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Den svenska säkerhetspolitiken har genomgått stora förändringar sedan kalla kriget. Den 

tidigare inriktningen av alliansfrihet och neutralitet har ersatts av en solidaritetspolitik. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka om synen på användning av det militära maktmedlet har 

förändrats i takt med den säkerhetspolitiska omställningen.  

 

Uppsatsen antar karaktären av en innehållsanalys, med utgångspunkt i den strategiska hierarkin 

och fyra konstruerade jämförelsedimensioner: mål, medel, metoder och hot. Två 

försvarspropositioner analyseras, från år 1982 och år 2008.   

 

Undersökningen visar att både hotbild och den förändrade säkerhetspolitiska inriktningen har 

medfört en förändrad syn på det militära maktmedlet. Försvarsmaktens exklusivitet för 

användning i krig har minskat, till förmån för funktionen som krishanteringsinstrument i 

samverkan med andra maktmedel. 

 

 

Nyckelord: maktmedel, grand strategy, strategiska hierarkin, säkerhetspolitik, kalla kriget 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2013-06-24 2 (38) 

Officersprogrammet 10-13 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .......................................................................................................................................... 4 

1.1. Bakgrund ................................................................................................................................. 4 

1.2. Problemformulering ................................................................................................................. 4 

1.3. Syfte och frågeställningar ........................................................................................................ 4 

1.4. Tidigare forskning .................................................................................................................... 5 

1.5. Avgränsningar .......................................................................................................................... 6 

1.6. Metod ....................................................................................................................................... 7 

1.6.1. Metod och disposition ...................................................................................................... 7 

1.6.2. Data- och källkritik ........................................................................................................... 8 

2. Teori ................................................................................................................................................. 8 

2.1. Begreppet strategi ................................................................................................................... 8 

2.2. Mål, medel, metod samband ............................................................................................... 9 

2.3. Grand Strategy/Fullständig strategi ....................................................................................... 11 

2.4. Jämförelsedimensioner ......................................................................................................... 13 

2.4.1. Mål ................................................................................................................................. 13 

2.4.2. Metoder .......................................................................................................................... 13 

2.4.3. Medel ............................................................................................................................. 14 

2.4.4. Hot (kontext) .................................................................................................................. 14 

3. Empiri ............................................................................................................................................. 15 

3.1. Sverige år 1982 ..................................................................................................................... 15 

3.1.1. Hot ................................................................................................................................. 15 

3.1.2. Mål ................................................................................................................................. 17 

3.1.3. Metoder .......................................................................................................................... 17 

3.1.4. Medel ............................................................................................................................. 19 

3.2. Sverige idag ........................................................................................................................... 20 

3.2.1. Hot ................................................................................................................................. 20 

3.2.2. Mål ................................................................................................................................. 22 

3.2.3. Metoder .......................................................................................................................... 23 

3.2.4. Medel ............................................................................................................................. 25 

4. Analys och diskussion ................................................................................................................... 27 

4.1. Slutsatser ............................................................................................................................... 34 

4.2. Förslag till fortsatt forskning ................................................................................................... 35 

Referensförteckning .............................................................................................................................. 36 

Källor och litteratur ............................................................................................................................. 36 

Elektroniska källor/ Internetkällor....................................................................................................... 38 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2013-06-24 3 (38) 

Officersprogrammet 10-13 

 

Figurförteckning 

Figur 1. Samband mellan mål, medel, metoder och kontext ................................................................. 10 

Figur 2. Den strategiska hierarkin utifrån Wedin ................................................................................... 11 

Figur 3. Fyra handlingsvägar under kalla kriget .................................................................................... 30 

Figur 4. Fyra handlingsvägar av dagens säkerhetspolitik ..................................................................... 31 

 

file://Inet-fs3/Folderredirection/kimhen02/Skrivbord/Självständigt%20arbete_Henriksson.docx%23_Toc359852668
file://Inet-fs3/Folderredirection/kimhen02/Skrivbord/Självständigt%20arbete_Henriksson.docx%23_Toc359852670


FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2013-06-24 4 (38) 

Officersprogrammet 10-13 

 

1. Inledning 
 

Försvarsmakten är ett säkerhetspolitiskt verktyg som används för att, 
tillsammans med andra, skapa säkerhet både i vårt närområde och på den 
globala arenan.1 
 

1.1.  Bakgrund 

Sedan kalla kriget har den svenska säkerhetspolitiken genomgått stora förändringar. Den 

dåvarande politiska inriktningen utgick från spänningen och maktbalansen mellan 

stormakterna. Sverige förde en neutralitetspolitik och proklamerade alliansfrihet i strävan att 

kunna förklara sig neutrala i krig. Idag bygger Sverige säkerhet tillsammans med andra. 

Tidigare beskrevs hoten i form av invasion och militärt angrepp, idag pratar man om det 

vidgade säkerhetsbegreppet som innefattar fler sektorer än det militära. I 

försvarspropositionen från år 1982 beskrivs att ”Förberedelser och överläggningar som syftar 

till militär samverkan med främmande länder i krig är uteslutna”.
2
 Idag ska Sverige kunna ge 

och ta emot militärt stöd. Dåtidens alliansfrihet har idag ersatts av ett ökande engagemang och 

samarbete med EU och Nato. Försvarsmakten har genomgått stora förändringar, från ett 

pliktbaserat värnpliktsförsvar till ett insatsförsvar som utgörs av stående och kontrakterade 

förband rekryterade på frivillighet.  

 

1.2. Problemformulering 

En förändrad omvärld kan påverka och förändra de säkerhetspolitiska målsättningarna. För att 

kunna uppnå dessa och påverka skeenden i vår omvärld har en stat ett flertal maktmedel att 

disponera. Maktmedel definieras som ett medel att utöva kontroll och styrning
3
 och ett av 

dessa är det militära försvaret. En relevant frågeställning i sammanhanget är till vilken 

utsträckning en förändrad säkerhetspolitik medför en förändrad syn på bruket av maktmedel? 

Hur ser man på vilket säkerhetspolitiskt instrument som bäst svarar upp för att möta aktuella 

säkerhetshot? Hur har detta påverkat uppfattningen om Försvarsmakten som ett maktmedel? 

Hur skiljer sig denna uppfattning åt jämfört med synen på andra maktinstrument, vilken 

funktion fyllde försvaret under kalla krigets senare skede och vilket funktioner är den satt att 

fylla idag? 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur synen på användning av det militära maktmedlet 

har förändrats sedan kalla kriget jämfört med idag. Utifrån de politiska verktyg som 

beslutsfattarna förfogar över, hur avser man att använda sig av det militära maktmedlet vid 

utövandet av sin säkerhetspolitik? Vilken funktion fyller det i en övergripande strategi? Den 

                                                 
1
 Försvarsmakten Militärstrategisk doktrin: [med doktrinära grunder (MSD 12)], Försvarsmakten, Stockholm, 

2011, s. 74. 
2
 Proposition 1981/82: 102. Om säkerhets- och försvarspolitiken samt totalförsvarets fortsatta utveckling, 

Försvarsdepartementet, s. 5. 
3
 maktmedel. http://www.ne.se/sve/maktmedel, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-04-18. 
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intressanta aspekten är att se hur den förändrade säkerhetspolitiken har påverkat sättet att 

nyttja det militära maktinstrumentet, när omvärlden och hotbilden förändras. Vilket även 

medför en diskussion kring samstämmigheten i det strategiska paketet innehållandes 

målsättningar, medel och metoder. Detta mynnar ut i följande frågeställningar: 

 

Frågeställningar 

• Hur skiljer sig synen på Försvarsmakten som säkerhetspolitiskt instrument åt idag 

jämfört med år 1982?  

• Vilken roll har den militära strategin i den fullständiga strategin? 

• Vilka typer av hot skall Försvarsmakten bemöta? 

 

Därutöver kommer frågeställningarna att användas till att föra resonemang kring 

samstämmighet mellan uppsatta mål, valda metoder och tilldelade medel med utgångspunkt i 

aktuell kontext och hotbild. 

 

1.4. Tidigare forskning 

Det finns en ansenlig mängd forskning som berör den svenska försvars- och 

säkerhetspolitiken. Detta inkluderar både perspektiv om dess varande och utveckling samt 

tidsperioden innan, under och efter det kalla kriget. Tillsammans med officiella 

regeringsdokument och ett antal statliga utredningar (SOU) skapar detta ett omfattande 

forskningsläge.
4
 Även den strategiska forskningen innefattar ett rikt litteraturomfång med 

författare som Clausewitz, Gray, Liddell Hart, Beaufre och Schelling.
5
  

 

Nils Andrén har skrivit boken Säkerhetspolitik – Analyser och tillämpningar som beskriver 

området säkerhetspolitik utifrån ett övergripande och generellt perspektiv. Bokens andra 

utgåva utkom 2002 och sista kapitlet ägnas åt diskussion om den svenska säkerhetspolitikens 

omvandling under senare år. Andrén identifierar tre paradigmskiften: inom säkerhetspolitiken, 

Försvarsmakten och utifrån en sårbarhetspolitik, som dessutom inkluderar förändring i 

totalförsvarets innehåll. Detta medför slutsatsen att den svenska säkerhetspolitiken genomgår 

en form av internationaliseringsprocess.
6
 

 

Magnus Petersson har i skriften ”Break glass only in case of war” beskrivit hur Sverige nyttjat 

sina väpnade styrkor som säkerhetspolitiskt instrument utifrån ett historiskt perspektiv. Han 

berör tre tidsperioder under ett 100-årigt perspektiv, med slutpunkt i början av 2000-talet. Han 

identifierar fyra mönster på militär maktmedelsanvändning; restriktiv användning, ovilja att 

                                                 
4
 Se till exempel; SOU 1994:11. Om kriget kommit: förberedelser för mottagande av militärt bistånd 1949-1969; 

SOU 2002: 108. Fred och säkerhet: svensk säkerhetspolitik 1969-1989; SOU 2001:85 Perspektiv på 

ubåtsfrågan. 
5
 Beaufre, André, Modern strategi för fred och krig, [Ny utg.], ePan, Prisma, Stockholm, 2002; Clausewitz, Carl 

von, Om kriget, Bonnier fakta, Stockholm, 1991; Gray, Colin S., Modern strategy, Oxford University Press, 

Oxford, 1999; Liddell Hart, Basil Henry, Strategy, 2nd rev. ed., Meridian, New York, N.Y., U.S.A., 1991[1967]; 

Schelling, Thomas C., Arms and influence, Yale University Press, New Haven, CT, 2008[1966]. 
6
 Andrén, Nils, Säkerhetspolitik: analyser och tillämpningar, 2., [omarb.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 

2002, s. 196. 
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följa militära råd, erfarenhet av mindre lyckade resultat och ett mönster av trendbrott genom 

en förändrad syn på bruket av maktmedel.
7
 Denna uppsats kommer delvis fylla det tioåriga 

tomrum som förflutit sedan Peterssons analys. Dock med ensidig fokusering på officiella 

ståndpunkter och policyskapande dokument och därutöver inte behandla det faktiska bruket.  

 

Magnus Christiansson har skrivit kapitlet Fjärran, så nära: En jämförelse mellan dansk och 

svensk försvars- och säkerhetspolitik i antologin Norden mellan stormakter och 

fredsförbund
8
. Christiansson jämför ett svenskt och ett danskt försvarspolitiskt dokument, 

med utgångspunkt i policykoherens. Syftet är att utifrån ett helikopterperspektiv undersöka 

graden av samstämmighet mellan mål, medel och metoder. De definitioner av mål, medel och 

metoder som Christiansson beskriver återkommer i denna uppsats som en del av 

jämförelsedimensionerna.  

 

Forskningen kring svensk maktmedelsanvändning är tämligen begränsad. Mikael Minberger 

har skrivit uppsatsen Ekonomiska och militära maktmedel – en samordnad strategi som även 

är en del i antologin Militära maktmedel i politikens tjänst. I uppsatsen undersöks vilka 

resultat en samordnad strategi mellan ekonomiska och militära maktmedel kan ge upphov till. 

Slutsatsen är att det ekonomiska maktmedlet har en viktig roll, dock inte avgörande i kriser 

och konflikter. Störst effekt skapas genom samordning med militära medel.
9
  

 

Anders Widén har skrivit uppsatsen ”Svensk väpnad styrka som säkerhetspolitiskt instrument 

- en doktrinanalys” där han undersöker hur svenskt deltagande i internationella insatser kan 

ses som ett maktmedel. Utgångspunkten är en analys av ett antal genomförda insatser som 

syftar till att finna mönster för möjligheterna till doktrinutveckling. Slutsatserna är att kriser 

och konflikter som inträffar i den geografiska närheten är av strategisk betydelse för svensk 

vidkommande. Samt att kriser bortom Europa kan betecknas i form av moraliskt och 

ideologiskt intresse.
10

  

 

1.5. Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att avhandla de officiella svenska ståndpunkterna, återgivna i 

regeringsdokument. Detta innebär ett exkluderande av rapporter och sammanställningar som 

berör det faktiska utnyttjandet i operationer och insatser. Undersökningen behandlar två 

tidsperioder under ett trettioårigt perspektiv. Avstamp tas år 1982, i och med fastställande av 

nämnda års försvarsproposition och ett andra nedslag görs år 2012 med utgångspunkt i 2009 

års proposition. Samt därtill komplettering genom regleringsbrev. Uppsatsen kommer inte att 

                                                 
7
 Petersson, Magnus, "Break glass only in case of war": den svenska försvarsmakten som säkerhetspolitiskt 

instrument under 100 år. Oslo: Institutt for forsvarsstudier (IFS), 2002. 
8
 Christiansson, Magnus, Fjärran, så nära: En jämförelse mellan dansk och svensk försvars- och säkerhetspolitik. 

I Norden mellan stormakter och fredsförbund, Doeser Fredrik, Petersson Magnus och Westberg Jacob (red.), 

203-221. Stockholm: Santérus Academic Press Sweden, 2012. 
9
 Minberger, Mikael, Ekonomiska maktmedel – En samordnad strategi. I Militära maktmedel i politikens tjänst: 

några militärstrategiska exempel, Mohlin, Marcus (red.), 13-61. Stockholm: Försvarshögskolan, 2004, s. 50-56. 
10

 Widén, Anders. Svensk väpnad styrka som säkerhetspolitiskt instrument. ChP 02-04. Försvarshögskolan, 

2003-07-31. 
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avhandla hur andra maktmedel än det militära avses att användas. Enbart nämnda års 

försvarspropositioner kommer att nyttjas som empiriskt material, detta innebär att andra 

utredningar och rapporter kommer att utelämnas.  

 

1.6. Metod 

I detta avsnitt kommer uppsatsens metod, disposition och källkritik att diskuteras.  

 

1.6.1. Metod och disposition 

Tillvägagångssättet kommer att ske enligt följande. Inledningsvis presenteras det teoretiska 

ramverk som uppsatsen tar sin grund utifrån. Detta ramverk utgörs av teorin om Grand 

Strategy och en av dess underliggande strategiska domäner med fokus på den allmän militära 

strategin. Teorianknytning presenteras i kapitel 2.  Därefter konstrueras fyra stycken 

jämförelsedimensioner som skall användas för att analysera det empiriska materialet. Dessa 

dimensioner är mål, medel, metoder och hot. Vidare utveckling av definition och innebörd 

återfinns nedan under punkten 2.4.  

 

Först sker en genomläsning av det empiriska materialet för att skapa en helhetsbild. Därefter 

tas nyckelavsnitt ut som kategoriseras in under någon av jämförelsedimensionerna. Denna 

analys av mål, medel, metoder och hot appliceras sedan i det teoretiska ramverket. Detta 

resulterar i att den allmän militära strategin och därigenom det militära försvarets roll i den 

fullständiga strategin (Grand Strategy) tydliggörs. Detta medför att det militära maktmedlets 

roll jämte andra maktmedel synliggörs, vilket är förenligt med uppsatsens syfte. Uppsatsen 

anammar således ett holistisk synssätt genom att jämförelsedimensionerna analyseras i 

teorimodellen om Grand Strategy.
11

    

 

Detta tillvägagångsätt innebär att uppsatsen får karaktären av en innehållsanalys. Analysen 

utgår från i förväg bestämda kategorier, som inte revideras under arbetets gång. Det 

eftersträvas en konsekvent systematik, där helheten bryts ner i mindre stycken och som 

därefter kategoriseras på ett liknande sätt.
 12

 Fördelar med vald metod är dess replikerbarhet 

och transparens. Det utarbetade analysverktyget baseras på forskning och det empiriska 

materialet kategoriseras utefter tolkning och kodning av viktiga formuleringar som återfinns i 

propositionerna. Detta möjliggör reproducering av undersökningen. En nackdel med 

innehållsanalysen är svårigheterna med att belysa materialets underförstådda meningar. 

Denna brist förefaller dock hanterbar, då uppsatsen syftar till att presentera den 

kommunicerade synen på det militära maktmedlets roll.  

 

Teoriavsnittet inleds med en beskrivning av begreppet strategi som efterföljs av ett 

resonemang kring strategins ingående delelement och samband. Därefter följer en beskrivning 

av det teoretiska ramverkets utgångspunkt, Grand Strategy, följt av förklaring och precisering 

                                                 
11

 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 322. 
12

 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2002, s. 191.  
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av det analytiska verktyget, de fyra jämförelsedimensionerna. Det empiriska materialet 

bearbetas i kronologisk följd och inledningsvis presenteras hotdimensionen. Detta medför att 

den fortsatta bearbetningen har en gällande omvärldsbeskrivning som utgångspunkt och kan 

bidra till att sätta övriga dimensioner i ett sammanhang. Avslutningsvis tolkas och analyseras 

jämförelsedimensionerna utifrån Grand Strategy, som möjliggör diskussion och slutsatser 

kring uppsatsens frågeställningar.  

 

1.6.2. Data- och källkritik 

Det empiriska materialet utgörs av regeringspropositioner och regleringsbrev som är officiella 

statliga dokument. Dess autenticitet och trovärdighet bedöms som hög, i och med att 

dokumenten är av regeringen utgivna originalverk. Dokumenten är även att betrakta som 

representativa för den officiella synen, då dessa presenterar den antagna säkerhetspolitiska 

inriktningen och därmed tillämpbara utifrån uppsatsens syfte.
13

 Dokumenten fastställer den 

politiska inriktningen, som genom analysen tolkas och kategoriseras för att göra dess innehåll 

tydligare och meningsfullt med utgångspunkt av frågeställningarna.
14

 Enbart officiella 

propositioner ingår i det empiriska materialet, på grundval av uppsatsen ändamål att analysera 

den officiella synen på försvaret och den utmålade bilden av hur denna skulle användas. Detta 

innebär även ett exkluderande av utredningar och senare framkommen forskning som berör 

hur säkerhetspolitiken bedrevs, sett ur ett historiskt perspektiv. 

 

Den strategiska forskningen omfattar en stor mängd litteratur. Uppsatsens teoretiska ramverk 

tar sin utgångspunkt i begreppet strategi utifrån Beaufres definition samt avstamp i modellen 

om Grand Strategy utifrån Liddell Hart. Dessa två strateger och militärtänkare är ofta citerade 

och omnämnda inom den strategiska forskningen.
15

 

 

Som komplement till 2008 års proposition "Ett användbart försvar" kommer regleringsbrevet 

för budgetåret 2012 att användas. Detta för att komplettera eventuella korrigeringar, främst 

organisatoriskt, som skett sedan antagandet av propositionen.  

 

2. Teori 
I avsnittet nedan kommer det teoretiska ramverket och det analytiska verktyget att 

presenteras. Inledningsvis beskrivs begreppet strategi, följt av mål, medel, metodsambandet.  

 

2.1. Begreppet strategi 

Begreppet strategi är komplext och mångdimensionellt, där olika författare har valt att 

fokusera på och lyfta fram olika dimensioner av detta fenomen. Lars Wedin menar att ”snart 

                                                 
13

 Denscombe, s, 301-302. 
14

 Bryman, s, 357. 
15

 Wedin, Lars, Från politiskt projekt till militär handling: en introduktion till militärstrategin. 1. uppl. 

Stockholm: Försvarshögskolan, 2009, s, 13. Se även Militärstrategisk doktrin, kap 3 ”Vad är strategi” som på ett 

översiktligt sätt presenterar olika strategiska tänkare s. 53-83. 
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sagt varje författare på området har sin egen definition av ”strategi”.
16

 Således finns ingen 

allmänt vedertagen definition av begreppet, trots att många av dessa uppvisar stora likheter.  

 

Clausewitz menade att strategin var läran om hur man kan utnyttjar själva striden för att nå 

det syfte man har med kriget.
17

 Liddell Hart för resonemang om att strategi är förmågan att 

kunna använda och sätta in militära medel för nå det uppsatta målet.
18

 I en svensk kontext 

definierar den militärstrategiska doktrinen strategi på följande sätt: ”Plan eller förhållningssätt 

i form av mål medel och metoder för hur tillgängliga resurser bör utvecklas, tillföras eller 

användas för att uppnå överordnade syften.”
19

  

 

Uppsatsen kommer att utgå ifrån följande definition av begreppet som härrör ifrån den franske 

generalen och strategen André Beaufre. Han menar att strategi är ”[…] konsten att samordna 

maktmedlen för att uppnå de av politiken uppställda målen
20

. Utöver detta beaktas 

dimensionen om strategi som både en form av hot om våldsanvändning likväl som det 

faktiska bruket. En hotdimension som refereras till den brittiska militäre tänkare Colin S. 

Gray.
21

  

 

Strategin skapar således ett samband mellan militära medel och politiska mål. Detta gör att 

medlet i sig kan ses som ett politiskt verktyg, vilket bidrar till att den militära strategin får en 

underordnad ställning i förhållande till politiken. Tillgängligheten begränsas inte till 

krigssituationer, utan kan även användas i fredstid genom t.ex. avskräckning.  

 

2.2. Mål, medel, metod samband 

Den definition som återges i den militärstrategiska doktrinen beskriver att en strategi 

innehåller tre delelement; mål, medel och metoder. Wedin för ett liknande resonemang om 

komponenternas samband men benämner dessa mål, medel och handlingsvägar.
22

 Även i den 

brittiska nationella säkerhetsstrategin framhålls denna kombination av element genom; ends 

(mål), means (medel) och ways (metoder/tillvägagångssätt)
23

. Där framhålls att oavsett vilket 

strategi det rör sig om återfinns kombinationen av dessa delelement.
24

 

 

Med målen menas det slutläge som eftersträvas, medlen är de resurser som kan avvaras för att 

genomföra måluppfyllnad samt metoderna på det sätt, det vill säga de tillvägagångssätt eller 

handlingsvägar som skall tillämpas.
25

 Christiansson gör i sin jämförelseanalys mellan svensk 

och dansk försvars- och säkerhetspolitik en liknande kategorisering. Med målen menar han en 

                                                 
16

 Wedin, s. 15. 
17

 Clausewitz, Carl von, Om kriget, Bonnier fakta, Stockholm, 1991, s. 88. 
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 Liddell Hart, Basil Henry, Strategy, 2nd rev. ed., Meridian, New York, N.Y., U.S.A., 1991[1967]., s. 321. 
19
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20

 Beaufre, André, Modern strategi för fred och krig, [Ny utg.], ePan, Prisma, Stockholm, 2002., s. 21.  
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 Gray, s. 17. 
22

 Wedin, s. 18. 
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 HM Government,”A strong Britain in an age of uncertainty: The national security strategy”. Presented to 

Parliament by the Prime Minister by Command of her Majesty October, 2010, s. 10. 
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strategisk bedömning, som konkret innefattar den officiella synen på omvärlden, inkluderat 

hotbildsbeskrivning. Kategorin metoder kopplas samman med doktrin, som ett sätt att 

beskriva vilka säkerhetspolitiska uppgifterna som staten prioriterar. Vilka uppgifter och mål 

skall det militära försvaret lösa? Kategorin medel beskrivs som styrkestrukturen och åsyftar 

organisationens utformning och sammansättning. Är resurserna anpassade för att lösa de 

uppgifter som ställs? Christiansson för, likväl som Wedin och den brittiska säkerhetsstrategin 

ett resonemang om behovet av balans och anpassning mellan kategorierna.
26

  

 

Mellan dessa delkomponenter måste det således råda en balans och förmåga till anpassning. 

På samma sätt som att skapa symbios i den egna strategi, måste denna likväl ta hänsyn till 

både resurser som innehas av motståndare och allierade samt de aktiviteter som dessa kan 

företa.
27

 För måluppfyllnad krävs således resurser eller medel. Vilket innebär att det 

dynamiska förhållandet tillser att tillgängliga medel påverkar vilka mål man sätter upp, samt 

att de medel och tillvägagångsätt man använder måste vara anpassade och tillräckliga för att 

uppfylla målet, likväl som att anpassas till kontexten/miljön.
28

  

 

Figur 1 nedan, visar det dynamiska förhållningssättet mellan mål, medel, metoder och kontext 

utifrån Christiansson och Westberg.
29

  

 

                                                 
26

 Christiansson, Magnus, (2012). Fjärran, så nära: En jämförelse mellan dansk och svensk försvars- och 

säkerhetspolitik. I Norden mellan stormakter och fredsförbund, Doeser Fredrik, Petersson Magnus och Westberg 

Jacob (red.), 203-221. Stockholm: Santérus Academic Press Sweden, s. 207.  
27

 HM Government, A strong Britain in an age of uncertainty, s. 10.  
28

 Wedin, s. 18. 
29

 Christiansson, Magnus och Westberg, Jacob. En svensk säkerhetsstrategi – från vidgade intressen till militära 

resurser. Opublicerad rapport. Stockholm: Försvarshögskolan, Strategiavdelningen med Folkrättscentrum, 2013, 

s. 10. 
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Medel Kontext 

Figur 1. Samband mellan mål, medel, metoder och kontext 
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2.3. Grand Strategy/Fullständig strategi 

Det teoretiska ramverket utgörs av den strategiska modellen om Grand Strategy som tillskrivs 

Liddell Hart. Denna modell har senare tydliggjorts och satts i en svensk kontext av Lars 

Wedin. Modellen består av olika strategiska nivåer och har strukturen som ett hierarkiskt 

system.  De olika nivåerna har ett ömsesidigt beroendeförhållande och en dynamik som gör 

att den övre nivån ger uppgifter (skapar mål) till de underliggande nivåerna. De underliggande 

nivåernas måluppfyllnad är en förutsättning för att de övre nivåernas målsättningar i sin tur 

skall kunna genomföras.
30

  

 

 
Figur 2. Den strategiska hierarkin utifrån Wedin31 

 

 

Det politiska projektet utgör den övergripande politiska målsättningen, det vill säga det 

ändläge makthavarna strävar att nå. Det politiska projektet är i sig dynamiskt och förmår att 

ändras i takt med omvärldsutvecklingen. Generellt brukar man dela in de politiska 

målsättningarna i två huvudtyper, att förändra eller att bevara, som därigenom ger uttryck för 

en offensiv respektive defensiv hållning.
32

 För att kunna nå det slutläge som eftersträvas och 

därigenom uppfylla de säkerhetspolitiska målsättningarna krävs en strategi.  

 

Strategin utgör således ett politiskt verktyg, där de tillgängliga och bäst lämpade (makt)medel 

nyttjas för att uppnå de mål som politiken fastställt.
33

 Här återkommer sambandet mellan mål, 

medel och metoder, där strategin formulerar målen och väljer lämpliga metoder som leder till 

måluppfyllnad.
34

 Om inte lämpliga medel finns, måste således andra medel tillämpas eller 

målen omformuleras.  

                                                 
30
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31

 Ibid, s. 22. 
32
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33
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34
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I nivån under det politiska projektet återfinns det som Liddell Hart benämner Grand 

Strategy.
35

 Detta har Lars Wedin översatt till det svenska begreppet Fullständiga strategin.
36

 

Liddell Hart definierar begreppet Grand Strategy på följande sätt:   

 

For the role of grand strategy – higher strategy – is to co-ordinate and direct all the 

resources of a nation, or band of nations, towards the attainment of the political 

object of the war – the goal definied by fundamental policy.
37

  

 

Liddell Hart menar att det militära medlet endast utgör ett av statens resursinstrument och 

nämner därutöver bland annat ekonomiska och diplomatiska maktmedel som syftar till att 

försvaga motståndarens fortsatta vilja.  Liddell Hart skriver att ”… fighting power is but one 

of the instruments of grand strategy…”
38

 

 

Alltså utgörs en strategin av statens samlade resurser och aktiviteter som kan användas i syfte 

att uppnå de av makthavarna fastställda målen. Lars Wedin, som hämtar sin definition från 

den franske generalen Lucien Poirier, menar att Grand Strategy inkluderar alla relevanta 

aktiviteter som syftar till att förverkliga det politiska projektet. Wedin menar vidare att det 

finns en särskild fokusering gentemot det militära maktmedlet och att övriga medel är till för 

att stödja det militära.
39

 

 

Den fullständiga strategins underliggande nivå, delas upp i strategiska domäner eller allmänna 

strategier. Uppgiftställare till och samordnare av dessa är den fullständiga strategins roll. De 

olika allmänna strategierna utgörs av den militära, ekonomiska, politiska och diplomatiska 

sfären.
40

 Dessa olika strategier representerar olika maktmedel, där den militära strategin 

således är att se som jämbördig med användning av andra maktmedel.
41

 Syftet är att skapa 

synergieffekter genom samordning av dessa.
42

 

 

Uppsatsens syfte är som tidigare presenterats, att analysera synen på det militära maktmedlet, 

vilket innebär att övriga maktmedel befinner sig i periferin. Detta gör att Wedins uppställda 

modell med allmän militärstrategi, ekonomisk strategi och civil strategi kommer att tillämpas. 

Den sistnämnda strategin kommer således inbegripa ”civila medel” såsom de politiska, 

diplomatiska, ekonomiska maktmedlen. Den ekonomiska strategin utgörs av strategier hur 

resurser ska skapas för att uppfylla de mål som är uppställda i den fullständiga strategin, 

likväl som verka stödjande för den allmän militära strategin. Den militära strategin är den som 

är i fokus och berör det militära försvaret. Denna strategi bryts sedan ner i operationell 

strategi som utgör strategi hur resurserna skall utnyttjas och den andra strategin är 

                                                 
35

 Beaufre benämner denna nivå total strategi, s. 29. 
36

 Wedin, s. 20. 
37
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38
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39
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resursstrategi som behandlar hur resurser skapas.
43

 Denna underliggande nivå kommer dock 

lämnas därhän.  

 

2.4. Jämförelsedimensioner 

Analysverktyget kommer att utgöras av jämförelsedimensionerna mål, medel, metoder och 

hot. Nedan följer respektive definition. 

 

2.4.1. Mål 

Övergripande beskriver måldimensionen det resultat man avser uppnå med sin verksamhet.
44

 I 

den brittiska nationella säkerhetsstrategin beskrivs målet (ends) som ”what we are seeking to 

achieve”.
45

 Man beskriver det slutläge som i förlängningen eftersträvas. Andrén menar att 

olika staters målsättningar för att trygga den egna säkerheten kan skilja sig åt på grund av 

geografiskt och strategiskt läge, samt tillgängliga resurser och graden av ambitioner.
46

  

 

Med utgångspunkt i modellen av den strategiska hierarkin kommer den fullständiga och den 

allmän militära strategins målsättningar att belysas. Konkret kommer målen för vår säkerhet 

samt målen för det militära försvaret att presenteras. Detta inkluderar ställda uppgifter som 

krävs för måluppfyllnad. Dessa av staten definierade mål hämtas i försvarspropositioner, som 

däri tydliggör vilka målsättningar som den enskilda verksamheten ska uppnå.
47

 

 

Med utgångspunkt i den fastställda försvarspolitiska inriktningen, tilldelas Försvarsmakten 

uppgifter och mål som därefter utvecklas till militärstrategiska mål genom dessa begrepp: 

Förebygga, Hävda, Dämpa, Skydda, Försvara, Förebygga.
48

 

 

2.4.2. Metoder 

Metoddimensionen utgörs av de handlingsvägar som väljs för att uppnå fastställt mål.
49

 

Metoden beskrivs som ett tillvägagångssätt vid användning av det militära maktmedlet. 

Denna kan anta nationell eller internationell inriktning (i och utanför närområdet) samt 

samarbete (kollektivt försvar/kollektiv samarbete/allians) eller självständighet (neutralitet).
50

  

 

Med allians åsyftas ett säkerhetspolitiskt förbund tillsammans med andra stater. Detta 

inkluderar en kollektiv funktion enligt principen ”en för alla, alla för en”.
51

 Neutralitet utgörs 
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44
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51

 Ibid, s. 56f. 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/uppdrag/Regleringsbrev/
http://www.regeringen.se/sb/d/5041/a/36432


FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2013-06-24 14 (38) 

Officersprogrammet 10-13 

 

av ett förhållningssätt av opartiskhet i krig och konflikt i förhållande till krigförande parter.
52

 

Utifrån det kollektiva perspektivet beskrivs säkerhet som staters ansvar inför varandra. En stat 

skall förhindras att bli attackerad genom att övriga stater kommer att bistå med hjälp till den 

drabbade staten, exempelvis FN-systemet.
53

 Den gemensamma säkerheten representerar en 

enskild stats säkerhetspolitiska åtgärder som inte får verka hotande för en annan stat. 

Säkerhetspolitiken har en nationell prägel, men det samtidigt finns en strävan att bygga 

gemensam säkerhet genom diverse samarbete.
54

  

 

2.4.3. Medel  

Staten förfogar över mark-, luft- och sjöstridskrafter som olika delar av det militära 

maktmedlet. Medlen beskrivs i form av resurser som kan avsättas och användas för att uppnå 

målen.
55

 Christiansson benämner detta som styrkestruktur och refererar till de väpnade 

styrkornas sammansättning. Till detta hör frågeställningar om rekryteringssystem, tillgängliga 

plattformar och styrkefördelning mellan försvarsgrenarna.
56

 

 

2.4.4. Hot (kontext) 

Jämförelsedimensionen hot utgår ifrån den kontext säkerhetspolitiken verkar i. Som 

utgångspunkt för hotbildsbeskrivningen kommer en vidgade syn på säkerhet att tillämpas. I 

den så kallade Köpenhamnsskolan har Buzan, Wæver och de Wilde utarbetat en teori om det 

så kallade vidgade säkerhetsbegreppet. Centralt i begreppet är referentobjekten, det vill säga 

det som skall skyddas.
57

 De olika referentobjekten delas in i fem sektorer: militära, politiska, 

samhälle/sociala, ekologiska/miljön och ekonomiska.
58

 

 

Den militära sektorns referentobjekt är staten, däribland skydd av den territoriella integriteten. 

I nära samband med den militära sektor, utgör den politiska sektorns referentobjekt av 

konstitutionella principer som suveräniteten. Hoten mot detta kan bland annat utgöras av 

ifrågasättande av erkännande och legitimitet. Även överstatliga institutioner som EU kan 

verka som referentobjekt.
59

 Detta inkluderar även icke-militära hot mot suveräniteten.
60

 Den 

ekonomiska sektorn har ett något svårdefinierat referentobjekt, men en ekonomiska 

säkerhetsfaktor är en kollaps av det internationella ekonomiska systemet. Den samhälleliga 

sektorns referentobjekt utgörs av samhällets identitet, som kan påverkas av inre och yttre 

förändringar.
61

 Hoten kan utgöras av migration det vill säga en horisontell konkurrens, 

grannsamhällets starka kulturinfluenser samt den vertikala konkurrensen genom 
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integrationsprojekt inom EU. Individens uppfattning och identifiering av att utgöra en del av 

en gemenskap.
62

 Slutligen den ekologiska sektorn vars referentobjekt är själva miljön. Till 

detta hör både hot från naturliga fenomen som inte är orsakade av människan till exempel 

jordbävningar, vulkanutbrott, meteoritnedslag. Men man inkluderar även hot från mänsklig 

aktivitet, som både skadar miljön och kan verka som ett (existens)hot mot civilisationen, till 

exempel utsläpp av farliga gaser samt miljöexploatering. Till sist ingår även hot som inte är 

existenshotande mot civilisationen, men som ändå skadar miljön till exempel utarmning av 

mineraler.
63

  

 

3. Empiri 

3.1. Sverige år 1982 

1982 års proposition om säkerhets- och försvarspolitik tar stöd utifrån 1978 års 

försvarskommitté och dess betänkande Vår säkerhetspolitik (SOU 1979:42), 

Säkerhetspolitiken och totalförsvaret (Ds Fö 1981:14) samt Totalförsvaret (1982/87).
64

  

 

3.1.1. Hot 

I 1982 års försvarsproposition beskrivs den internationella utvecklingen som betingad med 

osäkerhet, kriser och ökad spänning mellan supermakterna. Förutom öst-väst perspektivet 

beskriver propositionen andra internationella konflikter och kriser. Däribland utvecklingen i 

Mellanöstern, Gulfen, Golanområdet, kriget mellan Iran-Irak samt den sovjetiska invasionen 

av Afghanistan.
65

 En diskussion förs huruvida supermakternas intresse och engagemang i 

olika delar av världen påverkar den globala säkerhetspolitiken, samt hur supermaktens 

strategiska intressen i förlängningen negativt påverkar den regionala utvecklingen. Denna 

negativa utveckling skapas genom att lokala konflikter intensifieras och att arbetet för att lösa 

detta förhindras i områden som Sydostasien, södra Afrika och Centralamerika.
66

 Särskilt 

belyses den omfattade vapenarsenal som supermakterna förfogar över. Det fastslås att det 

allvarligaste hotet mot mänskligheten är existensen och den snabba utvecklingen av 

kärnvapen.
67

  Det största hotet gentemot den svenska nationella säkerheten är ett militärt 

angrepp.
68

  

 

I propositionen förs diskussion om karaktären som ett framtida krig i Europa kan anta. 

Bedömningen beskrivs som osäker, men ett troligt scenario är att det eventuella krigets 

inledningsskede bedrivs med konventionella stridsmedel och att kärnvapen skulle kunna 

sättas in efter upptrappning. Följden för svenskt vidkommande är att ett kärnvapenkrig skulle 

minska den strategiska betydelsen som svenskt territorium kan inneha vid krig med 

konventionella medel. Således dras slutsatsen att om Sverige håller sig utanför den 
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konventionella fasen av kriget, minskar även risken för att vi skulle komma att vara föremål 

för en direkt kärnvapenattack. Dock kan de efterföljande verkningarna av en sådan attack 

påverka landet. Ett krig i Europa bedöms kunna påverka Sverige på så sätt att det svenska 

territoriet skulle kunna komma att användas som genomgångsområde, både till lands, sjöss 

och i luften. Man bedömer även att angrepp kan uppstå snabbt som en följd av den 

militärtekniska utvecklingen.
69

 

 

Regeringens bedömning av omvärlden kan tydliggöras genom denna formulering: 

 

Den spänning och den osäkerhet som präglar det internationella klimatet f.n. är 

således ett resultat både av olösta politiska och ekonomiska konflikter runt om i 

världen och speciella utvecklingar inom vapenteknologin, som driver på 

kapprustningen och hotar att undergräva det sätt på vilket avskräckningsbalansen 

hittills fungerat.
70

 

 

Dessutom beskrivs det ”… nordiska områdets ökade strategiska betydelse för 

supermakterna”
71

. Detta baseras på den sovjetiska marinens styrkeuppbyggnad inklusive 

basering av kärnvapenbestyckade ubåtar i området. I övrigt betonas den strategiska betydelsen 

som Östersjöområdet kan komma att få. En slutsats som dras genom en kontinuerliga 

övervaknings- och övningsverksamhet som både sker och har skett i området. Ett resultat av 

denna verksamhet är att svenskt territorium ofta utsätts för kränkning. Regeringen slår dock 

fast att detta inte är att se som ett primärt hot mot Sverige, utan som ett sätt för supermakterna 

att bevaka ”sina globala intressen” och för att bibehålla den strategiska balansen.
72

 Den 

avgörande säkerhetspolitiska faktorn som det militära försvarets utformning skall beakta är de 

militära maktblocken i Europa, vilka resurser dessa har att tillgå, samt deras inbördes 

relation.
73

  

 

Dessutom fastslås att både kriser och krig är hela nationens angelägenhet, då dessa kommer 

att beröra hela samhället och befolkningen.
74

 

 

Hotbildssammanfattning: 

 Största hotet mot svensk säkerhet är ett militärt väpnat angrepp. 

 Ökad spänning och oro mellan supermakterna. 

 Allvarligaste hotet mot mänskligheten är innehavet och användningen av kärnvapen. 

 Konflikt i närområdet samt dess verkningar kan komma att påverka svensk säkerhet. 
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3.1.2. Mål 

De målsättningar som beskrivs i 1982 års försvarsproposition har samma inriktning som 

fastställdes i och med 1968 års försvarsbeslut.
75

 Målen med säkerhetspolitiken beskrivs på 

följande sätt: 

 

Sveriges säkerhetspolitik, liksom andra länders, syftar till att bevara landets 

oberoende. Vårt säkerhetspolitiska mål bör därför vara att i alla lägen och i former 

som vi själva väljer trygga en nationell handlingsfrihet för att inom våra gränser 

bevara och utveckla vårt samhälle i politisk, ekonomisk, socialt, kulturellt och varje 

annat hänseende efter våra egna värderingar samt i samband därmed utåt verkar för 

internationell avspänning och en fredlig utveckling.
76

 

 

I försvars- och säkerhetspolitiken eftersträvas kontinuitet, som ett sätt att påvisa viljan att med 

beslutsamhet värna nationens oberoende och freden. Detta innebär att oavsett vilken situation 

som råder i Europa är målet att hålla fast vid beslutad försvarspolitik. Samtidigt betonas dock 

möjligheten att i succesiv takt anpassa den inhemska säkerhetspolitiken mot förändrade 

internationella förutsättningar.
77

 

 

Säkerhetspolitiken har som syfte att dels hålla Sverige utanför kriget, men har också till 

uppgift att tillse att de kriser som uppstår i fredstid inte har för stor påverkan på Sverige.
78

 

Detta görs bäst genom att fortsatt stå fast vid en alliansfri politik. Vidare beskrivs att en 

central målsättning är att ”avhålla från militär aggression” samt även inneha förmågan att 

kunna möta de hot om aggression som kan riktas mot landet.
79

 

 

De målsättningar som ställs upp för Försvarsmakten är enligt följande. Landets frihet bevaras 

genom att upprätthållandet av ett försvar byggt på allmän värnplikt. Syftet med totalförsvaret 

är att verka fredsbevarande. Detta görs genom att sammansättningen och organisationen är 

utformad på sådant sätt att det krävs stora resurser och uppoffringar av angriparen att denne 

inte anser det värt att angripa Sverige. Försvarsmakten skall ha förmågan att höja 

beredskapen, möta skilda angreppsformer samt har förmåga att deltaga i FN sanktionerade 

insatser. Utöver detta skall Försvarsmakten även ha som målsättning att inneha förmågan att 

upptäcka och avvisa kränkningar av svenskt territorium. Om ett angrepp skulle ha skett var 

Försvarsmaktens uppgift att i alla delar av landet bjuda på ”segt motstånd” och ”om så 

erfordras även i form av det fria kriget”.
80

 

 

3.1.3. Metoder  

De beskrivna säkerhetspolitiska målsättningarna kan sägas inbegripa tre perspektiv. 

Alliansfrihet eller neutralitetspolitik, främja internationell avspänning och fredlig utveckling 

samt ett krigsavhållande försvar. Inom ramen för säkerhetspolitiken inryms flera politiska 

                                                 
75

 Prop 81/82, Om säkerhets- och försvarspolitiken samt totalförsvarets fortsatta utveckling, s. 1.  
76

 Ibid, s. 4. 
77

 Ibid, s. 8.  
78

 Ibid, s. 18. 
79

 Ibid, s. 22.  
80

 Ibid, s. 36. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2013-06-24 18 (38) 

Officersprogrammet 10-13 

 

domäner, utrikes-, försvars-, handels-, bistånds- och nedrustningspolitik. Dessa 

säkerhetspolitiska medel måste dels anpassa och tillämpas utifrån rådande situation, men 

måste också anpassas i förhållande till varandra.
81

 

 

För att bevara landets oberoende, främja stabilitet och stärka freden är det av vikt att Sverige 

inte dras in i krig och konflikter. Detta görs bäst genom att föra en alliansfri politik som syftar 

till neutralitet i krig. Det är viktigt att den fastslagna säkerhetspolitiska hållningen skapar 

trovärdighet och att omvärlden inte förmår misstro den svenska viljan till att förhålla sig 

oberoende. Detta gäller såväl att Sverige skall inneha förmåga att stå emot aggressiva 

handlingar och hot om våld, samt ett ställningstagande och en vilja till att inte upplåta svenskt 

territorium till främmande makt att verka från.
82

 Därför betonas vikten av omvärlden 

förtroende och respekt för den svenska säkerhetspolitiska hållningen, inkluderat förmåga att 

stå emot främmande makts propaganda, särskilt när den svenska politiska hållningen utsätts 

för yttre påtryckningar. För detta krävs enligt propositionen konsekventhet och fasthet.
83

 

Vilket regeringen argumenterar för genom upprätthållandet av förmågan att i fredstid förmå 

avvisa kränkningar samt att målen för säkerhetspolitiken tar sin grund i de beslut som fattades 

i ärendet redan 1968 och har inte förändrats nämnvärt sedan dess.
84

  

 

Regeringen menar att den säkerhetspolitiska hållningen om alliansfrihet är förenlig med viljan 

att främja en fredlig utveckling i världen.
85

 Till detta härrör biståndspolitiken, 

nedrustningsarbetet och engagemanget inom FN. FN har som organisation en central roll i 

den svenska utrikespolitiken. Annan internationell samverkan är inte acceptabelt, då det 

resulterar i att neutraliteten inte kan framhävas. Detta tydliggörs genom följande beskrivning: 

”Förberedelser och överläggningar som syftar till militär samverkan med främmande länder i 

krig är uteslutna”
86

. Situationen i vår geografiska närhet har en stark påverkan på den svenska 

säkerheten. Bäst främjas nordisk stabilitet genom alliansfri politik stödd på ett (för våra 

förhållanden) starkt försvar.
87

  

 

Sverige främjar en aktiv nedrustningspolitik, dock krävs en gemensam överenskommelse om 

att nedrusta, då Sverige isolerat inte kan företa sådana åtgärder. Framförallt gäller detta 

arbetet med att minska utveckling, spridning och därmed risken för användning av 

kärnvapen.
88

 

 

Utifrån allianspolitiken hör att det på ett tydligt sätt måste framgå att Försvarsmaktens syfte är 

av defensiv karaktär och enbart skall användas för att försvara det egna territoriet. Detta 

ställer krav på Försvarsmaktens utformning. Organisationen skall avhålla från angrepp eller 

hot om angrepp, vilket innebär att försvaret skall verka fredsbevarande. Utgångspunkten för 
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det ett väpnat angrepp, är att endast marginella delar av en motståndares styrkor kommer 

avdelas mot Sverige. Detta tillsammans med att svenskt territorium förlorar betydelse vid 

kärnvapenkrig resulterar i att totalförsvaret bör ha sådan utformning att hot om våld eller 

faktisk användning av våld bedöms som icke lönsamt och får en fredsbevarande effekt.  

 

Försvarsmakten skall kunna förmå att avhålla krigförande parter tillträde till svenskt 

territorium, oavsett om det gäller för genomfart eller som ”framskjuten försvarsposition”, i 

förenlighet med svensk stipulerad neutral hållning i krig och att parterna finner anledning att 

respektera detta (det vill säga att det inte ligger i angriparens intresse att nyttja ett neutralt 

lands territorium).
89

  

 

För att uppnå de syften som regeringen fastslår med säkerhetspolitiken, skall samverkan 

mellan utrikes- och försvarspolitiken, nedrustningspolitiken, handels- samt biståndspolitiken 

företas. Dessa politikområden medför tillgängliga (makt)medel som kan användas. Dessa 

olika säkerhetspolitiska instrument arbetar även utefter olika tidsperspektiv. Hur dessa skall 

användas bestäms utifrån rådande situation, men av vikt är att dessa samordnas och anpassas 

utifrån och med varandra.
90

 Det militära maktmedlet med de väpnade styrkorna skall enligt 

propositionen tillsammans med andra maktmedel stödja den förda politiken.
91

 

 

3.1.4. Medel 

Ett starkt försvar skapar både tyngd och trovärdighet åt säkerhetspolitiken. Ett angrepp mot 

Sverige är hela samhällets angelägenhet, det är därför naturligt att totalförsvaret
92

 skall berör 

hela befolkningen och ha en stark folkförankring.
93

  

 

Strukturen av det militära försvaret skall utgöras av en fredsorganisation som efter beslut om 

beredskapshöjning kan mobiliseras. Förutsättningar för att snabb och verksam mobilisering 

skall kunna ske är förekomsten av en effektiv underrättelsetjänst som kan identifiera 

förändrade militära och politiska förutsättningar i omvärlden, en hög mobiliseringsberedskap 

samt ett administrativt system som möjliggör snabba beslutsprocesser om 

beredskapshöjningar. Snabb mobilisering kan enligt propositionen uppstå till följd av 

överraskande anfall. Organisationens utformning skall syfta till att verka krigsavhållande, 

d.v.s. avhålla från angrepp på grundval av att ett angrepp skull medföra att motståndaren 

tvingades till att avdela mycket tid och resurser som för denne inte är lönsamt.
94

  

 

Regeringen menar att det militära försvarets tyngdpunkt skall vara i kust- och gränsområdena. 

Detta tillsammans med vikten av förmågan att upptäcka och avvisa kränkningar av svenskt 

territorium, innebär att luft- och sjöförsvaret kommer få ökad betydelse. Det är av vikt att 
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Försvarsmakten har förmåga att sätta in motåtgärder om svenskt luftrum skulle kränkas och 

användas av någon krigförande part. Detta gäller både för flygplan och kryssningsmissiler. 

Försvarsmaktens resurser skall ha en rörlig förmåga, och innehålla förband som kan fungera i 

områdes- och punktförsvar samt som rörliga förband.
95

 Det militära försvaret skall bestå av ett 

stort antal förband, som tillsammans skall skapa hög effekt i invasionförsvaret.
96

 Utöver den 

nationella dimensionen skall Försvarsmakten ha förmåga att kunna bidra i FN-sanktionerade 

insatser, vilket ställer krav på organisationen att kunna verka i multinationella sammanhang.
97

 

 

I propositionen beskrivs både den grundläggande inriktningen samt organisationens 

utveckling. Vad som särskilt betonas gällande arméstridskrafterna är anfallsförmågan samt 

pansarvärnsfunktionen. För fältförbanden skall moderna infanteriförband prioriteras före 

övriga markstridsförband. Dessa bör dessutom erhålla förmågan att bedriva rörlig strid över 

stora ytor.
98

 För marinens del skall ytattacksförbanden moderniseras, särskilt betonas att 

antalet förband är avgörande. En annan viktigt del av Försvarsmaktens organisation är 

ubåtsförbanden, där antalet enheter skall hållas så högt som möjligt. Gällande kustartilleriet 

prioriteras det rörliga framför det fasta.
99

 För flygvapnets del är fokusering mot ett högt antal 

jaktdivisioner. Detta inkluderar divisioner med funktioner av jakt, attack och spaning.
100

  

 

Dessutom avser överbefälhavaren att en skärpning av reglerna för ingripande mot ubåtar i 

IKFN-förordningen är något som bör göras, vilket även regeringen i propositionen anser 

nödvändig.
101

  

 

3.2. Sverige idag 

Den nuvarande säkerhetspolitiska inriktningen fastställdes år 2009, i och med riksdagens 

godkännande av försvarspropositionen, Ett användbart försvar.
102

 Propositionen tar sin grund 

i Försvarsberedningens rapporter, Säkerhet i samverkan (Ds 2007:46) och Försvar i 

användning (Ds 2008:48). Dessa rapporter kommer inte att beaktas vid analys av empirin.  

3.2.1. Hot 

Principiellt anser regeringen att ingen direkt militär hotbild gentemot Sverige föreligger. I den 

försvarspolitiska propositionen förs dock resonemang kring hoten om användning av väpnat 

våld och fastslår att: 

 

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

tid. Kriser eller incidenter, som även inbegriper militära maktmedel kan dock också 

uppstå i vår region, och på längre sikt kan militära angreppshot likväl aldrig 

uteslutas.
103
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I sak innebär detta att trots den osannolikhet som föreligger av väpnat angrepp, måste man 

beakta att uppkomna incidenter i vårt närområde kan påverka säkerhetspolitiken. Regeringen 

tar fasta på att konflikter och kriser kan ha en spridningseffekt som i förlängningen kan 

påverka den svenska säkerheten. Detta gäller dels regionala konflikter, men även storskaliga 

angrepp i form av terrorism.
104

 Resultatet av detta innebär att man aldrig får förbise det 

faktum att ett militärt hot gentemot Sverige kan komma att realiseras i framtiden, dock sett ur 

ett längre tidsperspektiv.  

 

En ökad globalisering för med sig många positiva effekter, men kan även innebära negativa 

följer i form av ökad sårbarhet. Enskilda skeenden i vår omvärld kan få både regionala och 

globala konsekvenser. Ett säkerhetshot som påverkar ett grannland, har även en påverkan för 

Sveriges vidkommande.
105

 Kriser och incidenter, vart i världen de än uppstår, kan både vara 

oförutsägbara och utgöras av snabba förlopp eller tvärtemot växa fram i ett successivt och 

stegrande förlopp.
106

 I ett regionalt perspektiv bedömer regeringen dock att en storskalig 

väpnad aggression med ett enskilt EU-medlemsland är något som bedöms som osannolikt.
107

 

Den officiella ståndpunkten är att direkta militära aggressionshot mot Sverige och den 

europeiska kontinenten ej förefaller sannolikt. 

 

Regeringen beskriver dagens utmaningar och säkerhetshot som föränderliga, gränslösa och 

komplexa.
108

 Säkerheten ses numera utifrån ett bredare perspektiv, där dagens säkerhetshot 

inte enbart betecknas som militära angrepp. Det vidgade perspektivet innefattar således fler 

faktorer. I försvarspropositionen nämns pandemier, miljökatastrofer, klimatförändringar, 

ekonomisk kris, spridning av massförstörelsevapen och angrepp mot IT-system som en del av 

dagens säkerhetspolitiska hotbeskrivning. Regeringen menar att det är av vikt att 

hotbestämning och hotbildbeskrivningar präglas av transparens och öppenhet inför vad som i 

framtiden kan komma att utgöra ett hot. I ett regionalt perspektiv betonas den ökade 

strategiska betydelsen som Östersjön, Arktis och Barents hav utgör och de säkerhetsmässiga 

utmaningar som detta medför. Däribland den säkerhetspolitiska utvecklingen i fråga om 

naturresursutvinning och energiförekomster i området.
109

 

 

Ryssland är det enda land som explicit nämns i propositionen under avsnittet om säkerhetshot 

och utmaningar. Landet beskrivs som en nation med stormaktsambitioner, där en fortsatt 

ökning och utveckling av den auktoritära hållningen med maktanspråk gentemot grannländer, 

är något som av regeringen bedömas som oroväckande och en faktor inom säkerhetspolitiken 

”som vi har att förhålla oss till”
110

. En annan parameter som bedöms påverka den svenska 

säkerheten är förekomsten av kärnvapen i vårt närområde. Dock poängteras att det ryska 

säkerhetsintresset fokuseras mot de ”upplevda hoten” i Kaukasus, och att länder i Sveriges 
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närområde inte ingår i den ryska upplevda hotbilden och intressesfären. Vidare bedöms att 

Ryssland besitter förmåga att genomföra insatser som inbegriper militära maktmedel i ryskt 

närområde.
111

 

 

Hotbildssammanfattning: 

 Militärt angrepp är osannolikt under överskådlig tid. 

 Regionala konflikter kan få globala konsekvenser. Konfliktförloppen kan vara snabba 

och oförutsägbara. 

 Vidgat säkerhetsbegrepp 

 Ökad strategisk betydelse för områdena kring Arktis, Barents hav och Östersjön. 

 Rysslands utveckling bedöms som oroväckande, dock fokuseras ryskt 

säkerhetsintresse mot Kaukasus.   

 

3.2.2. Mål 

Regeringen fastslår i och med propositionen att målen för vår säkerhet är enligt följande: 

 

 att värna befolkningens liv och hälsa, 

 att värna samhällets funktionalitet och 

 att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.
112

  

 

Därefter framhålls att den svenska säkerhetspolitiken ”syftar ytterst till att garantera landets 

politiska oberoende och självständighet. Hävdandet av vårt lands suveränitet är en 

förutsättning för att Sverige ska kunna uppnå målen för vår säkerhet”.
113

   

 

Regeringen beskriver att det grundläggande syftet med att dels upprätthålla men även 

utveckla ett militärt försvar är dess förmåga till väpnad strid. Försvarsmakten utgör således ett 

av statens maktinstrument i den säkerhetspolitiska sfären. 

 

I försvarspropositionen föreskrivs att målet för det militära försvaret är att ”enskilt och 

tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet”.
114

 

Därefter beskrivs att detta ska ske genom att: 

 

 hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella intressen,  

 förebygga och hantera konflikter och krig, samt 

 skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till civila myndigheter.
115

 

 

Att värna det egna landets suveränitet innefattar att oinskränkta kunna utöva ”den exklusiva 

frihet Sverige har, under det folkrättsliga regelverket, för att på det egna territoriet 
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självständigt utöva statens funktioner, såväl vad avser statens inre liv som yttre 

förbindelser”.
116

 Detta innefattar även rättigheter till naturresurser i områden som folkrättsligt 

tillfaller Sverige samt även Försvarsmaktens rätt att upprätthålla territoriell integritet. Utöver 

de målsättningar som i propositionen tillskrivs det militära försvaret, presenteras även de 

uppgifter som ställs. Primärt åligger det Försvarsmakten att säkerställa Sveriges existens, 

fortlevnad och självständighet. Detta sker genom nationella, regionala och globala insatser, 

enskilt och tillsammans med andra, som syftar till att främja säkerhet och skydda nationen.
117

    

 

I propositionen framhålls att den svenska säkerheten värnas inte enbart vid vår egen gräns. 

Hot i vårt närområde kan få konsekvenser för svenskt vidkommande. Därför måste Sverige 

förmå samverka med andra för att kunna hantera utmaningar utanför vårt territorium.
118

  

 

Dessutom finns en start koppling mellan målen för det militära försvaret, som dels ska hävda 

Sveriges suveränitet, som är en förutsättning för att uppnå målen för vår säkerhet. 

Försvarsmakten skall även ha förmåga att möta CBRN hot sam skydda den egna 

verksamheten, vilket inkluderar IT-system.
119

 

 

3.2.3. Metoder 

I försvarspropositionen stipuleras, som ovan beskrivet, att 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”.
120

 Detta resulterar således i 

fyra dimensionerande handlingsvägar i hur Sverige främjar och upprätthåller säkerheten: 

 

 enskilt på svenskt territorium,  

 enskilt utanför svenskt territorium,  

 tillsammans med andra på svenskt territorium, eller  

 tillsammans med andra utanför svenskt territorium
121

 

 

Regeringen uttrycker en stark koppling mellan den svenska säkerheten och den dynamiska 

omvärldsutvecklingen. Det multilaterala samarbetet lyfts fram som en grundpelare i den 

svenska säkerhetspolitiken. Utmaningar och hot inom säkerhetssektorn skall hanteras i 

gemenskap med andra länder och organisationer.
122

 Detta innebär att hoten inte längre enbart 

möts vid vår egen gräns, utan att säkerhetsarbetet hanteras inom ramen för den globala 

arenan.
123

 I och med Sveriges inträde i den Europeiska unionen ingår Sverige numera i en 

politisk allians. Detta innebär inte att medlemsländerna hyser försvarsförpliktelser gentemot 

varandra, likt försvarsalliansen Nato. Däremot menar regeringen att detta innebär ett 
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solidariskt ansvarstagande för den europeiska säkerheten.
124

 Som förlängning till detta har 

Sverige dessutom utfäst en solidaritetsförklaring som innebär att: 

 

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
125

 

  

Följden av detta är att ”en neutralitetsoption inte är möjlig vid en konflikt i närområdet”.
126

  

 

Det internationella samverkansperspektivet utgör huvudinriktningen för svensk 

säkerhetspolitik. I propositionen presenteras den officiella synen på samverkan med andra 

länder och organisationer. Inledningsvis slår man fast att det svenska engagemanget i 

internationella fredsfrämjande insatser skall öka, detta innefattar insatser med ledning av såväl 

FN, EU och Nato. Grunden för detta är ståndpunkten att den svenska säkerheten upprätthålls 

genom solidaritet och samverkan med andra länder.
127

 Den europeiska integrationen är ett sätt 

att värna den svenska säkerheten. Men det är likväl ett sätt att bidra till utvecklingen av EU 

som en säkerhetspolitisk påverkansfaktor, där unionens samlade civila, ekonomiska och 

militära resurser skapar handlingskraft och påverkansmöjligheter för dagens 

säkerhetsarbete.
128

 Även FN intar en stark ställning i den svenska säkerhetspolitiken. 

Regeringen har uttryck en start vilja till att bidra till unionens krishanteringsförmåga genom 

svenska bidrag till sanktionerade fredsfrämjande insatser.
129

 De är av yttersta vikt att svenskt 

deltagande i internationella insatser skall stå på mandat från FN:s Säkerhetsråd. Särdeles 

viktigt är detta i fredsframtvingande insatser, som kan inbegripa bruket av militärt våld.
130

 

 

Även Nato diskuteras i propositionen och beskrivs i sammanhanget som central aktör. 

Sveriges samarbete med organisationen syftar till dels av viljeyttringen att vara en del av den 

transatlantiska gemenskapen, likväl som ett sätt att genom övning och insatser utveckla 

Försvarsmaktens förmåga.
131

  

 

Regeringen uttrycket en fortsatt vilja att utvecklingen det nordiska samarbetet. Principiellt 

finns inga begränsningar i hur långt samarbetet kan gå, dock tydliggör regeringen att en 

förutsättning för fördjupat samarbete är att ”den nationella beslutanderätten avseende den 

operativa förmågan består”.
132

 Det fördjupade samarbetet syftar dock inte till att bli ”ett 

självständigt säkerhetspolitiskt instrument”. Istället skall detta ses ett naturligt komplement till 

övriga samarbeten som Sverige företar, framförallt med EU och Nato.  
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Det militära försvaret skall, med sin förmåga till väpnad strid, verka konfliktförebyggande, 

konfliktdämpande och krigsavhållande.
133

 

 

För att en strategi skall vara framgångsrikt stipuleras att militära medel måste samordnas med 

andra civila aktörer. Det beskrivs att en insats skall innehålla avväpning, militära insatser, 

fortsatt arbete mot att stärka rätts- och säkerhetssektorn, att i området ha diplomatisk närvaro 

samt olika typer av utvecklingsinsatser.
134

 Dessa typer av insatser skall dessutom öka enligt 

regeringen.
135

 

 

Positiva synergieffekter skapas genom samverkan mellan utvecklingsarbete och militära 

insatser. Detta beskrivs vara ett ”kraftfullt instrument” för att främja positiv och fredlig 

utveckling i länder som drabbats av konflikter.
136

 Det militära maktmedlet kan inte användas 

isolerat för att bygga upp och skapa förutsättningarna som krävs för att stabilitet skall 

främjas.
137

  

 

Det beskrivs att kriser kan uppkomma snabbt. Detta föranleder ett behov av att snabbt kunna 

använda militär förmåga. En ”snabb markering eller insats”
138

 kan påverka i positiv riktning. 

Detta gör således att det militära maktmedlet kan användas som ett verktyg för att påvisa sin 

vilja, intentioner och beslutsamhet samt ge tyngd åt politiska ställningstaganden.  

I propositionen fastslås att genom användning av både militära och icke-militära medel 

uppnås säkerheten.
139

 För att hantera de utmaningar som beskrivits och som ställs gentemot 

världen, skall det militära försvaret, det vill säga det militära maktmedlet användas. Syftet 

med detta blir dels att hantera dagens säkerhetsutmaningar likväl som att erfarenheten bidrar 

till Försvarsmaktens operativa förmågeutveckling. Häri inkluderas EU som aktör och 

innehavare av säkerhetspolitiska instrument (civila som militära), som ett led i främjandet av 

säkerhetsarbetet.
140

  

 

3.2.4. Medel 

Det militära försvarets existens utgörs av dess förmåga till väpnad strid och att därigenom 

utgöra ett av statens tillgängliga maktmedel.
141

 Organisationen skall utgöras av stående 

förband och kontraktsförband tillsammans med hemvärn och nationella skyddsstyrkor.
142

 

Grunden för engagemang, utbildning och anställning, skall baseras på frivillighet. Inget 

förband skall bemannas med pliktpersonal. Dock skall möjligheten kvarstå att tillämpa 

tjänstgöringsskyldighet om beredskapen så kräver.
143

 Regeringen menar att ett övergripande 
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förhållningssätt inom organisationen skall vara att både nationella och internationella insatser 

tillhör normalverksamheten.
144

 Dessutom skall organisationen utvecklas till att bestå av fler 

förband av ”generell karaktär” och att de mer specifika typförbanden skall begränsas.
145

 Vid 

specificering av de olika vapenslagen anges att marin- och flygstridskrafterna skall utgöras av 

stående förband. Markstridskrafterna däremot bemannas till större del av tidvis tjänstgörande 

soldater.
146

 

 

Det militära försvaret skall enligt propositionen vara dimensionerat för att kunna verka både 

hemma och borta, i insatser som kan vara både kort- och långvariga. Dessutom skall förmåga 

finnas att verka mot uppgifter som kräver snabbinsatsberedskap. Insatser som kan förväntas 

uppkomma i närområdet bedöms bedrivas i luft- och sjöarenan. Och att de insatser som 

svenska trupper förväntas vara involverade i utanför närområdet bedöms ha markoperativ 

karaktär. Dock poängteras vikten av förmåga till att företa gemensamma operationer på ett 

effektivt sätt. Konkret pekar regeringen på Försvarsmaktens möjligheter till att fortsätta 

utveckla förmågan att bedriva luft- och sjöövervakning i Östersjöregionen, med tillhörande 

sjö- och miljöräddningsinsatser.
147

 Försvarsmakten skall även vara förberedd att bedriva 

väpnad strid i hela konfliktskalan, från låg- till högintensiva insatser. Dessutom skall likväl 

reguljär som irreguljära motståndare kunna mötas. 
148

 

 

I regleringsbrevet för budgetåret 2012 avseenden Försvarsmakten, beskrivs att 

Försvarsmakten skall värdera den egna operativa förmågan utifrån förordningen (2007:1266) 

med instruktion för Försvarsmakten. Detta torde tolkas som att de i förordningen angivna 

ansvars- och verksamhetsuppgifter speglar den av regeringen fastslagna målsättning
149

. Dessa 

återspeglar den beskrivning av uppgifter, mål och krav som framkommer i 

försvarspropositionen, varvid dessa operativa förmågor allt jämt är gällande. 

 

Arméstridskrafterna skall utgöras av behovssammansatta fördefinierade 

bataljonsstridsgrupper, med tyngdpunkt kring en manöverbataljon. Därutöver skall 

förstärkningsresurser utifrån funktionsförband tillföras, detta inkluderar även förband ur andra 

vapenslag. Utöver lednings- och underrättelseförband samt logistikförband skall armén bestå 

av 15 bataljoner, därtill 3 mindre funktionskompanier samt 40 hemvärnsbataljoner.
150

  

 

Marinstridskrafterna skall utgöras av två sjöstridsflottiljer samt ubåtsflottilj med ledning 

inklusive signalspaningsfartyg. Totalt inkluderar detta två korvettdivisioner, två 
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minröjningsdivisioner, två underhållsdivisioner och en röjdykardivision. Utöver detta en 

manöverbataljon med amfibisk förmåga samt marin basbataljon och 

sjöinformationsbataljon.
151

  

 

Flygstridskrafterna skall utgöras av fyra stridsflygdivisioner samt transportflygförband, 

helikopterbataljon och flygbasförband.
152

  

 

4. Analys och diskussion 

I detta avsnitt kommer frågeställningarna utifrån det empiriska materialet och det teoretiska 

ramverket att diskuteras och analyseras. Analysen inleds med den tredje frågeställningen, om 

den hotbild som Försvarsmakten skall bemöta samt den omvärld som strategierna verkar i. 

Detta skapar en grund för den fortsatta analysen kring den militära strategins roll i den 

fullständiga strategin. Samtidigt förs resonemang utifrån samstämmighet i det strategiska 

paketet (mål, medel, metoder) som slutligen mynnar ut i en diskussion kring synen på 

Försvarsmakten som säkerhetspolitiskt instrument.  

 

Vilken typ av hot skall Försvarsmakten bemöta?  

De hotbilder och säkerhetsutmaningar som presenteras i respektive proposition är märkbart 

olika. Under kalla kriget beskrevs hoten i form av militära angrepp, invasion och risken för 

kärnvapenkrig. Detta invasionshot har successivt tonats ned, dock inte helt försvunnit. Man 

beskriver att det numera förefaller osannolikt att Sverige skulle utsättas för angrepp inom 

överskådlig tid. Det territoriella hotet anses inte längre vara lika allvarligt för nationens 

överlevnad som det var för trettio år sedan. Den markanta skillnad som åskådliggöras är 

resultatet av en stegvis förändring som skett under längre tid. 

 

Idag förefaller hoten vara av indirekt och mångskiftande karaktär. Man refererar till ett vidgat 

säkerhetsbegrepp och menar att dagens hot innefattar fler faktorer än det rent militära. Så 

principiellt har invasionshotet ersatts av terroristhot, verkansspridning av lokala konflikter, 

epidemier, IT-hot och hot mot miljön. Detta kan vara resultatet av att man förändrat sin bild 

av att se på omvärlden. Å ena sidan kan denna förändrade världsbild, vara ett resultat av att 

faktiska nya hot har uppstått. Å andra sidan kan regionala och globala händelser som inte 

tidigare direkt berört Sverige ha kommit att bli en integrerad del av den nationella sfären. Det 

vill säga att hoten alltid har funnits, men inte direkt bedömts beröra Sverige. Förvisso kan 

globaliseringen, teknikutvecklingen och människans exploatering bidra till konstruktionen av 

”nya typer” av hot. Men även nya teoribildningar som den så kallade Köpenhamnsskolan av 

Buzan, Wæver och de Wilde som ser säkerhetsutmaningar utifrån ett vidgat perspektiv, kan 

bidra till detta nya hotbildsskapande. Samtidigt inkluderas flera av dessa för Sveriges 

vidkommande ”nya hot” i det nationella perspektivet genom en uppluckring av den svenska 

neutralitetsmuren.  
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Tidigare fanns en nästan ensidig fokusering på de nationella verkningarna som hoten kunde 

komma att utgöra. Eftersom man enbart skulle försvara Sverige resulterade detta i att hoten 

endast sågs ur detta nationella perspektiv. Man hanterade hoten och därigenom upprätthöll 

den svenska säkerheten, genom att dessa inte skulle komma att riktas mot landet och att dess 

verkningar inte påverkade i nämnvärd utsträckning. Trots att hotbilden utgår från ett svenskt 

nationellt perspektiv, har dagens säkerhetsutmaningar fått en mer internationell dimension. I 

och med Sveriges ökade integrering i såväl EU som andra internationella sammanslutningar, 

har att den ensidigt nationella fokuseringen på hotens direkta påverkan på landet tonas ned. 

Istället ges den internationella dimensionen allt större utrymme.  

 

Det centrala i Köpenhamnsskolans sektorteori är referentobjektet. Utgångspunkten för dessa 

är det som skall skyddas. Det primära är varken det specifika hotet eller de medel som kan 

nyttjas för att verka som hot. Generellt sett utgår båda försvarspropositionerna från en 

beskrivning med det specifika hotet i centrum. Genom tolkning av de beskrivna hoten kan 

resonemang om de särskilda referentobjekten göras. Trots detta återfinns en mer utvecklad 

diskussion kring det vidgade säkerhetsbegreppet i 2008 års proposition. I mer eller mindre 

varierad utsträckning går samtliga sektorer förutom den samhälleliga på ett tydligt sätt att 

identifiera.  

 

För att utgå ifrån Köpenhamnsskolans sektorer, kan den militära sektorn, vars referentobjekt 

är den territoriella integriteten, sägas ha utökats till att inbegripa hela EU. Detta genom 

ratificerande av Lissabonfördraget och den av Sverige ensidigt utfärdade 

solidaritetsförklaringen. Alltså blir ett militärt hot, (som kan innebära vapenmakt) en 

angelägenhet för Sverige dels då det riktas direkt mot den egna staten, men även om det riktas 

mot ett EU-land eller annat nordiskt land. Vidare kan en ökad integrering av handel och 

regionala ekonomiska system ökar sårbarheten för den svenska säkerheten, falla in under den 

ekonomiska sektorn. En ekonomisk kris kategoriseras uttryckligen som reellt hot i 2008 års 

proposition. Den ekonomiska sfärens ökade internationalisering och sårbarhet är därför en 

faktor att beakta i större utsträckning. Liknande resonemang kan föras gällande Sveriges 

ökade integrering i internationella organisationer, som utifrån den politiska sektorn, kan hotas 

av ifrågasättande av legitimitet och erkännande. Detta innebär i praktiken två hot, dels emot 

den svenska staten och dels mot de organisationer som nationen är en del av och som Sverige 

i förlängningen kan komma att påverkas av. Denna vidgning ses dock som en naturlig 

utveckling till följd av globalisering och integrering. Det intressanta är om denna förändring 

och vidgning även återspeglas i vad Försvarsmakten skall inneha förmåga till att möta för 

typer av hot. Visserligen kan denna diskussion ta sig karaktären av en koherensanalys mellan 

hotbild och medel/metoder. Här är fokuseringen dock på vilka av dessa hot som regeringen 

beskriver att Försvarsmakten skall bemöta, vilket kan spegla hur man väljer att använda det 

militära maktmedlet.  

 

Tänkande kring användningen av stridskrafterna kan sägas ha genomgått en omfattande 

förändring. Trots att utgångspunkten för hotbildsbeskrivningen tar sig likartat uttryck, 

återfinns dock spår av omställning. Tidigare fanns ett nästan totalt hotbaserat tänkande, till att 
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idag har förändrats till att utgå ifrån förmåga till att hantera själva karaktären av hotet. För att 

återkoppla till tidigare forskningen har även Petersson berört denna aspekt.
153

 För att 

exemplifiera fanns invasionshotet under kalla kriget där det militära försvarets målsättningar 

och uppgifter styrdes till att hantera denna hotbild. Det vill säga förmå att Sverige inte blev 

angripet, och om så skedde, förhindra att angriparen fick fäste på svenskt territorium och i det 

längsta bedriva fördröjningsstrid. Allt var i stort sett fokuserat mot det hot som förelåg. Idag, 

då hotbilden är mer diffus och fragmenterad, beskrivs Försvarsmaktens målsättning och 

uppgifter i större utsträckning av förmågor. Men uppdelningen blir inte så endimensionell och 

klar som kanske framställts. Hoten och säkerhetsutmaningarna har förvisso en central roll, 

däremot beskrivs dessa till sin karaktär som komplexa, gränslösa och föränderliga. Vilket 

bidrar till en komplexitet med att säga vilka hot man skall förmå möta samt vilka förmågor 

som skall innehas. En annan viktig aspekt av den senaste försvarspropositionen är avsaknaden 

av prioritering. Det förs inga resonemang om vilka av hoten som är att anse som primära och 

bör prioriteras framför andra.  

 

Under kalla krigets var invasionshot den prioriterade uppgiften som Försvarsmakten (inom 

totalförsvarets samverkande delar) hade till uppgift att bemöta. Det är viktigt att betona att 

Försvarsmakten utgjorde en del av totalförsvaret, som tillsammans hade till uppgift att bemöta 

hoten. Men att en tydlig inriktning för det militära försvaret var att möta invasionshotet. 

Försvarsmaktens huvuduppgift var och är väpnad strid, där de vidgade säkerhetshoten idag 

utgör en uppgift för Försvarsmakten tillsammans med samverkan myndigheter att hantera. En 

av Försvarsmaktens uppgifter är att stödja samhället med befintliga resurser. Detta kan tolkas 

som att Försvarsmakten skall förmå hantera alla beskrivna hot genom formen som 

stödfunktion till andra myndigheter. I den senaste propositionen beskrivs vilken förmåga 

Försvarsmakten ska ha, som innefattar både hantering av både väpnat våld och stödja 

samhället. En slutsats skulle således vara att Försvarsmakten skall i begränsad omfattning 

inneha förmågan att hantera alla de säkerhetshot som aktualiseras. Dock med förbehållet att 

den primära uppgifter utgörs av att säkerhetsställa Sveriges existens, fortlevnad och 

självständighet, inom ramen för den väpnade striden. 

 

Vilken roll har den militära strategin i den fullständiga strategin? 

Att använda sig av den strategiska hierarkin syftar till att sätta det militära maktmedlet i ett 

sammanhang. Den fullständiga strategins underliggande nivåer utgörs av strategiska domäner 

där den allmän militära strategin är en av dessa. Denna strategi representerar även det militära 

maktmedlet, likväl som den civila strategin innefattar diplomatiska, politiska och ekonomiska 

maktmedel. Den fullständiga strategin måste således samordna maktmedlen i syfte att 

strategins målsättningar skall kunna uppfyllas, likväl som i förläningen kan genomföra det 

politiska projektet. 

 

Neutralitetspolitiken så som den fördes under kalla kriget syftade till att uppfylla det politiska 

projektet i att bevara landets oberoende. Om neutralitetspolitiken skulle förhindra att landet 
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utsattes för angrepp, var det av vikt att denna präglades av trovärdighet och åtföljdes av 

omvärldens respekt. Denna faktor ges stort utrymme i 1982 års proposition, där det explicit 

framhölls att Försvarsmakten enbart har ett defensivt syfte.  

 

I figur 3 presenteras fyra principiella handlingsvägar. Dock förefaller enbart två av dessa vara 

politiskt möjliga under kalla kriget. Sverige skulle enskilt försvara det svenska territoriet och 

agerande utanför Sveriges gränser kunde enbart ske inom ramen för FN.  

 

Den neutralitetspolitik och alliansfrihet som fördes under kalla kriget innebar att det fanns en 

ensidig fokusering på den nationella förmågan. Det var otänkbart att Sverige skulle ta hjälp av 

andra stater för att skydda det svenska territoriet. Dock fann regeringen det förenligt med 

neutraliteten att samverka inom ramen för FN och deltaga i de insatser som sanktionerats av 

förbundet under denna tid. Allt annat samarbete var uteslutet. En fredligare värld skulle 

frammanas genom att verka för avspänning. I propositionen förs ingen ytterligare diskussion 

hur detta skall ske. Frågan man kan ställa sig är i vilken utsträckning som det militära 

försvaret skulle bidra till möjligheterna att verka för den internationella fredsutvecklingen. 

Eller var detta förbehållet den civila strategin och dess maktmedel 

(diplomatiska/politiska/ekonomiska)?  

 

Det militära försvaret utformades för att verka krigsavhållande. Man försökte helt enkelt 

bygga upp en funktion av avskräckning eller avhållande faktor, baserat på marginaldoktrinen. 

Om det svenska försvaret var tillräckligt starkt nog, skulle motståndaren avhållas från att 

angripa landet. Detta med tanke på att det svenska försvarets styrka skulle erfordra stora 

resurser och stor tidsåtgång för att kunna få någon vinning av. Detta baserades dock till stor 

 Figur 3. Fyra handlingsvägar under kalla kriget 
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del på supermakternas intresse på andra fronter och att ett angrepp mot Sverige bedömdes 

sekundärt och enbart genomfördes med marginella styrkor. Om angriparen fått fäste på 

svenskt territorium, skulle försvaret vara uppbyggt och förberett för att kunna bedriva 

fördröjningsstrid. Detta starka krigsavhållande invasionsförsvar (medlet), med utgångspunkt i 

marginaldoktrinen skulle ge tyngd åt den fullständiga strategin och den förda 

neutralitetspolitiken (metoden). Tillgången och utvecklingen av egna militära kapaciteter 

bidrog således till en nationell handlingsfrihet. Som i förlängningen syftade till att bevara 

landets oberoende (mål). Detta påvisar att det förefaller finnas hög koherens i det strategiska 

paketet (mål, medel, metoder).  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det politiska projektet under kalla kriget syftade till att 

bevara landets oberoende samt verka för fred och internationell avspänning. Detta skulle 

göras genom att föra en alliansfri politik, med syfte av neutralitet i krig. Denna 

neutralitetspolitik kan sägas syfta till att minska risken för att landet utsattes för angrepp. Den 

allmän militära strategin hade en liknande målsättning. 

 
Figur 4. Fyra handlingsvägar av dagens säkerhetspolitik154 
 

 
 

Idag ser världen annorlunda, vilket även innebär att säkerhetspolitiken är utformat på annat 

sätt. De fyra möjliga handlingsvägarna som presenterats för kalla kriget (figur 4) kan för 

dagens säkerhetspolitik illustreras enligt ovan (figur 5).  
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Det politiska projekt som kan skönjas i 2008 års proposition är att garantera landets 

oberoende och självständighet. Till detta hör även målsättningen att skydda den egna 

befolkningen och samhället. Som målsättning uttrycks även kapaciteten att värna förmågan att 

upprätthålla grundläggande värden, däribland demokrati. Detta skall uppnås genom att 

samverka med andra (solidaritetsklausul) samt att de förestående hoten skall kunna mötas 

innan de når Sveriges gränser. Det vill säga att aktiviteter skall kunna företas både i och 

utanför närområdet. Detta skall inte enbart genomföras med det militära maktmedlet, utan 

kräver samverkan mellan flera säkerhetspolitiska instrument (civila strategin).  

 

Insatsförsvaret skall således kunna verka i alla dessa handlingskomponenter och därigenom 

hantera hoten och främja nationens säkerhet. Tre av dessa fyra handlingsvägar diskuteras i 

2008 års försvarsproposition. Det fastslås som mål för det militära försvaret att det skall 

”enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår 

säkerhet”
155

. Ett svenskt enskilt agerande utanför territoriet, förefaller vara möjligt genom den 

unilaterala solidaritetsdeklarationen. I realiteten kan detta betraktas som osannolikt, dels med 

tanke på begränsade militära resurser samt svensk betoning på att insatser skall vila på 

resolution från FN (som med stor sannolikhet inkluderar flera samverkande länder). En viktig 

poängtering är dock att solidaritetsförklaringen lyder att Sverige kommer”… inte förhålla sig 

passiv…”, vilket kan betyda aktiviteter i spännvidden från politiska fördömande till faktiska 

militära insatser.  

 

Samtidigt är det av vikt att inkludera en diskussion beträffande hur säkerhetspolitiska val 

påverkar suveräniteten, något som kan återkopplas till Christianssons rapport.
156

 Att verka 

enskilt i den säkerhetspolitiska miljön gör att landet bibehåller den nationella 

handlingsfriheten, men kräver samtidigt att egna militära kapaciteter bibehålls och utvecklas. 

Denna inriktning ställs mot ökad integrering och samverkan tillsammans med andra länder 

och organisationer. Att tillsammans utveckla militära förmågor och dela på tillgängliga 

resurser (inom EU och Nato) bidrar till ökad effektivitet och gynnsam ekonomisk användning. 

Ett handlingsalternativ av självständighet kan leda till ökad säkerhet genom ett oberoende av 

andra stater men kräver samtidigt ekonomiska resurser för att inte de militära förmågorna 

skall bli eftersatta. Ett handlingsalternativ av samverkan kan bidra till ökad säkerhet genom 

former av allianssamarbete eller kollektiv/gemensam säkerhet
157

, där endera staten bibehåller 

och utvecklar en viss typ av förmåga och en andra stat en annan typ. Samtidigt som detta 

skapar en form av säkerhet i samverkan, kan den enskilda statens sårbarhet öka. En ökning 

som dels kan orsakas av att andra nationers intresse blir till ens egna, samt det ökande 

beroendet av andra nationer. Som en konsekvens av det anförda och med utgångspunkt i 

empirin, ansågs den svenska säkerheten öka i och med vägvalet av självständighet under kalla 

kriget. I takt med detta utformades ett tillräckligt starkt försvar innehållandes militära 

kapaciteter som möjliggjorde hög grad av nationell handlingsfrihet. Den ökade sårbarheten 

sågs för denna tid i skenet av internationell samverkan.  

                                                 
155

 Prop 08/09, Ett användbart försvar, s. 33. 
156

 Christiansson och Westberg, s. 17 
157

 Se punkt 2.4.2. Metoder 
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Idag skall Försvarsmakten kunna företa insatser både i och utanför eget territorium samt 

enskilt och tillsammans med andra. Konsekvensen av detta är en ökad komplexitet och ökad 

inkoherens mellan mål, medel och metoder. För att inte helt rasera den nationella 

handlingsfriheten och skapa ett totalt beroende till andra länder, krävs att landet fortsatt 

erfordrar över tillräckliga militära resurser. Resurser som både skall kunna användas för det 

nationella försvaret och i internationella insatser. Detta ställer krav på att en gemensam 

strategi utarbetas mellan samarbetspartnerna eftersom det annars finns risk för överskott av 

endera typen av militära förmågor och underskott på ett annat. Detta kan resultera i att de 

resurser som Sverige ställer till förfogade inom ramen för samverkan, redan har 

tillhandahållits av någon annan stat. Därmed blir den ekonomiska vinningen negligerad. I det 

motsatta förhållandet, det vill säga att ett för stort förtroende tillskrivs den internationella 

samverkan, kan resultera i brist av framhävandet av den nationella handlingsförmågan. 

Samtidigt är inte Sverige medlem i någon militär allians och hyser därmed inte några 

försvarsförpliktelser gentemot något annat land eller tvärtom. Istället framhåller man 

Lissabonfördraget, den av Sverige ensidigt utfärdade solidaritetsdeklarationen och övrig 

samverkan som ett sätt att bygga säkerhet tillsammans med andra. Således skall det 

omstrukturerade expeditionskårförsvaret kunna verka i Sverige och utanför svenskt 

territorium, enskilt och tillsammans med andra (länder, organisationer, civila myndigheter) för 

att hantera hot som är föränderliga, gränslösa och komplexa. Hot som utgör mer än det rent 

militära. Samtidigt som man har som avsikt att bistå andra länder vid katastrof och angrepp. 

Till detta följer en ansträngd budget. Detta dilemma kan således ses som resultatet av den 

förmågebredd som i 2008 års proposition eftersträvas och därigenom skapar en mindre grad 

av samstämmighet i strategipaketet (mål, medel och metoder).  

 

Hur skiljer sig synen på Försvarsmakten som säkerhetspolitiskt instrument åt 

idag jämfört med år 1982?  

Inledningsvis kan man konstatera att det militära försvarets exklusivitet för krigssituationer 

har kommit att förändrats. Under kalla kriget fanns en restriktiv användning av försvaret i 

fredstid. Försvaret skulle ha ett defensivt syfte och det skulle för omvärlden stå klart att den 

svenska försvarsmaktens existens utgjordes av försvar av det egna territoriet. Den begränsade 

användningen bestod dock i deltagande i FN-insatser. Idag har det territoriella försvarets 

dimension ersatts av ett expeditionskårsförsvar. Försvarets förmåga att verka krigsavhållande 

har utökats till att verka konfliktförebyggande och konfliktdämpande, vilket bidrar till rollen 

som ett katastrofberedskapsinstrument. Försvaret är inte längre reserverat för krig, trots att 

man både under kalla kriget och idag framhåller att det militära försvarets främsta uppgift är 

att inneha förmåga till och kunna bedriva väpnad strid.  

 

De säkerhetspolitiska målen kan beskrivas i termer av att bevara eller förändra. Kalla kriget 

kan sägas ha präglats av en bevara-strategi. Man ville hålla landet utanför eventuell konflikter. 

Wedin kallade detta defensiv krigföring, där man försökte avhålla från aggressioner. Dels 

genom att Sverige förhåll sig alliansfria samt byggde sitt försvar utifrån marginaldoktrinen. 

Idag kan säkerhetspolitiken sägas mer ha antagit karaktären av en förändra-strategi. Det 
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militära maktmedlet tillsammans med övriga säkerhetspolitiska instrument kan användas för 

påtryckningar (tvång), med ett syfte att skapa en förändring, däribland den 

konfliktförebyggande förmågan samt den påverkansfaktor som EU kan utgöra.  

 

I en säkerhetsstrategi får hotbilden en central roll. För att skapa och bevara säkerhet måste 

hoten kunna hanteras och bemötas. Utifrån den hotbild som beskrivits likväl som metoder och 

medel för att bemöta dessa, kan tillvägagångsätten under kalla kriget beskrivas som att man 

enbart skyddar sig mot det existerande hoten. T.ex. att hålla Sverige utanför kriget. Man vill 

hålla de hot man såg utanför Sveriges gränser. Om så skedde ansåg man att man upprätthöll 

säkerheten. Dagens säkerhetspolitik präglas av ett förhållningssätt att verka för att hoten 

upphör eller ”försvinner”, det vill säga en frånvaro av hot. Bland annat förebygger och 

hanterar man konflikter och kriser innan de når Sveriges gränser, det vill säga även utanför 

närområdet. Man verkar för att dämpa skeenden som kan blossa upp som hot mot landet.  

 

Konkret kan man säga att den synen eller tänkandet kring det militära maktmedlet har 

förändrats. Förr var det Försvarsmaktens förmågor exklusiva för krig. Detta var även den 

utpekade hotbilden, där man menade att ett militär angrepp mot Sverige är det största hotet. 

Man hade således ett hotbaserat förhållningssätt att se på Försvarsmakten. Idag kopplas 

Försvarsmakten samman med förmågor i större utsträckning. På ett tydligare sätt framhålls 

Försvarsmaktens förmågor i den senaste försvarspropositionen. Detta kan dock ses som en 

naturlig utveckling av det militära maktmedlet, då hoten förändras torde även 

krishanteringsinstrumentet göra detsamma. Försvarsmakten skall kunna bistå övriga civila 

maktmedel. Detta kan även vara en naturlig del, då hotens karaktär är mer diffus och 

fragmenterad än under kalla kriget. Detta resulterar i att ett hotbaserat förhållningssätt är 

svårt, i den mån att hoten är svåra att identifiera. Därigenom torde ett förmågebaserat 

förhållningssätt skapa större koherens med den identifierade hotbilden.  

 

En annan relevant faktor, är vad man fokuserar på i den militära strategin. Tidigare stod hoten 

i centrum. Invasionshot, risk för kärnvapenkrig och militära aggressioner var på sätt och vis 

Försvarsmaktens utgångspunkt, både vad gäller metoder och medel. Idag ser man spåren av 

en ökad fokusering mot ett uttryck för en strävan eller vilja att påverka.  

 

4.1. Slutsatser 

De två tidsperioder som undersökts i uppsatsen verkar i två distinkt skilda säkerhetspolitiska 

miljöer. Det första avstampet i början av 1980-talet präglas av det kalla krigets osäkerhet och 

spänningsakten mellan supermakterna. Det största hotet mot Sverige var militärt väpnat 

angrepp, medan det största hotet mot mänskligheten var innehavet och risken för användning 

av kärnvapen. Det andra avstampen under 2010-talet präglas av en fragmenterad hotbild av 

mångdimensionell karaktär, där det största hotet mot svensk säkerhet inte längre utgörs av 

väpnad aggression. Under kalla kriget formades det militära försvaret för att kunna bemöta 

invasionshotet, inom ramen för totalförsvaret. Man förberedde olika delar av totalförsvaret för 

att kunna möta dessa hot. Försvarsmakten skulle hantera dessa hot genom att inledningsvis 
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förmå upptäcka och avvisa kränkningar av svenskt territorium, om angriparen får fäste i 

landet skall det väpnade försvaret bedriva fördröjningsstrid.  

 

Numera skall det militära försvaret tillsammans med andra maktmedel förmå möta de hot som 

samhället ställs inför. Principiellt är fortsatt försvarets främsta uppgift att inneha förmågan till 

väpnad strid. Därutöver skall det även förmå bistå övriga samhället, vilket i viss mån kan 

innebär att Försvarsmaktens förmågor skall kunna användas för att bemöta merparten av de 

hot som föreskrivs i propositionen. Tidigare var det militära försvarets förmågor i stort sett 

exklusiva för krig, idag kan man skönja ett bredare användningsområde av det militära 

försvarets kapaciteter.  

 

Under kalla kriget hade den allmän militära strategin som roll att ge tyngd åt den alliansfrihet 

och neutralitetspolitik som fördes. Detta syftade bland annat till att minska risken för angrepp, 

vilket krigsavhållande försvaret samt strävan att verka för internationell avspänning och den 

förda politiken medförde. Idag har den militära strategin rollen som ett av flera samverkans 

maktmedel underordnat den fullständiga strategin.  

 

Sammanfattningsvis finns det grundläggande argumentet för det militära försvarets existens 

kvar, förmågan att bedriva väpnad strid. Dock har hotbilden och den säkerhetspolitiska 

inriktningen medfört en något förändrad syn på Försvarsmakten som maktmedel. Tidigare var 

försvaret enbart ett verktyg för att skydda den territoriella integriteten och i viss mån 

deltagande i internationella insatser. Man framhöll med fasthet Försvarsmaktens defensiva 

syfte. Idag kan man se det militära maktmedlet utifrån en mer offensiv användning. Dock 

kvarstår inriktningen av att förmå försvara Sverige, men detta ska kunna ske enskilt och 

tillsammans med andra. Det finns ett mer internationellt präglat perspektiv, där hoten hanteras 

utanför Sveriges gränser i samverkan med andra maktmedel. Den nationella dimensionen har 

tonats ned. Det militära försvaret utgör numera ett av flera maktinstrument som aktivt nyttjas 

på den globala säkerhetspolitiska arenan. 

 

4.2. Förslag till fortsatt forskning 

Den genomförda undersökningen kan i analysen få ett annat djup vid ett inkluderade av 

rapporter från Försvarsberedningen samt perspektivstudier gjorda av Försvarsmakten. Ett 

annat perspektiv kan vara att undersöka graden av samstämmighet mellan utsagor och 

praktisk verklighet det vill säga handlar man enligt den fastslagna inriktningen.  
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