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   Reformeringen av försvarsmakten - på vilka grunder? 

 

  

- En fallstudie av Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska utveckling under åren 1999 - 2009         

 

 

Sammanfattning: 

 

Undersökningen är en fallstudie av de uttalade motiven för reformeringen av den svenska 

Försvarsmakten under åren 1999-2009, med nedslag i tre försvarspropositioner.  

Syftet med denna undersökning har varit att analysera de svenska regeringarnas argumentation 

för den försvarsreform som successivt genomförts under 2000-talet. 

Detta har studerats med fokus på en förändrad hotbild och förändrad inställning till 

multilateralt försvarssamarbete genom två olika teorier, det vidgade säkerhetsbegreppet och 

Pooling and Sharing. 

Resultatet visar att influenserna av teorierna har ökat, vilket kan förklara delar av 

reformeringen av försvarspolitiken. 

Nyckelord: Reformering, Förändrad hotbild, Det vidgade säkerhetsbegreppet, Multilateralt 

försvarssamarbete, Pooling and Sharing, 

Antal ord: 12894 
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Akronymer och förkortningar 

 

 

CFSP   Common Foreign and Security Policy 

Sve: GUSP   Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik 

 

CSDP   Common Security and Defence Policy 

tidigare ESDP  European Security and Defence Policy 

Sve: GSFP    Gemensam säkerhets- och försvarspolitik 

tidigare ESFP   Europeisk säkerhets- och försvarspolitik 

 

 

NORDEFCO   Nordic Defence Cooperation 

 

IGO   Intergovernmental Organization 

 

PFP Partnership for Peace  

Sve: PFF   Partnerskap För Fred 

 

FN   Förenta Nationerna 

NATO   North Atlantic Treaty Organization 
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1. INLEDNING 

1.1. BAKGRUND  

Under det kalla kriget baserades Sveriges säkerhetspolitik på alliansfrihet i fredstid i syfte att 

vara neutralt i händelse av krig.
1
 Försvaret utgjordes av ett stort och tungt invasionsförsvar 

med värnplikt som rekryteringsgrund. Idag är Försvarsmakten ett litet men rörligt försvar med 

anställda soldater.
2
 

 

Med Ett användbart försvar från 2009 som senaste produkt ur en lång process, har det sedan 

Sveriges EU-inträde 1995 skett följande ändringar: 

 

 Värnplikten är idag ersatt av ett yrkesförsvar, av regeringen benämnt frivilligförsvar. 

 Politisk alliansfrihet existerar inte längre då vi är EU-medlemmar och har skrivit under 

en solidaritetsförklaring,
3
 vilken omfattar militärt stöd till andra länder i kris.  

 Territorialförsvaret har övergått till ett insatsförsvar, kallat expeditionskårsförsvar av 

vissa
4
, vilket genom expeditionär förmåga ska kunna värna Sverige och Sveriges 

intressen både i Sverige, i närområdet samt utanför närområdet.
5
 

 

1.2. PROBLEMFORMULERING 

I många länder i Europa har det kalla krigets slut inneburit nya säkerhetspolitiska mål i 

kombination med en vidgning av säkerhetsbegreppet där de nya målen möts med nya 

metoder, däribland multilaterala försvarssamarbeten. För stater som tidigare fört en alliansfri 

politik innebär dessa nya gemensamma säkerhetspolitiska målsättningar och multilaterala 

samarbetstrender en särskilt stor utmaning eftersom man traditionellt grundat sin politik på 

olika former av nationella försvarslösningar. Det är därför intressant att se hur svenska 

regeringar motiverat den reformprocess som kulminerade med försvarspropositionen Ett 

användbart försvar och hur de svenska försvarsreformerna kopplas samman med frågor om 

nya säkerhetspolitiska målsättningar, hotuppfattningar och samarbetsstrategier. 

 

                                                 
1
 Agrell, Wilhelm 2000. sid. 164, 270 

2
 Dalsjö, Robert i Engelbrekt och Ångström 2010. sid. 62  

3
 Den svenska solidaritetsförklaringen, Regeringen, 2009 

4
 Petersson, Magnus i Engelbrekt och Ångström 2010. sid. 148 

5
 Regeringens Proposition 2008/09:140, Ett användbart försvar. sid. 35 
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Sverige är med ungefär 200 års fred i kombination med neutralitetspolitik
6
 intressant att 

studera då det i relation till vår historia genomförts mycket stora reformer under väldigt kort 

tid de senaste åren.
 7

 

Huruvida reformen av det svenska försvaret omfattar en förändring av de säkerhetspolitiska 

målen och nya metoder för att möta dessa bör undersökas då försvarspropositionen Ett 

användbart försvar från 2009 utgör det senaste och sista steget i en reformprocess som pågått 

sedan 1990-talet.  

Det är nu möjligt att studera en längre gången process av reformeringen än vad delar av den 

tidigare forskningen på området omfattat och på detta sätt kan undersökningen bidra till 

tidigare forskning om förändringar av svensk försvars- och säkerhetspolitik efter kalla krigets 

slut. I undersökningen analyseras samtliga försvarspropositioner under 2000-talet. Att Sverige 

intensifierar samarbetet med EU med en solidaritetsförklaring som inte besvarats trots att 

stödet för transformeringen anses lågt bland såväl experter, personal i försvarsmakten, som 

hos folket,
8
 utgör ytterligare ett skäl till att det är intressant att studera de officiellt uttalade 

motiven för den svenska försvarsreformen.  

1.3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna undersökning är att analysera de svenska regeringarnas argumentation för 

den försvarsreform som successivt genomförts under 2000-talet. Av särskilt intresse för 

undersökningen är förändringar avseende säkerhetspolitiska mål, hotuppfattningar och nya 

försvarspolitiska samarbetsstrategier, vilka kan bidra till det krigsvetenskapliga studiet av 

försvars- och säkerhetspolitik. 

Undersökningens abstraktionsnivå kommer att vara på nationell nivå och den kommer att 

omfatta den försvars- och säkerhetspolitiska arenan då de i och med solidaritetsförklaringens 

plats i inriktningspropositionen Ett användbart försvar knyts ihop.
9
 

Den frågeställning som författaren avser att svara på med undersökningen är: 

Hur motiveras reformen av den Svenska Försvarsmakten i tre 

försvarspropositioner under åren 1999- 2009?  

- Vilken roll har en förändrad hotuppfattning haft? 

- Vilken roll har en förändrad inställning till multilateralt försvarssamarbete 

haft? 

                                                 
6
 Haldén, Eva 2007. sid. 35 

7
 Engelbrekt, Kjell i Engelbrekt och Ångström 2010. sid. 9,10 

8
 Petersson, Magnus i Engelbrekt och Ångström 2010. sid. 164 

9
 Hugemark, Bo 2011. sid. 34 
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Frågeställningen kommer att studeras med fokus på en förändrad hotbild samt skillnader i 

inställningen till multilateralt försvarssamarbete med utgångspunkt ur Köpenhamnsskolans 

teori om det vidgade säkerhetsbegreppet och Matlary och Valaseks koncept om Pooling and 

Sharing, då det föreligger en relevans i att undersöka hur dessa teorier och koncept kan 

förklara delar av reformeringen, då reformeringar i andra europeiska länder enligt Matlary har 

haft karaktär av dessa synsätt.  

Teorierna kommer att förklaras närmare i kapitel 2 då det krävs en förförståelse för dessa för 

att tillgodogöra sig den analys som genomförs under kapitel 5. 

 

1.4. EMPIRISKT MATERIAL, AVGRÄNSNING, OCH METOD  

De data som används för studien omfattar officiella dokument i egenskap av 

försvarspropositioner under åren 1999-2009. Försvarspropositionerna är primärkällan för data 

som analyseras i undersökningen, men inte direkt styrande för myndigheten Försvarsmakten. 

Eftersom försvarspropositionerna ligger till grund för försvarsbeslut och regleringsbrev som 

styr hur myndigheten skall fungera, har de ansetts vara rätt analysenheter för undersökningen. 

Undersökningen kommer att omfatta följande försvarspropositioner: 

 

 Det nya försvaret 1999/2000:30 

 Vårt framtida försvar 2004/05:05 

 Ett användbart försvar 2008/09:140 

 

Författaren har valt dessa tre nedslag då de tidsmässigt är mycket relevanta för att undersöka 

reformeringen. Intresseväckande är även den skiftande omvärldskontexten under tidsperioden 

för reformeringen av Försvarsmakten, vilken bör ha påverkat det globala säkerhetspolitiska 

klimatet under processens gång.  

Ett användbart försvar
10

 är den nyaste försvarspropositionen. Tidigare försvarspropositioner 

som Vårt framtida försvar
11

 samt Det nya försvaret
 12

 kan berätta om vägen fram till var vi är 

idag. 

 

                                                 
10

 Regeringens Proposition 2008/09:140 
11

 Regeringens Proposition 2004/05:05 
12

 Regeringens Proposition 1999/2000:30  
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I försvarspropositionen Det nya försvaret avgränsas undersökningen till de centrala delar som 

är relevanta för undersökningen, se fotnot
13

. Notera att innehållsförteckningen i 

försvarspropositionen inte stämmer med dess rubriker. Jag har valt att utesluta den felaktiga 

innehållsförteckningen i min avgränsning och referera till numreringen på de kapitel som står 

i anslutning till respektive rubrik i försvarspropositionen istället.  

I försvarspropositionen Vårt framtida försvar avgränsas undersökningen till kapitel enligt 

fotnot.
14

  

I försvarspropositionen Ett användbart försvar avgränsas undersökningen till kapitel enligt 

fotnot.
15

 

Denna avgränsning i materialet kan tillåtas då relevant data för undersökningen återfinns i det 

inledande sammanfattande kapitlet samt i det säkerhetspolitiska innehållet i 

försvarspropositionerna. Då dispositionen inte är identisk i de olika försvarspropositionerna 

återfinns dessa avsnitt under olika kapitel med olika namn beroende på vilken 

försvarsproposition som undersöks, med olika kapitelavgränsningar som följd.  

 

Att försvarspropositionerna skiljer sig avseende innehåll har inneburit en begränsning i 

analysen av materialet avseende olika områden då det är de uttalade motiven som analyseras, 

varför det måste vara tydligt vad som är en uttalad inriktning. Den sista försvarspropositionen 

uttrycker säkerhetspolitiska mål på samma sätt som den uttrycker försvarspolitiska mål. 

Tidigare försvarspropositioner är inte utformade så, vilket kan leda till att reliabiliteten i 

jämförelsen mellan de olika försvarspropositionernas säkerhetspolitiska mål blir lidande ifall 

författaren åtar sig att bryta ned de säkerhetspolitiska målen efter eget tycke för att kunna 

genomföra en analys.  

Undersökningen kommer att omfatta såväl den försvarspolitiska arenan men även den 

säkerhetspolitiska då författaren inte ser ett syfte med en avgränsning mellan områdena då de 

knutits ihop till ett område i Ett användbart försvar. Åtskillnaden av vad som är 

säkerhetspolitik och vad som är försvarspolitik är inte lika tydlig i äldre försvarspropositioner 

som i nyare. 

För att kunna besvara den aktuella frågeställningen som endast berör uttalade motiv för 

reformeringen, anser författaren det ej vara intressant att studera policyprocesser, förd politik 

                                                 
13

 (”Propositionens huvudsakliga innehåll”, kapitel: 2.1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.) 
14

 (”Propositionens huvudsakliga innehåll”, kapitel: 4, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.1.1, 6.2, 6.2.1,6.2.2, 7.6.) 
15

  (Kapitel: 1-5.3.) 
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under perioden eller den allmänna opinionens eller andra aktörers uppfattning om 

reformeringen. 

 

Det skulle dock i ett senare skede vara intressant att bredda undersökningen med de 

avgränsningar som författaren har valt att utesluta till förmån för en till omfattningen 

hanterbar undersökning. De områden som identifieras särskilt relevanta att införliva i 

undersökningen, men som inte är möjliga att studera här på grund av begränsat utrymme, 

kommer att föreslås för vidare forskning under kapitel 6.3. 

Metoden för undersökningen av materialet kommer att vara en kvalitativ innehållsanalys, 

vilket kommer att förklaras mer utförligt i kapitel 3 tillsammans med analysramverket. 

 

1.5. TIDIGARE FORSKNING  

Forskningen om Sverige och EU samt svensk säkerhetspolitik måste anses vara omfattande.  

Existerande litteratur som behandlar Sveriges säkerhetspolitiska positionering under 1900-

talet fram till EU-inträdet är viktig i syfte att skapa en grundläggande förståelse för hur vi 

kommit fram till var vi idag står försvars- och säkerhetspolitiskt, samt varför de senaste två 

decenniernas försvars och säkerhetspolitik kan anses vara kontroversiell. 

 

Litteratur som behandlar de senaste årens svenska försvars- och säkerhetspolitiska utveckling 

är Kjell Engelbrekts och Jan Ångströms bok ”Svensk säkerhetspolitik i Europa och 

omvärlden”, Bo Hugemarks ”till bröders hjälp” och Wilhelm Agrells bok ”Fred och 

Fruktan”.  

Litteraturen behandlar bland annat decennieskiftet mellan 1980- och 90-talet som omfattar det 

kalla krigets slut samt Sveriges EU-inträde 1995, vilka därmed bidrar till att skapa en 

förförståelse för den moderna säkerhets- och försvarspolitiken som föregått Sveriges 

reformering av Försvarsmakten de senaste åren.
 16

 

 

Eva Haldén, verksam som forskare vid Försvarshögskolan, är författare till de böcker som 

ligger närmast och därmed är viktigast för denna undersökning, närmare bestämt Försvaret 

och det vidgade säkerhetsbegreppet från 2001 och Den svåra konsten att reformera- från 

invasionsförsvar till insatsförsvar från 2007. Den förstnämnda behandlar den försvarsreform 

                                                 
16

 (Kalla krigets slut: Warszawapaktens och Sovjetunionens upplösning 1989 respektive 1991) 
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som ägde rum vid millennieskiftet genom att diskutera varför Sverige ska delta i 

internationella insatser och hur vi försvarar Sverige genom att vara med. Haldén inleder med 

att konstituera det vidgade säkerhetsbegreppet som ett av de mest radikala elementen för 

reformen, vartefter hon lyfter frågan om internationella insatser inom ramen för detta.
17

 Hon 

konstaterar att det som skall skyddas är mer abstrakt än själva territoriet och att endast 

framtiden kan utvisa om det är ett fungerande tillvägagångssätt.
18

 

Den andra boken behandlar Försvarsmaktens reformering i ett senare skede än den första och 

angränsar i vissa fall till den tidigare boken då även denna berör områden som innebörden av 

det försvunna invasionshotet. Den fokuserar även på hur politiker ser möjligheter till ett ökat 

politiskt-ekonomiskt handlingsutrymme i frånvaron av invasionshotet med minskade 

försvarsanslag som följd, samt möjligheterna (framförallt ekonomiska) med mellanstatliga 

försvarssamarbeten, men även dess komplexitet med kravet på en ensad syn på säkerhet som 

försvarssamarbeten medför.
19

 

Haldén undersöker dock reformen ur organisationsteoretiska perspektiv och klassificerar den 

med en hög svårighetsgrad efter olika faktorer.
 20

 Försvaret och det vidgade 

säkerhetsbegreppet kom före försvarspropositionen Vårt framtida försvar och Den svåra 

konsten att reformera- från invasionsförsvar till insatsförsvar kom innan Ett användbart 

försvar då den blev färdig år 2007, varför det är intressant att fortsätta undersöka reformen 

allteftersom processens pågår. 

1.6. DISPOSITION 

I kapitel 1 förklaras bakgrunden till dagens försvars- och säkerhetspolitiska läge, samt den 

forskning som omfattar angränsande områden till undersökningen. I kapitel 2 förklaras det 

teoretiska ramverket närmare, vilka läsaren bör ha en förförståelse av för att kunna 

tillgodogöra sig analysen. I kapitel 3 operationaliseras teorierna och bidrar till ett 

analysramverk. I kapitel 4 sker en presentation av empirin samt en löpande analys vilket följs 

av en sammanfattande analys i kapitel 5 enligt analysramverket. Slutsats redovisas i kapitel 6 

följt av en avslutande diskussion. 

  

                                                 
17

 Haldén, Eva 2001. sid. 2,4 
18

 Ibid. sid. 14 
19

 Haldén, Eva 2007. sid. 36-38 
20

 Ibid. sid. 223 
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2. TEORETISKT RAMVERK 

I det här kapitlet presenteras och förklaras delar av det säkerhetspolitiska studiets bakgrund, 

de teorier som används i undersökningen samt en begreppsdefinition för det vidgade 

säkerhetsbegreppet.  

2.1. TEORETISK BAKGRUND 

Traditionellt har studier av säkerhetspolitik dominerats av ett realistiskt synsätt. Detta har 

sedan det kalla krigets slut fått ge plats åt alternativa teoretiska utgångspunkter, bland annat 

Köpenhamnsskolan. 

Undersökningen kommer att tillämpa Köpenhamnsskolans teori om det vidgade 

säkerhetsbegreppet i analysen av huruvida reformeringen har påverkats av en förändrad 

hotbild, då det är intressant att undersöka ifall en ”vidgning” har skett i fallet Sverige. 

 

Undersökningen kommer även att fokusera på multilateralt försvarssamarbete genom 

Matlarys och Valaseks arbete om delade kostnader och förmågor, Pooling and Sharing. Detta 

kan anses vara ett liberalt synsätt på säkerhet och tillämpandet av konceptet i undersökningen 

syftar till att undersöka en eventuell förekomst av detta som en förklaringsfaktor i den 

reformering som har skett i Sverige. 

2.2. DET VIDGADE SÄKERHETSBEGREPPET OCH CENTRALA BEGREPP 

Sedan början av 1990-talet är de mest framträdande förespråkarna för en ”vidgning” av 

säkerhetsbegreppet Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde och ytterligare några forskare 

inom den så kallade Köpenhamnsskolan.  

Den ena (äldre) uppfattningen om vad begreppet säkerhet innebär fokuserar på militären och 

staten i centrum.
21

 Detta ligger i linje med det äldre mer realistiska säkerhetspolitiska studiet. 

Det nyare vidgade begreppet ur Köpenhamnsskolan fokuserar förutom på militära hot på 

andra ”sektorer” som politiska hot, ekonomiska hot, sociala hot, och miljöhot.
22

 

Första gången Buzan introducerade de fem säkerhetssektorerna var 1983 i boken People 

States and Fear.   

Den militära och politiska säkerhetssektorn påminner om ett traditionellt västerländskt 

synsätt, medan den tydliga vidgningen består i den ekonomiska sektorn, miljösektorn och 

                                                 
21

 Buzan, Barry 1998. sid.1 
22

 Ibid. sid. 7 
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samhällssektorn. Det femsektoriella säkerhetsbegreppet utvecklades senare i boken Security: 

A new Framework of Analysis av Buzan, Waever och de Wilde.
23

 

 

Begreppet säkerhetspolitik ges ibland olika innebörd. Nils Andréns definition är mer i linje 

med det äldre synsättet då han definierar säkerhet som ”[e]n sammanfattande betäckning på 

en stats politiskt styrda aktiviteter i syfte att kunna förverkliga sina mål också i situationer där 

den ställs inför hot från andra aktörer, särskilt från andra stater, i det internationella 

systemet.”
24

 

 

Buzan ger begreppet säkerhet en liknande definition men med en mer modern innebörd då 

den appliceras på andra referensobjekt än tidigare. Han menar att säkerhet handlar om 

överlevnad enligt den traditionella militärpolitiska distinktionen och att det är något som 

framställs som ett hot mot ett särskilt referensobjekt (traditionellt sett en stat, en regering, 

territorium eller samhälle). Den särskilda digniteten av säkerhetshot rättfärdigar särskilda 

åtgärder för att kunna hantera detta. Han menar vidare att åberopandet av säkerhet har varit ett 

sätt att legitimera våldsanvändning, vilket traditionellt har banat väg för att kunna mobilisera 

eller att ta till särskilda åtgärder för att hantera hot.
25

 

 

Därmed menar Buzan att definitionen av hot beror på karaktären av vad som ska skyddas, det 

vill säga vilken sektor och vilken nivå referensobjektet befinner sig inom.  

Referensobjekt definieras som det som hotas och som kan hävda sin överlevnad på ett legitimt 

sätt.
 26

 

 

Buzan delar även in analysobjekten i olika analysnivåer, men då dessa inte är relevanta för 

denna undersökning kommer teorin att avgränsas i det avseendet.
 27

  

 

Säkerhetisering kommer inte att vara ett centralt begrepp i undersökningen, men däremot 

återfinns det i de olika sektorerna som förklaras nedan, varför en förklaring av begreppet 

anses relevant av författaren. 

                                                 
23

 Engelbrekt, Kjell i Engelbrekt och Ångström 2010. sid. 22 
24

 Kronvall Olof, Petersson Magnus 2005. sid. 12 
25

 Buzan, Barry 1998, sid. 21-23 
26

 Ibid. sid. 35-36 
27

 Ibid. sid. 5-6 
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Att säkerhetisera en fråga har att göra med att säkerhet enligt Buzan tar politik bortom de 

etablerade spelreglerna och ramar in en fråga som antingen särskild politik eller över 

politiken. Att en fråga är säkerhetiserad kan innebära att frågan är förbestämd som ett 

betydande hot vilket ställer krav på nödåtgärder och rättfärdigar ageranden utanför den 

vanliga ordningen. Var en fråga hamnar beror på omständigheterna, vilket kan variera mellan 

olika länder då vissa länder politiserar till exempel religion och vissa säkerhetiserar till och 

med kultur.
 28

 

 

Säkerhetssektorerna:  

För att kunna använda det vidgade säkerhetsbegreppet i analysen behöver de olika sektorerna 

åskådliggöras. Ett sätt att se på sektorerna är som särskilda områdes-identifierande kategorier 

som interagerar med varandra.
 29

 

 

Den militära sektorn:  

Referensobjektet utgörs oftast av staten men kan också vara andra politiska enheter.  

Det går även att föreställa sig omständigheter där olika hot mot de militära styrkornas 

överlevnad skulle kunna höja dessa till en status som referensobjekt i egenskap av dess 

förmåga att kunna förhindra till exempel statskupper mot sittande regering och dess politik. 

Traditionella säkerhetspolitiska studier tenderar att se alla militära förehavanden som 

säkerhetspolitik. Men det är inte alltid så det är idag då många stater inte ser försvaret av 

staten som enda uppgift för de militära styrkorna utan en av flera, där försvaret av staten inte 

alltid är den primära uppgiften då deras ”vanliga” uppgifter är fredsfrämjande insatser i andra 

länder, konflikter som inte omfattar ett direkt hot mot den egna staten eller nödåtgärder och 

alltså inte utgör föremål för överlevnad.
30

 

 

Den politiska sektorn:  

Hot är traditionellt definierat som konstitutionella hot, hot mot suveräniteten men ibland 

också mot statens värdegrund. Suveränitet kan hotas av allt som kräver erkännande, 

legitimitet eller myndighetsutövande. Bland de numera interdependenta och 

institutionaliserade relationer som karaktäriserar västvärlden (och hela det internationella 

systemet) uppstår olika överstatliga referensobjekt. EU kan hotas av situationer som hotar 

                                                 
28

 Buzan, Barry 1998. sid. 23 
29

 Ibid. sid. 22 
30

 Ibid. 
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dess integrationsprocess. Internationella system och organisationer kan hotas av situationer 

som underminerar deras regler och normer och konstitutionerande institutioner.
31

 

 

Den ekonomiska sektorn: 

Det är svårare att peka ut referensobjekten i den ekonomiska sektorn. Företag är oftast mest 

sårbara för konkurser och ändringar i lagen som kan innebära att företagets verksamhet blir 

illegal eller olönsam. Men företag i en marknadsekonomi förväntas både uppstå och försvinna 

och det är sällan som de försöker att säkerhetisera sin egen överlevnad. Det är lättare att 

rättfärdiga överlevnaden för de statliga finanserna, men det är sällan som ett hot mot dess 

överlevnad (nationell konkurs eller oförmåga att tillhandahålla de grundläggande resurser 

folket behöver) kommer att existera, förutom i krig. Så länge invånarnas överlevnad inte är i 

fara anses inte ekonomins uppgång eller nedgång vara ett hot. Precis som i den politiska 

sektorn kan överstatliga referensobjekt, det vill säga internationella system och den globala 

handelsmarknaden, hotas av element som underminerar deras regler och normer och 

konstitutionerande institutioner. Den ekonomiska sektorn präglas idag av ett liberalt synsätt 

på handel, produktion och finansiering. Kopplingen mellan den ekonomiska sektorn och andra 

sektorer såsom den militära och miljösektorn är logisk då dess påverkan på den ekonomiska 

är tydlig. 
32

 

 

Samhällssektorn: 

I den samhälleliga sektorn har referensobjektet definierats som större kollektiva identiteter 

som samfund och religioner. Samhällelig osäkerhet är beroende av hur hotat samhällets 

överlevnad upplevs. På grund av ämnets natur är det väldigt svårt att sätta tydliga gränser 

mellan betydande och mindre betydande hot. Kollektiva identiteter utvecklas och förändras i 

relation till inhemsk och extern utveckling. Sådana förändringar kan ses som invaderande och 

inkräktande och källorna till detta kan pekas ut som hot, men det kan även accepteras som en 

utveckling av identiteten. Begreppet identitet i en konservativ kontext kan leda till att 

utmaningar och förändringar målas upp som hot mot identiteten enligt devisen ”vi kommer 

inte längre att vara vi”, ”inte vara som vi var” eller ”som vi var tänkta att vara för att vara 

trogna vår identitet”. Om invandrare eller rivaliserande identiteter säkerhetiseras beror på om 

de som är bärare av den kollektiva identiteten har en trångsint eller öppensinnad syn på hur 

deras identitet är utformad och hur den vidmakthålls. Strävan att vidmakthålla och eventuellt 

                                                 
31

 Buzan, Barry 1998. sid. 22 
32

 Ibid. 
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återskapa ett språk, seder, och en uppfattning om ”etnisk renhet” kan komma att överges för 

”överlevnaden” i samhället.
33

 

 

Miljösektorn 

I miljösektorn är vidden av möjliga referensobjekt bred och sträcker sig från relativt konkreta 

frågor som överlevnaden av vissa arter eller områden till klimatförändringen och 

förhindrandet av detta. Underliggande för dessa referensobjekt är oro för relationen mellan 

människan och resten av biosfären och om den relationen kan vidmakthållas utan att riskera 

en kollaps för människor, en störning för planetens biologiska legitimitet eller både och. 

Interagerandet mellan dessa faktorer är komplicerat. I vissa fall till exempel avseende 

djurarters och människors överlevnad finns det förutsättningar för en säkerhetisering av ett 

hot. 
34

 

 

2.2.1. DISKUSSION OM TEORIN 

Att det har skett en ”vidgning” av begreppet säkerhet och dess tillämpning på hot och 

utmaningar sedan 1990-talet exemplifieras av såväl forskningslitteraturen som i officiella 

dokument och parlamentariskt förankrade rapporter.
35

 

Kjell Engelbrekt skriver följande i boken Svensk säkerhetspolitik i Europa och omvärlden att 

”man har ”vidgat” säkerhetsbegreppet bortom de militära och politiska dimensionerna, och 

ägnat en hel del tankemöda åt att integrera sårbarhetsfrågor och miljöaspekter i utrikespolitik 

och försvarsplanering.”
36

  

Eva Haldén väljer att skärpa formuleringen av ominriktningen av Försvarsmakten från 

reformering till transformering bland annat på grund av skiftandet av hotbild och därmed 

verklighetsuppfattning.
 37

  

Med detta skrivet om vidgningen av säkerhetsbegreppet är förändringen av detta i 

försvarspropositionerna föremål för undersökningen av reformeringens motiv. 

                                                 
33

 Buzan, Barry 1998. sid. 22-23 
34

 Ibid. sid. 23 
35

 Engelbrekt, Kjell i Engelbrekt och Ångström 2010. sid. 12 
36

 Ibid. sid. 13 
37

 Haldén, Eva 2007. sid. 43 
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2.3. MULTILATERALT FÖRSVARSSAMARBETE 

Matlary skriver om Pooling and Sharing, där hon menar att det är två faktorer, militär 

kapacitet och politisk legitimitet, som är drivande inom samarbetet för den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken (CSDP). I snitt har försvarsbudgeten i många EU-länder 

reducerats med 30 procent efter det kalla krigets slut med stigande krav på minskad budget 

varje år då inget direkt territorialt hot har förelegat. De nya hoten har ställt krav på 

uppdaterade förmågor och materiel vilket har inneburit stora kostnader för reformeringar av 

försvaret i många länder, vilket Matlary menar att väldigt få stater har råd att genomföra 

unilateralt. På grund av detta söker nationer samarbetesmöjligheter avseende utrustning, 

underhåll, gemensamma förband och ibland även personal.
38

 En förklaring till att kostnaderna 

måste sänkas är att invånare och andra aktörer i samhället inte accepterar samma kostnader 

idag som man gjorde när det förelåg ett territoriellt hot, eftersom krigen idag anses valbara 

och den idag rådande synen i västvärlden på krig, är att det som fenomen är oacceptabelt, 

vilket genom opinionstrycket försvårar finansiering av de militära förmågorna. Då det råder 

en bristande acceptans för mänskliga förluster och stora ekonomiska utgifter medför detta att 

legitimiteten för att utkämpa krig inom ramen för insatser blivit avgörande för att kunna delta, 

samt att de krig som man deltar i måste utkämpas så humant som möjligt.
39

   

 

Tomas Valasek menar att de Europeiska medlemsländerna har två alternativ; antingen stärka 

sina militära förmågor genom samarbete eller att sakna tillräcklig militär förmåga att kunna 

intervenera i situationer då Europeiska intressen står på spel.
40

 Han menar att man genom 

samarbete, Pooling and Sharing, kan uppnå en högre effektivitet.
41

  

 

Han nämner tre samarbetsområden:  

 Materielanskaffning: 

Gemensam materielanskaffning leder till större kvantiteter och därmed ett lägre 

anskaffningspris. Gemensam forskning och utveckling leder till effektivitet och 

minskade kostnader. 

                                                 
38

 Haaland Matlary, Janne 2009. sid. 169-170 
39

 Matlary, Janne Haland 2009. sid. 3 
40

 Valasek, Tomas 2011. sid. 9 
41

 Ibid. sid. 13-14 
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 Med gemensam utrustning förbättras förutsättningarna för att samöva och nyttja 

gemensamma träningsanläggningar. Man kan till och med sätta ihop gemensamma 

förband, vilket innebär färre staber och därmed sänkta kostnader. 

 Man kan dela ansvaret för olika förmågor. Ett land kan exempelvis ansvara för EOD-

förmågan (minröjning och hantering av oexploderad ammunition) under en längre 

tidsperiod i syfte att kunna deployeras inom ramen för ett samarbete. 

 

Valasek nämner även några förutsättningar för att Pooling and Sharing ska lyckas.
42

 

Ett land vars höga seriositet gällande dess militära förmågor som verkligen kan tänka sig att 

använda dessa i olika situationer anses mer villiga att ta den politiska risk samt det minskade 

egna inflytandet som ett samarbete ofta innebär, jämfört med ett eget huvudansvar. 

 

Låg korruption ökar möjligheterna för ett fungerande samarbete. Stater med hög korruption 

tenderar att se samarbeten som ett hot mot möjligheten att förskingra pengar vid 

upphandlingar och anskaffning. Korruptionen kan existera hos högre beslutsfattare vilket 

innebär att enskilda korrumperade individer aktivt kan säga nej till samarbete. 

 

Ett annat skäl till att samarbetens effektivitet kan riskeras eller utebli är olika kulturer 

avseende statens roll i den egna ekonomin. Regeringar kan agera skyddande kring sin egen 

ekonomi, vilket kan skapa misstro mot landet ifråga om ett land förfogar över en stor 

försvarsindustri. 

 

2.3.1. DISKUSSION OM TEORIN  

En eventuell förändring av inställningen till multilateralt försvarssamarbete är relevant att 

undersöka då Sverige integreras mer och mer i EU vilket påverkar vår politik, även försvars- 

och säkerhetspolitik. 

Kjell Engelbrekt skriver att den europeiska säkerhetsstrategin är central för den svenska 

säkerhetspolitiska utvecklingen och därmed en av de mest pådrivande faktorerna för 

Försvarsmaktens utveckling.
43

 

                                                 
42

 Valasek, Tomas 2011. sid. 26-27 
43

 Engelbrekt, Kjell i Engelbrekt och Ångström 2010. sid. 14 
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Han understryker även att det anses tillräckligt styrkt att svensk säkerhetspolitik har 

”internationaliserats” och ”europeiserats” genom annan forskning och genom reguljär 

nyhetsjournalistik vilket innebär att vi kan utgå ifrån det som ett generellt antagande.
44

 

 

Forskaren Robert Dalsjö understryker i Engelbrekt och Ångströms bok, Svensk 

säkerhetspolitik i Europa och världen att Sverige hittills lämnat bidrag till alla militära EU-

insatser, har gjort stora ansträngningar genom att sätta upp kärnan i den högklassiga EU-

stridsgruppen Nordic Battlegroup 2008, vilket fick mycket uppmärksamhet och resulterade 

inte bara i att det militära och politiska samarbetet mellan de inblandade länderna fördjupades, 

utan även drev på den svenska försvarsmaktens transformering.
45

 

 

Janne Haaland Matlary skriver att neutrala stater som Sverige och Finland har förändrat sin 

säkerhetspolitik på grund av EU:s utveckling. Sverige lägger mycket kraft på deltagande i 

olika internationella insatser även i länder där det saknar nationella intressen, vilket signalerar 

en hög seriositet avseende militära bidrag och därmed rättfärdigar medverkan i utvecklingen 

av GSFP.”
46

 

Arita Holmberg skriver att Svensk politik har karaktäriserats av anpassning och följsamhet, 

kanske på grund av landets storlek och frånvaro av tydliga strategiska ambitioner.
47

 

 

Sverige har sedan EU-inträdet agerat för att förstärka EU:s samarbetsförmåga på det utrikes-, 

säkerhets- och försvarspolitiska området, exempelvis genom att vara pådrivande i arbetet med 

Petersbergsuppgifterna som styr gemensam krishantering.  

Sverige har också varit aktivt stödjande i utvecklingen av den Europeiska Säkerhets- och 

Försvarspolitiken och etablerandet av en Europeisk försvarsbyrå för samordning av 

försvarsindustriprojekt och materielanskaffning, vars syfte är att förbättra medlemsländernas 

militära förmåga. Stockholm omnämns även i litteraturen som aktivt i framtagandet av den 

europeiska säkerhetsstrategin Ett säkert Europa i en bättre värld.
 48

 

Med detta skrivet kan det anses vara tydligt att Sverige idag har en positiv inställning till 

europeiskt försvarssamarbete.  

                                                 
44

 Engelbrekt, Kjell i Engelbrekt och Ångström 2010. sid. 15  
45

 Dalsjö, Robert i Engelbrekt och Ångström 2010. sid. 69 
46

 Haaland Matlary, Janne 2009. sid. 189 
47

 Holmberg, Arita i Engelbrekt och Ångström 2010. sid. 144 
48
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Till detta kommer att den svenska solidaritetsförklaringen har deklarerat slutet för vår 

neutralitetspolitik. Militärhistorikern Bo Hugemark skriver följande i boken Till bröders 

hjälp: 

Hänvisningen i Sveriges fall till att ge och ta emot stöd skärper den svenska 

formuleringen till något som rätt mycket liknar Natos artikel 5.
49

 

 

Författaren anser att det finns en väl synlig relation mellan artikel 42:7 i Lissabonfördraget 

från 2009 och den svenska solidaritetsförklaringen från 2010, som förekommer i både 

Försvarsberedningens betänkande
50

 och inriktningspropositionen Ett användbart försvar. 

Med detta skrivet om Sveriges aktiva deltagande i EU:s GSFP är förändringen av den 

uttryckta inställningen till multilateralt försvarssamarbete i försvarspropositionerna här 

föremål för undersökning av reformeringens motiv.  

 

  

                                                 
49

 Hugemark, Bo 2011. sid. 21 
50

 Ds 2008:48 Försvar i användning, Regeringen. sid. 58-59 
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3. METOD   

I det här kapitlet kommer författaren med utgångspunkt ur teorierna operationalisera dessa 

samt utveckla ett analysramverk för den senare analysen.  

3.1. OPERATIONALISERING OCH ANALYSVERKTYG 

Eftersom syftet med undersökningen är att analysera de svenska regeringarnas argumentation 

för den försvarsreform som successivt genomförts under 2000-talet, avser författaren att 

använda sig utav en kvalitativ innehållsanalys med ett analysramverk i kapitel 3.2. som utgår 

från teorierna i kapitel 2. En kvalitativ innehållsanalys används för att kunna beskriva 

innehållet i försvarspropositionerna i analyskapitlet. Eftersom fokus ligger på karaktären av 

hur något uttrycks kräver undersökningen mer komplicerade tolkningar än vid en räkning av 

ett budskaps frekvens.
51

 För att kunna svara på frågeställningen i kapitel 1.3, är det även 

nödvändigt att införliva delar av försvarspropositionens resonemang kring olika fenomen för 

att kunna genomföra en god analys.  

 

Författaren avser att anknyta teorin till det empiriska materialet genom att utveckla relevanta 

indikatorer utifrån teoriavsnittet och därefter söka efter dessa i analysenheterna i syfte att 

identifiera vilka motiv som legat till grund för försvarsreformationen.  

 

För varje försvarsproposition kommer eventuella identifierade säkerhets- och 

försvarspolitiska mål redovisas. 

Nedan följer en operationalisering av det teoretiska ramverket. 

3.1.1. FÖRÄNDRAD HOTBILD 

 

Undersökningen av hur en förändrad hotbild har påverkat reformeringen kommer att 

analyseras med hjälp av teorin om det vidgade säkerhetsbegreppet i en huvudpunkt samt de 

fem sektorerna enligt tidigare definition i kapitel 2, för att därefter undersöka propositionerna 

efter indikatorer på förekomsten av dessa i egenskap av hot och referensobjekt, vilket i 

förlängningen resulterar i uttalade motiv.  

Genom det vidgade säkerhetsbegreppet avses att leta efter nedan redovisade indikatorer i 

propositionerna i syfte att se om det går att identifiera mer eller mindre tillämpning av detta i 

de olika propositionerna.  

                                                 
51

 Bergström Göran, Boréus Kristina 2005. sid. 44 
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Indikatorerna som används i undersökningen för identifiering av en förändrad hotbild 

utifrån Buzans teoretiska ramverk är:  

 

1. Övergripande för en förändrad hotbild: 

Bredare hotbild, hot från något/någon som inte är en stat, hot från terrorism. Hot riktade mot 

samhället, exempelvis infrastruktur, illegal migration/flyktingströmmar. 

1.1 Den militära sektorn: 

Hot mot våra militära styrkor, angrepp mot Sverige. 

1.2 Politiska sektorn: 

Hot mot en stats suveränitet, värdegrund, integrationsprocesser och samarbeten i de 

internationella systemen och organisationerna, hot mot global säkerhetspolitisk utveckling,  

konflikter mellan andra aktörer som drabbar oss indirekt, organiserad brottslighet (då den 

utgör ett hot mot rättsstaten). 

1.3 Ekonomiska sektorn: 

Hot mot näringslivet och den globala handelsmarknaden, den nationella ekonomin, 

organiserad brottslighet (då den urholkar den befintliga lagliga ekonomin).   

1.4 Samhällssektorn: 

Hot riktade mot kollektiva identiteter såsom religioner och samfund. 

1.5 Miljösektorn: 

Hot mot klimatet, djurarter, områden. 
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3.1.2. MULTILATERALT FÖRSVARSSAMARBETE 

 

För att undersöka om inställningen till multilateralt försvarssamarbete har påverkat 

reformeringen av Försvarsmakten används konceptet Pooling and Sharing. Analysen av de 

olika propositionerna fokuserar på indikatorer på att man försöker göra gemensam sak 

avseende resurser, risk och ansvar med ett eget avsnitt för materiel. 

 

Indikatorerna som används i undersökningen för identifiering av inställningen till 

multilateralt försvarssamarbete utifrån Matlarys och Valaseks koncept är:  

1.1. Multilateralt försvarssamarbete avseende resurser, risk och ansvar  

Militärt samarbete- och samverkan, multilateralt försvarssamarbete, gemensamma resurser, 

internationella insatser/ internationell övningsverksamhet (då detta förväntas leda till bättre 

egen säkerhet), ökad integration med andra aktörer (avseende operativ effekt), gemensamma 

operationer, omskrivning av internationella organisationer i en positiv kontext, lämna/ta emot 

militärt stöd, positiv inställning till användning av det militära försvaret. 

1.2. Multilateralt försvarssamarbete avseende materiel 

Gemensam forskning, gemensam materielutveckling, ökad integration med andra aktörer 

(avseende materiel). 

3.2. ANALYSRAMVERK 

Försvarspropositioner  1999/2000:30 2004/05:5 2008/09:140 

1. Förändrad hotbild 4.1.1. 4.2.1. 4.3.1. 
- Den militära sektorn 4.1.1.1. 4.2.1.1. 4.3.1.1. 
- Den politiska sektorn 4.1.1.2. 4.2.1.2. 4.3.1.2. 
- Den ekonomiska sektorn 4.1.1.3. 4.2.1.3. 4.3.1.3. 
- Samhällssektorn 4.1.1.4. 4.2.1.4. 4.3.1.4. 
- Miljösektorn 4.1.1.5. 4.2.1.5. 4.3.1.5. 

2. Multilateralt försvarssamarbete 
      - Resurser, risk och ansvar 

 
4.1.2. 

 
4.2.2. 

 
4.3.2. 

      - Materiel 4.1.2.1. 4.2.2.1. 4.3.2.1. 
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4. PRESENTATION OCH ANALYS AV 

FÖRSVARSPROPOSITIONER 

I det här kapitlet redogörs för den empiri som analysen grundas på. Tre försvarspropositioner 

analyseras för att studera hur reformen av Försvarsmakten har motiverats. Analysen fokuserar 

på hur propositionerna uttalat motiverats. 

4.1. FÖRSVARSPROPOSITION 1999/2000:30 

Sammanfattning: 

Försvarspropositionens huvudbudskap är anpassning vilket syftar till att kunna möta hot i en 

osäker framtid. Försvarspropositionen är inledningsvis präglad av de nedläggningar som 

föreslås, vilket inte omfattas av analysen. Vissa i tid närliggande förmågor med hög prioritet 

är dock relevanta för analysen.  

 

Uppgifterna för totalförsvaret är att  

 Försvara Sverige mot väpnat angrepp 

 Hävda vår territoriella integritet  

 Bidra till fred och säkerhet i omvärlden  

 Stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred 

 

Uppgiftsställningen berör främst det svenska territoriet och vår territoriella integritet. Det som 

särskiljer sig är en ny formulering, uppgift nummer tre, ”bidra till fred och säkerhet i 

omvärlden”. Denna motiveras med den bristande förmåga Sverige uppvisade avseende att 

bidra med svenska förband till konflikten i Kosovo och att tiden från beslut till insats måste 

bli kortare.
52

 Konfliktens konsekvenser berörs mer omfattande i avsnitt 4.1.1.2. 

 

4.1.1. FÖRÄNDRAD HOTBILD  

Följande motiv som påvisar förekomst av en förändrad hotbild har med hjälp av teorin om det 

vidgade säkerhetsbegreppet identifierats: 

I kapitel 3, Internationell utveckling och svensk säkerhets- och försvarspolitik framförs att det 

också är ”[…] nödvändigt att Sverige kan hantera svåra situationer som skulle kunna uppstå 

utan att vara väpnade angrepp från en annan stat.”
53

 

                                                 
52

 1999/2000:30. sid. 13 
53

 Ibid. sid. 22 
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Regeringen framhåller även att ”Trots de jämfört med det kalla kriget mer begränsade hoten 

måste vi dock fortsätta våra säkerhetspolitiska ansträngningar. Dessa måste nu i högre grad 

utgå från en vidgad säkerhetssyn.”
54

 

Regeringen fastställer även att ”Verksamheten skall bedrivas och resurserna utformas med en 

större bredd av hot som utgångspunkt, där invasionshotet inte ter sig realistiskt under de 

närmaste tio åren.”
55

 

Med detta som inledning avseende förekomst av en vidgad hotbild kan vi konstatera att 

regeringen börjar vidga sin syn på hot, då dessa påståenden uttrycks i egenskap av nya 

fokusområden. 

 

4.1.1.1. DEN MILITÄRA SEKTORN  

1999 avskrivs invasionshotet som den dominerande grunden för totalförsvarsresursernas 

utformning och regeringen fastslår att det inte på tio års sikt kommer att vara sannolikt att det 

genomförs en invasion av Sverige, förutsatt att Sverige har en grundläggande 

försvarsförmåga. 56 

Regeringen garderar sig dock delvis genom att inte utesluta alla mellanstatliga hot, 

exempelvis:  

[…] väpnade angrepp främst genom luften eller genom insatser mot begränsade 

mål i Sverige eller andra typer av avsiktliga hot och påtryckningar […].
57 

 

Gällande prioriterade militära förmågor uttrycker regeringen med hänsyn till ovanstående 

sannolikt mellanstatliga hot riktade mot den svenska staten att Försvarsmakten på högst ett år 

”[…] skall ha förmåga att lösa uppgifter i samband med begränsade väpnade angrepp mot 

Sverige främst med fjärrstridsmedel”
 58

 samt kunna ”[…] minska verkningarna vid en insats 

med NBC-stridsmedel.”
 59

 och ”[…] kunna utveckla förmågan att motstå bekämpning och 

möta insatser av fjärrstridsmedel och begränsade luftrörliga insatsstyrkor.” 
60

 

Förmåga att kunna möta mer omfattande militära operationer skall efter beslut kunna ske 

inom fem år.
 61

 

                                                 
54

 1999/2000:30. sid. 30 
55

 Ibid. sid. 31 
56

 Ibid. sid. 12 
57

 Ibid. 
58

 Ibid. sid. 14 
59

 Ibid. 
60

 Ibid. 
61

 Ibid. 
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Att regeringen avskriver invasionshotet kan anses kontroversiellt, dock så är fjärr- och 

massförstörelsevapen uttryckta hot, vilket troligen står i direkt relation till den något osäkra 

framtid som det politiska läget i Ryssland står inför, och vem som kontrollerar dess 

massförstörelsevapen. 

 

IT-samhället är vid försvarspropositionens tillkomst vid millennieskiftet ett relativt nytt 

referensobjekt, då regeringen understryker att ”Hot mot informationssamhället har fått ökad 

betydelse i takt med att samhällsviktig infrastruktur och viktiga funktioner blir beroende av 

informationsteknik.”
62

 

Detta uppmärksammas även i kapitlet ”Informationskrigföring och Informationssäkring” där 

det kan anses att regeringen höjt dess relevans som referensobjekt då det jämställs med 

informationskrigföring genom att fastslå att ”Gränsdragningen mellan informationskrigföring 

och allmän IT-säkerhet är till sin natur inte helt skarp.”
63

  

 

4.1.1.2. DEN POLITISKA SEKTORN  

Konflikten på Balkan och Kosovo och dess påverkan på det internationella systemet och 

global säkerhetspolitisk utveckling återkommer flertalet gånger i försvarspropositionen. 

Avseende utvecklingen på Balkan och Kosovo menar regeringen att konflikten ”[…] medfört 

konsekvenser för de säkerhetspolitiska relationerna såväl i Europa som globalt.”
64

 samt att 

den påverkade”[…] internationella relationer och säkerhetspolitiskt samarbete mellan många 

länder långt utanför det aktuella konfliktområdet.”
65

 

Globala aktörer som USA:s och Nato-ländernas relationer till Ryssland och Kina 

”[…] var tidvis mycket ansträngda och det positiva samarbetsklimat som utvecklats det 

senaste decenniet upplevdes som hotat.”
66

 

Detta har föranlett att regeringen har formulerat sig enligt följande avseende våra egna 

förbands förmågor: 

Den internationella utvecklingen understryker att det finns behov av att snabbt 

förstärka Sveriges förmåga till internationella insatser för hantering av kriser.
67
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 1999/2000:30. sid. 18 
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Detta är alltså ett av huvudmotiven för att kunna delta i internationella insatser då regeringen 

synes ha dragit slutsatsen att konflikters spridning inte slutar vid de bidragande ländernas 

gränser. 

 

Avseende regionala konflikters spridning nämns även problematiken kring Tjetjenienkriget, 

och dess konsekvenser utanför den Ryska inrikespolitiken för grannländer och det 

internationella säkerhetssystemet.68 

 

4.1.1.3. DEN EKONOMISKA SEKTORN 

Analysen har inte identifierat någon förekomst av indikatorer för den ekonomiska sektorn 

som referensobjekt i försvarspropositionen. 

 

4.1.1.4. SAMHÄLLSSEKTORN 

Den enda förekomsten av referensobjekt inom samhällssektorn gäller skydd av minoriteter 

vilket berörs inom en kontext gällande fördelarna av en god relation mellan EU och Turkiet, 

då regeringen uttrycker att ”En förutsättning för detta är dock att Turkiet lever upp till kraven 

på bl.a. respekt för mänskliga rättigheter och skydd av minoriteter.”
69

 

Detta uttrycks som ett hinder för en ökad integration, varför minoriteters status som 

referensobjekt i Turkiet kan anses ligga i samtliga EU-länders intresse. 

   

4.1.1.5. MILJÖSEKTORN 

Analysen har inte identifierat någon förekomst av indikatorer för miljösektorn som 

referensobjekt i försvarspropositionen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
68

 1999/2000:30. sid. 11 
69
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4.1.2. MULTILATERALT FÖRSVARSSAMARBETE  

Följande motiv som påvisar förekomst av multilateralt försvarssamarbete med hjälp av 

konceptet POOLING and SHARING har framkommit i undersökningen: 

 

Resurser, risk och ansvar 

Avseende multilateralt försvarssamarbete uttrycker sig regeringen återkommande positivt och 

refererar bland annat till kalla krigets slut och därmed möjligheter att bidra till den kollektiva 

säkerheten.
70

 

 

Omfattningen av Försvarsmaktens internationalisering verkar beröra de flesta områden då den  

[…] skall ses i ett brett perspektiv. Interoperabilitet, dvs. militär samarbets- och 

samverkansförmåga, utgör ett huvudelement i internationaliseringen. Här ingår 

även planeringsprocesser, ledningssystem, personal- och materielförsörjning samt 

forskning och utveckling.
71 

 

Ett motiv till att delta i internationella fredsfrämjande insatser tillsammans med andra är att 

genom detta kunna ”[…] öka den nationella försvarsförmågan.”
72

 

Regeringen understryker den egna nyttan med multilateralt försvarssamarbete genom att 

skriva: 

För Sveriges del är vårt deltagande på stor bredd i det europeiska samarbetet och 

vårt bidrag till gemensam säkerhetsfrämjande verksamhet och krishantering 

centrala medel för att trygga också vår egen säkerhet.
73

 

 

Det kan uppfattas som att det sker ett närmande mot NATO då regeringen uttrycker att 

”Solidariska gemensamma insatser för att främja säkerheten och för att hantera uppkommande 

kriser utgör nödvändiga komponenter i ett långsiktigt hållbart euroatlantiskt 

säkerhetssystem”
74

 samt att ”[e]tt aktivt svenskt deltagande i PFF bidrar till att stärka vår 

förmåga att delta i internationella insatser.
75

 I syfte att ytterligare stärka vår förmåga att 

                                                 
70

 1999/2000:30. sid. 10-11 
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samverka med alliansanslutna och icke alliansanslutna länder bör Sverige ta aktiv del i 

utvecklingen av det fördjupade PFF.”
76

 

 

För att poängtera att det multilaterala samarbetet inte innebär multilaterala 

försvarsförpliktelser lägger regeringen till en viss försiktighet genom att förklara att ”[…] 

samarbetet inte innefattar försvarsgarantier i händelse av väpnat angrepp.”
77

 

 

Dock finns det ett resonemang i försvarspropositionen om en eventuell gemensam Europeisk 

militär kapacitet och dess fördelar med ökad krishanteringsförmåga
78

, vilket kan anses 

tvetydigt då regeringen aktivt understryker att de multilaterala överenskommelserna inte ska 

omfatta något militärt stöd. 

 

Det synes vara mindre ”känsligt” att uttrycka intresse för försvarssamarbete med Finland, då 

regeringen hänvisar till gemensamma värderingar, erfarenheter, säkerhetspolitiska 

förutsättningar, geografisk närhet och status av militär alliansfrihet. Regionalt 

försvarssamarbete uttrycks som en god förutsättning för ett mer omfattande europeiskt 

försvarssamarbete, vilket kan innebära att mindre länder uppnår fördelar genom gemensamt 

agerande inom det europeiska säkerhetssamarbetet.”
79

 

 

Annat regionalt försvarssamarbete är de nordiska och baltiska ländernas samarbete för 

säkerhet i Östersjöområdet, då det anses kunna bidra till säkerheten i regionen.”80 

 

Slutligen ramar regeringen in det multilaterala samarbetets dignitet med att i kapitel 3.2, 

konsekvenser för svensk säkerhetspolitik, formulera sig enlig följande: 

Det är avgörande för Sveriges säkerhet att det breda internationella 

säkerhetssamarbetet fortsätter att utvecklas. Ett svenskt bidrag till detta 

samarbete har därför hög prioritet.
81

 

 

 

                                                 
76
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4.1.2.1. Materiel 

Avseende materiel uttrycker regeringen det vara angeläget för Sverige att delta i 

mellanstatligt samarbete inom försvarsmaterielområdet samt aktivt verkar för att stärka den 

europeiska teknologiska och försvarsindustriella basen.
82

 Regeringen understryker även att 

det nordiska försvarsmaterielsamarbetet har ökat de senaste åren.
83

 

 

Regeringen synes uttrycka initiativ till standardisering avseende materiel: 

Grunden för att Försvarsmakten skall kunna genomföra internationella insatser är 

att myndigheten utvecklar kunskaper och färdigheter och anpassar utrustning så att 

landets militära medel blir lämpade för att i samverkan med andra bidra till fred 

och säkerhet i vår omvärld.
84

 

 

Gemensam materielanskaffning, utveckling och forskning, motiveras med interoperabilitet, 

men även sänkta medel för anskaffning vilket i sin tur motiveras med att det 

säkerhetspolitiska läget kräver mindre självförsörjning avseende försvarsmateriel än 

tidigare.
85

 För att möta dessa förutsättningar anses lösningen vara ett ökat internationellt 

försvarsmaterielsamarbete, vilket kan uppnås genom ”[…] en framsynt materielförsörjnings- 

och forskningsprocess i internationellt samarbete kombinerad med insatser för att säkra egna 

strategiska kompetenser.”
86
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4.2. FÖRSVARSPROPOSITION 2004/05:05 

 

Sammanfattning: 

Försvarspropositionens huvudbudskap är att reformeringen av Försvarsmakten, i 

försvarspropositionen benämnt som ominriktningen, fortsätter. 

Då denna försvarsproposition till skillnad från föregående omfattar särskilda kapitel där 

skälen för regeringens beslut beskrivs förenklas analysen av uttalade motiv för reformeringen. 

Utmärkande nytt för denna försvarsproposition är att terrorism och massförstörelsevapen 

återfinns i en egen box i avsnittet Säkerhetspolitiska utgångspunkter.
 87

 

 

Regeringen föreslår att målet för politikområdet totalförsvar skall vara att  

 bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,  

 hävda vår territoriella integritet,  

 försvara Sverige mot väpnat angrepp och  

 värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett 

väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.
88

 

Uppgiftsställningen för totalförsvaret skiljer sig inte nämnvärt från föregående 

försvarsproposition även om vissa av uppgifterna har formulerats om till viss del. 

 

4.2.1. FÖRÄNDRAD HOTBILD  

Följande motiv som påvisar förekomst av en förändrad hotbild har med hjälp av teorin om det 

vidgade säkerhetsbegreppet identifierats: 

 

I kapitel 4, politikens inriktning förklarar regeringen att ”[v]årt försvar utformas med en 

bredare hotbild som utgångspunkt.”
89

 

Ett nytillkommet avsnitt om försvarsmaktens roll vid skydd mot terrorism återfinns i kapitlet 

”krav på operativ förmåga”.
90
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Även andra ”nya” typer av hot identifieras, till exempel organiserad brottslighet, illegal 

migration, miljöhot, människohandel
91

, regionala konflikter, stater i upplösning, spridning av 

massförstörelsevapen och terrorism.
92

  

Detta är en vidgning av uppfattningen om vad som är ett hot jämfört med den tidigare 

försvarspropositionen, vilket givetvis ställer krav på lämpliga förmågor för att möta detta. 

Dessa förmågor uppnås genom reformeringar vilket därmed gör den vidgade hotuppfattningen 

till ett motiv för förändring. 

   

4.2.1.1. DEN MILITÄRA SEKTORN  

Likt den tidigare försvarspropositionen anses inte ett militärt väpnat angrepp enskilt mot 

Sverige vara sannolikt under minst tio års tid, men militära angrepp av alla dess former 

omfattas denna gång. Återigen uttrycker regeringen att militära incidenter inte kan uteslutas, 

och att militära hot mot Sverige kan uppstå i framtiden. ” Därav skall en grundläggande 

försvarsförmåga upprätthållas i en större volym än vad dagens militära hotbild mot Sverige 

kräver.”
93

  

 

4.2.1.2. DEN POLITISKA SEKTORN  

Under kapitlet internationella säkerhetspolitiska utgångspunkter står det att ”[t]errorangrepp 

har haft en betydande inverkan på den globala säkerhetspolitiska utvecklingen och 

internationella samarbetsformer.”
94

 

 

I liknande kontext som det i den förra försvarspropositionen kommenterades hur situationen 

på Balkan och Kosovo var prövande för det internationella samfundets samarbete och 

relationer kommenterar denna proposition hur världsomspännande terrorism har påverkat de 

internationella relationerna. 

 

USA:s agerande vid invasionen av Irak utan FN:s medgivande och därmed utanför folkrättens 

ramar, problematiseras i texten med hänsyn till att det internationella säkerhetspolitiska 

systemet kan komma att undergrävas.  

Dock tonas eventuella följder av detta ned då regeringen skriver: ”Efter de motsättningar som 

uppstod i samband med Irakkriget är de förnyade ansträngningarna att söka samsyn i 
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säkerhetspolitiska frågor mellan USA och de europeiska länderna och därigenom förstärka det 

euroatlantiska samarbetet positiva.”
95

 

Det konstateras att kriget har varit en belastning på de rysk-amerikanska förbindelserna.
96

 

 

4.2.1.3. DEN EKONOMISKA SEKTORN 

Analysen har inte identifierat någon förekomst av indikatorer för den ekonomiska sektorn 

som referensobjekt i försvarspropositionen. 

 

4.2.1.4. SAMHÄLLSSEKTORN 

Problematiken kring etniska spänningar i det forna Jugoslavien uppmärksammas i 

försvarspropositionen som en sannolik grogrund till väpnade konflikter.
97

 

 

4.2.1.5. MILJÖSEKTORN 

Analysen har inte identifierat någon förekomst av indikatorer för miljösektorn som 

referensobjekt i försvarspropositionen. 

 

4.2.2. MULTILATERALT FÖRSVARSSAMARBETE  

Följande motiv som påvisar förekomst av multilateralt försvarssamarbete med hjälp av 

konceptet POOLING and SHARING har framkommit i undersökningen: 

 

Resurser, risk och ansvar 

En av de första saker som sägs i den inledande sammanfattningen av försvarspropositionen är 

att ominriktningen skall fortsätta genom ökad integration.
98

 

Likt den förra försvarspropositionen understryker denna att Sveriges internationella insatser 

bidrar till att främja internationell fred och säkerhet, och därmed stärker vår egen säkerhet, 

men regeringen involverar dock asymmetriska och transnationella hot där samarbete bland 

säkerhets- och underrättelsetjänster anses vara en förutsättning för framgång.”
99

 

  

Multilateralt samarbete är en återkommande metod för att uppnå de nya säkerhetspolitiska 

målen med hänsyn till en vidgad hotbild.
100 
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Formuleringarna kring multilateralt försvarssamarbete är lite mindre försiktiga än i tidigare 

försvarspropositioner då regeringen skriver att ”Hot mot freden och vår säkerhet kan bäst 

avvärjas i gemenskap och samverkan med andra länder.”
101

 Ett tydligare ställningstagande 

jämfört med den tidigare försvarspropositionen. 

 

Denna försvarsproposition kan därför anses vara mer positiv till multilateralt 

försvarssamarbete än den föregående, då regeringen skriver att:  

Det är svårt att föreställa sig att Sverige skulle ställa sig neutralt i händelse av ett väpnat 

angrepp mot ett annat EU-land. Det är lika svårt att föreställa sig att övriga EU-länder inte 

skulle agera på samma sätt.
102 

Men återigen går det att hitta formuleringar som tar avstånd från multilaterala 

försvarsgarantier:  

Sverige är militärt alliansfritt och ingår inte avtal om bindande försvarsgarantier. Det finns 

ingen motsättning mellan den militära alliansfriheten och den starka solidariteten mellan EU-

länderna.
103

 

 

Den distinktionen görs tydlig i återkommande fall då regeringen skriver: 

Dagens hot mot internationell fred och Sveriges säkerhet avvärjs bäst i 

gemenskap och samverkan med andra länder, med militär alliansfrihet som grund.
104

 

 

Vidare tar sig detta uttryck i: 

Sverige vare sig ger eller tar ömsesidiga försvarsförpliktelser.
105

 

 

Inriktningen är därmed en aning otydlig då regeringen även skriver att Sverige skall kunna 

bistå med humanitärt bistånd, civila räddningsinsatser och om nödvändigt med militära 

resurser om andra EU-länder utsätts för terrorangrepp eller naturkatastrofer. 

 

Intresseväckande är att regeringen öppnar mer för internationell övningsverksamhet både 

utomlands och på svenskt territorium. 
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Deltagandet i såväl internationella insatser som internationell övningsverksamhet är 

betydelsefull för utvecklingen av vår operativa förmåga. En utvecklad internationell 

övningsverksamhet, också på svenskt territorium, är väl förenligt med den svenska 

säkerhetspolitiska linjen och gagnar svenska intressen. 
106

 

 

4.2.2.1. Materiel  

Under kapitlet ”krav på operativ förmåga skriver regeringen att: Allt mer av 

kompetensutvecklingen kan göras i samarbete med andra länder. 

Detta syftar på sikt till att kunna genomföra gemensamma operationer inom mark-, sjö-, luft- 

och informationsarenorna. 
107

 

Detta följs även upp av ett helt kapitel i försvarspropositionen, 7.6, som behandlar 

inriktningen av materielförsörjningen. Internationella samarbeten, utveckling av materiell som 

tillgodoser krav på operativ förmåga samt avveckling av materiel som inte uppfyller dessa 

krav är centralt. Utvecklingen av nätverksbaserat försvar tar upp en betydande del av 

materiel-kapitlet. 
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4.3. FÖRSVARSPROPOSITION 2008/09:140 

Sammanfattning: 

Försvarspropositionens huvudbudskap är användbarhet och tillgänglighet. 

 

Regeringens bedömning är att Försvarsmakten bör kunna  

 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 

 Med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället och andra myndigheter 

vid behov
108

 

 

En uppseendeväckande skillnad i uppgiftsställningen är att försvarsmakten skall främja 

Sveriges säkerhet på eget territorium, i närområdet och utanför närområdet. Detta innebär att 

den Svenska Försvarsmakten skall kunna operera var det än krävs i världen, vilket ställer krav 

på en expeditionär förmåga, som sannolikt är en mer komplex och ekonomiskt tyngre uppgift 

än att koncentrera sitt försvar inom det egna landets gränser.  

 

I den här försvarspropositionen har regeringen även uttalat de säkerhetspolitiska målen på ett 

lika tydligt sätt som de försvarspolitiska. Enligt Magnus Christiansson används begreppet 

säkerhet som ett verktyg och inte ett mål, då regeringen uttrycker sig med frasen ”målet för 

vår säkerhet”. 
109

 

Målen för vår säkerhet är att: 

 Värna befolkningens liv och hälsa 

 Värna samhällets funktionalitet och 

 Värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som 

demokrati, rättsäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 

 

I denna försvarsproposition föreslås inga nedläggningar av förband. 
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4.3.1. FÖRÄNDRAD HOTBILD  

Följande motiv som påvisar förekomst av en förändrad hotbild har med hjälp av teorin om det 

vidgade säkerhetsbegreppet identifierats: 

 

I försvarspropositionen motiverar regeringen reformeringen bland annat med att flexibiliteten 

i det insatsförsvaret som regeringen föreslår gör försvaret bättre skickat att kunna hantera en 

bred och föränderlig hotbild.
110

 

Likt tidigare försvarspropositioner i undersökningen poängterar regeringen att utmaningar och 

hot mot målen för vår säkerhet är föränderliga, gränslösa och komplexa
111

, dock så är 

formuleringen ny. 

Exempel på detta enlig försvarspropositionen är människohandel, organiserad brottslighet, 

pandemier och miljökatastrofer och hot mot vårt allt mer IT-beroende 

informationssamhälle.
112

 

 

4.3.1.1. DEN MILITÄRA SEKTORN  

Likt de båda tidigare försvarspropositionerna skriver regeringen att ett enskilt militärt väpnat 

angrepp direkt mot Sverige är fortsatt osannolikt under överskådlig tid, med liknande 

förbehåll som tidigare genom att tillägga att kriser eller incidenter som även inbegriper 

militära maktmedel inte kan uteslutas i vår region och på längre sikt kan militära angreppshot 

likväl aldrig uteslutas.
113

 

 

Denna bedömning ligger till grund för den nya personalförsörjningen som bland annat 

omfattar avvecklingen av värnplikten.
114

 

Då ett enskilt angrepp mot Sverige bedöms osannolikt under överskådlig tid finns det inget 

behov av en insatsorganisation som först efter mobilisering kan försvara Sverige.
115

 

 

Hemvärnet ges i försvarspropositionen en mer tydlig roll som ett slags substitut till vad 

värnpliktsförsvaret varit för det territoriella försvaret, ett mer förtroendeingivande alternativ. 

”De nationella skyddsstyrkor som utvecklas i hemvärnet får bättre utbildning och materiel 

jämfört med dagens hemvärn och utgör en viktig del av Sveriges försvar.” Kopplingen till 
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uppgift nummer tre, ”med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället och andra 

myndigheter vid behov”, är tydlig då uppgifterna till hemvärnet är: ”skydd och bevakning av 

hamnar, städer, infrastruktur samt stöd till samhället.”
116

 

 

Att Försvarsmakten ska ha en förtroendeingivande förmåga i händelse av militärt angrepp mot 

staten är tydligt då det i händelse av en försämrad omvärldsutveckling som innebär hot mot 

Sverige ska ha en förbandsreserv bestående av fyra mekaniserade bataljoner utanför 

insatsorganisationen organiserad med en beredskapskapstid på högst tre år.
117

 

 

Bedömningen av Ryssland kan i jämförelse med de tidigare försvarspropositionerna i 

undersökningen anses ha blivit aningen skarpare och kan sättas i samband med det ökat fokus 

på ett trovärdigt territoriellt försvar. Regeringen uttrycker att: 

Ett land med stormaktsambitioner i Sveriges närområde är ett faktum som vi har att förhålla 

oss till. Ett Ryssland som fortsätter att utvecklas i auktoritär riktning med inslag av 

maktspråk mot grannländer inger oro. Kriget i Georgien avgjordes under konfliktens 

inledande två dagar.
118

 

 

4.3.1.2.  DEN POLITISKA SEKTORN 

Mer oro över utvecklingen i Ryssland uttrycks än tidigare, då regeringen skriver att Ryssland 

fjärmar sig allt mer från Europarådets verksamhet och får tilltagande spända relationer till den 

parlamentariska församlingen.
119

  

Ett konstaterande som innebär en problematisering av Rysslands säkerhetspolitiska beteende 

kontra det bilaterala beroendet av handel med Europa, i synnerhet avseende energiexport, 

vilken Ryssland visat vara ett maktmedel genom att strypa gastillförseln till Ukraina 2006. 

Hur det Ryska säkerhetspolitiska beteendet påverkar EU som internationellt system går inte 

att förutspå, men förutsättningar för interna motsättningar inom det internationella systemet 

finns då de olika medlemsländerna är olika mycket beroende av handel med Ryssland, vilket 

kan komma att påverka möjligheterna till en konstruktiv och oberoende dialog de emellan.  
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4.3.1.3. DEN EKONOMISKA SEKTORN 

Till skillnad från de tidigare försvarspropositionerna som analyseras i undersökningen har det 

i denna försvarsproposition påträffats förekomst av internationell handel som referensobjekt 

då regeringen uttrycker en vilja till ökad säkerhet i energi- och transportflödet och förmåga att 

hantera olyckor och andra hot mot sjöfarten, vilket anses vara en utmaning.
120

 

Regeringen understryker även hur handel, naturresurser och energiförekomster påverkar det 

säkerhetspolitiska läget, och till del den militära utvecklingen i Europa.”
121 

 

4.3.1.4. SAMHÄLLSSEKTORN 

Analysen har inte identifierat någon förekomst av indikatorer för samhällssektorn som 

referensobjekt i försvarspropositionen. 

 
4.3.1.5. MILJÖSEKTORN 

Denna försvarsproposition fokuserar avsevärt mycket mer på miljöhot än tidigare 

försvarspropositioner.  

Återigen är det transporterna på Östersjön, i synnerhet den ökande Ryska oljeexporten, som är 

i fokus.
 122

 

Regeringen vill fortsatt se långtgående regional samordning avseende 

luft- och sjöövervakning och miljöräddningstjänst i Östersjön, Skagerak och Kattegatt genom 

att dels stärka de bi- och multilaterala överenskommelser som finns inom området, dels 

tillskapa ytterligare överenskommelser där så behövs.
123

 

Klimathotet nämns även som motiv för det euro-atlantiska samarbetet och dess möjligheter att 

hantera den typen av hot i syfte att skapa en global hållbar utveckling. 
124

  

Klimathotet sammanfattas som ”[…] ett av de allvarligaste hoten mot människors säkerhet 

och grundläggande levnadsvillkor.”
125

 

 

  

                                                 
120

 2008/09:140. sid. 27, 34, 36 
121

 Ibid. sid. 28 
122

 Ibid. sid. 27 
123

 Ibid. sid. 9,10, 27 
124

 Ibid. sid. 19-20 
125

 Ibid. sid. 28 



Författare: Peter Kjellman  Självständigt arbete 15hp  

Handledare: Jacob Westberg  Försvarshögskolan 

 

  38 

4.3.2. MULTILATERALT FÖRSVARSSAMARBETE  

 

Följande motiv som påvisar förekomst av multilateralt försvarssamarbete med hjälp av 

konceptet POOLING and SHARING har framkommit i undersökningen: 

 

Resurser, risk och ansvar 

Inställningen till säkerhet tillsammans med andra har i relation till tidigare 

försvarspropositioner blivit avsevärt mer positiv. Regeringens solidaritetsförklaring innebär 

att Sverige ska kunna ta emot och lämna militärt stöd,
126

 något som fortfarande anses vara ett 

kontroversiellt beslut. 

 

Det militära försvaret ska enskilt och tillsammans med andra försvara Sverige och 

främja vår säkerhet, både i Sverige, i närområdet och utanför närområdet. Hela 

Sverige ska försvaras.
127

 

 

Regeringen anser att dagens hot mot fred och säkerhet avvärjs bäst i gemenskap 

och samverkan med andra länder och organisationer. Effektivt multilateralt 

samarbete är därför ett grundelement i svensk säkerhetspolitik.
128

 

 

Regeringen skriver att ”Sveriges säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra länder 

med gemensamma demokratiska värderingar.
129

 Regeringen skriver att multilateralt samarbete 

är avgörande för hanteringen av de stora globala utmaningarna och att det ligger i vårt intresse 

för att främja vår säkerhet.
130

 EU:s roll som global säkerhetspolitisk aktör poängteras och 

regeringen understryker att Sverige får ett större globalt inflytande genom ett starkt EU.
131

 

 

Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle 

drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder 

agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige bör därför kunna såväl ge som 

ta emot militärt stöd.
132
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Ovanstående citat ur solidaritetsförklaringen har lett till debatt då det råder en osäkerhet kring 

vad inte förhålla sig passivt egentligen innebär.  

Magnus Christiansson skriver att solidaritetsförklaringen är ett tydligt ställningstagande för 

Finland och de Baltiska staterna vid en militär konfrontation med Ryssland och att optionen 

att förhålla sig neutralt vid en konflikt i närområdet är borta, enligt regeringen.
133

  

 

Avseende deltagandet i internationella insatser och gemensam utbildnings- och 

övningsverksamhet anser regeringen att detta bör öka då den understryker att det ökar vår 

operativa insatsförmåga.
134

 

Regeringen anser även att internationellt samarbete är ett bra sätt att upprätthålla förmåga att 

verka i större förband och att behålla och utveckla denna förmåga vilket innebär att Sverige i 

framtiden enskilt och tillsammans med andra kan främja målen för vår säkerhet.
135

 

Regeringen hänvisar till global och regional säkerhet i enlighet med FN-stadgan, EU-

fördraget och EU:s säkerhetsstrategi.
136

 

 

Det nordiska samarbetet vill regeringen fördjupa då det anses stärka möjligheten att främja 

gemensamma intressen och bidra till säkerhet och stabilitet globalt, i Europa, i närområdet 

och på det egna territoriet, samt leda till ökad effektivitet och synergieffekter.
137

 Dessutom 

anses det öka ländernas möjlighet att vara aktiva deltagare i och bidragsgivare till det 

internationella arbetet för säkerhet i världen.
138

 Regeringen ser inga principiella begränsningar 

för sådana samarbeten så länge den nationella beslutanderätten avseende den operativa 

förmågan består.
139

 Samarbetet med andra stater i närområdet motiveras även med en bättre 

förmåga att hantera incidenter och dämpa ett konfliktförlopp.
140

  

Regeringen anser att de nordiska länderna bör, så långt det är möjligt, söka 

samverkan kring sin långsiktiga försvarsplanering, utvecklingen av interoperabilitet 

samt förbättrad samverkan kring materielförsörjning och forskning. Regeringen 

anser att möjligheter till nordisk samverkan ska utredas inför varje internationell 

insats.
141
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Vidare skriver regeringen:  

Det ligger i Sveriges intresse att åstadkomma effektiva samverkanslösningar och ett 

fördjupat samarbete med de nordiska länderna.
142 

 

Samarbete med Nato genom övningar och standardisering anses vara bra för att utveckla och 

stärka Försvarsmaktens förmåga avseende först och främst internationell krishantering. 

Samarbetet anses även vara ett uttryck för viljan att vara en del av och stärka den 

transatlantiska säkerhetspolitiska gemenskapen.”
143

 

 

4.3.2.1. Materiel 

Förändringarna inom materielförsörjningen innebär att nya principer för anskaffning tillämpas 

och att det internationella samarbetet inom såväl materiel- som logistikområdet ökas.
144

 

Regeringen motiverar den nya inriktningen avseende försvarsmaterielen med att vi måste ha 

materiel som motsvarar den materiel som länder vi samarbetar med använder, samt att den 

måste vara tekniskt mogen, funktionssäker och tillgänglig.
145

 

 

Regeringen konstaterar fördelarna med att fler länder använder samma system då man tänker 

fortsätta utveckla Jas 39 Gripen med andra Gripen-länder vilket syftar till en fortsatt 

användning i flera decennier framöver.
146

 

 

Sverige deltar även i det s.k. sexnationsinitiativet mellan de största 

försvarsmaterielproducenterna i Europa (Framework Agreement/Letter of Intent, FA/LOI). 

Regeringen understryker att man genom att delta i detta samarbete påverkar den 

försvarsindustri- och exportpolitik som utvecklas i Europa, vilket direkt och indirekt ger ett 

större inflytande på EU:s framväxande försvars och säkerhetspolitik.
147
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5. SAMMANFATTANDE ANALYS 

I det här avsnittet kommer nyckelinformation från den tidigare analysen presenteras för varje 

analysenhet i det analysramverk som presenterades i kapitel 3 i syfte att åskådliggöra 

huvuddragen i de olika försvarspropositionerna, vilket kommer att följas av kommentarer för 

respektive analysenhet.  

 

Det framgår redan efter en snabb översyn av försvarspropositionerna att formerna för 

framtagande av dem har förändrats under åren. I de två nyaste är dispositionen mer 

omfattande än den äldre med en mer omfattande analys av omvärlden och särskilda kapitel 

med skäl för besluten, vilket gör det lättare att skapa sig en kontextuell förståelse för hur 

bedömningen är grundad.  

En noggrann analys visar att karaktären av teoriernas inslag i propositionerna varierar, med en 

relativ ökning av förekomsten av dessa ju längre fram i tiden vi kommer. 

 

För att kunna studera huruvida de olika försvarspropositionerna motiveras av en förändrad 

hotbildsuppfattning och en förändrad inställning till multilateralt försvarssamarbete bör 

undersökningen fokusera på hur mycket och på vilket sätt dessa inriktningar omskrivs. 
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5.1. FÖRSVARSPROPOSITION 1999/2000:30 
 

Det nya försvaret 

1. Förändrad hotbild - Utgår från en vidgad säkerhetssyn148 

- En större bredd av hot som 
utgångspunkt149 

- Den militära sektorn - Avskriver invasionshotet150, 

invasionsföretag ej möjligt på tio år 

- Ska ha förmåga att möta insatser av 

fjärrstridsmedel och begränsade 

luftrörliga insatsstyrkor151 

- Hot mot informationssamhället har fått 
ökad betydelse152 

 
- Den politiska sektorn - Konflikten på Balkan och Kosovo och 

dess spridning till det internationella 

systemet 

- Tjetjenienkonfliktens påverkan utanför 
Ryssland 

- Den ekonomiska sektorn ---------------------------------------------------------- 
- Samhällssektorn - Mänskliga rättigheter och skydd av 

minoriteter i Turkiet153 
- Miljösektorn ---------------------------------------------------------- 

2. Multilateralt försvarssamarbete 
      - Resurser, risk och ansvar 

- Ökad nationell försvarsförmåga 

genom internationella 

fredsfrämjande insatser med andra154 

- Försvarssamarbete med Finland155 

- Aktivt deltagande i PFF156 
       - Materiel        -     Initiativ till standardisering av 

materiel syftande till interoperabilitet157 i 
internationella insatser och lägre 
anskaffningskostnader158 
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Även om den här analysen inte omfattar en jämförelse av vårt nya försvar med tidigare 

försvarspropositioner är det av vikt att berätta att den innehåller en redan effektuerad vidgning 

avseende hotbild jämfört med hur hot betraktades under det kalla kriget. 

Invasionshotet avskrivs, en större bredd av hot som utgångspunkt implementeras och 

internationella insatser omskrivs på ett positivt sätt, då regeringen anser att det ligger i vårt 

intresse att delta. Konflikten på Balkan och Kosovo har präglat samhällssektorn och den 

politiska sektorn på grund av konfliktens spridning och den osämja som den skapat i det 

internationella politiska systemet. Den militära sektorn har påverkats då Sverige identifierat 

brister avseende reaktionstiden vid konflikthantering, vilket uttrycks som en 

förbättringspunkt. Försvarssamarbeten under vissa förutsättningar visar regeringen en positiv 

inställning till, exempelvis PFF samt nordiskt samarbete, men än så länge framförallt Finland 

som omnämns som lämplig samarbetspartner. Regeringen uttrycker ett initiativ till 

interoperabilitet avseende materiel, syftande till att fungera i internationella insatser. 

Referensobjekt i den ekonomiska sektorn och miljösektorn har inte påträffats i analysen, 

varför området är tomt i analysramverket. 
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5.2. FÖRSVARSPROPOSITION 2004/05:5  Vårt framtida försvar  

1. Förändrad hotbild - Bredare hotbild som utgångspunkt.159 

- Nya hot: organiserad brottslighet, illegal 
migration, miljöhot, människohandel160, 
regionala konflikter, stater i upplösning, 
spridning av massförstörelsevapen och 
terrorism.161 

- Den militära sektorn - Enskilt militärt väpnat angrepp ej troligt på 

tio år
162

 

- Grundläggande försvarsförmåga 

upprätthålls163 

- Den politiska sektorn - Terrorangrepp och Irakkrigets påverkan på 

det internationella samfundet
164

,
165 

- Den ekonomiska sektorn ---------------------------------------------------------- 
- Samhällssektorn - Etniska spänningar i forna Jugoslavien

166 
- Miljösektorn ---------------------------------------------------------- 

2. Multilateralt försvarssamarbete 
      - Resurser, risk och ansvar 

- Internationella insatser, främjar 

internationell fred och säkerhet samt syftar 

till hantera asymmetriska och 

transnationella hot och uppnå de 

säkerhetspolitiska målen167 

- ”Svårt att föreställa sig att Sverige skulle 
ställa sig neutralt…”168 

       - Materiel -        Materielsamarbete syftande till 

möjlighet att genomföra gemensamma 

operationer169 

- Materielinriktningen omfattar 
internationella samarbeten samt 
materiel som uppfyller krav på operativ 
förmåga170 
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Invasionshotet är fortfarande vilande, regeringen fortsätter poängtera att vi bör ha en bredare 

hotbild som utgångspunkt, vilket i relation till Det nya försvaret kan anses vara en vidgning. 

De nya hoten exemplifieras med god omfattning. 

Den politiska sektorn omfattas av politiska spänningar i efterdyningarna av terrordåden i New 

York och USA:s invasion av Irak. 

Samhällssektorn innefattar de kvarvarande etniska motsättningarna på Balkan.  

Regeringen uttrycker sig mer positivt och oftare avseende försvarssamarbete än i den tidigare 

försvarpropositionen, dessutom utvecklas det till att ”Det är svårt att föreställa sig att Sverige 

skulle ställa sig neutralt i händelse av ett väpnat angrepp mot ett annat EU-land. Det är lika svårt att 

föreställa sig att övriga EU-länder inte skulle agera på samma sätt.”
171

 Detta måste anses vara en 

högre ambitionsnivå avseende inställningen till multilateralt försvarssamarbete jämfört med 

den tidigare försvarspropositionen, även fast regeringen understryker att det inte omfattar att 

ge eller ta emot militärt stöd. 

Materielinriktningen har också internationaliserats då den ska syfta till interoperabilitet 

avseende internationella insatser och gemensamma operationer samt motsvara kraven för 

operatic förmåga, det vill säga ej nödvändig materiel avvecklas. 

Referensobjekt i den ekonomiska sektorn har inte påträffats i analysen, varför området är tomt 

i analysramverket. 

  

                                                 
171

 2004/05:5 sid. 23 
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5.3. FÖRSVARSPROPOSITION 2008/09:140 
 

Ett användbart försvar 

1. Förändrad hotbild - Utmaningar och hot mot målen för vår 

säkerhet är föränderliga, gränslösa och 

komplexa172 

- Exempel: människohandel, organiserad 
brottslighet173, pandemier och 
miljökatastrofer174, 
informationssamhället.175 

- Den militära sektorn - Enskilt militärt väpnat angrepp ej troligt 

på tio år
176 

- Värnplikten avskaffas
177 

- Den politiska sektorn - Ökad oro över Ryssland och dess 

påverkan på EU
178 

- Den ekonomiska sektorn - Energi- och transportflödet på Östersjön 

som referensobjekt179 

- Globala ekonomiska kriser konstateras 

påverka det säkerhetspolitiska läget180 

- Energi och Naturresurser konstateras 
påverka den militära utvecklingen i EU181 

- Samhällssektorn    ----------------------------------------------------------
- 

- Miljösektorn - Skydd vid olyckor på östersjön182 

- Klimathotet omnämns som ett av de 

allvarligaste hoten
183 

2. Multilateralt försvarssamarbete 
      - Resurser, risk och ansvar 

- Ta emot och lämna militärt stöd184 

- Sveriges säkerhet byggs solidariskt med 

andra185 

- Multilateralt samarbete avgörande186 
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- Internationella insatser och 

övningsverksamhet bör öka187 

- Fördjupat nordiskt samarbete
188

 

- Positiv omskrivande av samarbetet med 

NATO189 
       - Materiel - Interoperabilitet, tillgänglighet

190
 

- Gemensam forskning i Norden191 

- Sexnationsinitiativet192 
 

Invasionshot anses fortfarande inte föreligga, det föreslås att värnplikten avskaffas med 

hänsyn till detta, inom ramen för den nya personalförsörjningen. Ytterligare vidgning av 

uppfattningen om hot exemplifieras.  

Ökad oro över situationen i Ryssland kan noteras vilket får effekter inom den politiska 

sektorn avseende internationella relationer, samt den militära sektorn avseende en trovärdig 

förmåga att kunna möta konventionella hot. 

Det som särkskiljer sig är att samhällssektorn inte berörts alls i denna, vilket den har i de två 

tidigare, medan den ekonomiska sektorn och miljösektorn som inte involverats tidigare 

berörs. 

Den ekonomiska sektorn omfattar både ekonomiska kriser, energi-tillgångar och transporter 

för handel. 

Miljösektorn omfattar miljöskydd i Östersjön samt klimathotet. 

Inställningen till multilateralt försvarssamarbete är väldigt positiv jämfört med tidigare 

försvarspropositioner då influenserna av Pooling och Sharing sträcker sig från internationella 

insatser enligt tidigare till att kunna och vilja ge och ta emot militärt stöd, vilket även präglar 

materielutvecklingen. 

 

Att metoden för att kunna hantera de nya hoten och den allt mer komplexa uppgiftsställningen 

till Försvarsmakten har förändrats till att innebära säkerhet tillsammans med andra är tydligt, i 

synnerhet avseende hur regeringen uttrycker sig i den sista försvarspropositionen. 

 

                                                                                                                                                         
186
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Att Sverige uttrycker en vilja till att både ge och ta emot militärt stöd i den sista 

försvarspropositionen är intresseväckande då analysen identifierat en allt mer liberal 

inriktning avseende delad säkerhet, även i Vårt framtida försvar, men som inte fastställts 

förrän i Ett användbart försvar. 

 

Idag har den nya inriktningen av säkerhetspolitiken medgett att vi deltar i flera samarbeten 

med andra stater samt IGO’s som till exempel FN.  

Några exempel på detta är att vi övar inom ramen för NORDEFCO,
193

 deltar i insatser som 

Nato leder samt är aktiva inom PFP. Dessa samarbeten hade varit omöjliga innan det kalla 

krigets slut då trovärdigheten för vår neutralitet kunde vara avgörande i ett eventuellt 

krigsfall.  

 

Samarbeten med olika länder och organisationer sker idag med olika syften i en utsträckning 

som inte hade varit möjlig förr, med hänsyn till den neutralitetspolitik vi bedrev och 

vidmakthöll intill det kalla krigets slut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
193

 (Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island) 
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6. SLUTSATS och DISKUSSION 

I det här avsnittet kommer frågeställningen besvaras i avsnittet slutsatser, för att därefter 

följas av en avslutande diskussion som berör undersökningen ur större perspektiv. Slutligen 

kommer förslag på vidare forskning att presenteras. 

6.1. SLUTSATS 

 

Hur motiveras reformen av den Svenska Försvarsmakten i tre försvarspropositioner 

under åren 1999- 2009?  

- Vilken roll har en förändrad hotuppfattning haft? 

- Vilken roll har en förändrad inställning till multilateralt försvarssamarbete 

haft? 

 

Utifrån det teoretiska ramverket har författaren kommit fram till ett resultat vilket besvarar 

frågeställningen med följande:  

Reformeringen har motiverats med innehåll som är influerat av en uppfattning om ett vidgat 

säkerhetsbegrepp och multilateralt försvarssamarbete. 

Det går att se en ökning av influenserna med tiden, i synnerhet i jämförelse mellan Ett 

användbart försvar och Vårt framtida försvar. 

 

Vårt framtida försvar innehöll referensobjekt inom samma sektorer som Det nya försvaret, 

det vill säga samtliga sektorer förutom den ekonomiska sektorn och miljösektorn. Dock så 

uttrycks referensobjekten för de olika sektorerna oftare och starkare i Vårt framtida försvar. 

Inställningen till multilateralt försvarssamarbete är mer positiv och oftare förekommande. 

I Ett användbart försvar är vidgningen av säkerhetsbegreppet så omfattande att det endast 

saknas referensobjekt för en sektor, samhällssektorn. Inställningen till multilaterala 

försvarssamarbeten uttrycks väldigt positivt och som en effektiv metod för att möta de nya 

säkerhetspolitiska målen. 

Den största skillnaden avseende hur reformen motiveras är mellan Det nya försvaret och Ett 

användbart försvar. Vårt framtida försvar påminner mer om den föregående 

försvarspropositionen än den efterföljande då regeringens tydlighet brister på många ställen i 

Vårt framtida försvar i förhållande till Ett användbart försvar som är väldigt tydlig med sitt 

budskap.  
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Då vi har fått en tydlig inriktning att följa inom det säkerhetspolitiska området genom EU:s 

GSFP, enligt Ett användbart försvar främst dominerat av fördelar, synes det vara genom detta 

samarbete som regeringen funnit en trovärdig metod för att med gemensamma medel och 

lägre kostnad för att effektivt kunna möta framtidens föränderliga, gränslösa och komplexa 

säkerhetspolitiska mål.  

 

Avsikten har varit att bidra med en ökad förståelse för reformeringen till det 

krigsvetenskapliga studiet av försvars- och säkerhetspolitik med denna undersökning, vilken 

kan ligga till grund för vidare forskning på området. 

 

6.2. DISKUSSION 

Syftet med denna undersökning har varit att analysera de svenska regeringarnas 

argumentation för den försvarsreform som successivt genomförts under 2000-talet. 

Något som undersökningen inte har fokuserat på är externa chocker, det vill säga olika 

händelser i en internationell kontext som bör ha haft inflytande på försvarsreformen. 

Sådana händelser kommer till del att diskuteras i detta avsnitt för att ge läsaren en bredare 

infallsvinkel av reformeringen. 

 

Att försvarspropositionerna som varit föremål för analysen har präglats av internationellt 

uppmärksammade händelser kan anses vara tydligt. 

Det nya försvaret kom i november 1999 ca fem år efter Sveriges EU-inträde. Sveriges riksdag 

godkände Amsterdamfördraget och att man skulle ansluta sig till Schengenavtalet 1998. Även 

om denna försvarsproposition inte jämförs mot en tidigare försvarsproposition i den här 

undersökningen är det viktigt att belysa att dessa två händelser synes ha varit drivande 

faktorer för den positiva inställning till den Europeisering som uttrycks i 

Försvarspropositionen. Kosovokriget 1999 med dess spridning i egenskap av 

flyktingströmmar och påverkan på det internationella samfundet synes vara en orsak till den 

vidgning av säkerhetsbegreppet som man kan identifiera i Det nya försvaret.   

 

Några år innan Vårt framtida försvar utkom inträffade terrorattackerna i New York. Att 

uppfattningen av vad ett hot är har påverkats och vidgats efter den rad terrorattacker som 

riktades mot västländer under 2000-talets första år är tydligt i Vårt framtida försvar. 
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Terrorism nämns återkommande som ett hot i försvarspropositionen och har ett nytt eget 

kapitel där försvarsmaktens roll vid terrorism lagts till. Invasionen av Afghanistan 2001 och 

Irak 2003 satte återigen det internationella samfundet på prov. Det hårt kritiserade Irak-kriget 

genomfördes trots massiva protester jorden runt, för stora delar av världen mest kännbart 

genom effekterna på världsekonomin och de deltagande ländernas växande försvarsutgifter. 

Även Sverige kom senare att bli involverat i insatsen i Afghanistan, ett krig som varit svårt att 

motivera för stora delar av samhället. Dessa krig långt från det egna territoriet går inom ramen 

för det som i Sverige genom Ett användbart försvar omnämns som ”försvar av Sverige 

utanför närområdet”, andra länder använder sig av motsvarande formuleringar. 2000-talets 

första decennium präglat av ”the Global War on Terror” bör ha gjort stora delar av 

västvärlden krigströtta, i synnerhet USA med dess allt försämrade ekonomi och dess negativa 

påverkan på samhället. En ökad krigströtthet bland allmänhet och opinion i länder som är 

drivande säkerhetspolitiska aktörer exempelvis USA, skulle eventuellt kunna leda till att det 

på några års sikt inte genomförs åtaganden i likhet med de senaste årens krig, eventuellt med 

mindre press på andra nationer som deltagare. Ett annat alternativ är dock att kravet på andra 

nationers deltagande ökar i syfte att jämna ut kostnaderna för att uppnå de säkerhetspolitiska 

målen och minska USA:s börda. 

 

Ett användbart försvar synes ha präglats av Georgienkrisen 2008 eftersom fokus på det 

territoriella försvaret har ökat. Det har inte skett en återgång avseende vidgningen av vad som 

uppfattas som hot då två tidigare ej aktuella sektorer har uttryckts som referensobjekt i denna 

försvarsproposition med en återgång endast för samhällssektorn. 

Att ett relativt återhämtat Ryssland agerade fientligt mot ett grannland, återigen ett prov för 

det internationella samfundets relationer, endast månader innan försvarspropositionen kom ut 

bör ha varit den grundläggande orsaken till den högre seriositet som karaktäriserar 

försvarspropositionen avseende det nationella försvaret. 

 

Att Sveriges inställning till multilateralt försvarssamarbete har blivit mer positiv kan bero på 

en mängd faktorer, några har belysts i den här undersökningen.  

En faktor som Tomas Valasek nämner som en förutsättning för att lyckas med multilaterala 

försvarssamarbeten är låg korruption i ett land, i synnerhet när det kommer till anskaffning av 

materiel och upphandlingar.
194

 Sverige kan med hänsyn till detta anses vara en pålitlig aktör 

                                                 
194

 Valasek, Tomas 2011. sid. 26-27 
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och samarbetspartner.
195

 Huruvida den svenska försvarsindustrin och regeringens 

ansvarskänsla för denna påverkar förtroendet för oss som samarbetspartner vet vi inte, men 

Valasek nämner inhemsk försvarsindustri som en riskfaktor för samarbeten, då regeringar kan 

tänkas vilja gynna egna intressen vid gemensamma upphandlingar. 

 

Eftersom Kjell Engelbrekt skriver att det genom forskning anses tillräckligt styrkt att Sverige 

internationaliserats och Europeiserats,
196

 kan det tydas som att regeringen ser den fortsatta 

integrationen i EU som en förutsättning för att lyckas med försvarssamarbete över gränserna, i 

syfte att kunna möta de nya säkerhetspolitiska målen. 

Detta är något som Jacob Westberg också berör då han skriver att internationella insatser och 

samarbeten krävs för att möta de nya hoten, och därmed ”[…] en i många stycken gemensam 

hotbild.”
197

  

Detta belyser även problematiken av försvarssamarbeten då EU med sina 27 medlemsländer 

behöver eftersträva överenskommelser avseende gemensamma hot och referensobjekt för att 

lyckas med en trovärdig gemensam försvars- och säkerhetspolitik. Med hänsyn till att Matlary 

exemplifierar Sverige som ett land som förändrat sin säkerhetspolitik på grund av EU
198

 och 

Holmberg menar att den svenska politiken har karaktäriserats av anpassning och följsamhet, 

är det lämpligt att framhålla att Holmberg understryker att det kan innebära problem för 

Sverige om EU:s gemensamma inriktning faller.
199

 

Därmed kan regionala försvarssamarbeten komma att bli viktigare som exempelvis det 

nordiska förssvarssamarbetet NORDEFCO, vilket omfattar länder med liknande språk och 

kultur inom ett mindre geografiskt område. Genom detta samarbete som plattform kan 

länderna föra en gemensam talan med bättre förutsättningar för ett genomslag inom ramen för 

det europeiska GSFP. 

 

Kritiken mot reformeringen har ofta riktats mot att de omfattande förändringarna har skett 

under väldigt kort tid. 

En långsammare omställning eller en mindre omfattande sådan skulle eventuellt ha kunnat 

lugna vissa kritiker, men det höga tempot i reformeringen kan förklaras genom Eva Haldéns 

                                                 
195

 (Plats 4/183 år 2010 i korruptionsrankningen enligt Transparency International Hämtad 2012-05-16 

http://transparency.org/country#SWE)  
196

 Engelbrekt, Kjell i Engelbrekt och Ångström 2010. sid. 14,15 
197

 Westberg, Jacob 2010. sid. 89 
198
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199
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problematisering kring övergången från invasionsförsvar till insatsförsvar, då hon 

understryker att ”[…] system, regelverk och arrangemang som över tid etablerats som 

förutsättningar för ett (fungerande) invasionsförsvar, kan beskrivas som kontraproduktiva för 

ett fungerande insatsförsvar”
200

 

Ett mellanting är därmed svårt att se som ett alternativ till den reformering vi nu bevittnar. 

 

 

6.3. FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

 

Då denna undersökning har den nationella nivån som abstraktionsnivå, kan vidare forskning 

omfatta en jämförelse av försvarsreformeringarna i Sverige och andra länder med denna 

undersökning som grund.  

 

Det skulle även vara intressant att undersöka för och nack-delar med ett medlemskap i NATO 

med tanke på att det redan har skett en omfattande internationalisering och standardisering av 

våra förmågor, i syfte att kunna arbeta tillsammans med NATO-länder.  

 

Analysen av motiv för reformeringen har inte omfattat faktorer såsom parlamentarisk 

sammansättning och opinionens vilja, vilket därmed kan innebära en brist avseende arbetets 

bidrag inom forskningsområdet, men kan inom ramen för vidare forskning föreslås för 

undersökning. 

 

 

  

                                                 
200
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