar och verkar för fredlig och demokratisk utveckling i 

omvärlden.155 En annan viktig punkt i sammanhanget är hur Ryssland uppfattar västvärldens 

stöd till demokratiutveckling som ett säkerhetshot.156 

Vad gäller kollektiv säkerhet så är det något problematiskt avseende den strategiska koheren-

sen. Det hävdas att FN-stadgan beskriver principer för mellanstatligt samarbete som utgör 

grunden för global kollektiv säkerhet.157 Vidare erkänns att den kollektiva säkerheten som 

NATO står för i Europa har gynnat säkerheten både för Europa och för Sverige.158 Trots att 

Sverige inte är formellt delaktiga i den kollektiva säkerhet som NATO:s artikel 5 beskriver så 

poängteras att Sverige har ett gynnsamt militärstrategiskt läge, med hänsyn till baltstaternas 

oberoende, medlemskap i EU och medlemskap i NATO.159 I och med att FN beskrivs som en 

vingklippt organisation som inte förmår hindra ryskt agerande i Ukraina och att Sverige inte 

är medlemmar i NATO så kan förhållandet till kollektiv säkerhet snarast beskrivas som snål-

skjuts utan formella garantier. 

 

Analysen av försvarsbeslut 2015 med liberalismen som teori visar att koherensen i vissa avse-

enden är stark och att den i andra är svagare. Att miljön har förändrats påverkar i flera avse-

enden liberalismens ambitioner. I de mål som formulerats är interdependens fortsatt avgö-

rande för strategin, medan främjandet av demokrati uppfattas som ett säkerhetshot av Ryss-

land, som i egen regi anses hota europeisk säkerhet. Medan det talas om kollektiv säkerhet så 

har Sverige valt en militärt alliansfri linje och står således utanför NATO:s säkerhetsgarantier. 

                                                 

154 Proposition 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges Försvar 2016-2020. 27. 

155 Ibid, 7, 39. 

156 Ibid, 28. 

157 Ibid, 33. 

158 Ibid, 36. 

159 Ibid, 46. 
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FN som institution beskrivs som utmattad och oförmögen att påverka situationen i Ukraina 

eller Syrien vilket ifrågasätter dess relevans avseende kollektiv säkerhet. 

Det medel som handel utgör beskrivs i få men positiva ordalag i relation till interdependens. 

Aktivt deltagande i internationella institutioner å andra sidan, är fortfarande ett viktigt medel 

men beskrivs i vissa avseenden fungera sämre än andra. Metoderna förhandling och sanktion-

er används via internationella institutioner och syftar till att uppnå de strategiska målen inter-

dependens och kollektiv säkerhet. Deltagande i fredsbevarande insatser utmålas fortfarande 

som viktigt men får samtidigt stå tillbaka för det nationella fokus som miljön kräver. Slutligen 

har transparensen minskat i och med att Ryssland upphävde CFE-avtalet. 

Sammanfattningsvis visar min analys att medan Sverige eftersträvar en strategisk koherens så 

blir den utmanad i alla led av strategins interna delar. 

 

5.3 Slutsatser 

I försvarsbeslut 2000 används metoderna förhandlingar, fredsbevarande insatser och trans-

parens för att säkerställa målen interdependens, främjande av demokrati och kollektiv säker-

het genom de medel som handel och internationella institutioner utgör. Med undantag av me-

toden sanktioner är alltså strategins interna delar starkt koherenta. 

I försvarsbeslut 2015 används metoderna förhandlingar, sanktioner och fredsbevarande in-

satser för att säkerställa målen interdependens och kollektiv säkerhet. Metoden fredsbeva-

rande insatser prioriteras dock ned till förmån för nationellt försvar. Främjande av demokrati 

beskrivs i vissa fall som kontraproduktivt. Metoderna används genom medlen handel och in-

ternationella institutioner, varav de sistnämnda beskrivs dysfunktionella vilket leder till att 

transparensen minskat. Medan en viss strategisk koherens finns så utmanas den i samtliga av 

strategins interna delar. 

Medan min undersökning visar att liberalismen inte är lika effektiv som strategi i orostider, så 

finns det trots allt en politisk ambition att fortsätta tillämpandet av denna. Med hänsyn till att 

liberalismen utövas enligt optimistiska värderingar kan det anses vara ett nyktert förhållnings-

sätt att lämna dörren öppen, för nyttjande när tillfälle uppenbarar sig. Det är dock anmärk-

ningsvärt hur främjande av demokrati beskrivs fortsatt eftersträvansvärt och samtidigt kontra-

produktivt. Om denna dualism stämmer för en indikator blir det naturligt att fråga sig om nå-

gon annan lider av samma symtom. 
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6. Strategisk inriktning 
 

Detta mycket korta kapitel motiveras med att mina två första frågeställningar förtjänade 

varsitt kapitel. Av stilistiska skäl tillägnar jag därför även ett kapitel för att besvara min tredje 

frågeställning. 

 

Utifrån min undersökning framgår det att medan liberalismen hade starkare förklaringskraft 

avseende svensk strategisk koherens år 2000 är förhållandet inte lika klart år 2015. Förskjut-

ningen har i huvudsak skett genom att realismen har starkare förklaringskraft 2015 än den 

hade år 2000, medan liberalismen hade stark förklaringskraft år 2000 och mindre 2015. Båda 

teorierna har dock representerats i empirin både år 2000 och år 2015. 

 

Svaret på min tredje forskningsfråga blir alltså att det har skett en förskjutning. Att beakta är 

dock att även om det utifrån min undersökning kan tyckas tydligt att realismen är på fram-

marsch och att liberalismen blivit svagare i sin förklaringskraft så är det en för stor ambition 

för min ringa studie att dra några långtgående slutsatser avseende en riktningsförändring i 

svensk strategi. Min undersökning är varken utformad eller lämpad för att avgöra vilken av 

dem båda teorierna som har störst förklaringskraft i händelse av att, som jag visar, båda före-

kommer i större omfattning. För att med säkerhet kunna avgöra svensk strategisk riktning be-

hövs fler tidsperioder studeras och större hänsyn till andra förklaringsfaktorer övervägas. 

 

7. Avslutning 
 

7.1 Återkoppling och diskussion 

Resultatet av min undersökning bekräftar till del min problemformulering och har uppfyllt det 

syfte jag angett. Undersökningen visar att realismen förekommer i mindre omfattning i lugna 

tider, men har en mer framträdande roll i orostider. Liberalismen däremot har en starkt fram-

trädande roll i lugna tider men är fortsatt förekommande i oroliga tider. Som jag skrivit så be-

hövs mer forskning om ämnet innan slutsatserna ifrån min undersökning kan anses nog väl-

grundade för att generaliseras ifrån. Resultatet ifrån kapitel sex (6) är dock intressant att föra 

en djupare diskussion runt. Westberg skriver att ett land har två särskilt grundläggande frågor 
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att ställa sig i valet av säkerhetspolitisk linje. Dessa är huruvida landet ska 1) trygga sin sä-

kerhet oberoende av andra, eller i samarbete med andra länder i form av exempelvis allianser 

eller 2) försöka hålla landet utanför konflikter genom passiv politik eller att aktivt påverka 

omgivningen för att minska risken för krig.160 I relation till vad Gyllensporre skriver161 behö-

ver det ena kanske inte utesluta det andra på ett så kategoriskt sätt som Westbergs frågeställ-

ningar ger sken av. Den svenska neutralitetsdoktrinen kanske har övergetts, men inte för att 

helt ersättas av allianspolitik. Inte heller verkar det som att en helt passiv eller avgörande ak-

tiv politik dominerar. Istället förefaller det som att man som Gyllensporre föreslår driver två 

olika linjer parallellt. Möjligen leder ett sådant förfarande till att man har större handlingsfri-

het när situationen så kräver det. 

 

Det finns också ett par teoretiska och metodologiska angelägenheter som kan diskuteras. 

Vad gäller teorin så visar analysen av försvarsbeslut 2000 att man kan argumentera för att 

strategin är koherent men att delar av skolbildningen realismen inte hade gett medhåll för ar-

gumenten. Det har visat sig olyckligt att i det avseendet sammanväva realismens olika skol-

bildningar till en gemensam teori. Jag har dock under kapitel två motiverat varför jag valt att 

aggregera skolbildningarna. Utgår man från den strukturella realismen så kan man hävda att 

svensk strategi var inkoherent då Sverige i det maktpolitiska stiltje som rådde hade goda möj-

ligheter att försöka maximera sin makt, men inte tog tillfället i akt. Utgår man från den klas-

siska realismen å andra sidan kan man argumentera för att det finns strategisk koherens i och 

med att en sådan strävan hade kunnat utmana stabiliteten och på så sätt hotat den strategiska 

måluppfyllnaden. För att få ett fylligare svar vad gäller den frågeställningen är synen på hur 

stabilitet i det internationella systemet uppnås avgörande. I och med mitt val att använda den 

gemensamma nämnaren stabilitet uppstod detta teoretiska problem och det blir ett tydligt ex-

empel på konsekvensen av hur resultatet påverkas utifrån analysverktygets utformning. 

 

Vad gäller metodologiska överväganden så har textanalysen visat sig framgångsrik för att be-

svara mina frågor. Det är dock en fallstudie som genomförts och med det i åtanke så kan det 

finnas andra förklaringsfaktorer till varför realismen fått en mer framträdande roll, även fast 

jag försökt minimera dessa genom att särskilt välja empiri med små skillnader i interna för-

                                                 

160 Westberg, Jacob. Svenska säkerhetsstrategier. Lund: Studentlitteratur, 2015. 13. 

161 Se forskningsöversikt – Gyllensporre. 



Per Clementz 2018-05-09  

OP 15-18 

Sida 38 av 40 

 

klaringsfaktorer. Man får alltså vara försiktig med att påstå generaliserbarhet till dess att fler 

studier visar sig stödja mitt resultat. Min undersökning bidrar dock med en fingervisning om 

utvecklingen i sammanhanget. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Det finns två tänkbara sätt att fortsätta forskningen på det spår jag börjat. Det ena är teoretiskt 

och det andra är empiriskt. För det första så exemplifieras det i min undersökning avseende 

realismen och försvarsbeslut 2000 att det har visat sig teoretiskt ofördelaktigt att sammanväva 

realismens snävare skolbildningar till en teori. För att åstadkomma mer precisa svar på fråge-

ställningarna kan man alltså genomföra undersökningen på samma empiri men utgå ifrån ett 

analysinstrument som härletts utifrån de snävare skolbildningarna. 

För det andra så visar min undersökning på förekomsten av teorierna i försvarspolitiska do-

kument. Men kan teorierna förklara fenomen utanför den politiska arenan och vad finns det i 

så fall för relationer där emellan? För att svara på sådana uppkomna frågor kan man fortsätta 

forskningen i dokument som är frånskilda från politiken, såsom militärstrategiska doktriner. 

 

7.3 Betydelse för yrkesutövningen 

 

Strategi är inte detsamma som säkerhetspolitik, inte heller kan det reduceras till rena militära 

principer för operationer och resursfördelning. Poängen med strategi är att det är en kombination 

av strategiska medel, främst politiska och militära. Nationell strategi handlar om att skapa sam-

verkan och synergieffekter mellan statens olika maktmedel och mellan det civila och det militära, 

att skapa sammanhang och att peka ut riktning med realistisk förväntan på resultat utifrån om-

ständigheter. En nationell strategi ska förstås som en förening snarare än en differentiering.162 

 

Westbergs modell för att analysera säkerhetsstrategi bryts ner i fyra nivåer. På samma sätt kan 

man bryta ner den nationella strategin i olika nivåer. Den beslutsfattande nivån, som jag un-

dersökt, är den politiska. Den beslutar om ramarna och inriktningen för försvarsmakten, som 

utifrån dessa styrningar formar den militära strategin. Eftersom att strategi behöver vara kohe-

rent för att vara effektiv, är min undersökning viktig för professionen då en dissonans mellan 

den politiska nivån som är överordnad den militära har konsekvenser för den militära verk-

                                                 

162 Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2016. 13. 
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samheten. Om så är fallet behöver detta belysas och uppmärksammas om åtgärder för att öka 

den militära strategins effektivitet ska kunna vidtas. 
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