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Analys av försvarsbesluts beskrivna drivkrafter till militärstrategisk inriktning 
En teorikonsumerande tvåfallsstudie om de beskrivna drivkrafterna till inriktningen av svensk 

militärstrategi i försvarsbeslut 2009 och 2015 utifrån beslutsteori. 

Abstract:  

The defence bills of 2009 and 2015 seem to have provided a break in trend as regards Swedish 

defence planning. The trend seems to be that the Swedish Armed Forces are yet again focused on 

defending Sweden.  

Therefore, this paper seeks to analyse the driving forces for the Swedish military strategy within the 

defence bills of 2009 and 2015. This paper draws on Graham Allison and Philip Zelikow´s theoretical 

framework constituting one model of analysing rational decision-making. The study uses qualitative 

text analysis to examine the empirical data in order to allow different themes within the text to 

emerge. 

The results of this analysis suggest that the rational model does not entirely explain the driving forces 

underlying Swedish military strategy within the defence bills from 2009 and 2015. Nevertheless, 

findings indicate two key orientations influencing current Swedish military strategy. These are the 

will and desire to cooperate and an awareness of a more uncertain global geopolitical climate and 

security environment. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

I Militärteorins grunder konstateras det, utifrån flertalet militärteoretiker att militärstrategi är 

underordnad politiken och anses vara ett politiskt verktyg eller instrument.1 Det innebär att 

militärstrategi skapas utifrån politikens vilja. Detta konstateras även i Militärstrategisk 

doktrin 2016: 

”Militärstrategi är processen för att omsätta statsmakternas säkerhets- och försvarspolitiska 

mål och strategier i militära åtgärder, på kort och lång sikt, för att stödja säkerhetspolitikens 

och försvarspolitikens genomförande. Den politiska startpunkten för militärstrategin är 

försvarspolitiska uppdrag, med mål och resurser, på kort och lång sikt, kopplade till 

försvarsuppgifter.”2 

Enligt resonemanget ovan är militärstrategi underordnad politiken, och den svenska politikens 

inriktning av det militära försvaret framgår av försvarsbeslut. Det är således 

krigsvetenskapligt relevant för officerare att förstå och undersöka politiska bakgrunder och 

värden. 

Försvarsbesluten från 1996, 2000 och 2004 gjorde att en majoritet av Sveriges militära 

förband lades ner och Försvarsmaktens organisation minskade kraftigt. Dokumentären vad 

hände med försvaret analyserar orsaker till att så var fallet djup intill försvarsbeslut 2015.3 

Slutsatser dokumentären presenterar är att Försvarsmakten tog en ”time-out” och påbörjade en 

omvandling den aldrig kunde färdigställa och såväl ekonomiska som materiella orsaker låg 

bakom.4 Inga orsaker eller drivkrafter i relation till militärstrategi diskuteras. 

Men i och med försvarsbeslut 2009 hände någonting. Inga ytterligare regementen eller 

flottiljer kom att läggas ner.5 Den nationella inriktningen ökade fast än internationella insatser 

var fortsatt prioriterat. 2015 års försvarsbeslut ökade än mer det nationella fokuset och till 

                                                           
1 Widen, Jerker. Ångström, Jan. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2005, 57. 
2 Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2016, 16. 
3 Fjällström, Per. Dokument inifrån - Vad hände med försvaret? (TV-program). Stockholm: Sveriges television. 

2015. https://www.svt.se/dokument-inifran/se-program/dokument-inifran-vad-hande-med-forsvaret-avsnitt-

1?autostart=true&fbclid=IwAR0IQPSMIDT5I-Gdu90CoJD07hFZXTNmIgmtFuPzHOlTeWIxVD2BMDT3PWo 

(Hämtad 2015-12-11)  
4 Ibid. 
5 Regeringens proposition 2008/09:140. Ett användbart försvar. 12. 
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följd av försvarsbeslutet kom bland annat värnplikten att återinföras och en stridsgrupp 

placerades på Gotland, vilket senare kom att bli ett nytt regemente, P18 Gotland.6 

Forskaren Arita Holmberg drar slutsatsen i sin artikel A demilitarization process under 

challenge? The example of Sweden att en svensk demilitariseringsprocess har pågått i 20–30 

år i Sverige, men att processen åtminstone sedan 2013 har börjat bli ifrågasatt.7 

Det väcker således en undran och intresse, då det har konstaterats ovan att militärstrategi är 

underordnad politiken och att försvarsbesluten från 2009 och 2015 innebar en stor förändring 

jämfört med tidigare beslut. Vilka var drivkrafterna i försvarsbesluten 2009 och 2015 vilket 

kom att påverka inriktningen av svensk militärstrategi? 

Resultatet av den tidigare forskningen vilket presenteras nedan visar att det finns 

vetenskapligt motiv att vidare analysera drivkrafter till den svenska militärstrategiska 

inriktningen. Det råder en teoretisk lucka kring användande av beslutsteori. Det råder även en 

empirisk lucka då ingen enbart studerat försvarsbesluten 2009 och 2015 tillsammans. Således 

har en forskningslucka identifierats. 

 

1.2 Forskningsöversikt 

Svensk militärstrategi är underordnad politiken vilket har konstaterats ovan. Följande artiklar 

har därför valts på grund av att de är relaterade till svensk säkerhetspolitik och därmed svensk 

militärstrategi. Men även då artiklarna har referenser från antingen försvarsbeslut 2009 

alternativt 2015 eller från båda två. Artiklarna är även valda då de diskuterar eller 

argumenterar för orsaker vilka kan vara drivkrafter till att svensk militärstrategi är utformad 

som den är. 

Dennis Gyllensporre argumenterar i artikeln Den vetenskapliga analysen av svensk 

säkerhetspolitik för att optimismen har varit utbredd sedan det kalla krigets slut och 

liberalismen samt konstruktivismen blev de huvudsakliga teorierna utifrån vilket 

                                                           
6 Regeringens proposition 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning–Sveriges försvar 2016–2020. 1f. 
7 Holmberg, Arita. A demilitarization process under challenge? The example of Sweden. Defence studies. Vol. 

15, nr. 3, 2015: 235-253. 236. 
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säkerhetspolitik kom att analyseras.8 Gyllensporre ansåg att analyser utifrån olika teoretiska 

perspektiv behövdes och framhöll därför realismen som en motpol mot optimismen.9  

Gyllensporre genomför en studie på svensk deltagande i internationella insatser genom 

nyttjandet av en kvantitativ metod och applicerar en teori om realism för att se om den kan 

utgöra en förklaringsfaktor i nutida svensk säkerhetspolitik. Resultatet visar att realismen kan 

vara en förklaringsfaktor men att realismen tillsammans med andra teorier kan ge en bredare 

förståelse om ämnet.10 En av slutsatserna Gyllensporre presenterar är att mer forskning krävs 

inom ämnet i syfte att kunna förstå ytterligare förklaringsfaktorer eller drivkrafter för den 

svenska säkerhetspolitiken och därmed den svenska militärstrategin.11 

Magnus Christiansson analyserar och utvecklar i artikeln Solidarity and sovereignty: The two-

dimensional game of Swedish security policy, begreppen solidaritet och suveränitet utifrån 

diskursen kring försvarsbeslut 2009.12 Resultatet visar att svensk säkerhetspolitik är 

tvåvinklad. Mot den svenska befolkningen försöker säkerhetspolitiken upprätthålla de 

strategiska tankarna om Sveriges suveränitet och neutralitet, medan mot omvärlden visar på 

solidaritet via solidaritetsförklaringen från 2009.13 Christiansson nyttjar en kvalitativ metod i 

form av en diskursanalys och applicerar en teori om strategisk kultur för att analysera 

Sveriges säkerhetspolitiska ställning med huvudsaklig fokusering på diskursen kring 

försvarsbeslut 2009.14 Artikeln berör drivkrafter till den svenska solidaritetsförklaringen, 

vilket även är en del av svensk militärstrategi, men utan att genomföra en djupare analys på 

försvarsbeslutet 2009. 

Mike Winnerstig har undersökt Sverige och Finlands roll i en eventuell nordisk alternativt 

nordisk – baltisk försvarsallians eller försvarssamarbete.15 Han utgår ifrån den debatt som förs 

i Sverige och Finland om försvarssamarbeten, då båda länderna är militärt alliansfria.16 Med 

detta som utgångspunkt genomför han en jämförande fallstudie på länderna Sverige och 

                                                           
8 Gyllensporre, Dennis. Den vetenskapliga analysen av svensk säkerhetspolitik. Dags för vitalisering och 

realism? Statsvetenskaplig tidskrift. Vol. 118, nr. 4, 2016: 471-496. 472f. 
9 Ibid. 
10 Ibid., 493f. 
11 Ibid., 494. 
12 Christiansson, Magnus. Solidarity and sovereignty: The two-dimensional game of Swedish security policy. 
Baltic security and defence review. Vol. 12, nr. 2, 2010: 26-49. 26. 
13 Ibid., 26, 42f. 
14 Ibid., 26ff. 
15 Winnerstig, Mike. Security Policy at road´s end? The roles of Sweden and Finland in the nordic-baltic defence 

cooperation process. Lithuanian annual strategic review. Vol. 12, nr. 1, 2014: 151-172. 151. 
16 Ibid., 152. 
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Finland där han nyttjar en kvalitativ metod i form av en diskursanalys. Artikeln berör 

drivkrafter till en ökad opinion för att gå med i NATO där de till del utgår från försvarsbeslut 

2009.17 Den ökande opinionen menar författaren har till del grund i den ifrågasatta 

traditionella svenska självbilden om att Försvarsmakten ska försvara hela landet.18 Den 

svenska självbilden kom att ifrågasättas när den dåvarande överbefälhavaren Sverker 

Göransson 2013 konstaterade att så inte var fallet utan att Försvarsmakten enbart kunde 

skydda landet mot ett begränsat anfall, inom ett begränsat område, under en begränsad tid 

utan att erhålla hjälp utifrån.19 Till följd av detta gick dåvarande generalsekreteraren för 

NATO ut och sa att NATO inte hade några skyldigheter att hjälpa länder som inte var 

medlemmar.20 Dessa två uttalande kom att bli något av en katalysator i försvarsdebatten i 

Sverige.21 

Mike Winnerstig analyserar den svenska självbilden av Försvarsmakten och den ökade 

svenska opinionen för ett NATO medlemskap. Artikelns huvudsakliga fokusering är 

försvarssamarbeten men artikeln berör och belyser faktorer vilka kan vara drivkrafter till 

svensk säkerhetspolitik och därmed svensk militärstrategi. Dock saknas analyser på dessa 

faktorer och drivkrafter i relation till försvarsbesluten samt hur och om de har påverkat den 

svenska militärstrategin. 

Arita Holmberg utvecklar i artikeln A demilitarization process under challenge? The example 

of Sweden ett analytiskt ramverk för att analysera militär påverkan på politik och samhället i 

Sverige. Det analytiska ramverket är framtaget ur teorier kring demilitarisering och 

militarisering via nyttjandet av kvalitativa textanalyser. Därefter genomför hon en fallstudie 

på Sverige där hon applicerar analysverktyget. Resultatet visar att en demilitariseringsprocess 

har pågått i 20–30 år i Sverige, men att processen åtminstone sedan 2013 har börjat bli 

ifrågasatt.22 Faktorer vilket pekar emot en eventuell re-militarisering är den idag 

förhållandevis lilla integration den svenska Försvarsmakten har med samhället på grund av att 

värnplikten lades vilandes samt minskningen av antalet förband. Även fortsatt 

underfinansieringen bidrar till problematiken att vända riktning, trots ökade resurser till 

                                                           
17 Winnerstig. Security Policy at road´s end? The roles of Sweden and Finland in the nordic-baltic defence 

cooperation process. 156, 167. 
18 Ibid., 168. 
19 Ibid. 
20 Ibid., 169. 
21 Ibid., 168f. 
22 Holmberg. A demilitarization process under challenge? The example of Sweden. 236. 
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Försvarsmakten i försvarsbeslut 2015.23 Hon argumenterar också för att den gamla identiteten 

av neutralitet och militär alliansfrihet går att finna i det svenska samhället och politiken, vilket 

gör det svårt att gå med i exempelvis NATO.24 Dock finns det en växande opinion för ökad 

militarisering på politisk och publik nivå men att Försvarsmaktens minskade trovärdighet och 

integration med samhället gör det svårt att åter militarisera Sverige.25  

I artikeln berörs flertalet faktorer vilka kan vara drivkrafter till den idag svenska 

säkerhetspolitiken och militärstrategin. Däremot saknas ingående analyser på försvarsbeslut 

2009 och 2015 som tangeras översiktligt. 

Olof Kronvall och Magnus Petersson applicerar i sin undersökning ett teoretiskt ramverk om 

doktriners tre funktioner, framtaget av Harald Høiback, för att undersöka om doktriner har en 

inverkan på försvarsförändring.26 Detta sker genom en kvalitativ textanalys på en jämförande 

fallstudie mellan Norge och Sverige.27 Det teoretiska ramverket utgår från att militära 

doktriner kan användas som ett redskap för utbildning, förändring och operationer. De 

använder därefter det teoretiska ramverket och undersöker om doktriner har påverkat 

försvarsförändringar i Norge och Sverige.28 

Slutsatsen är att doktriner kan vara en drivkraft till försvarsförändringar men att det finns 

svårigheter i att utröna om förändringarna är kortlivade eller långlivade.29 De menar även att 

andra drivkrafter som upplevd hotbild och försvarskostnader kan ha haft en påverkan.30 

 

1.2.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Svensk säkerhetspolitik och svensk militärstrategi är nära sammankopplade. Således visar 

forskningsöversikten på argument och diskussioner om flertalet orsaker vilka kan vara 

drivkrafter till inriktningen av svensk militärstrategi. Dennis Gyllensporre argumenterar för 

teoretiska utgångspunkter vilka kan ha varit drivkrafter medan Magnus Christiansson 

analyserar solidaritetsbegreppet utifrån diskursen kring försvarsbeslut 2009. Mike Winnerstig 

                                                           
23 Holmberg. A demilitarization process under challenge? The example of Sweden. 246ff. 
24 Ibid., 250. 
25 Ibid., 249f. 
26 Kronvall, Olof. Petersson, Magnus. Doctrine and defence transformation in Norway and Sweden. Journal of 

strategic studies. Vol. 39, nr. 2, 2016: 280-296. 280. 
27 Ibid., 280f. 
28 Ibid., 283ff. 
29 Ibid., 292f. 
30 Ibid., 280. 
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undersöker istället drivkrafter och orsaker i relation till samarbeten. Arita Holmberg och Olof 

Kronvall samt Magnus Petersson utvecklar istället teoretiska ramverk där Holmberg 

analyserar fallet Sverige kopplat till den demilitariseringsprocess som pågått under 20-30 år 

medans Kronvall och Petersson undersöker doktriners påverkan på försvarsförändring. 

Således har en bred syn på drivkrafter och orsaker presenterats till inriktningen av svensk 

säkerhetspolitik och svensk militärstrategi. Slutsatserna i flera av artiklarna är att det kan 

finnas fler drivkrafter till förklaringen av svensk säkerhetspolitik och således svensk 

militärstrategi. Ur en metodologisk synvinkel har flertalet metoder använts, kvalitativa som 

kvantitativa, textanalyser som diskursanalyser. Sett från ett teoretiskt perspektiv har ingen 

beslutsteori använts, så som Allison och Zelikows rationella modell.31 Utifrån ett empiriskt 

synsätt har försvarsbesluten från 2009 och 2015 använts som en del i ett större 

empiriunderlag. Ingen har tidigare studerat enbart dessa två försvarsbeslut tillsammans.  

Resultatet av den tidigare forskningen visar att det finns vetenskapligt motiv att vidare 

analysera drivkrafter till den svenska militärstrategiska inriktningen. Det råder en teoretisk 

lucka kring användande av beslutsteori. Det råder även en empirisk lucka då ingen enbart 

studerat försvarsbesluten 2009 och 2015 tillsammans. Således har en forskningslucka 

identifierats. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka drivkrafter till inriktning av svensk militärstrategi i 

försvarsbeslut 2009 och 2015 utifrån beslutsteori. 

 

1.4 Forskningsfråga 

Hur kan drivkrafterna till inriktningen av svensk militärstrategi i försvarsbeslut 2009 och 

2015 förklaras utifrån Graham Allison och Philip Zelikows rationella modell? 

 

                                                           
31 Allison, Graham. Zelikow, Philip. Essence of decision. Explaining the Cuban missile crisis. 2 uppl. New York: 

Longman, 1999, 13. 

Rational actor model är översatt till ”Den rationella modellen”. 
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1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen avser enbart undersöka de beskrivna drivkrafterna till inriktningen av svensk 

militärstrategi formulerade i försvarsbeslut 2009 och 2015. Motivering till avgränsningen är 

att det utifrån försvarsbesluten enbart går att dra slutsatser om beskrivna drivkrafter. 

Drivkrafter vilka inte förekommer i försvarsbesluten skulle innebära ett utökat empiriunderlag 

samt ytterligare metodval. Motivering till avgränsningen i tid är att försvarsbesluten 2009 och 

2015 innebar en stor förändring och i enlighet med problemformuleringen och forskningsläget 

är relevanta att undersöka. 

 

1.6 Begrepp och definitioner 

Med följande förkortning menas: 

EU = Europeiska unionen. 

Med försvarsbeslut 2009 avses proposition 2008/09:140. Ett användbart försvar.32 

Med försvarsbeslut 2015 avses proposition 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning–Sveriges 

försvar 2016–2020.33 

Ett centralt begrepp i uppsatsen är ordet drivkraft. För att klargöra innebörden tar uppsatsen 

utgångspunkt i Nationalencyklopedins definition av ordet drivkraft ”…omständighet som 

främjar visst handlande”.34 Denna definition kan tolkas olika då omständighet och handlande 

saknar innebörd om de inte placeras i en kontext, varav en vidare förklaring krävs. Med 

drivkraft menas i denna uppsats, den mest betydelsefulla, grundläggande förklaringen eller 

orsaken till att en individ, grupp eller organisation genomför någonting. 

Ett annat centralt begrepp är militärstrategi. Uppsatsen utgår ifrån Militärteorins grunders 

definition av militärstrategi. Militärstrategi utgörs av politiska mål och medel för det militära 

försvaret och hushållning med resurser samt sammanhanget däremellan.35 Militärstrategin 

utgör den militära delen av den nationella strategin, men är utöver det beroende av bland 

                                                           
32 Regeringens proposition 2008/09:140. Ett användbart försvar. 
33 Regeringens proposition 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning–Sveriges försvar 2016–2020. 
34 Nationalencyklopedin. Drivkraft. http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/drivkraft (hämtad 2019-03-

07)  
35 Widen. Ångström. Militärteorins grunder, 58. 
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annat ekonomiska, geografiska och inte minst politiska faktorer.36 Militärstrategin agerar 

inom de politiskt lagda ramverken såväl i krig som fred.37  

 

1.7 Disposition 

I andra kapitlet presenteras uppsatsens teori samt alternativ till och kritik mot teorin. I tredje 

kapitlet presenteras uppsatsens forskningsdesign, val av metod och empiri. Vidare i kapitel tre 

sker en diskussion om källkritik och forskningsetiska överväganden. Kapitlet avslutas med 

uppsatsens operationalisering. Fjärde kapitlet innehåller uppsatsens analys. Det femte och 

avslutande kapitlet innehåller svaret på forskningsfrågan, diskussion om resultatet, slutsatser 

av analysen och en diskussion om uppsatsens delar. Kapitlet avslutas med en argumentation 

om uppsatsens relevans för yrkesutövningen samt förslag på vidare forskning. 

 

2. Teori 

2.1 Vald teori - Essence of decision 

1971 gav Allison Graham ut Essence of decision där han utvecklar tre analysmodeller för att 

analysera och förstå staters beslutsfattande.38 Dessa modeller applicerar han därefter och 

analyserar USA och Sovjetunionen under Kubakrisen på 1960-talet. Analysmodellerna har 

sedan de utvecklades kommit att användas frekvent i analysering av statsmakters 

beslutsfattande.39 År 1999 uppdaterade Allison Graham i samarbete med Philip Zelikow 

boken utifrån tillgång till ny empiri samt för att bemöta den kritik de blivit delgivna av 

flertalet forskare.40 Av analysmodellerna är det enbart den rationella modellen som kommer 

ligga till grund för operationaliseringen.41 

 

                                                           
36 Widen. Ångström. Militärteorins grunder, 57f. 
37 Ibid., 67f. 
38 Allison. Zelikow. Essence of decision. Explaining the Cuban missile crisis, vii ff. 
39 Ibid., viii.  

Se även argument under kapitel 2.2.1 Kritik mot vald teori. 
40 Allison. Zelikow. Essence of decision. Explaining the Cuban missile crisis, vii ff. 
41 Ibid., 13. 
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2.2 Alternativ till vald teori 

Enligt forskningsöversikten hade inga beslutsteorier använts. 

Beslutsteorin är tvärvetenskaplig och har sin grund i två teorier, normativ och deskriptiv 

beslutsteori.42 Den normativa beslutsteorin försöker utifrån ett rationellt synsätt förklara hur 

en aktör bör fatta ett beslut.43 Den deskriptiva beslutsteorin försöker förklara hur människor 

har fattat ett beslut.44 Beslutsteorin är som ovan nämnd tvärvetenskaplig och vinklingar av 

teori är exempelvis ekonomisk beslutsteori och spelteori vilka analyserar beslut utifrån en 

ekonomisk synvinkel eller samspelet mellan två aktörer.45 Dessa två teorier anses dock inte 

tillämpningsbara i uppsatsen då teorierna anses för smala och tar för få faktorer i beaktande 

vid analys. Det uppkom även svårigheter i att finna ekonomiska beslutsteorier och spelteorier 

vilka är vedertagna, erkända och kunde vara applicerbara i uppsatsen. Den valda teorin och 

analysmodellen vilken är utvecklad inom statsvetenskapen har dock paralleller till både 

ekonomi och spelteori.46 Men är utvecklad för att analysera staters beslut inom internationella 

relationer, vilket gjorde att den vid en första anblick ansågs tillämpningsbar i uppsatsen.47 

Anledningen till att valet blev Allison och Zelikows teori är för det första att resultatet av 

forskningsöversikten visar att ingen forskare har nyttjat beslutsteori inom ämnesområdet. För 

det andra är den valda teorin vida känd och använd sedan 1970-talet och därav kan det 

argumenteras för att den är vedertagen.48 För det tredje har teorin uppdaterats sedan den först 

introducerades och trots mycket granskning och kritik (se nedan kapitel) fortsatt vara vida 

använd inom utbildning och forskning kring staters beslutsfattande inom ramen för 

internationella relationer.49 För det fjärde föreslår författarna själva att teorin kan och bör 

appliceras på ämnen utanför det den var framtagen för.50 För det femte har teorin paralleller 

till ekonomisk beslutsteori och spelteori, vilket kan komma att resultera i ett bredare svar än 

enbart ur exempelvis en ekonomisk synvinkel.51 

 

                                                           
42 Nationalencyklopedin. Beslutsteori. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/beslutsteori 

(Hämtad 2019-03-11) 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Allison. Zelikow. Essence of decision. Explaining the Cuban missile crisis, 17. 
47 Ibid., vii ff. 
48 Se kap. 2.2.1 Kritik mot vald teori. 
49 Se kap. 2.2.1 Kritik mot vald teori. 
50 Allison. Zelikow. Essence of decision. Explaining the Cuban missile crisis, 7. 
51 Ibid., 17. 
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2.2.1 Kritik mot vald teori 

Påföljande två artiklar är valda utifrån följande kriterier. För det första är det en artikel vilket 

kritiserar den första utgåvan av Essence of decision och en vilket kritiserar den uppdaterade 

utgåvan. För det andra har båda artiklarna blivit referentgranskade. 

I artikeln Rethinking Allison´s models kritiserar Jonathan Bendor och Thomas Hammond den 

första utgåvan av Essence of decision. De inleder med att konstatera att Allisons bok och 

analysmodeller har använts flitigt inom utbildning berörande internationella relationer, men 

att den behöver granskas kritiskt.52 Författarna argumenterar för att den rationella modellen är 

förenklad och utesluter flertalet viktiga faktorer.53 Författarna argumenterar även för att 

organisatoriska modellen och den statligt politiska modellen har en tvetydig teoretisk grund, 

där modellerna har betydande likheter och ingen tydlig distinktion mellan modellerna.54 

David Patrick Houghton kritiserade den uppdaterade versionen av Essence of decision utifrån 

ett huvudsakligen historiskt perspektiv. Han argumenterar för att Allison borde ha tagit 

ytterligare historiska aspekter i beaktande, vilket Houghton anser kan ha varit drivkrafter till 

beslutsfattandet.55 I början av artikeln konstaterar författaren likt Bendor och Hammond att 

Essence of decision trots kritiken är välkänd av huvuddelen av de som har studerat 

internationella relationer.56 

Essence of decision har fått kritik vilket presenterats ovan. Den äldre utgåvan av Essence of 

decision och den nyare har och är fortsatt välkänd inom utbildning och forskning kring 

internationella relationer. Det har ovanstående författare konstaterat såväl som Allison och 

Zelikow.57 Likväl fast Essence of decision har fått kritik är den fortfarande vida känd, 

vedertagen och nyttjas frekvent. Trots kritiken lämpar sig teorin att använda i uppsatsen på 

grund av att den är vedertagen och erkänd, men även för att författarna tagit åt sig av kritiken 

och uppdaterat teorin vilket är nämnt ovan. Samt för att teorin är framtagen för att analysera 

staters beslutsfattande, om än inom internationella relationer. 

                                                           
52 Bendor, Jonathan. Hammond, Thomas H. Rethinking Allison´s models. The American political science 

review. Vol. 86, nr. 2, 1992: 301-322. 301f. 
53 Ibid., 305, 309. 
54 Ibid., 304 

Organizational behavior model är översatt till ”Organisationsmodellen”. 

Governmental politics model är översatt till ”Den statligt politiska modellen”. 
55 Houghton, David Patrick. Essence of excision: A critique of the new version of essence of decision. Security 

studies. Vol. 10, nr. 1, 2000: 151-178. 174f. 
56 Ibid., 151. 
57 Allison. Zelikow. Essence of decision. Explaining the Cuban missile crisis, viii. 
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2.2.2 De övriga av Allison och Zelikows analysmodeller 

De övriga analysmodellerna är ”organisationsmodellen” och ”den statligt politiska 

modellen”.58 Dessa modeller kommer inte användas i uppsatsen. 

Syftet med att dessa analysmodeller utgår är för det första att tillgången på empiri är 

begränsad. Den ena hade krävt empiri rörande statsapparaturens SOP (Standard Operating 

Procedures). Den andra hade krävt antingen flertalet djupintervjuer i syfte att kunna utröna de 

politiska viljorna och dess drivkrafter alternativt tillgång till politiska valmanifest och 

riksdagsanteckningar. Det finns flertalet svårigheter och begränsningar i att få tillgång till 

delar av denna empiri.  

 

2.2.3 Den rationella modellen 

Enbart den rationella modellen kommer ligga till grund för operationaliseringen. Allison och 

Zelikow argumenterar och påstår att den rationella modellen är den modell vilket används i 

majoritet vid undersökningar och analyser av internationella relationer och staters 

beslutsfattande.59 Författarna beskriver den rationella modellen som ett försök att förstå 

internationella händelser genom att tolka regeringar och staters mål.60 Enligt modellen är en 

aktörs agerande grundat i ett rationellt beteende där aktören utifrån sitt uppsatta mål försöker 

agera så nyttan med beslutet maximeras.61 I detta beslutet finns x-antal handlingsalternativ 

vilket resulterar i olika konsekvenser vilka ligger till grund för beslutet.62 Författarna drar 

paralleller till både ekonomi och spelteori där de argumenterar för att i spelteori finns det 

alltid ett alternativ vilket är bättre än de övriga, det vill säga det bästa alternativet.63 Resultatet 

av resonemanget resulterar i Allison och Zelikows fyra kriterier vilket de argumenterar för 

visar hela beslutsprocessen till ett rationellt fattat beslut.64 

                                                           
58 Allison. Zelikow. Essence of decision. Explaining the Cuban missile crisis, 143, 255. 
59 Ibid., 4. 
60 Ibid., 13. 
61 Ibid., 27. 
62 Ibid., 17f. 
63 Ibid., 16ff. 
64 Ibid., 18. 
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Dessa fyra kriterier är följande:65 

 

▪ Mål. Målet översätts till intresse och värderingar i syfte att kunna rangordna de olika 

handlingsalternativen kontra vad konsekvensen blir. Målet är att utifrån intresse och 

värdering välja det handlingsalternativ vilket ger maximal avkastning kontra 

konsekvensen. 

▪ Handlingsalternativ. Den rationella aktören har ett antal handlingsalternativ att välja 

utifrån en specifik situation och måste ta i beaktande de eventuella ytterligare 

handlingsalternativ vilka kan uppkomma vid ett taget beslut. 

▪ Konsekvenser. De till buds stående handlingsalternativen innebär olika konsekvenser 

vilket den rationella aktören måste ta i beaktande. 

▪ Val. Den rationella aktören gör slutligen det rationella valet och väljer det 

handlingsalternativ vilket maximerar nyttan, det vill säga når målet med lägst antal 

negativa konsekvenser.66 

 

Utöver spelteori finns paralleller till ekonomi. En aktör, exempelvis en stat, tar beslut 

beräknade på kostnader och vill välja det alternativ vilket maximerar nyttan med beslutet, det 

vill säga ger högst avkastning.67 Författarna argumenterar även för att majoriteten av de beslut 

som fattas inom ekonomi är rationella beslut.68 Det innebär att ett beslut som medför ökade 

kostnader har lägre sannolikhet att fattas än ett som medför sänkta kostnader.69 

 

                                                           
65 Allison. Zelikow. Essence of decision. Explaining the Cuban missile crisis, 18. 
66 Ibid. 
67 Ibid., 27. 
68 Ibid., 19. 
69 Ibid., 391. 
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För att kunna analysera utifrån den rationella modellen föreslog Allison och Zelikow följande 

fem analysfrågor:70 

 

1. Vilka är de faktiska (eller upplevda) omständigheterna som staten uppfattar som hot 

och möjligheter? 

2. Vilka är statens målsättningar? 

3. Vilka olika faktiska (eller upplevda) handlingsalternativ finns tillgängliga för att lösa 

problemet? 

4. Vilka är de faktiska (eller upplevda) konsekvenserna med de olika 

handlingsalternativen? 

5. Vad är statens bästa alternativ utifrån de givna förutsättningarna? 

 

3. Metod 

3.1 Forskningsdesign 

Slutsatserna av forskningsöversikten visar att det finns vetenskapliga motiv att undersöka 

försvarsbesluts beskrivna drivkrafter till den svenska militärstrategiska inriktningen. Således 

är forskningsfrågan av förklarande karaktär. Med utgångspunkt i forskningsfrågan vilket är av 

förklarande karaktär söktes lämplig studiemetod inom litteraturen. Förklarande studier 

genomförs som teoriutvecklande, teoriprövande eller teorikonsumerande studier.71 I syfte att 

kunna besvara frågeställningen vilket sätter fallen i fokus kommer undersökningen 

genomföras som en teorikonsumerande studie.72 

Inledningsvis kommer en operationalisering av Allisons och Zelikows rationella modell att 

genomföras i syfte att kunna extrahera variabler och utveckla indikatorfrågor, det vill säga 

utveckla ett analysverktyg vilket går att applicera på empirin. Analysverktyget kommer 

                                                           
70 Allison. Zelikow. Essence of decision. Explaining the Cuban missile crisis, 389f.  

Översättningen av frågorna har blivit översättningsvaliderad av engelska lärare på FHS 2019-03-27. Mailhistorik 

finns hos författaren. 
71 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. Wängnerud, Lena. Metodpraktikan. Konsten att studera 

samhälle, individ och marknad. 5 uppl. Stockholm: Wolters Kluwer, 2017, 36. 
72 Ibid., 89f. 
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därefter att appliceras på de två fallen, försvarsbeslut 2009 och 2015. Således nyttjas 

tvåfallsstudie som forskningsstrategi. Nackdelar med att två fall nyttjas är att 

generaliserbarheten och förklaringskraften i resultatet nedgår jämfört med om ytterligare fall 

använts.73 Det skulle kunna påverka den externa validiteten, det vill säga möjligheten att 

generalisera slutsatserna på andra fall.74 Detta utgör dock inte något problem för 

undersökningen då de valda fallen inom ramen för uppsatsen utgör fullt urval. 

Försvarsbesluten tolkas som två fall. Det skulle gå att argumentera för att det är ett fall med 

två analysenheter skilda enbart i tid, försvarsbeslut 2009 och 2015. Argument för att så inte är 

fallet är för det första att det har varit två olika försvarsberedningar vilka har lagt grunden till 

försvarsbesluten. För det andra är det två olika regeringar vilka har verkat vid fattandet och 

verkställandet av försvarsbesluten.75 För det tredje är det därav mycket mer än enbart tiden 

vilket skiljer de båda försvarsbesluten från varandra. För det fjärde skriver Metodpraktikan att 

analysenheter kan representeras av ”…undersökningsobjekt eller fall…” och således utgör 

analysenheterna två fall och därmed är studien en tvåfallsstudie.76 

 

3.2 Val av metod 

Empirin består av två primärkällor i form av försvarsbeslut 2009 och 2015. Vid analys av 

textkällor lämpar sig främst två metoder vilka är kvalitativ och kvantitativ textanalys.77 

Variabelvärdesschemat har kvantitativa inslag vilket innebär att en kvantitativ ansats hade 

kunnat nyttjats. Även om det finns kvantitativa inslag i variabelvärdesschemat så är inte 

uppsatsens syfte att enbart kvantitativt mäta förekomsten av variablerna. Utan utifrån 

analysverktygets indikatorfrågor kunna nå djupare, välgrundade slutsatser om drivkrafterna 

till inriktningen av svensk militärstrategi. Det vill säga att svaret inte enbart är summan av de 

olika delarna utan utgörs av en större helhet.78  

                                                           
73 Jensen, Tommy. Sandström, Johan. Fallstudier. Lund: Studentlitteratur, 2016, 51. 
74 Esaiasson, et al. Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 59. 
75 Regeringskansliet. Regeringsförklaringen 6 oktober 2006. 

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2006/10/regeringsforklaringen-6-oktober-2006/ (Hämtad 2019-

03-25) 

Regeringskansliet. Regeringsförklaringen 3 oktober 2014. 

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2014/10/regeringsforklaringen-3-oktober-2014/ (Hämtad 2019-

03-25) 
76 Esaiasson, et al. Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 48. 
77 Ibid., 211. 
78 Ibid. 
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Valet blev således en kvalitativ textanalys. Den kvalitativa textanalysen lämpar sig väl när 

den informationen som sökes kan vara något annat än det som står direkt i texten och ett 

eventuellt innehåll behöver granskas noggrant för att kunna tas fram.79 Nackdelar med 

textanalysen som metod är att det ständigt sker en tolkning av innehållet i texten.80 För att 

bibehålla transparens och för att reliabiliteten ska vara god kommer ett analysverktyg 

framställas med variabelvärden vilka kommer tydliggöras och tolkas.81 

 

3.3 Empiri och källkritik 

Empirin utgörs av två primärkällor i form av försvarsbeslut 2009 och 2015. En källkritisk 

analys har genomförts enligt de fyra källkritiska principerna vilka är äkthet, tidssamband, 

oberoende och tendensfrihet.82  

Slutsatsen av den källkritiska analysen är utifrån äkthetskriteriet så finns det inget att anmärka 

på då det är ett försvarsbeslut utgivet av Sveriges riksdag och regering. Enligt 

tidssambandkriteriet är det en primärkälla och försvarsbesluten utgör de senaste två i raden av 

utgivna försvarsbeslut. Det kan gå att anmärka på tendens- och oberoendekriteriet med tanke 

på att politiska partier kan ha haft mer eller mindre inflyttade på processen vilket ledde fram 

till försvarsbesluten. Det är däremot ur undersökningens synpunkt inte relevant. Uppsatsen 

avser att undersöka drivkrafter beskrivna i försvarsbesluten och inte om drivkrafterna är 

”sanna” eller politiskt ”opåverkade”. Med ovanstående i beaktande är försvarsbesluten 

primärkällor utgivna av Sveriges riksdag och regeringen vilka således anses kunna utgöra 

uppsatsens empiri. 

 

                                                           
79 Esaiasson, et al. Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 211. 
80 Ibid., 226f. 
81 Bergström, Göran. Boréus, Kristina (red.). Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012, 42. 
82 Thurén, Torsten. Källkritik. 3 uppl. Stockholm: Liber, 2013, 7f. 
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3.4 Forskningsetiska överväganden 

Forskningen vilket bedrivs i och med denna uppsats kommer inte påverka några enskilda 

människor. Inga intervjuer genomförs och det finns inga deltagare i undersökningen.83 

Resultatet av uppsatsen kommer inte att sätta någon individ i en utsatt situation. 

Det är dock viktigt inom ramen för forskningsetiken att nyttja god forskningssed. För att 

bibehålla god transparens, kunna vara reproducerbar samt vara intersubjektivt prövbar nyttjas 

Oxfordsystemet som referens- och källhanteringssystem och referenser kommer att ske dit 

informationen till uppsatsens olika delar är hämtad. 

 

3.5 Operationalisering  

3.5.1 Validitet och reliabilitet  

En undersökning som har god begreppsvaliditet och hög reliabilitet ger god resultatvaliditet.84 

Genom att framställa ett analysverktyg ur Allison och Zelikows teori minskar risken för 

öppna tolkningar av resultatet, samt att transparensen och överförbarheten av uppsatsen ökar. 

I syfte att bibehålla god begreppsvaliditet avser uppsatsen arbeta kumulativt och utgår från 

Allisons och Zelikows variabler och förslag på analysfrågor.85 Detta innebär att uppsatsens 

analysverktyg skapas utifrån de extraherade variablerna och analysfrågorna men anpassas i 

syfte att vara applicerbara i analysen. När variabler har extraherats från teorin och 

indikatorfrågor för dessa framställts, kommer ett variabelvärdesschema presenteras. 

Variabelvärdena tolkas i syfte att öka reliabiliteten för analysverktyget samt gör det möjligt att 

värdera förekomsten av variablerna i empirin. 

Operationaliseringen påverkar även i hög grad den interna validiteten. Vilket innebär att de 

slutsatser vilka presenteras är giltiga och välgrundade.86 Därför krävs ett analysverktyg vilket 

mäter det den påstår att den mäter. Detta fastställs genom att analysverktyget framställs via 

extraherade variabler från teorin med indikatorfrågor vilka visar på förekomsten av dessa 

variabler i empirin. Således beror den interna validiteten i mångt och mycket på 

begreppsvaliditet och reliabilitet, vilket fastställs enligt resonemanget ovan.  

                                                           
83 Esaiasson, et al. Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 354. 
84 Ibid., 58. 
85 Ibid., 61. 
86 Ibid., 59. 
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3.5.2 Analysverktyg 

Allison och Zelikow argumenterar för att det enligt den rationella modellen är fyra variabler 

(mål, handlingsalternativ, konsekvenser och val) vilket synliggör drivkrafterna i en 

beslutsprocess fram till ett slutgiltigt val.87 Där det slutgiltiga valet, utifrån en rationell 

synvinkel, är fattat i syfte att värdemaximera beslutet.88 Ytterligare två variabler vilka inte 

uttalas direkt i Allison och Zelikows resonemang men som förekommer i de föreslagna 

analysfrågorna och som utgör grunden för att ett beslut behöver fattas är omständigheter. Det 

är en eller flera omständigheter i form av hot och eller möjligheter vilket ligger till grund för 

att ett beslut behöver fattas i syfte att lösa eller ta tillvara på omständigheten.89 

Ovanstående variabler (Omständigheter i form av hot och eller möjligheter, mål, 

handlingsalternativ, konsekvenser och val) ligger därefter till grund för fem analysfrågor 

vilket Allison och Zelikow föreslår kan användas för att analysera ett beslut utifrån den 

rationella modellen.90 

 

1. Vilka är de faktiska (eller upplevda) omständigheterna som staten uppfattar som hot 

och möjligheter?  

2. Vilka är statens målsättningar? 

3. Vilka olika faktiska (eller upplevda) handlingsalternativ finns tillgängliga för att lösa 

problemet? 

4. Vilka är de faktiska (eller upplevda) konsekvenserna med de olika 

handlingsalternativen? 

5. Vad är statens bästa alternativ utifrån de givna förutsättningarna? 

 

Dessa ovan angivna variabler samt analysfrågor ligger till grund för analysverktyget. 

 

                                                           
87 Allison. Zelikow. Essence of decision. Explaining the Cuban missile crisis, 18. 
88 Ibid., 17ff. 
89 Ibid., 4f, 13f, 24, 27, 389f. 
90 Ibid., 389f.  

Översättningsvaliderad av engelska lärare på FHS 2019-03-27. Mailhistorik finns hos författaren. 
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Rörande analysfråga tre kommer följande antagande att göras. Då den syftar till att beskriva 

handlingsalternativ för att lösa problemet, anses problemet vara löst när målet är uppfyllt. 

Problemet tolkas vara omständigheter i form av hot och eller möjligheter. Målet skapas för att 

ta tillvara eller lösa omständigheten, vilket även kan kallas ett problem. Således blir 

handlingsalternativen en beskrivning för att nå målet. Det innebär att handlingsalternativen 

inom ramen för analysfråga tre, tolkas vara de handlingsalternativ vilka finns möjliga för att 

nå det uppsatta målet.  

För att det ska vara möjligt att genomföra undersökningen kommer de ovan föreslagna 

analysfrågorna att omformuleras i syfte att kunna vara applicerbara i undersökningen. 

Indikatorfrågorna utgår från de variabler och analysfrågor vilka har extraherats från teorin och 

innebörden är fortfarande densamma i nedanstående indikatorfrågor som i analysfrågorna, 

men anpassade för att kunna vara mätbara och applicerbara på de valda fallen.  

Analysverktyget är följande: 

Variabler: Indikatorfrågor: Variabelvärde:  

Omständigheter i 

form av hot 

- Förekommer beskrivningar av de faktiska eller 

upplevda omständigheterna som staten 

uppfattar som hot för det militära försvaret? 

 

Omständigheter i 

form av 

möjligheter 

- Förekommer beskrivningar av de faktiska eller 

upplevda omständigheterna som staten 

uppfattar som möjligheter för det militära 

försvaret? 

 

Mål - Förekommer beskrivningar av statens 

målsättningar för det militära försvaret? 

 

Handlingsalternativ - Förekommer beskrivningar av de faktiska eller 

upplevda handlingsalternativ vilka finns 

tillgängliga för det militära försvaret för att lösa 

problemet (nå målet)? 

 

Konsekvenser - Förekommer beskrivningar av de faktiska eller 

upplevda konsekvenser de olika 

handlingsalternativen resulterar i för det 

militära försvaret? 

 

Val - Förekommer beskrivningar av statens bästa 

alternativ för det militära försvaret utifrån de 

rådande förutsättningar? 
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Variabelvärdesschema: 

Förekomst: Tolkning/innebörd: 

Förekommer 

omfattande 

Beskrivningen 

förekommer omfattande i 

flertalet kapitel. 

Förekommer Beskrivningen 

förekommer i flertalet 

kapitel men inte av 

omfattande karaktär. 

Förekommer 

enstaka 

Beskrivningen 

förekommer enstaka 

gånger i minst ett kapitel. 

Förekommer 

indirekt 

Beskrivningen 

förekommer ej direkt, men 

utifrån sammanhanget och 

innehållet kan det tolkas 

som att den förekommer. 

Förekommer 

inte 

Beskrivningen 

förekommer inte i något 

kapitel. Det går inte utifrån 

sammanhanget eller 

innehållet tolka att den 

förekommer. 
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4. Analys 

4.1  Försvarsbeslut 2009 

Förekommer beskrivningar av de faktiska eller upplevda omständigheterna som staten 

uppfattar som hot för det militära försvaret? 

Svar: Förekommer enstaka 

I försvarsbeslutet 2009 står det: 

”Ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige är fortsatt osannolikt under överskådlig 

tid. Kriser eller incidenter som även inbegriper militära maktmedel kan dock uppstå i vår 

region och på längre sikt kan militära angreppshot likväl aldrig uteslutas.”91 

De enbart förekommande konkreta hoten för det militära försvaret är i samband med insatser 

utomlands där det förekommer hot i form av regelrätta strider.92 Utöver det förekommer 

flertalet beskrivningar om globala och generella hot mot bland annat det IT-beroende 

samhället.93 Beskrivningar om att pandemier och miljökatastrofer kan komma att utgöra hot 

förekommer också.94 Det är även återkommande beskrivningar på att enskilda regionala 

händelser och konflikter kan komma att utgöra ett hot samt att hoten är ”…föränderliga, 

gränslösa och komplexa.”95 Ryssland uttalas inte utgöra ett hot mot vare sig Sverige eller EU. 

Dock tilldelas mycket text i försvarsbeslutet för att beskriva Ryssland. Ryssland anses ha 

”…försatt den alleuropeiska säkerhetsordningen i en kris.” och att ryskt agerande ”…inger 

oro”.96 Detta med utgångspunkt i bland annat Rysslands stormaktsambitioner och 

Georgienkriget.97 Georgienkriget löstes under konfliktens två första dagar, men Ryssland 

lyckades transportera dit trupp på väldigt kort tid.98 Det innebär inte ett hot direkt mot det 

militära försvaret i Sverige. Men återkommande beskrivningar förekommer om att ett 

eventuellt angrepp oavsett var det kommer ifrån kan ske hastigt och att ett hot kan komma 

plötsligt.99 Därför motiveras det att Sverige behöver ett tillgängligt och insatsberett försvar.100 

                                                           
91 Regeringens proposition 2008/09:140. Ett användbart försvar. 28. 
92 Ibid., 29. 
93 Ibid., 28. 
94 Ibid. 
95 Ibid., 15, 28. 
96 Ibid., 24, 28. 
97 Ibid. 
98 Ibid., 28. 
99 Ibid., 10, 15, 24, 28, 29, 34, 35, 37 
100 Ibid., 8, 10, 14, 30, 31, 34, 35, 37, 38. 
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Förekommer beskrivningar av de faktiska eller upplevda omständigheterna som staten 

uppfattar som möjligheter för det militära försvaret? 

Svar: Förekommer indirekt 

Ett centralt och återkommande begrepp är samarbeten. 

Det förekommer flertalet beskrivningar om olika samarbeten och hur viktiga de är samt att de 

bör öka.101 Samarbeten beskrivs inte direkt som möjligheter för det militära försvaret att 

utveckla förmågor eller bidra till säkerheten, men indirekt går det att uppfatta dessa 

samarbeten som möjligheter. Det förekommer flertalet gånger beskrivningar om att Sverige 

har genom samarbeten med de nordiska länderna, USA, EU och inom ramen för FN en 

möjlighet att påverka. Dessa beskrivningar syftar dock inte på möjligheter för det militära 

försvaret utan landets Sveriges möjligheter.102 Det förekommer däremot beskrivningar om att 

Sveriges militära bidrag leder till ökad säkerhet och verkar konfliktförebyggande samt bidrar 

till bekämpandet av terrorism och brottslighet inom ramen för insatser med EU, FN och 

Nato.103 Det står däremot inte beskrivet som en möjlighet, men indirekt går det att tolka det 

som en möjlighet för det militära försvaret. I försvarsbeslutet framhålls samarbetet mellan de 

nordiska länderna flertalet gånger, och att det bör kunna leda till effektiviserad 

resursanvändning.104 Det föreslås i försvarsbeslutet att utredningar inför insatser ska 

genomföras i syfte att hitta möjligheter till samverkan mellan de nordiska länderna.105 

Samarbetet med Nato framhålls som centralt.106 

Indirekt står det även beskrivet att solidaritetsförklaringen ses som en möjlighet. Sverige 

kommer inte förhålla sig passiva om ett annat EU- eller nordiskt land skulle hotas, råka ut för 

en katastrof eller angrepp och Sverige förväntar sig att samma länder ska göra desamma mot 

Sverige.107 

Svaret är att det förekommer indirekt beskrivningar av möjligheter för det militära försvaret. 

 

                                                           
101 Regeringens proposition 2008/09:140. Ett användbart försvar. 9. 
102 Ibid., 9, 15, 16. 
103 Ibid., 16. 
104 Ibid., 9, 16, 26, 32, 33, 34. 
105 Ibid., 32f. 
106 Ibid., 30. 
107 Ibid. 
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Förekommer beskrivningar av statens målsättningar för det militära försvaret? 

Svar: Förekommer enstaka 

Det förekommer en beskrivning av ett mål för det militära försvaret och det är följande: 

”Målet för det militära försvaret ska fr.o.m. 2010 vara att enskilt och tillsammans med andra, 

inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet.” 108  

Det ska ske genom att: 

• ”hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella intressen, 

• förebygga och hantera konflikter och krig, samt 

• skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till civila myndigheter.”109 

Då ovanstående tre punkter är förtydliganden av hur det militära försvaret ska nå det uppsatta 

målet anses det inte vara några handlingsalternativ.110 

 

Förekommer beskrivningar av de faktiska eller upplevda handlingsalternativ vilka finns 

tillgängliga för det militära försvaret för att lösa problemet (nå målet)? 

Svar: Förekommer indirekt  

Det förekommer indirekt beskrivningar av handlingsalternativ, och de är handlingsalternativ i 

den bemärkelsen att Försvarsmakten bör uppfylla dessa då de bidrar till målet för det militära 

försvaret.111 Handlingsalternativen är utformade som uppgifter till Försvarsmakten vilka är: 

• ”…försvara Sverige och främja vår säkerhet genom insatser på vårt eget 

territorium, i närområdet och utanför närområdet, 

• upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och i enlighet med 

internationell rätt värna suveräna rättigheter och nationella intressen i områden 

utanför detta och   

• med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället och andra 

myndigheter vid behov.”112 

                                                           
108 Regeringens proposition 2008/09:140. Ett användbart försvar. 33. 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
111 Ibid., 36. 
112 Ibid. 
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Det står skrivet i försvarsbeslutet att ”Försvarsmakten bör…” kunna lösa de tilldelade 

uppgifterna.113 Att Försvarsmakten bör, innebär i viss mån att Försvarsmakten kan välja vilket 

i sin tur innebär att det kan tolkas som handlingsalternativ. Försvarsmakten kan dock inte 

bortse från en av uppgifterna då samtliga behöver lösas för att uppfylla målet för det militära 

försvaret.  

 

Förekommer beskrivningar av de faktiska eller upplevda konsekvenser de olika 

handlingsalternativen resulterar i för det militära försvaret? 

Svar: Förekommer inte 

Det förekommer inte någon beskrivning i försvarsbeslut 2009 av konsekvenser för de 

föreslagna handlingsalternativen (uppgifterna). 

Det som har funnits angående konsekvenser är inte relaterade till de olika 

handlingsalternativen utan konsekvenser av försvarsbeslutet i sig. Exempel på detta är 

utformningen av manöverbataljoner inom armén och en reducering av antalet stridsfordon.114 

Ytterligare ett exempel är att den anställda utlandsstyrkan avvecklas och integreras med den 

nationellt anställda styrkan i en och samma insatsorganisation.115 

 

Förekommer beskrivningar av statens bästa alternativ för det militära försvaret utifrån 

de rådande förutsättningar? 

Svar: Förekommer enstaka 

I försvarsbeslutet förekommer enbart ett alternativ och det är det som har blivit valt utifrån de 

rådande förutsättningarna. Med ett alternativ menas att det militära försvaret har fått ett 

tilldelat mål med tre handlingsalternativ (uppgifter).116 Sammantaget tolkas det som ett 

alternativ och det förekommer inga ytterligare förslag på alternativa tillvägagångssätt i 

försvarsbeslutet så som andra mål med andra handlingsalternativ. 

                                                           
113 Regeringens proposition 2008/09:140. Ett användbart försvar. 36 
114 Ibid., 60. 
115 Ibid., 11. 
116 Ibid., 33, 36. 
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4.1.1 Sammanställning av resultat för försvarsbeslut 2009 

Variabler: Indikatorfrågor: Variabelvärde:  

Omständigheter i 

form av hot 

- Förekommer beskrivningar av de faktiska eller 

upplevda omständigheterna som staten 

uppfattar som hot för det militära försvaret? 

Förekommer 

enstaka 

Omständigheter i 

form av 

möjligheter 

- Förekommer beskrivningar av de faktiska eller 

upplevda omständigheterna som staten 

uppfattar som möjligheter för det militära 

försvaret? 

Förekommer 

indirekt 

Mål - Förekommer beskrivningar av statens 

målsättningar för det militära försvaret? 

Förekommer 

enstaka 

Handlingsalternativ - Förekommer beskrivningar av de faktiska eller 

upplevda handlingsalternativ vilka finns 

tillgängliga för det militära försvaret för att lösa 

problemet (nå målet)? 

Förekommer 

indirekt 

Konsekvenser - Förekommer beskrivningar av de faktiska eller 

upplevda konsekvenser de olika 

handlingsalternativen resulterar i för det 

militära försvaret? 

Förekommer 

inte 

Val - Förekommer beskrivningar av statens bästa 

alternativ för det militära försvaret utifrån de 

rådande förutsättningar? 

Förekommer 

enstaka 
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Tabellen på föregående sida visar en sammanställd analys av försvarsbeslut 2009.  

Det förekommer enstaka beskrivningar av hot för det militära försvaret och det är de hot vilka 

råder mot svenska trupper utomlands. I övrigt förekommer beskrivningar som indirekt tolkas 

vara hot gentemot det militära försvaret till exempel de tematiska hoten och Ryssland. 

Ryssland anses ingjuta oro men uttalas inte vara ett hot. 

Omständigheter i form av möjligheter förekommer det indirekt beskrivningar för. Samarbeten 

framhålls indirekt utgöra en möjlighet i enlighet med resonemanget i analysen av 

försvarsbeslutet. 

Det förekommer enstaka beskrivningar av statens mål med försvaret då det enbart 

förekommer ett mål med försvaret. 

Det förekommer indirekt beskrivningar av statens handlingsalternativ. Det är 

Försvarsmaktens uppgifter vilka tolkas i enlighet med resonemanget kring att de bör lösas 

vilket innebär att de indirekt är handlingsalternativ. 

Det förekommer inte beskrivningar av konsekvenser för de olika handlingsalternativen i 

försvarsbeslutet. 

Det förekommer enstaka beskrivningar om de bästa alternativen till val, då det enbart 

förekommer en beskrivning och det är den beslutade. 
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4.2 Försvarsbeslut 2015 

Förekommer beskrivningar av de faktiska eller upplevda omständigheterna som staten 

uppfattar som hot för det militära försvaret? 

Svar: Förekommer Indirekt 

Det förekommer beskrivningar av tematiska hot i form av påverkansoperationer, hot inom 

cyberområdet, terrorism och massförstörelsevapen vilket bland annat det militära försvaret 

behöver ha en förmåga att hantera.117 De tematiska hoten är formulerade som hot mot hela det 

svenska samhället, vilket det militära försvaret enbart är en del av.118 Därav tolkas de indirekt 

vara hot mot det militära försvaret.  

Ryssland beskrivs inte heller uttryckligen utgöra ett hot mot Sverige, dock anses det ryska 

agerandet i Ukraina och dess öppna ifrågasättande av säkerhetssamarbeten inom ramen för 

EU utgöra ett hot mot Europas säkerhetsordning.119 Analyser och slutsatser om Ryssland och 

dess agerande får däremot mycket utrymme i försvarsbeslutet. Exempel på detta är att under 

kapitel 4.3 ”Länder och regioner” tilldelas Ryssland fyra sidor och är ett återkommande ämne 

berörande diskussioner om andra länder.120 Som jämförelse tilldelas Mellanöstern och Afrika 

tillsammans en sida.121  

Inga hot uttalas i försvarsbeslutet för det militära försvaret. Dock beskrivs en 

omvärldssituation som är ostabilare vilket i ett händelseförlopp skulle kunna komma att 

involvera Sverige och göra att militära medel behöver användas.122 Det skrivs även att det 

militära försvaret behöver uppdateras för att kunna möta framtida hot.123 Det konstateras dock 

att det är osannolikt med ett enskilt väpnat angrepp mot Sverige, men att ett angreppshot inte 

kan uteslutas.124 Men varifrån detta angreppshotet ska komma skrivs inte rakt ut i klartext. 

Det eventuella angreppshotet motiveras dock med Rysslands aggression mot Ukraina.125  

Svaret blir att det indirekt förekommer beskrivningar av olika hot för det militära försvaret. 

                                                           
117 Regeringens proposition 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning–Sveriges försvar 2016–2020. 40ff. 
118 Ibid. 
119 Ibid., 39. 
120 Ibid., 23ff. 
121 Ibid., 32f. 
122 Ibid., 46f. 
123 Ibid., 53. 
124 Ibid., 46. 
125 Ibid. 
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Förekommer beskrivningar av de faktiska eller upplevda omständigheterna som staten 

uppfattar som möjligheter för det militära försvaret? 

Svar: Förekommer omfattande 

Det förekommer flertalet och omfattande beskrivningar av diverse omständigheter vilka 

uppfattas som möjligheter för det militära försvaret. Regeringen anser att det finns möjligheter 

för det militära försvaret att verka mot det osäkrare omvärldsläget genom framförallt 

samarbeten.126 Regeringen menar på att hot avvärjs tillsammans med andra länder samt 

organisationer och att säkerhet byggs på solidaritet.127 Flertalet beskrivningar förekommer om 

samarbeten vilka regeringen ser som möjligheter för det militära försvaret. Dessa 

samarbetspartner är bland annat Danmark, Norge, Finland, Polen, Tyskland, USA, Estland, 

Lettland, Litauen och organisationer som NORDEFCO och NATO.128 Särskilt viktigt och 

med många möjligheter till fördjupat samarbete rörande militära förmågor framhålls Finland, 

vilket liknar Sverige i det faktum att de inte är fullvärdiga medlemmar i Nato.129 Samarbetet 

med Nato ger flertalet möjligheter för den svenska militärens förmåga och utveckling samt för 

Sverige som lands möjligheter att kunna bygga säkerhet tillsammans med andra.130 Dock 

anses den yttersta begränsningen i samarbetet med Nato vara att Sverige inte är fullvärdiga 

medlemmar och åtar sig försvarsförpliktelser gentemot de andra medlemmarna.131 

I övrigt presenteras militärstrategiskt viktiga områden vilka är Stockholmsområdet, Gotland, 

Östersjöinloppet och Nordkalotten.132 Regeringen argumenterar för Sveriges möjlighet att 

påverka säkerheten i Östersjöområdet via Gotland.133 Regeringen ser en svensk militär 

närvaro på Gotland som en möjlighet att bidra till den säkerheten.134 

 

                                                           
126 Regeringens proposition 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning–Sveriges försvar 2016–2020. 20, 23, 46f. 
127 Ibid., 20. 
128 Ibid., 25ff. 
129 Ibid., 24. 
130 Ibid., 8. 
131 Ibid., 38. 
132 Ibid., 46. 
133 Ibid., 74. 
134 Ibid., 1. 
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Förekommer beskrivningar av statens målsättningar för det militära försvaret? 

Svar: Förekommer enstaka 

Det förekommer en beskrivning med ett mål för det militära försvaret och det är följande: 

”Målet för det militära försvaret ska från och med 2016 vara att enskilt och tillsammans med 

andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet.”135 

Detta ska ske genom att: 

• ”…hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella intressen,  

•  förebygga och hantera konflikter och krig,  

• skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan påtryckning och 

om det krävs försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp samt 

• skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till civila myndigheter.”136 

Då ovanstående fyra punkter är förtydliganden av hur det militära försvaret ska nå det 

uppsatta målet anses det inte vara några handlingsalternativ, då det inte är några val att 

göra.137 

 

                                                           
135 Regeringens proposition 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning–Sveriges försvar 2016–2020. 52. 
136 Ibid. 
137 Ibid. 
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Förekommer beskrivningar av de faktiska eller upplevda handlingsalternativ vilka finns 

tillgängliga för det militära försvaret för att lösa problemet (nå målet)? 

Svar: Förekommer indirekt 

Det förekommer indirekt beskrivningar av handlingsalternativ, och de är handlingsalternativ i 

den bemärkelsen att Försvarsmakten bör uppfylla dessa då de bidrar till målet för det militära 

försvaret.138  

Handlingsalternativen är utformade som uppgifter till Försvarsmakten vilka är:139 

• ”…upprätthålla tillgänglighet i fred samt beredskap för intagande av höjd beredskap 

för att kunna förebygga och hantera konflikter och krig, skydda Sveriges 

handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning och, om det krävs, 

försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp, 

• främja vår säkerhet genom deltagande i operationer på vårt eget territorium, i 

närområdet och utanför närområdet, 

• upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och i enlighet med 

internationell rätt värna suveräna rättigheter och nationella intressen i områden utanför 

detta och 

• med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället och andra myndigheter 

vid behov.”140 

I försvarsbeslutet står det att ”Försvarsmakten bör…” kunna lösa de tilldelade uppgifterna.141 

Det innebär i viss mån att Försvarsmakten kan välja, vilket i sin tur innebär att 

Försvarsmaktens uppgifter kan indirekt likställas med olika handlingsalternativ. 

Försvarsmakten kan dock inte bortse från en av uppgifterna då samtliga behöver lösas för att 

uppfylla målet för det militära försvaret. 

 

                                                           
138 Regeringens proposition 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning–Sveriges försvar 2016–2020. 53. 
139 Ibid. 
140 Ibid. 
141 Ibid. 
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Förekommer beskrivningar av de faktiska eller upplevda konsekvenser de olika 

handlingsalternativen resulterar i för det militära försvaret? 

Svar: Förekommer inte 

Det förekommer inga beskrivningar av konsekvenser för de olika handlingsalternativen. 

Det har förekommit konsekvensbeskrivningar men som inte kan härledas till 

handlingsalternativen. Indirekt förekommer en beskrivning av konsekvenser gällande 

omfördelning av resurser från internationella insatser till förbandsverksamhet.142 Men det 

berör inte konsekvenser av handlingsalternativen utan konsekvenser av de ekonomiska 

styrningarna. Ytterligare en konsekvens är rörande bristen på tidigare totalförsvarsplanering 

vilket resulterat i en begränsad förmåga att ta emot militärt stöd.143 Men dessa konsekvenser 

är för det första inte ett resultat av handlingsalternativen och för det andra inte relevanta i 

uppsatsen. 

 

Förekommer beskrivningar av statens bästa alternativ för det militära försvaret utifrån 

de rådande förutsättningar? 

Svar: Förekommer enstaka 

I försvarsbeslutet förekommer enbart ett alternativ och det är det som har blivit valt, utifrån de 

rådande förutsättningarna. Med ett alternativ menas att det militära försvaret har fått ett 

tilldelat mål med fyra handlingsalternativ (uppgifter) för att nå målet.144 Detta tolkas som ett 

alternativ och det förekommer inga andra alternativa tillvägagångssätt i försvarsbeslutet. 

 

                                                           
142 Regeringens proposition 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning–Sveriges försvar 2016–2020. 58. 
143 Ibid. 
144 Ibid., 52f. 
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4.2.1 Sammanställning av resultat för försvarsbeslut 2015 

Variabler: Indikatorfrågor: Variabelvärde:  

Omständigheter i 

form av hot 

- Förekommer beskrivningar av de faktiska eller 

upplevda omständigheterna som staten 

uppfattar som hot för det militära försvaret? 

Förekommer 

indirekt 

Omständigheter i 

form av 

möjligheter 

- Förekommer beskrivningar av de faktiska eller 

upplevda omständigheterna som staten 

uppfattar som möjligheter för det militära 

försvaret? 

Förekommer 

omfattande 

Mål - Förekommer beskrivningar av statens 

målsättningar för det militära försvaret? 

Förekommer 

enstaka 

Handlingsalternativ - Förekommer beskrivningar av de faktiska eller 

upplevda handlingsalternativ vilka finns 

tillgängliga för det militära försvaret för att lösa 

problemet (nå målet)? 

Förekommer 

indirekt 

Konsekvenser - Förekommer beskrivningar av de faktiska eller 

upplevda konsekvenser de olika 

handlingsalternativen resulterar i för det 

militära försvaret? 

Förekommer 

inte 

Val - Förekommer beskrivningar av statens bästa 

alternativ för det militära försvaret utifrån de 

rådande förutsättningar? 

Förekommer 

enstaka 

 

Det förekommer indirekt beskrivningar av omständigheter vilka tolkas vara hot gentemot det 

militära försvaret. Exempel på detta är de tematiska hoten. Utöver de tematiska hoten ansågs 

Ryssland utgöra ett hot mot Europas säkerhetsordning men inte mot Sverige. Samt att det 

förkommer flertalet beskrivningar om en osäkrare omvärld vilket resulterar i att ett 

angreppshot mot Sverige inte kan uteslutas. 

Omständigheter i form av möjligheter förekommer det omfattande beskrivningar för. 

Samarbeten med diverse länder och organisationer förekommer som möjligheter för bland 

annat utveckling av det militära försvarets förmåga med även en möjlighet att bidra till att 

verka gentemot det osäkrare omvärldsläget. 

Det förekommer enstaka beskrivningar av statens mål med det militära försvaret då det enbart 

förekommer ett mål med det militära försvaret. 
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Det förekommer indirekt beskrivningar av statens handlingsalternativ. Det är 

Försvarsmaktens uppgifter vilka tolkas i enlighet med resonemanget kring att de bör lösas 

vilket innebär att de indirekt är handlingsalternativ. 

Det förekommer inte beskrivningar av konsekvenser för de olika handlingsalternativen i 

försvarsbeslutet. 

Det förekommer enstaka beskrivningar om de bästa alternativen till val, då det enbart 

förekommer en beskrivning och det är den beslutade. 
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4.3 Sammanställning av resultat för analys av försvarsbeslut 2009 och 2015 

Variabler: Indikatorfrågor: Försvarsbeslut 

2009 

Försvarsbeslut 

2015  

Omständigheter i 

form av hot 

- Förekommer beskrivningar av de 

faktiska eller upplevda 

omständigheterna som staten 

uppfattar som hot för det militära 

försvaret? 

Förekommer 

enstaka 

Förekommer 

indirekt 

Omständigheter i 

form av möjligheter 

- Förekommer beskrivningar av de 

faktiska eller upplevda 

omständigheterna som staten 

uppfattar som möjligheter för det 

militära försvaret? 

Förekommer 

indirekt 

Förekommer 

omfattande 

Mål - Förekommer beskrivningar av 

statens målsättningar för det 

militära försvaret? 

Förekommer 

enstaka 

Förekommer 

enstaka 

Handlingsalternativ - Förekommer beskrivningar av de 

faktiska eller upplevda 

handlingsalternativ vilka finns 

tillgängliga för det militära 

försvaret för att lösa problemet 

(nå målet)? 

Förekommer 

indirekt 

Förekommer 

indirekt 

Konsekvenser - Förekommer beskrivningar av de 

faktiska eller upplevda 

konsekvenser de olika 

handlingsalternativen resulterar i 

för det militära försvaret? 

Förekommer 

inte 

Förekommer 

inte 

Val - Förekommer beskrivningar av 

statens bästa alternativ för det 

militära försvaret utifrån de 

rådande förutsättningar? 

Förekommer 

enstaka 

Förekommer 

enstaka 
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Det förekommer enstaka respektive indirekt beskrivningar i försvarsbesluten att det råder ett 

hot mot det militära försvaret i Sverige. Det förekommer beskrivningar om generella och 

tematisk hot. Dessa hot är terrorism, hot mot IT-samhället, klimatpåverkan och 

miljökatastrofer. De generella och tematiska hoten föreligger mot hela Sverige, där det 

militära försvaret inom ramen för samhället behöver bidra för att lösa delar av dessa hot. 

Således tolkas de indirekt utgöra ett hot mot det militära försvaret i Sverige. 

Ryssland är av stort intresse i de båda försvarsbesluten. Ryssland beskrivs i försvarsbeslut 

2009 inte utgöra ett hot mot Sverige eller EU, men har försatt den europeiska 

säkerhetsordningen i en kris. Även i försvarsbeslut 2015 uttalas Ryssland inte vara ett hot mot 

Sverige men däremot ett hot mot den europeiska säkerhetsordningen. Det förekommer 

beskrivningar om ett osäkrare omvärldsläge, där ett eventuellt händelseförlopp skulle kunna 

komma att utgöra ett hot mot Sverige vilket behöver hanteras med det militära försvaret. Det 

osäkrare omvärldsläget härleds i båda försvarsbesluten återkommande till Ryssland. Därav 

förekommer det indirekt beskrivningar av hot mot det militära försvaret i Sverige. 

En återkommande möjlighet i båda försvarsbesluten är samarbeten. I försvarsbeslut 2009 

förekommer indirekt beskrivningar att samarbeten anses utgöra en möjlighet. I försvarsbeslut 

2015 förekommer omfattande beskrivningar om hur och varför samarbeten och militära 

samarbeten med olika aktörer skulle utgöra en möjlighet för det militära försvaret. Samarbetet 

med Finland och Nato framhålls som centralt och vitalt. 

Med utgångspunkt i försvarsbeslutens egna förutsättningar i form av hot och möjligheter har 

därefter ett mål presenterats och förtydligats. Således förekommer enstaka beskrivningar av 

mål i de båda försvarsbesluten.  

För att uppnå målet har Försvarsmakten tilldelats uppgifter. Uppgifterna bör lösas vilket 

indirekt tolkas vara handlingsalternativ. Därav förekommer indirekt beskrivningar av 

handlingsalternativ i de båda försvarsbesluten. 

Det förekommer inte i något av försvarsbesluten beskrivningar om konsekvenser för 

handlingsalternativen.  

Det förekommer enstaka beskrivningar av alternativ i de båda försvarsbesluten då det enbart 

förekommer ett alternativ och det är det som är det slutgiltiga valet. 
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5. Avslutning 

5.1 Svaret på forskningsfrågan 

Forskningsfrågan löd:  

Hur kan drivkrafterna till inriktningen av svensk militärstrategi i försvarsbeslut 2009 och 

2015 förklaras utifrån Graham Allison och Philip Zelikows rationella modell? 

Då inte alla variabler förekommer i empirin kan den rationella modellen inte till fullo förklara 

drivkrafterna till inriktningen av svensk militärstrategi. Den huvudsakliga anledningen till 

detta är att det inte förekommer konsekvensbeskrivningar av handlingsalternativen 

(uppgifterna). 

Två drivkrafter har kunnat identifieras. Den första är en stark vilja till huvudsakligen militära 

samarbeten med flertalet andra länder och organisationer där samarbetet med Finland och 

Nato framhålls som centralt och vitalt för det svenska militära försvaret. Den andra 

drivkraften är det osäkrare omvärldsläget vilket till huvudsak motiveras och härleds till 

Rysslands agerande och beteende. 

 

5.2 Diskussion om resultatet av analysen 

Enligt den rationella modellen är det omständigheter i form av hot och eller möjligheter vilka 

föranleder att ett beslut behöver fattas. Men då det inte föreligger en kris- eller krigssituation 

utan en fredssituation vid tidpunkten när de båda försvarsbesluten skall fattas, förekommer 

enstaka eller indirekt beskrivningar om vilka hot som föreligger för det militära försvaret i 

Sverige. Det förekommer flertalet beskrivningar om utmaningar, eventuellt kommande hot 

och en osäker omvärld där Ryssland beskrivs som ett orosmoment och ett hot mot den 

europeiska säkerhetsordningen. Flertalet av de åtgärder vilka beskrivs för det svenska militära 

försvaret härleds till Rysslands agerande. Ett exempel på detta är i försvarsbeslut 2009 då 

regeringen ville att det svenska militära försvaret skulle vara tillgängligt och insatsberett 

vilket indirekt kan härledas till Rysslands snabbinsatta styrkor i Georgien 2008. En av de två 

identifierade drivkrafterna är därför det osäkrare omvärldsläget vilket huvudsakligen härleds 

till Ryssland. En notering är att formuleringen i försvarsbeslut 2015 är tydligare i relation till 

det osäkrare omvärldsläget vilket även visas på i förtydligandet av målet och 

handlingsalternativen (uppgifterna), där det nationella fokuset blir tydligare. Exempel på detta 
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är att det står skrivet under målet med det militära försvaret och i Försvarsmaktens uppgifter 

att det militära försvaret ska kunna ”…försvara Sverige mot incidenter och väpnat 

angrepp…”145 En sådan formulering förekom inte i försvarsbeslut 2009.  

Beskrivningar av möjligheter förekommer i båda försvarsbesluten, indirekt i det ena och 

omfattande i det andra. Samarbeten och främst militära samarbeten med andra länder och 

organisationer anses utgöra möjligheter för att utveckla den svenska militära försvarets 

förmåga. Men samarbeten är även en möjlighet för det svenska militära försvaret att bidra till 

att motverka det osäkrare omvärldsläget. Militära samarbeten är således den andra 

identifierade drivkraften, där samarbetet med Nato och Finland anses vara centrala och vitala 

för det militära försvaret i Sverige. 

Beskrivningar av mål, handlingsalternativ och val förekommer i varierande grad i de båda 

försvarsbesluten. Om det är det ”bästa” alternativet vilket har blivit valt är dock svårt att 

fastslå inom ramen för uppsatsen och det krävs således mer forskning samt en definition om 

vad som är ”bästa” alternativet. Men om det har förekommit andra alternativ till val, så 

förekommer det inte i försvarsbesluten då det enbart förekommer ett alternativ till val i 

respektive försvarsbeslut. Det vill säga ett mål för det svenska militära försvaret med 

tillhörande handlingsalternativ (uppgifter). För att säkerställa att det är det bästa alternativet 

som blivit valt behövs en definition av ”bästa” samt ett bredare empiriunderlag vilket visar 

om det har förekommit ytterligare alternativ till val. 

Bristen på beskrivningar av konsekvenser till handlingsalternativen i de båda försvarsbesluten 

är den huvudsakliga orsaken till att den rationella modellen inte kan svara till fullo på 

forskningsfrågan. En anledning till att det inte förekommer konsekvensbeskrivningar är 

eventuellt för att det inte behöver bli några konsekvenser av handlingsalternativen 

(uppgifterna) i fredstid då det inte förekommer direkta hot. Analysen visar på att det 

förekommer huvudsakligen indirekta beskrivningar av hot i de båda försvarsbesluten, och 

någon enstaka i försvarsbeslut 2009. Handlingsalternativen (uppgifterna) skapas för att kunna 

motverka dessa hoten. Det leder till att handlingsalternativen inte får konsekvenser förens ett 

av de hoten de är satta till att möta faktiskt uppstår och först då går det att analysera 

konsekvenser. De enda konsekvenserna som bör förekomma till följd av handlingsalternativen 

(uppgifterna) i försvarsbesluten torde vara de vilka Försvarsmakten uppger att det är. Det är 

dock rena spekulationer och inget som förekommer i försvarsbesluten. 

                                                           
145 Regeringens proposition 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning–Sveriges försvar 2016–2020. 52f. 
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Forskningsfrågan är inte helt besvarad. Syftet med uppsatsen, vilket var att undersöka 

drivkrafter till inriktning av svensk militärstrategi i försvarsbeslut 2009 och 2015 utifrån 

beslutsteori, är däremot uppfyllt. Till den tidigare forskningen har, även om det inte var 

huvudsyftet, ytterligare teoretiska ramverk tillförts i ett försök att förklara de beskrivna 

drivkrafterna till inriktningen av svensk militärstrategi. Forskningsluckan vilket identifierades 

kan inte påstås vara uppfylld. Men en beslutsteori i form av en rationell modell samt 

forskning med utgångspunkt i enbart försvarsbeslut 2009 och 2015 har tillförts forskningen.  

En av två drivkrafter vilket identifierades i denna uppsats, det osäkrare omvärldsläget som 

huvudsakligen motiveras med Rysslands agerande, kan vara relaterat till Arita Holmbergs 

resultat vilket visade på att demilitariseringsprocessen i Sverige åtminstone sedan 2013 har 

börjat bli ifrågasatt. Drivkraften kan därför vara en anledning till att det militära försvaret i 

Sverige har ökat den nationella fokuseringen och att demilitariseringsprocessen har börjat 

ifrågasättas. Magnus Christianssons och Mike Winnerstig analyserade solidaritetsbegreppet 

respektive samarbeten. Både solidaritetsförklaringen samt samarbeten och huvudsakligen 

militära samarbeten med olika aktörer har varit en av de främsta drivkrafterna vilket resultatet 

av uppsatsen visar på. Slutligen har uppsatsen testat det Gyllensporre men även Olof Kronvall 

och Magnus Petersson föreslog vilket var att det kunde finnas ytterligare förklaringsfaktorer 

och drivkrafter till svensk militärstrategi. 

 

5.3 Slutsatser 

Uppsatsens slutsatser är att bristen på konsekvensbeskrivningar av handlingsalternativen 

resulterar i att den rationella modellen inte anses till fullo kunna förklara drivkrafter till 

inriktning av svensk militärstrategi. Två drivkrafter har identifierats vilka är en vilja till främst 

militära samarbeten med flertalet andra länder och organisationer där samarbetet med Finland 

och Nato framhålls som centralt och vitalt för det militära försvaret. Den andra drivkraften är 

det osäkrare omvärldsläget vilket till huvudsak motiveras och härleds till Rysslands agerande 

och beteende. 
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5.4 Diskussion om uppsatsens delar 

5.4.1 Teori 

Resultatet visar att den rationella modellen inte till fullo kunde förklara drivkrafterna till 

inriktningen av svensk militärstrategi. Allison och Zelikow utvecklade tre analysmodeller för 

att analysera ett beslut. Om två eller alla tre modeller använts hade möjligen fler drivkrafter 

till inriktningen av svensk militärstrategi identifierats. Om fler analysmodeller använts hade 

den teoretiska triangulering som skapats kunna leda till ett annat resultat. 

Ytterligare en möjlig orsak till att teorin inte till fullo kan förklara drivkrafterna kan vara för 

att teorin är utvecklad för att analysera ett pågående krisscenario i form av Kubakrisen. Den är 

inte framtagen för att analysera ett beslut fattat i fredstid utan föreliggande hot som leder till 

ett mål med handlingsalternativ och möjliga konsekvenser. Teorin och modellen är utvecklad 

för att analysera ett krisscenario och en pågående konflikt. Detta uppenbarades i analysen då 

det inte förekommer några beskrivningar av konsekvenser med de olika handlingsalternativen 

(uppgifterna). Vilket i enlighet med resonemanget i diskussionen av analysen kan bero på att 

det inte behöver bli några konsekvenser av handlingsalternativen (uppgifterna) förens ett av 

de möjliga hoten uppstår. 

 

5.4.2 Forskningsdesign 

Uppsatsen hade för avsikt att vara teorikonsumerande. Dock har uppsatsen i viss mån varit 

teoriprövande och teoriutvecklande. Under operationaliseringen har teorin blivit anpassad i 

syfte att vara applicerbar i undersökningen, vilket kan gå att argumentera för en 

teoriutveckling. Avsikten med uppsatsen är inte att teoriutveckla och även om teorin 

operationaliseras och ett analysverktyg framställs, så härstammar analysverktyget med stor 

utgångspunkt i den redan befintliga teorin. Varav det inte sker en teoriutveckling utan enbart 

en operationalisering och anpassning av teorin för att kunna vara applicerbar på de valda 

fallen. 

Det går även argumentera för att uppsatsen är teoriprövande och inte teorikonsumerande då 

det är en teori vilket har försökt förklara drivkrafterna i fallen. Skillnaden mellan 

teoriprövande och teorikonsumerande är dock ringa enligt Metodpraktikan och handlar 



Richard Löfgren 2019-05-07  

OP 16–19 

Sida 42 av 47 

 

huvudsakligen om motiveringen av uppsatsen.146 Uppsatsen syftade inte till att sätta teorin i 

centrum utan fallen, det vill säga försvarsbesluten avsågs vara i centrum. Med utgångspunkt i 

försvarsbesluten identifiera drivkrafter vilka kan förklara utfallet av försvarsbesluten, det vill 

säga inriktningen av svensk militärstrategi. Varav den tidigare forskningen är relaterad till 

artiklar vilka undersöker drivkrafter till svensk militärstrategi utifrån olika infallsvinklar 

istället för att presentera tidigare forskning och kritik gentemot Essence of decision. 

Ytterligare en skillnad mellan teoriprövande och teorikonsumerande studier är behovet av 

generaliserbarhet på resultatet. En teoriprövande studie har ett behov av att kunna generalisera 

resultatet på andra fall än det valda i syfte att kunna stärka teorin.147 En teorikonsumerande 

studie har inte det behovet, då det är resultatet för de valda fallen vilket är i fokus.148 Det är 

även inte möjligt att generalisera på andra fall då uppsatsen har använt fullt urval det vill säga 

försvarsbeslut 2009 och 2015. 

Resultatet av en teorikonsumerande studie blir indirekt även en teoriprövande studie. 

Anledningen till detta är att även om huvudsyftet inte nödvändigtvis är att pröva teorin, så blir 

den prövad ändå och en del av resultatet kan komma att återkoppla till förtroendet för 

teorin.149 Detta medförde att en diskussion fördes i uppsatsen, även om inte det var 

huvudsyftet, kring teorin och att den inte till fullo kunde förklara de beskrivna drivkrafterna 

till inriktningen av svensk militärstrategi. 

 

5.4.3 Metod 

Efter genomförd analys är slutsatsen att den valda metoden var den lämpligaste utifrån 

uppsatsens förutsättningar. Även om det förekom kvantitativa inslag i variabelvärdesschemat 

genomfördes analysen kvalitativt och slutsatserna och resultatet som presenterades var 

kvalitativt. Det vill säga det fördes ett resonemang och diskussioner utifrån det resultatet 

analysverktyget ledde fram till och inget kvantitativt resultat eller kvantitativa slutsatser 

presenterades.  

Metodvalet i form av en kvalitativ textanalys anses ej ha påverkat att teorin inte till fullo 

kunde förklara de beskrivna drivkrafterna till inriktningen av svensk militärstrategi. Dock 

kunde kompletterande metoder i insamling av empiri bidragit till att resultatet av analysen 

                                                           
146 Esaiasson, et al. Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 42f. 
147 Ibid., 89. 
148 Ibid., 89f. 
149 Ibid., 42f. 
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blivit en annan. Om empiriunderlaget breddats genom att nyttja intervjuer, hade möjligen 

tydliga konsekvenser av handlingsalternativen uppenbarats, eller alternativa mål vilka fanns 

tillgängliga under processen vilket ledde fram till försvarsbesluten. En svårighet rörande 

intervjuer är dock vem eller vilka som ska intervjuas för att kunna bidra med relevant empiri. 

Ytterligare en möjlighet för att bredda empiriunderlaget hade varit att delge enkäter till ovan 

tänkta intervjupersoner. Nackdelar och svårigheter med enkäter är liknande de för intervjuer, 

det vill säga komma i kontakt med rätt individer och få relevant empiri. Diskursanalys ansågs 

inte heller möjlig att använda som metod då empirin enbart utgjordes av två försvarsbeslut. 

Om diskursanalys använts hade det i likhet med intervjuer och enkäter krävt ett bredare 

empiriunderlag samt en annan inriktning på arbetet. 

 

5.4.4 Empiri  

Försvarsbesluten är resultatet av en lång process innehållande bland annat 

försvarsberedningens och Försvarsmaktens rapporter samt rekommendationer, politiska 

partiers viljor och förhandlingar.150 Det som inte framgår i försvarsbesluten är alternativa 

målsättningar och därmed alternativa handlingsalternativ samt konsekvenser av dessa. 

Beskrivningar av möjligheter och hot förekommer från indirekt till omfattande. En orsak till 

att den rationella modellen inte till fullo kunde förklara inriktningen är att empirin kan ha varit 

för smal. Ett bredare empiriunderlag hade kunnat bidra till ett annat resultat. Om empirin 

breddats och även utgjorts av Försvarsmaktens rapporter och försvarsberedningens rapporter, 

men även rapporter kring försvarsberedningens tillvägagångssätt och arbetssätt hade möjligen 

alternativa målsättningar och därmed alternativa handlingsalternativ och konsekvenser av 

handlingsalternativen uppenbarat sig. Det hade möjligen resulterat i att den rationella 

modellen till fullo hade kunnat förklara drivkrafterna till inriktningen av svensk 

militärstrategi. Dock medför nyttjandet av olika sorters empiriska källor konsekvenser i sig, 

vilket en eventuell forskare behöver ta i beaktande. 

 

                                                           
150 Regeringens proposition 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning–Sveriges försvar 2016–2020. 6. 
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5.4.5 Operationalisering 

Under operationaliseringen tolkades den tredje analysfrågan Allison och Zelikow föreslog. 

Tolkningen var att problemet ansågs löst när målet var uppnått. Problemet tolkades vara hot 

och eller möjligheter vilket det sätts upp ett mål gentemot för att lösa. Problemet blir därav 

löst när målet är uppnått. Handlingsalternativen beskriver därför hur målet ska nås och inget 

annat. Efter genomförd analys anses inte den tolkningen ha påverkat resultatet i negativ 

bemärkelse. Det förekommer beskrivningar av mål i de båda försvarsbesluten, och de är 

skapade i syfte att lösa de enligt försvarsbesluten föreliggande problemen, vilket bland annat 

innebär att möta det omvärldsläge och utmaningar vilka föreligger. Således är de 

handlingsalternativ (uppgifter) vilka förekommer indirekt i försvarsbesluten, 

handlingsalternativ för att nå målet och det vill säga lösa problemet. Slutsatsen av 

resonemanget är att om handlingsalternativen finns tillgängliga för att lösa problemet eller nå 

målet är irrelevant då det i denna uppsats tolkas utgöra samma sak. 

Vid skapandet av analysverktyget nyttjades inte Allison och Zelikows föreslagna analysfrågor 

utan de omformulerades till indikatorfrågor. Anledningen till detta är att det annars inte hade 

varit möjligt att mäta förekomsten av variablerna. Argument för att så är fallet är att det inte 

finns något angivet variabelvärdesschema i den rationella modellen utan slutsatser hade blivit 

dragna utifrån diskussioner kring de föreslagna analysfrågorna. Det hade i sin tur kunnat 

resultera i lägre reliabilitet för ”analysverktyget” men även sänkt den interna validiteten. Detta 

på grund av slutsatserna vilka hade blivit presenterade kan skifta från fall till fall och det blir 

svårt att reproducera undersökningen och nå samma slutsatser.151 Således hade även 

resultatvaliditeten nedgått. För att motverka detta skapades ett analysverktyg med 

utgångspunkt i de extraherade variablerna och analysfrågorna samt att ett 

variabelvärdesschema skapades och tolkades. Variabelvärdesschemat bidrar bland annat till 

reliabiliteten då det skapas likformighet i hur förekomsten av de extraherade variablerna mäts. 

Samt att då analysverktyget framställs utifrån de extraherade variablerna och analysfrågorna 

utan stora omskrivningar bidrar även det till god begreppsvaliditet då indikatorfrågorna och 

variablerna är nära anknutna till teorin.152 

 

                                                           
151 Esaiasson, et al. Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 58f. 
152 Ibid. 
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5.5 Relevans för yrkesutövningen 

Resultatets relevans för yrkesutövningen går främst härleda till ökad kunskapsuppbyggnad 

kring det valda ämnet inom ramen för krigsvetenskap. Det är av vikt för yrkesrelevansen och 

officersyrket att öka den krigsvetenskapliga kunskapen vilket kan komma att bidra till 

framtida utbildning av officerare, vilka utgör kärnan i Försvarsmakten. Därav blir denna 

uppsats, vilket undersöker beskrivna drivkrafter till inriktning av svensk militärstrategi ett led 

i detta. Det är även av vikt för den samlade officerskåren att förstå drivkrafter till inriktning av 

svensk militärstrategi, då militärstrategin ligger till grund för den verksamhet Försvarsmakten 

genomför dagligen. Exempelvis om det svenska försvaret ska inriktas på internationella 

insatser eller om försvaret ska inriktas på att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp och 

således öva för det. Denna verksamhet tar sin utgångspunkt i den svenska militärstrategin 

varav förståelsen för drivkrafterna till militärstrategin blir relevanta att undersöka för 

yrkesutövningens räkning. 

 

5.6 Förslag på vidare forskning 

Utifrån diskussionen av resultatet framkom att en av de möjliga orsakerna till att den 

rationella modellen inte till fullo kunde förklara de beskrivna drivkrafterna kan ha varit på 

grund av empirin. Om empirin även utgjorts av Försvarsmaktens rapporter samt utvärderingar 

och försvarsberedningens rapporter vilka delges löpande under försvarsbeslutsperioden, hade 

kanske alternativa mål, handlingsalternativ men framförallt konsekvenser av 

handlingsalternativen framgått. Då hade kanske den rationella modellen kunnat förklara och 

identifiera ytterligare drivkrafter till inriktningen av svensk militärstrategi. Ett av förslagen på 

vidare forskning är därför att använda den rationella modellen men på ett större och bredare 

empiriunderlag enligt resonemanget ovan. 

Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att nyttja en av de andra analysmodellerna 

Allison och Zelikow utvecklat. Detta hade kunnat ge en teoretisk triangulering av fallen i 

fråga. Exempelvis applicera den statligt politiska modellen på partipolitiska valmanifest samt 

riksdagsanteckningar för att kunna utröna drivkrafter till inriktningen av svensk militärstrategi 

i relation till försvarsbeslut 2009 och 2015. En sådan analys skulle möjligen resultera i andra 

drivkrafter än vad den rationella modellen kunnat frambringa samt bidra med ytterligare 

förklaringar om drivkrafter till inriktningen av svensk militärstrategi. 
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