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SVENSK STRATEGISK KULTUR IDAG – NEUTRALITET ELLER SOLIDARITET? 

Sammanfattning: 

Kalla krigets slut har medfört förändringar gällande medel och metoder i svenska säkerhetsstrategier.  Det 
råder det dock oenighet kring vilka beteendemönster dessa förändringar i strategierna har resulterat i. Vil-
ken svensk strategisk kultur håller på att byggas upp i vakuumet efter neutralitetspolitiken?  

Detta är en uppsats som utifrån teorin om strategisk kultur undersöker hur den svenska politiska elitens 
uttalade säkerhetsstrategier (mål, medel och metoder) har utvecklats sedan kalla krigets slut. Vidare un-
dersöks vilken grad av politisk samsyn som ligger bakom utvecklingen samt hur utvecklingen kan relate-
ras till ändringar i den upplevda omvärlden.  

Yttringarna av strategisk kultur inom ramen för de mål som de förda säkerhetsstrategierna definierat kan 
beskrivas med internationalisering och breddade målsättningar. Stabilitet gäller dock de övergripande mål-
sättningarna med handlingsfrihet i Beaufres anda som signum. Kulturella yttringar i säkerhetsstrategiernas 
medel symboliseras av en utveckling där det militära maktmedlet har tappat sin unika roll som avgörande 
för landets suveränitet. Gränsen mellan nationellt och det internationellt har sakta suddats men med viss 
återgång 2009. Olika metoder har utvecklats parallellt. Militär alliansfrihet med neutralitet som option i ett 
spår och säkerhet med andra som ett annat spår. Undersökningen visar att uppfattningen om omvärlden 
ger upphov till ändringar i de strategiskt kulturella yttringarna inom ramen för de förda säkerhetsstrategi-
erna. Den politiska samsynen bakom dessa yttringar av strategisk kultur har varit en del i denna undersök-
ning och sett till mängden komplexa frågor dessa säkerhetsstrategier ger uttryck för måste samsynen be-
tecknas som stor med undantag 2009. 

Nyckelord: Strategisk kultur, säkerhetsstrategier, Biehl, Gray, Neutralitet, Solidaritet 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och problematisering 
 

Sverige är militärt alliansfritt. Denna säkerhetspolitiska linje, med möjlighet till neutralitet vid 
konflikter i vårt närområde, har tjänat oss väl.1  

 
Detta uttalade utrikesminister Anna Lindh i och med offentliggörandet av 2002 års utrikesdeklaration 
och därmed förpassades den djupt förankrade neutralitetspolitiken till historien. Mycket tyder dock på 
att uppfattningen om neutralitet alltjämt lever kvar.2 
 
Neutralitetspolitiken var en svensk säkerhetsstrategi med målet att skapa handlingsfrihet för Sverige 
där en av metoderna var: alliansfrihet i fred syftandes till neutralitet i krig. Föreställningen om denna 
säkerhetsstrategi eller säkerhetspolitiska linje har enligt Robert Dalsjö dröjt sig kvar och utgör en del 
av den svenska strategiska kulturen långt efter att den egentligen är giltig.3 Detta bekräftas i internat-
ionell forskning om strategisk kultur av bl.a. Chiara Ruffa i boken Strategic cultures in Europe 2013 
där hon menar att Sverige definierar sig själva som ett neutralt land även om det börjar luckras upp.4 

Strategisk kultur kan enklast förklaras som ett lands beteendemönster när det gäller försvars- och sä-
kerhetspolitik.5 Beteendemönster skapade av exempelvis geografisk omvärldsuppfattning, historiska 
upplevelser, säkerhetspolitiska ställningstaganden samt användandet av militära maktmedel.  Geogra-
fisk omvärldsuppfattning och historiska upplevelser är mycket trögrörliga till sin natur medan säker-
hetspolitiska ställningstaganden och användandet av militära maktmedel inte är det i samma utsträck-
ning.6  

Under 2013 tog den säkerhetspolitiska debatten fart i och med ett upplevt förändrat säkerhetspolitiskt 
läge i Europa. Likt Dalsjö framför Bo Hugemark i en debattartikel 2013 att: ”Tvärtemot vad de flesta 
tror är Sverige inte ett neutralt land – och har heller inte varit det annat än under de två världskrigen.”7 
Hugemark menar att Sverige hade neutralitet som en metod att ta till men egentligen förlitade man sig 

                                                             

1 Regeringen, Utrikesdeklarationen 2002. (2002-02-13) 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/89/85/4ec4c478.pdf [Nedladdat 14-04-17] 
2 Engelbrekt, Kjell & Ångström, Jan (red.), Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen (Stockholm: Norstedts 
juridik, 2010).s. 150 
3 Engelbrekt m.fl. 2010 s. 61, Westberg, Jacob, Den nationella drömträdgården, Den stora berättelsen om den 

egna nationen i svensk och brittisk Europadebatt (Stockholm: Universitetet, statsvetenskapliga institutionen, 
2003).s. 81 
4 Biehl, Heiko, Giegerich, Bastian & Jonas, Alexandra (red.), Strategic cultures in Europe: security and defence 

policies across the continent (Wiesbaden: Springer VS, 2013).s. 343 
5 Sondhaus, Lawrence, Strategic culture and ways of war (London: Routledge, 2006). s.124f 
6 Lantis, S, Jeffrey, Strategic Culture: From Clausewitz to Constructivism, Rapport till Defense Threat Reduction 
Agency Advanced Systems and Concepts Office, 2006-10-31, [www.fas.org/irp/agency/dod/.../stratcult-
claus.pdf ] Nedladdat 2014-03-03. s. 16f, 20f, Gray, S Colin, Perspectives on Strategy, (Croydon: CPI Group, 
2013) s. 89 
7 SVT Opinion, ”Gör upp med neutralitetsbluffen genom att tala klarspråk om Nato”, 2013-01-04. 
[http://www.svt.se/opinion/gor-upp-med-neutralitetsbluffen-genom-att-tala-klarsprak-om-Nato] Nedladdat 2014-
05-08 
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på hjälp från Nato. Den historiska närheten till Nato borde enligt Hugemark resultera i en diskussion 
kring Nato medlemskap.8 

Friedner Parrat doktorand vid Uppsala universitet hävdar motsatsen gällande bindande försvarssamar-
bete men bekräftar Dalsjö och Hugemarks påstående om neutralitetspolitikens kvardröjande klang när 
hon i en debattartikel angående utvecklingen i Ukraina skriver: 

Skulle Sverige, som har varit neutralt genom två världskrig, plötsligt överge den positionen till 
förmån för att delta i ett bindande försvarssamarbete så skulle det sända en mycket allvarlig sig-
nal till Ryssland... 9 

Nato medlemskap eller dess motsats militär alliansfrihet har debatterats intensivt som en konsekvens 
av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina. De svenska diplomaterna Blix, Ekéus och Hirdman 
tog tydligt avstånd från ett Nato medlemskap i en debattartikel i början av 2014, med motiven att det 
skulle ändra bilden av svensk säkerhetspolitik. I den euro-atlantiska regionen menar Blix m.fl. symbo-
liseras svensk säkerhetspolitik av fredlig utveckling, stabilitet och ömsesidigt förtroende. Vidare häv-
dar de att Sverige har haft en tradition av att ständigt överbrygga rådande motsättningar i regionen. 
Slutligen menar de att den militära alliansfriheten som är en väl förankrad metod i de svenska säker-
hetsstrategierna inte får överges.10 Magnus Pettersson visar dock i sin forskning att regeringen redan 
de facto övergett neutralitetspolitiken till förmån för solidaritetspolitiken. 11  Den militära alliansfrihet-
en var en viktig faktor i neutralitetspolitiken men utgör en betydligt mer perifer roll solidaritetspoliti-
ken.  

Enligt författaren av denna uppsats visar exemplen ovan att förändringar skett både gällande medel 
och metoder i de svenska säkerhetsstrategier som förts sedan slutet av det kalla kriget. Under de sen-
aste tjugo åren har omvärlden ändrats och detta har påverkat hur strategierna har utformats. Utifrån 
ovanstående resonemang råder det dock oenighet kring vilka beteendemönster dessa förändringar i 
strategierna har resulterat i. Vilken strategisk kultur håller på att byggas upp i vakuumet efter neutrali-
tetspolitiken? 

Denna uppsats vill bringa klarhet i vilka beteendemönster (strategisk kultur) i svensk försvars- och sä-
kerhetspolitik den politiska eliten uttalat och hur de har utvecklats genom medvetna eller omedvetna 
val av mål, medel och metoder i de förda säkerhetsstrategierna efter kalla kriget. Dessutom måste hän-
syn tas till den omvärldsanalys utifrån vilken säkerhetsstrategierna formades.  

Inom den svenska politiska eliten finns en tradition byggd på förhandlingar och koncensusbeslut gäl-
lande försvars- och säkerhetspolitiska frågor.12 Trots detta går det enligt Biehl m.fl. inte hävda att Sve-
rige har en strategisk kultur utan i realiteten är det flera tävlande subkulturer som bildar den strate-
giska kulturen.13 Det är både nödvändigt och intressant att undersöka vilken grad av politisk samsyn 

                                                             

8 SVT Opinion, 2013 
9 Svenska Dagbladet, ”Sverige bör vara tydligt neutralt”, 2014-03-19. 
[http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-bor-vara-tydligt-neutralt_3377512.svd] Nedladdat 2014-04-24 
10 Dagens Nyheter, ”Går Sverige med i Nato ökar Rysslands misstro mot väst”, 2014-01-25, 
[http://www.dn.se/debatt/gar-sverige-med-i-Nato-okar-rysslands-misstro-mot-vast/] Nedladdat 2014-05-08 
11 Engelbrekt m.fl. 2010 s. 148 
12 Biehl m.fl. 2013 s. 347 
13 ibid., s.12 
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som ligger bakom de förda säkerhetsstrategierna när yttringar av strategisk kultur skall identifieras. 
Var återfinns de politiska spänningarna?  

Vad är då nyttan med att få en bild av ett lands strategiska kultur? 

Vissa forskare menar att den strategiska kulturen påverkar ett lands möjligheter till samarbete i säker-
hets och försvarsfrågor.14 Andra forskare menar att ett lands strategiska kultur vittnar om hur landet 
kommer reagera på händelser i framtiden. 15  

1.2  Syfte  
Syftet med denna uppsats är att utifrån teorin om strategisk kultur undersöka hur den svenska politiska 
elitens uttalade säkerhetsstrategier har utvecklats sedan kalla krigets slut. Särskilt med inriktning på 
uppfattningar om mål, medel och metoder. Vidare syftar undersökningen till att finna svar på vilken 
grad av politisk samsyn som ligger bakom utvecklingen samt hur den kan relateras till ändringar i den 
upplevda omvärlden. 

1.3 Forskningsfråga 
1. Hur har den politiska elitens uttalade säkerhetsstrategier genom mål, medel och metoder utvecklats 
ur perspektivet strategisk kultur? 

2. Vilken grad av politisk samsyn bygger denna utveckling på? 

3. Kan utvecklingen av mål, medel och metoder relateras till ändringar i den upplevda omvärl-
den(miljö)? 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen har avgränsats till att omfatta fyra nedslag vilka sammanfaller med centrala försvarspropo-
sitioner från 1991 och fram till nutid. Valen har fallit på två socialdemokratiska regeringars försvars-
propositioner och två moderata regeringars försvarspropositioner vilka kommer beröras närmare i kap 
1.6. Detta innebär att direkta handlingar som kan tänkas bilda de eftersökta beteendemönstren ej 
kommer att behandlas i denna undersökning utan det är de uttalade säkerhetsstrategierna som är före-
mål för undersökningen.  

1.5 Centrala begrepp 

1.5.1 Strategisk kultur 

För att definiera strategisk kultur i denna undersökning används första generationens forskare som ut-
gångspunkt genom Biehl, Giegerich och Jonas. Dessa forskare menar att strategisk kultur är ett antal 
delade värderingar, normer och idéer inom ett givet samhälle som genererar speciella förväntningar 
om respektive samhälles preferenser och handlingar gällande säkerhets- och försvarspolitik.16 Dessa 
förväntningar rörande ett samhälles säkerhets- och försvarsidentitet, uttryckt genom preferenser och 

                                                             

14 ibid., s.13 
15 Gray, Colin S., Modern strategy (Oxford: Oxford University Press, 1999). S.130 
16 Biehl m.fl. 2013 s. 12 
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beteendemönster, bildas utifrån delade upplevelser och accepterade berättelser specifika för ett speci-
fikt säkerhetssamhälle. 17  

Bärare av den strategiska kulturen menar Biehl m.fl. har traditionellt varit den politiska eliten. Mer i 
detalj menar man det strategiska samhällets beslutsfattare och experter i ett land.18 Den strategiska kul-
turen kan vara omstridd i ett samhälle menar Biehl m.fl. vidare och därmed finns det tävlande subkul-
turer. Ofta finns en röd tråd byggd på elitens diskurs och den praktiska politiken som subkulturerna får 
förhålla sig till. Den röda tråden bildar igenkännliga mönster och förväntade beteenden över tiden.19  

1.5.2 Säkerhetsstrategi 

En säkerhetsstrategi är en övergripande inriktning gällande försvars- och säkerhetspolitik som omfat-
tar ett helt konfliktspektrum och tar ställning till nationella intressen och inkluderar militära hot.20 Per-
spektivet i denna uppsats är att undersöka strategisk kultur utifrån säkerhetsstrategins beståndsdelar; 
mål, medel och metoder samt den tillkommande beståndsdelen miljö. 21 Det är yttringar av strategisk 
kultur inom ramen för dessa beståndsdelar som utgör fokus. 

1.6 Val av material 

Två riksdagspartier 

Att genomföra en undersökning av den svenska politiska elitens uttalade säkerhetsstrategier och inte 
hantera regeringens åsikter är inte rimligt därför kommer den sittande regeringen utgöra huvuddelen i 
undersökningen. Forskningsfråga två efterfrågar vilken politisk samsyn det finns i utvecklingen av sä-
kerhetsstrategierna.  För att avgöra grad av politisk samsyn får det ledande oppositionspartiet under 
respektive nedslagsperiod utgöra ensam motpol till regeringen. Det ansågs ej möjligt att ta med samt-
liga oppositionspartier och bedöms heller inte nödvändigt med hänsyn till undersökningen. Resone-
manget ovan leder till att ett parti från det borgerliga blocket och ett parti från det socialistiska blocket 
kommer att ställas mot varandra för att undersöka politisk samsyn. 

I det socialistiska blocket framstår socialdemokraterna som ett självklart val. Under tiden för denna 
undersökning har socialdemokraterna varit det dominerande partiet i det socialistiska blocket både i 
regeringsställning och opposition dessutom har de i regeringsställning tillsatt samtliga ministerposter 
efter regeringsbildandet både 1994 och 1998.22  

                                                             

17 ibid., s. 12 
18 ibid., s. 12 
19 ibid., s. 12 
20 Försvarsmakten, (2013), Försvarsmaktens redovisning av perspektivstudien 2013, FM2013-276:1  
[http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-
myndigheten/Dokumentfiler/Perspektivplan/FM2013-27612013-10-01-PERP-2013.pdf] Nedladdad 2014-03-21 
s.41 
21 Gray, S, Colin, The Strategy Bridge, theory for practice. (Oxford: Oxford University Press). s. 279 
22 Regeringen, [http://www.regeringen.se/sb/d/4393/a/30170] Nedladdat 2014-03-18 
SCB, [http://www.scb.se/sv_/Hitta sta-
tistik/Statistikdatabasen/Diagram/?layout=chartViewColumnStacked100&rxid=de88aab4-9291-4701-b8c3-
ca5701559ea4] Nedladdat 2014-03-18 
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Även om moderaterna har bildat regeringar med andra borgerliga partier har moderaterna alltid tillsatt 
både stats- och försvarsministerposten.23 Dessa fakta medför uppsatsens val av företrädare för det bor-
gerliga blocket blir moderaterna. 

Material  

Försvarspropositioner kommer vara det styrande undersökningsmaterialet när olika mättidpunkter be-
stäms. Propositioner är förslag från regeringen till riksdagen och skall därmed kunna anses representa-
tiva och utgöra en primärkälla för hur respektive regeringsparti uppfattar omvärlden och uttalar hur de 
vill forma sina säkerhetsstrategier. 24 

Då omfånget i uppsatsen är begränsat kommer inte utrymme finnas att göra en fullständig komparat-
ion mellan regering och opposition utan oppositionens partimotioner kommer användas för att på ett 
mer selektivt sätt avgöra vilken grad av samsyn det finns. Bara oppositionens avvikande uppfattningar 
kommer att lyftas fram i undersökningen samt några exempel på hur eventuellt stöd från oppositionen 
kan uttryckas. Partimotionerna utgör oppositionens motförslag till regeringens proposition och exem-
pelvis Leif Lewin menar att riksdagsmotionerna utgör en förbindelselänk mellan idéer och ansvar och 
bör alltså representera partiets uppfattning.25 Urvalet av de partimotioner som gjorts bygger på kriteriet 
att de helst skall vara undertecknade av både partiledare och talespersonen i försvarsfrågor. I de fall 
det ej har varit möjligt har den motion där talespersonen i försvarsfrågor varit representerad valts. 

 Då ett urval av försvarspropositioner var tvunget att göras har fyra nedslagsperioder valts ut. Valet 
föll på två där moderaterna satt i regeringsställning och två där socialdemokraterna innehade rege-
ringsmakten.  Det första nedslaget görs i borgerliga regeringens proposition, Totalförsvarets utveckl-

ing 1991/92:102, detta är en naturlig utgångspunkt då det var i och med denna proposition som neutra-
litetspolitiken började överges och den presenterades strax efter Sovjetunionens fall.26 Det andra ned-
slaget görs i de socialdemokratiska regeringspropositionerna: Totalförsvar i förnyelse 11995/96:12 
och Totalförsvar i förnyelse etapp 2 19951996/97:4. Dessa propositioner bygger på varandra och 
kommer att behandlas gemensamt. De presenterades cirka ett år efter att den socialdemokratiska rege-
ringen Carlsson hade återfått makten och introducerade begrepp som återtagning och vidgat säker-
hetsbegrepp.27 Ett tredje nedslag görs när socialdemokraterna under ledning av Persson innehade rege-
ringsställning. Propositionen Vårt framtida försvar 2004/05:5, presenterades tre år efter terrorattenta-
ten i USA.28 Det sista nedslaget görs i den senaste försvarspropositionen Ett användbart försvar 

2008/09:140. Faktumet att den är senast utgiven i kombination med att det vid tidpunkten var ett bor-
gerligt styre med Reinfeldt som statsminister gör denna proposition till ett naturligt val.29 

                                                             

23Regeringen, [http://www.regeringen.se/sb/d/4393/a/30170] Nedladdat 2014-03-18  
24Sökord proposition. Riksdagen, [ http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/] Nedladdat 2014-
03-18, Thurén, Torsten, Källkritik, 3.,[rev.och omarb.] uppl.,(Stockholm: Liber, 2013) s. 7f 
25 Lewin, Leif, ”Om falukorv, sakinflytande och ideologisk livskraft”, Statsvetenskaplig Tidskrift 1994, årg 97 

nr2. s. 281, Sökord motion. Riksdagen, [ http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok] Inmatat 
2014-03-18 
26Regeringens proposition 1991/92:102, Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag 

för budgetåret 1992/93 (Stockholm: Regeringskansliet, 1992). Engelbrekt m.fl. 2010 s. 61 
27 Regeringens proposition 1995/96:12, Totalförsvar i förnyelse. (Stockholm: Regeringen, 1995) s.2, Regering-
ens proposition 1996/97:4, Totalförsvar i förnyelse – etapp 2. (Stockholm: Regeringen, 1996) s. 3 
28 Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar (Stockholm: Försvarsdepartementet, 2004). 
29 Regeringens proposition 2008/09:140, Ett användbart försvar (Stockholm: Försvarsdepartementet, 2009). 
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Samtliga propositioner och motioner är nedladdade från riksdagens hemsida vilket gör att äkthet inte 
bör vara ett problem.30  

2. TEORI 

2.1 Inledning 
I detta kapitel kommer teorin bakom strategisk kultur samt strategibegreppet i sin helhet ramas in. Syf-
tet med inramningen är att definiera vad strategisk kultur är, dess källor, men även förklara hur strate-
gisk kultur och dess yttringar är en del av strategibegreppet.  

2.2 Teorin bakom strategisk kultur 

Figur 1: Potential Sources of Strategic Culture 31           

  

I denna uppsats har de tre pelarna olika inflytande. Den fysiska domänen utgör en inramning till den 
politiska domänen som utgör tyngpunkt. Den tredje pelaren social/kulturell avgränsas bort. 

2.2.1 Strategiska kulturens utgångspunkter 

För att utröna vad som är strategisk kultur skriver forskarna om den strategiska kulturens källor.32 Som 
en bas för strategisk kultur ligger det som Colin. S. Gray kallar rötterna till strategisk kultur och fors-
kare som Jeffrey Lantis benämner fysiska faktorer(se figur 1). Ett av de mest grundläggande begrep-
pen är geografi. Geografi är viktigt i både fysisk och perceptuell betydelse, dvs. den mänskliga upp-
fattningen om geografi.33 Geografi är dock inte bara den fysiska miljön. Innebörden kan också vara 
mer abstrakt i meningen hur säkerhetsmiljön runt omkring ett land uppfattas. Ett exempel är vilka ak-
törer som anses viktiga inom ramen för säkerhetspolitiken och hur de beskrivs.34  Dalsjö som skriver 
om den svenska omgestaltningen av Sveriges säkerhetspolitik efter det kalla kriget menar att Sveriges 
syn på Ryssland varit avgörande för hur Sverige agerar med sin säkerhetspolitik de senaste två till tre-

                                                             

30 Thurén 2013 s. 7f 
31 Lantis 2006 s. 17 
32 Lantis 2006 s. 17, Sondhaus 2006 s.124f 
33 Gray 2013 s. 89f, Lantis 2006 s. 17 
Baylis, Wirtz, Gray, Strategy in the contemporary world, (Oxford: University Press, 2010). s. 89 
34 Gray 2013 s.90, Biehl 2013 s. 14f 
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hundra åren.35Inom den fysiska domänen återfinns förutom geografi även förhållandet och förekoms-
ten av naturresurser och hur klimatet påverkar aktören.36  

Enligt både Gray och Lantis räknas en aktörs historiska erfarenheter väldigt högt när det gäller kultu-
rella utslag. Vad en aktör varit med om historiskt är avgörande för hur landet beter sig och lägger fram 
sina strategier. Det är dock inte historisk erfarenhet i objektiv bemärkelse utan varje aktör gör sin egen 
tolkning av historien. Varje stats elit har visserligen att forma och ge utlopp för vilka beteenden som 
helst men de historiska nationella kulturella beteendena fungerar återhållande. Samtidigt är omvärl-
dens uppfattningar om historien och geografin en pådrivande faktor när en aktörs beteende formas.37  

Även faktorer som generationsskiften och teknologisk utveckling lyfts fram som påverkar av en kul-
tur.38 Åselius påvisar att Sveriges status som alliansfria stärktes eftersom landet till del var självförsör-
jande med högteknologiskt krigsmateriel i form av egenproducerade stridsflygplan, ubåtar, stridsvag-
nar samt planering för anskaffning av kärnvapen under kalla kriget.39 

2.2.2 Den politiska domänen 

I Lantis modell lyfts de politiska källorna till strategisk kultur fram i termer av det politiska systemet, 
eliternas övertygelse och militära organisationer.40  

Det politiska systemet ihop med den militära organisationen är ytterligare en stor källa till kulturella 
influenser. 41 Biehl m.fl. menar att bärare av den strategiska kulturen traditionellt varit den politiska 
eliten. Mer i detalj menar man det strategiska samhällets beslutsfattare och experter i ett land. Dock 
konstateras att allmänheten har fått en allt större roll i och med att fokus har breddats.42 

Det är dock skillnad på om ett land är att betrakta som en västerländsk liberal demokrati eller om sty-
ret har odemokratiska influenser.43 Kirchner m.fl. menar att staters westfaliska alternativt post-
westfaliska inställning till samarbete är starka faktorer till säkerhetssamarbete exempelvis inom ramen 
för EU.44  Enligt Biehl m.fl. är ambitionsnivån inom internationella säkerhetssamarbeten samt hur de 
inriktas viktiga indikatorer på hur den strategiska kulturen formas.45 

                                                             

35 Engelbrekt m.fl. 2010 s. 148 
36 Lantis 2006 s.16, Baylis 2010 s. 89 
37 Gray 2013 s.91, Lantis 2006 s.16f 
38 Lantis 2006 s. 17 
39 Åselius, Gunnar, (2005), Swedish Strategic Culture after 1945, Cooperation and Conflict March 2005 vol. 40 
no. 1 25-44. [http://cac.sagepub.com/content/40/1/25] Nedladdat  2014-03-06. s. 25 
40 Lantis 2006 s.17, Baylis 2010 s. 91 
41 Lantis 2006 s. 21 
42 Biehl m.fl. 2013 s. 12 
43 Baylis 2010 s. 90 
44 Kirchner, Emil Joseph & Sperling, James (red.), National security cultures: patterns of global governance 
(London: Routledge, 2010). s. 290 
45 Biehl 2013 s. 14 f 
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Det råder dock delade meningar om hur mycket inflytande den militära organisationen har på den stra-
tegiska kulturen. Att den militära organisationen har en påverkan är klar men hur mycket är omtvis-
tat.46 Ett exempel på divergerande synsätt i den svenska kontexten är Åselius och Ruffas.  

Åselius menar i sin artikel, Swedish Strategic Culture after 1945, att den svenska konstitutionen och 
på det sätt Försvarsmakten styrs med försvarsbeslut vart femte år gör att det är en förhållandesvis liten 
politisk central kontroll över Försvarsmakten jämfört med andra västerländska stater. Detta faktum ger 
utrymme åt inflytande från andra intressegrupper. Enligt Åselius ligger konstitutionen långt ifrån de 
Clausewitziska tankarna om kriget som en fortsättning av politiken med andra medel.47  

Ruffa hävdar motsatsen när hon redogör för svensk strategisk kultur i boken: Strategic Cultures in 

Europe. Visserligen finns det ett visst avstånd mellan den politiska och militära nivån men denna är 
enbart teoretisk. Ruffa lyfter istället fram den militära nivåns kontinuerliga rådgivande funktion till 
den politiska nivån innan beslut samt att den svenska regeringen och riksdag formar säkerhets- och 
försvarspolitiken.48  Därmed hävdar Ruffa att de militära experterna dras in i den politiska nivåns 
framtagande av landets säkerhets- och försvarspolitik, om än på informell basis.   

En aktörs uppträdande med det militära maktmedlet är definitivt en källa till strategisk kultur. Bl. a 
Biehl m.fl. fokuserar i sin undersökning på hur accepterad användningen av våld som ett säkerhetspo-
litiskt instrument är samt hur aktören använder sig av sina väpnade styrkor.49  

2.2.3 Tävlande subkulturer 

I vissa undersökningar av strategisk kultur exempelvis den som Ruffa genomförde på Sverige 2013 
behandlas begreppet som om det bara finns en strategisk kultur i ett samhälle. Så är dock inte fallet 
men i Ruffas fall undersöktes Sverige bl. a i syftet att avgöra olika länders möjligheter att samarbeta 
inom säkerhetsområdet inom EU.50  

Man bör vara medveten om att den strategiska kulturen är omtvistad i ett samhälle menar Biehl m.fl. 
och därmed finns det tävlande subkulturer. Å andra sidan är en huvudhypotes att strategisk kultur ge-
nererar igenkännliga mönster och förväntade beteenden över tiden. Därför görs antagandet att det 
finns en röd tråd byggd på elitens diskurs och den praktiska politiken och det får subkulturerna för-
hålla sig till.51 

 

 

 

                                                             

46 Lantis 2006 s.17 
47 Åselius 2005 s. 28 
48 Biehl m.fl. 2013 s. 346ff 
49 Ibid., s. 15f 
50 Ibid., s.13, 343-359 
51 Ibid., s. 12 
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2.2.4 Olika perspektiv på strategisk kultur. 

På sjuttiotalet började forskaren Snyder som en motvikt till teoribildningar om staters rationella hand-
lande undersöka om det gick att fånga upp en aktörs identitet i säkerhets och försvarsfrågor. Genom en 
komparativ studie med fokus på skillnader mellan Sovjetunionen och USAs kärnvapenstrategier defi-
nierade han (som pionjär inom området) strategisk kultur som:52 ”The sum of ideas, conditioned emot-
ional responses, and patterns of habitual behavior that memebers of national strategic community have 
acquired (…)with regard to nuclear strategy”.53 Snyder, som representant för den första generationen 
forskare, trodde starkt på att den historiska dimensionen påverkade en stats framtagande av politiska 
riktlinjer.54   

En annan representant för den första generationens forskare är Gray. Epitetet första generationen kan 
vara lite missvisande då det för tankarna tillbaka i tiden men Gray är alltjämt aktiv och debatterar stra-
tegisk kultur ur första generationens perspektiv även idag.55 Kärnan i den första generationens budskap 
är att strategisk kultur skall uppfattas utifrån en kontext där stater formar sin säkerhetspolitik. Strate-
gisk kultur i en stat skapar tendenser men är inte helt avgörande för hur staten uppför sig och skapar 
sina riktlinjer. 56 Gray menar att strategisk kultur skall förstås som en kontext som omsluter och ger 
mening till strategiskt uppförande alltså det totala antalet strategiska angelägenheters skevheter och 
inslag noggrant sammanvävda.57 Även om inte allt som en stat gör kan sägas vara ett uttryck för stra-
tegisk kultur är det i alla fall exempel på beteenden byggda på kulturellt formade människor, organi-
sationer, procedurer och stridsmedel.58 

2013 byggdes Grays tankar på av Biehl m.fl. som menar att strategisk kultur skall ses som en variabel 
som avgör vad en specifik aktör anser vara passande alternativ, dock inte avgörande men alltjämt på-
verkande, när det gäller säkerhet och försvarsfrågor. Klart influerade av Gray menar de att den strate-
giska kulturen influerar beteenden men inte är helt avgörande. 59 

En svårighet med detta sätt att förhålla sig till teorin är att allt blir beroende av varandra och allting rä-
knas.  Därmed finns en risk att allt blir kultur och det är svårt att avgöra vad som inte är kulturellt bet-
ingat.60  

Den andra generationens forskare medger att strategisk kultur skiljer sig mellan stater och utgör en 
social faktor för beslutsfattande eliter.  Forskare såsom Bradley och Klein tar sin utgångspunkt i att det 
finns en skillnad mellan en stats deklarerade policys och de egentligen uppsatta målen. Forskarna vill 
undersöka vilka motiv som ligger bakom de dolda målen. Det är alltså beslutsfattares egenintressen 

                                                             

52 Ibid., s. 9f 
53 Ibid., s.9 
54 Ibid., s.10 
55 Gray 2013 Kapitel 3 
56 Biehl m.fl. 2013 s.10 
57 Gray 1999 s. 130 
58 Gray, S, Colin, (1999): Strategic Culture as context: the first generation of theory strikes back. Review of of 

International Studies, 25:1 p 49-69. s. 52 
59 Biehl m.fl. 2013  s.11 
60 Poore, Stuart, “What is the context? A reply to the Gray-Johnston.” Review of International Studies, 29:02, 
(2003), pp 279-284. s. 280, 282 
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snarare än strategisk kultur som formar och begränsar strategiska val. Andra genarationens forskare 
vill också kartlägga skillnader mellan retorik och förklaringar till olika strategiska val.61  

Den tredje generationens forskare ofta företrädd av Johnston beskriver strategisk kultur som en obero-
ende variabel vilken avgör en specifik aktörs utrikes och säkerhetsbeteende. Detta synsätt möjliggör 
utbrytning av strategisk kultur som en enskild faktor och i positivistisk anda mäta den. För att en teori 
skall vara någonting värd måste den enligt Johnston och den tredje genarationens forskare vara falsifi-
erbar. För att kunna falsifiera teorin om strategisk kultur var den tvungen att bli smalare jämfört med 
tidigare generationer.62  Johnston menar att strategisk kultur är: “Limtited ranked set of grand strategic 
preferences over actions that are consistent across the object of analysis and persistant across time”63 
Kritik mot detta förhållningsätt är föreställningen om kultur som en entydig faktor ibland andra mot-
stridiga förklaringar till strategiska val. Det anses också svårt att få fram mätbara data som exempelvis 
Johnston säger sig vilja ha när det gäller så abstrakta fenomen som kultur.64  

De konceptuella skillnaderna mellan första och tredje generationens forskare ledde till en intensiv de-
batt mellan Gray och Johnston i slutet på nittiotalet. Debatten bestod i hur vetenskapen bör förhålla sig 
till strategisk kultur.65  

Under samma tid som debatten mellan första och tredje generationen pågick började forskare såsom 
Hudson undersöka strategisk kultur utifrån en konstruktivistisk ansats. Inledningsvis var fokus på 
forskningen hur variabler som ideér, normer, och kulturella faktorer påverkade materiella faktorer i 
internationell säkerhet.66  

 

 

 

 

 

                                                             

61 Johnston, Iain, Alaistar, Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History. (Prince-
ton: Princeton Univeristy Press, 1998) 
[http://books.google.se/books?id=y7phQ0fRt5EC&printsec=frontcover&hl=sv#v=onepage&q&f=false] Ned-
laddat 14-02-28  s. 15, Sondhaus 2006 s. 8, Biehl m.fl. 2013 s.10 
62 Sondhaus 2006 s. 8 
63 Biehl m.fl. 2013 s.10 
64 Poore 2003 s. 280, 283 
65 Gray, Colin S., “Strategic Culture as context: the first generation of theory strikes back.” Review of Interna-

tional Studies, (1999), 25:1 p 49-69 
, Johnston, Iain, Alaistar, “Strategic cultures revisited: reply to Colin Gray.” Review of International Studies, 25, 
(1999), pp 519-523. 
66 Baylis 2010 s. 92 
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2.2.6 Sammanfattning av teorin bakom strategisk kultur.  

I inledningen till uppsatsen beskrevs strategisk kultur som ett lands beteendemönster när det gäller 
försvars- och säkerhetspolitik.67 Den inledande delen av teorikapitlet har åskådliggjort vad som skapar 
dessa beteendemönster. 

Först och främst skall hänsyn tas till hur landet upplever sin geografiska omvärld. Omvärlden i fysisk 
mening men också ur rumslig mening.68 Hur beskrivs omvärlden? Vidare lyftes den politiska domänen 
fram som ett viktigt område från vilket yttringar av strategisk kultur kan identifieras. Särskilt frågor 
knutna till säkerhetspolitiska ställningstaganden är goda indikatorer på kulturella yttringar. Vilken 
ambition visas och hur inriktas resurser i internationella säkerhetssamarbeten?69 Slutligen är använ-
dandet av det militära maktmedlet centralt för den strategiska kulturen. Hur är viljan att använda våld? 
Hur används det militära maktmedlet?70 

Det finns flera olika inriktningar av hur strategisk kultur skall uppfattas. Denna uppsats utgår från den 
tredje genarationens forskare genom Biehl m.fl. De används som teoretisk utgångspunkt men även 
som ett stöd i den fortsatta undersökningen. Strategisk kultur skall därmed ses som en variabel vilken 
avgör vad en specifik aktör anser vara passande alternativ, dock inte avgörande men alltjämt påver-
kande, när det gäller säkerhet och försvarsfrågor.71 Vidare är vilket konstaterades redan i inledningen 
den strategiska kulturen omtvistad i ett samhälle och därmed finns det antagligen tävlande subkul-
turer.72 

Eftersom denna undersöknings fokus är strategisk kultur sprungen ur ett lands säkerhetsstrategi sätts i 
nästa kapitel den teoretiska ramen för strategibegreppet och dess ingående delar mål, medel och meto-
der. 

2.3 Strategibegreppet 

2.3.1 Strategins definitioner 

Strategy is the bridge that relates military power to political purpose; it is neither military 
power per se nor political purpose.73 

Citatet ovan är från Grays bok: modern strategy. I inledningen till boken skriver Gray att grunden för 
att förstå strategi ligger i att förstå Carl von Clausewitz tankar som uttrycks i verket Om Kriget.74 För 
Clausewitz är kriget enbart en fortsättning av politiken med andra medel. Kriget för den politiska dia-
logen vidare till en annan nivå. Syftet med kriget är alltid politiskt men medlet är krigsakten i dess 
olika former. Medlet kan aldrig ses isolerat från sitt mål.75 Det är inte bara Gray som tagit inspiration 

                                                             

67 Sondhaus 2006 s.124f 
68 Gray 2013 s. 91 
69 Biehl 2013 s. 14 
70 Biehl 2013 s. 15f, Lantis 2006 s.17 
71 Biehl 2013 s. 12 
72 ibid. 
73 Gray 1999 s. 17 
74 ibid., Preface.  
75 Clausewitz, Carl von, Om kriget (Stockholm: Bonnier fakta, 1991). s.42 
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av Clausewitz utan även tidigare strateger som Lidell Hart och Beaufre har inspirerats till att utveckla 
strategibegreppet.76  

Lidell Hart uppfattade strategibegreppet som helhet något snävt. Snävt i den meningen att det främst 
är kriget i sig självt som ryms inom begreppet vilket han önskade ändra på.77  I ett försök att bredda 
begreppet menade Liddell Hart att strategi är: ”The art of distributing and applying military means to 
fulfill the ends of policy”78  

Såsom Lidell Hart breddade Clausewitz strategibegrepp tyckte den franske strategen Beaufre att Lidell 
Harts syn på strategi var för smal eftersom det bara tar hänsyn till de militära styrkorna.79 Beaufre me-
nade att strategi är: ”Konsten att uppfatta och behärska en växelverkan mellan viljor, som använder sig 
av maktmedel för att avgöra inbördes konflikter.”80 

2.3.2 Övergripande säkerhetsstrategi 

Lidell Hart menade att ibland är bara det militära maktmedelet ett av de tillgängliga maktmedelen.81 I 
de fall hela nationens resurser skulle koordineras och riktas mot uppnåendet av de politiska målen kal-
lade han det för Grand Strategy. De maktmedel som var aktuella vid Grand Strategy var ekonomi 
tryck, diplomati, handel, militär makt och etiskt tryck. Syftet med det etiska trycket var att påverka 
motståndarens vilja.82 

Beaufre kallade denna nivå av strategi för total strategi och menade att det är de politiska, ekono-
miska, diplomatiska och militära faktorerna som skall koordineras.83   

I andan av Grand Strategy och total strategi används i denna undersökning benämningen säkerhetsstra-
tegi som utgångspunkt för den analys som skall göras utifrån den politiska eliten.  Säkerhetsstrategi 
definieras i enlighet med den svenska Försvarsmaktens perspektivstudie från 2013: 

En sådan strategi skulle kunna utgöra statsmakternas övergripande inriktning när det gäller Sve-
riges försvars- och säkerhetspolitik och omfatta hela konfliktspektrat. (…) en modern allomfat-
tande nationell säkerhetsstrategi som tar ställning till nationella intressen och som inkluderar 
militära hot.84 

 

                                                             

76 Liddell Hart, Basil Henry, Sir. Strategy 2
nd

 rev. ed.(New York: Meridian, 1991[1967]). s. 319                     
Beaufre, André. Modern strategi för fred och krig (Stockholm: Prisma, 2010). s. 13 
77 Liddell Hart 1991 s. 319 
78 Ibid., s. 321 
79 Beaufre 2010 s. 21 
80 Ibid., s. 21f 
81 Liddell Hart 1991 s. 321f 
82 Ibid., s. 322 
83 Beaufre 2010 s.29f 
84 Försvarsmakten 2013 s.41 
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2.3.3 Strategins beståndsdelar – mål, medel metod och miljö. 

Redan Clausewitz förde fram strategibegreppet som ett mål medel förhållande då med kriget som ett 
tillgängligt medel.85  

Vilket angavs tidigare breddades efterhand medel diskussionen till att innefatta även andra medel för 
att nå målen. Lidell Hart breddar inte bara definitionen av strategibegreppet utan började också an-
vända sig av den tredje beståndsdelen i strategibegreppet nämligen metod. Det är inte bara en fråga om 
medel för att nå målen enligt Lidell Hart utan det gäller också välja metod.86  

Den svenska Försvarsmakten väljer att synligöra mål, medel och metod i sin definition av en strategi: 
”Plan eller förhållningssätt i form av mål medel och metoder för hur tillgängliga resurser bör utveck-
las, tillföras eller användas för att uppnå överordnade syften.”87 

Vid planering av en strategi på militärstrategisk nivå i Försvarsmakten enligt den fastställda plane-
ringsmodellen svensk COPD 2.0 förhåller man sig till mål, medel och metoder enligt följande: 

(1)Vilka grundläggande förutsättningar måste uppnås för att avsluta krisen eller konflikten (eller 
FM operation) på acceptabla villkor? (Mål) 
(2) Hur kan militära, politiska (diplomatiska), civila och ekonomiska maktmedel används för att 
skapa sammanhängande effekter som kommer att uppnå de förutsättningar som krävs för att nå 
det önskade målet? (Metod) 
(3) Vilka politiska (diplomatiskt), militära, civila och ekonomiska maktmedel är tillgängliga för 
FM och dess samarbetspartners för att skapa önskade effekter? (Medel)88  

Vilket framförts tidigare beskrev Beaufre strategi som kampen mellan viljor.89 Ångström och Honig 
påpekar i artikeln Regaining Strategy: SmallPowers, Strategic Culture, and Escalation in Afghanistan 
att en strategi inte förs i ett vakuum utan det finns alltid motverkande krafter som stör strategin.90 
Detta faktum berör även Gray när han skriver om att fienden är det mest frustrerande problemet för 
strategen.91 Beaufre sätter ordet miljö på det som befinner sig utanför den direkta strategin men påver-
kar den, miljöns variationsformer.92  

 

 

                                                             

85 Clausewitz 1991 s.42 
86 Lidell Hart 1991 s. 325 
87 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin; med doktrinära grunder (MSD 12) 2011, Stockholm: FMLOG 
ASPA Grafisk Produktion, 2011. s. 43 
88 Försvarsmakten, Svensk COPD 2.0, Metod för försvarsplanering. Stockholm, 2012, s. 58 
89 Beaufre 2010 s. 21f, Gray 2010 s. 239 
90 Ångström, Jan, Honig, Willem, Jan “Regaining Strategy: SmallPowers, Strategic Culture, and Escalation in 
Afghanistan”, Journal of Strategic Studies, 2012, 35:5, 663-687 s. 669 
91 Gray 2010 s. 239 
92 Beaufre 2010 s. 44 
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2.3.4 Sammanfattning av strategibegreppet 

Strategi likställs i denna undersökning med en plan eller förhållningssätt i form av mål, medel och me-
toder för att uppnå överordnade syften.93 En övergripande inriktning för ett lands försvars- och säker-
hetspolitik förstås i denna undersökning som en stats säkerhetsstrategi vilket också är ramen för den 
fortsatta undersökningen.94  

3. METOD 

3.1 Inledning 
Perspektivet i denna uppsats är att undersöka strategisk kultur utifrån de uttalade säkerhetsstrategier-
nas beståndsdelar; mål, medel och metoder samt den tillkommande beståndsdelen miljö. 95 Forsknings-
frågorna fokuserar på utveckling och politisk samsyn över tid samt miljöns påverkan på mål, medel 
och metod. (Det är yttringar av strategisk kultur som utgör fokus.)   

Då undersökningsmaterialet kommer bestå av offentligt tryck i form av propositioner och partimotion-
er är en form av textanalys lämplig.96 

Det finns en rad olika former av textanalyser men i detta fall träder två typer av textanalyser fram som 
lämpliga. Dels är det diskursanalys och dels idé- och ideologi analys båda inriktade mot texters inne-
börd. Diskursanalysen med språket i centrum och idé- och ideologianalysen med fokus på ideologisk 
förändring.97 Valet faller på idé- och ideologi analys med fokus på ideologisk förändring då den passar 
bra gentemot forskningsfrågorna och är väl beprövad.98 

3.2 Idé- och ideologi analys 
För att genomföra idé- och ideologi analys kan två olika typer av analysverktyg användas, idealtyper 
eller dimensioner.  

Idealtyper innebär att ett noggrant raster konstrueras för att renodla vissa drag hos exempelvis poli-
tiska fenomen. Ett raster som inte skall ses som en beskrivning av verkligheten utan snarare en form 
av tankekonstruktion.99 Detta verktyg lämpar sig väl när ett omfattande material med ett begränsat 
tidsomfång noggrant skall kategoriseras.100  

Dimensioner innebär ett mer löst sammansatt analysverktyg där ett antal dimensioner exempelvis frå-
gor som representerar den verklighet som skall undersökas konstrueras. Med hjälp av dimensionerna 
kan det fenomen som eftersöks kondenseras fram ur undersökningsmaterialet.101  

                                                             

93 Inspirerat av Försvarsmaktens definition MSD. Försvarsmakten 2011 s. 43 
94 Försvarsmakten 2013 s.41 
95 Gray 2010 s. 279 
96 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, Textens mening och makt, 2. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2005). 
s.18 
97 ibid., s. 18f, 305 
98 ibid., s. 305 
99 ibid., s. 159f 
100 ibid., s. 174 
101 ibid., s. 164 
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I denna undersökning väljs dimensioner som analysverktyg. Noggrannheten i de dimensioner som 
skall tas fram under operationaliseringen bedöms vara tillräckligt höga för att kunna ge en rättvisande 
bild av undersökningsmaterialet vilket annars anses vara en fara med detta analysverktyg. 102 Genom 
att använda sig av dimensioner som inte är lika hårt strukturerade som exempelvis idealtyper kommer 
tolkningsutrymmet för vad som ingår i dimensionerna vara större. Detta ses i denna undersökning som 
en styrka då de faktorer som i teorikapitlet angetts som viktiga källor till strategisk kultur har ett stort 
omfång. Hur ett land beskriver det militära maktmedel kan tas sig uttryck på många sätt och då får inte 
analysverktyget vara för smalt och detaljerat så att viktiga yttringar av strategisk kultur missas. Detta 
resonemang gör å andra sidan att intersubjektiviteten minskar ju mer tolkningsutrymme det finns i 
analysverktyget. I uppsatsen kommer denna risk motverkas genom noggranna källhänvisningar och 
sammanställningar i syfte att ha en hög transparens.103 

Även undersökningsmaterialets stora tidsomfång talar för användandet av dimensioner. Analysverkty-
get medger den jämförelse mellan regeringsparti samt ledande oppositionsparti som behöver göras för 
att ge en rättvisande bild av den strategiska kulturen och utgör forskningsfråga två.104  

3.3 Operationalisering  

3.3.1 Inledning 

I detta steg operationaliseras teorin och metoden. Fokus i detta kapitel är att få en stor överenstäm-
melse mellan de teoretiska ramar som definierats tidigare i teorikapitlet med de dimensioner som kon-
strueras nedan.105  Denna överenstämmelse säkerställer att det som skall mätas verkligen mäts.106  

3.3.2 Forskningsfrågor som dimensioner 

Vilket påtalats vid ett flertal tillfällen utgår denna undersökning från Biehl m.fl. definitioner och reso-
nemang kring strategisk kultur. Dessa forskare har även de operationaliserat ett antal frågor i syfte att 
genomföra sin forskning. En forskning som fokuserade på att undersöka tjugoåtta länders strategiska 
kultur. Syftet var att avgöra ländernas möjligheter att samarbeta inom EU:s säkerhetsområde.107  

Forskarna tog fram ett analytiskt ramverk bestående av i ett trettiotal forskningsfrågor som skulle väg-
leda forskarna när den strategiska kulturen undersöktes.108 Det stora antalet frågor gjorde fördjupade 
resonemang svåra då utrymmet för att återge svaren var för litet. Vissa av de enskilda frågorna är dock 
av god kvalité och har omarbetats för att utgöra dimensioner i denna undersökning.   

 

 

 

                                                             

102 ibid., s. 173f 
103 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 3. uppl. (Stockholm: 
Norstedts juridik, 2007). s. 24f, Bergström m.fl. 2005 s. 171ff, Biehl 2013 s. 15f, Lantis 2006 s.17 
104 Bergström m.fl. 2005, s.173f 
105 ibid., s.164 
106 Esaiasson 2007 s. 59, 61 
107 Biehl 2013 s.13 
108 ibid., s.14ff 
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Dimensionerna/frågorna är:   

Vilka svenska säkerhetspolitiska mål beskrivs?109 Med säkerhetspolitik menas en 
stats politiskt styrda aktiviteter vars syfte är att kunna förverkliga sina mål även när 
dessa är hotade av andra aktörer. Med andra aktörer avses särskilt andra stater och 
organisationer i det internationella systemet.110 

Vilka målsättningar beskrivs för det militära maktmedlet?111 Här undersöks hur 
målsättningarna för Försvarsmakten beskrivs och prioriteras exempelvis nationellt 
kontra internationellt.112 Försvarsmakten innehar den väpnade förmågan och lik-
ställs i denna undersökning med militära maktmedel.113 

Hur beskrivs det militära maktmedlets roll som ett säkerhetspolitiskt instrument 

och hur beskrivs det i jämförelse med andra maktmedel?114 Med utgångspunkt från 
samtliga maktmedel hur framställs militära maktmedel för att nå de säkerhetspoli-
tiska målen. Med andra maktmedel menas diplomati, information, politik, ekonomi 
och humanitärt. I den svenska kontexten benämns rikets totala ansträngningar för 
att förbereda sig för krig totalförsvaret. I denna undersökning behandlas totalför-
svarets olika delar som alternativa maktmedel. 115 

Hur beskrivs det att Sverige skall få gehör och inflytande för sina målsättningar i 

den tänkta säkerhetsstrategin?116 Här undersöks vilka forum/roller som eftersträvas 
för att föra fram landets åsikter. Exempelvis forum i termer som multilaterala, bila-
terala eller roller som ansvar för internationell ordning, stabilitet och fred. Dessu-
tom undersöks vilken roll Sverige skall eftersträva som säkerhetspolitisk aktör.117 

I vilken kontext är Sverige redo att använda det militära maktmedlet?118Denna di-
mension undersöker hur användandet av militär makt beskrivs. Exempelvis huma-
nitära insatser militära maktmedlet en sista utväg eller som en polisär resurs.119 

I Biehl m.fl. undersökning behandlades de två grundläggande faktorerna geografi och historia på ett 
inkonsekvent sätt varför dessa variabler till del tappades bort.120 För att inte återupprepa detta har för-
fattaren konstruerat två egna frågor baserade på det tidigare teorikapitlet: 

                                                             

109 ibid., s.14 
110 Andrén, Nils, Säkerhetspolitik Analyser och tillämpningar, 2. uppl. (Stockholm: Norstedts Juridik, 2002).s.16 
111 Biehl m.fl. 2013 s.16 
112 ibid., s.16 
113 Försvarsmakten 2011 s. 74f, 80f 
114 Biehl m.fl. 2013 s. 16 
115 Försvarsmakten  2011 s. 74f, 80f 
116 Biehl m.fl. 2013 s.14 
117 ibid., s.14 
118 ibid., s.16 
119 ibid., s.16 
120 ibid., s.13 
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Hur beskrivs det svenska närområdet?121 Det svenska närområdet definieras i lik-
het med Försvarsmaktens perspektivstudie till Norden, Östersjöregionen, Väster-
havet, Barentsområdet och delar av Norska havet122    

Hur beskrivs den internationella säkerhetsutvecklingen?123 Med internationell sä-
kerhetsutveckling menas hur omvärlden beskrivs utifrån den säkerhetspolitiska 
omvärldsanalys som görs.  

3.3.3 Dimensioner med strategi som ramverk 

Yttringar av den strategiska kulturen inom beståndsdelarna mål, medel och metoder samt miljö be-
nämns alltså dimensioner. Dimensionerna i form av de nio frågorna säkerställer att det är yttringar av 
strategisk kultur och inget annat som undersöks. Däremot fyller frågorna inte en funktion att kategori-
sera undersökningsmaterialet utifrån mål, medel och metoder utan samma empiri kan utgöra svar på 
yttringar av strategisk kultur inom i princip samtliga strategins beståndsdelar. Gränserna är alltså fly-
tande och kontexten är avgörande för vad empirin symboliserar.  

Med mål avses vilka uttalade målsättningar som ligger till grund för den tänkta säkerhetsstrategin.  

Med medel avses vilket maktmedel som skall nyttjas för att nå uppsatt målsättning.124 I denna under-
sökning kommer det militära maktmedlet särskilt studeras. 

Med metod avses hur maktmedel eller handlingsvägar används för att nå målen.125 

Med miljö avses en yttre kontext i vilken strategin skall verka. I denna undersökning byggs den yttre 
kontexten utifrån de olika propositionernas omvärldsanalys.126  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

121 Gray 2013 s. 90, Biehl 2013 s. 14f 
122 Försvarsmakten 2013 s.18 
123 Gray 2013 s.90, Biehl 2013 s. 14f 
124 Inspiration har hämtats från Försvarsmaktens tolkning av medel i COPD. Försvarsmakten 2012 s. 58., Biehl 
2013 s. 12ff 
125 Inspiration har hämtats från Försvarsmaktens tolkning av metod i COPD. Försvarsmakten 2012 s. 58. 
126 Ångström m.fl. 2012 s. 669 
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När dimensionerna delas in i säkerhetsstrategins mål, medel, metod och miljö bildar det följande ana-
lysmodell: 

Tabell 1. Analysmodell för kulturella yttringar inom ramen för miljö, mål, medel och metoder. 

Miljö Hur beskrivs det svenska närområdet? 

Hur beskrivs den internationella säkerhetsutvecklingen? 

Mål Vilka svenska säkerhetspolitiska mål beskrivs? 

Vilka målsättningar beskrivs för det militära maktmedlet? 

Medel Hur beskrivs det militära maktmedlets roll som ett säkerhetspolitiskt instru-

ment och hur beskrivs det i jämförelse med andra maktmedel? 

Metoder Hur beskrivs det att Sverige skall få gehör och inflytande för sina målsätt-

ningar i den tänkta säkerhetsstrategin? 

I vilken kontext är Sverige redo att använda det militära maktmedlet? 

 

Operationaliseringen har resulterat i ett antal frågor vars svar symboliserar yttringar av strategisk kul-
tur. Dessa frågor skall besvaras genom att analysera de utvalda regeringspropositionerna i tur och ord-
ning. I slutet av varje propositionsanalys kommer resultatet sammanfattas och prövas mot de partimot-
ioner som representerar oppositionens uppfattningar gällande de olika dimensionerna/frågorna.  

Syftet med den avslutande jämförelse är att undersöka vilken grad det finns av samsyn hos regering 
och opposition för den uttalade säkerhetsstrategin. Grad av samsyn skall inte ses som att denna under-
sökning har några kvantitativa ansatser utan snarare identifiera vad som varit omtvistat i den politiska 
eliten och vad som inte varit det. Hur stor samsynen är därmed inte intressant utan i vilka sakfrågor det 
finns olika uppfattning. Läsaren kommer dock med hjälp av värdeord ges en hint om hur stor samsy-
nen är med hjälp av sammanfattande uttryck såsom samsyn, generell samsyn etc. för att lättare kunna 
sätta in de avvikande sakfrågorna i ett sammanhang. Dessa sammanfattande uttryck hänvisas till aktu-
ella de motioner för att som tidigare nämnts hålla hög transperens.127 

 
 

 

 

                                                             

127  Esaiasson 2007 s. 24f 



Håkan Leijonqvist Datum  

HSU 12-14 2014-05-12 

Sida 21 av 46 

 

4. ANALYS 

4.1 Inledning 
Såsom nämnts ovan kommer de utvalda regeringspropositionerna i tur och ordning analyseras. I näst-
kommande kapitel sammanställs resultatet av det analyserade materialet och forskningsfrågorna 
kommer därmed att besvaras.   

4.2 Totalförsvarets utveckling 1992 

4.2.1 Miljö 

Hur beskrivs det svenska närområdet? 

Redan i inledningen till propositionen slår den moderata regeringen fast att:”…den del av världen som 
står i centrum för Sveriges säkerhetspolitiska intresse – förändrats i grundläggande avseenden.”128  
Regeringen hänvisar till Sovjetunionens sönderfall och de fundamentala ändringar det har inneburit. 
Hotet mot Europa genom ett storanfall från Sovjetunionen finns inte längre och någon återgång till det 
säkerhetspolitiska läge som länge kännetecknats under efterkrigstiden finns inte. Dessa förändringar 
bedöms få genomgripande säkerhetspolitiska förändringar.129 

Trots avspänningar konstaterar regeringen att Sveriges militärstrategiska läge består exempelvis ge-
nom närvaron av strategiska kärnvapen samt marin- och luftförsvarsstrategiska intressen i närområdet. 
Utvecklingen i det forna Sovjetunionen är osäker och en återgång till auktoritärt styre på lång sikt kan 
inte uteslutas.130 

Hur beskrivs den internationella säkerhetsutvecklingen? 

Den Europeiska Gemenskapen (EG) beskrivs av regeringen som: ” … det europeiska samarbetets 
självklara kärna.”131  

EG, en aktör som för Sverige och Europa bedöms få ökad betydelse. Säkerhetspolitik i en EG kontext 
konstarerar regeringen behöver inte automatiskt ha en försvarspolitisk dimension.132 Trots att EG be-
skrivs som en självständig säkerhetspolitisk aktör påpekas att EG, väst europeiska unionen (VEU) och 
NATO inte skall ses som alternativa utvecklingsspår utan organisationer som kompletterar 
varandra.133 

VEU har enligt regeringen levt en undanskymd tillvaro men skulle kunna få ett återfött intresse i 
Europa men det konstateras samtidigt att VEU hela tiden är en konkurrent till NATO. Framtiden för 
VEU är osäker.134  

NATO beskrivs som en organisation under förändring och dess framtid är inte helt klar dock är orga-
nisationen enligt regeringen den självklara länken till Förenta Staternas närvaro i Europa. Trots stora 
                                                             

128 Prop. 1991/92:102 s. 8 
129 ibid., s. 8 
130 ibid., s. 8f 
131 ibid., s.17 
132 ibid., s. 8,18 
133 ibid., s. 15 
134 ibid., s. 16f 
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utmaningar menar regeringen vidare att mycket tyder på att NATO är den ledande organisationen för 
försvarspolitiskt samarbete.135  

Förenta Nationerna (FN) framställs som återuppstånden med anledning av Sovjetunionens fall. Kon-
flikten i Kuwait menar regeringen är ett bevis på att FN fungerar som det var tänkt vid bildandet.136  

USA framställs av regeringen som en världsaktör agerande för långtgående respekt för folkrätt. Re-
spekt för internationell rätt är något regeringen ser som en trend. Regeringens prognos är att USAs mi-
litära dominans på sikt kommer att nedgå vilket omöjliggör landets vilja att ingripa i konflikter runt 
hela världen.137  

4.2.2 Mål 

Vilka svenska säkerhetspolitiska mål beskrivs? 

Regeringen beskriver det säkerhetspolitiska målet som: 

… att i alla lägen och i former som vi själva väljer trygga handlingsfrihetför oss att – såsom en-
skild nation eller i självvald samverkan med andra länder - kunna utveckla vårt samhälle i poli-
tiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt och varje annat avseende. 138  

Som ett delmål lyfts också fram att bidra till stabilitet i Norden och angränsande områden.139  

Vilka målsättningar beskrivs för det militära maktmedlet? 

Målsättningarna för Försvarsmakten är tydliga och enbart inriktade på ett nationellt perspektiv. Det 
handlar om att kunna möta ett väpnat angrepp med kort förvarning. En andra målsättning är att kunna 
vara neutrala vid krig i omvärlden och då kunna häva Sveriges suveränitet.140 

4.2.3 Medel 

Hur beskrivs det militära maktmedlets roll som ett säkerhetspolitiskt instrument och hur beskrivs 

det i jämförelse med andra maktmedel? 

Det militära maktmedlet beskrivs som ett instrument för att skydda landets suveränitet mot en annan 
stat och då en stormakt. De andra maktmedlen i totalförsvaret har till uppgift att stödja det militära 
maktmedlet att kunna avvärja ett väpnat angrepp vilket är det hot som står i centrum enligt regering-
en.141 Å andra sidan menar regeringen att totalförsvaret i sin helhet med alla dess maktmedel skall vara 
så pass starkt att det skall avhålla en motståndare från att anfalla landet och inte det militära maktmed-
let ensamt.142 Det finns möjligheter att använda totalförsvaret inom ramen för fredsbevarandeinsatser 
med FN mandat. Detta nämns inte i propositionstexten under uppgifter till Försvarsmakten.143 

                                                             

135 ibid., s.16 
136 ibid., s.14 
137 ibid., s.14 
138 ibid., s. 34 
139 ibid., s. 34 
140 ibid., s. 39. 
141 Prop. 1991/92:102  s.40 
142 Prop. 1991/92:102  s.38 
143 ibid.,  s.38 
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4.2.4 Metod 

Hur beskrivs det att Sverige skall få gehör och inflytande för sina målsättningar i den tänkta säker-

hetsstrategin? 

Det militära maktmedlet är ett sätt att bygga fred för Sverige genom att vara defensivt och avskräck-
ande. Egenskaper byggda på oberoende och ha hög beredskap. Genom att ha hög integritet och bered-
skap gällande det egna territoriet anser regeringen även nå trovärdighet på den internationella arenan. 

Alliansfriheten anges vara den hårda kärnan i säkerhetspolitiken med syftet att kunna vara neutrala om 
Sverige så önskar. Dock sänder man dubbla budskap då man i presentationen av de säkerhetspolitiska 
målen anger att samarbete med andra är möjligt om Sverige själv vill. 144   

Regeringen vill även aktivt verka utåt för avspänning, nedrustning, samarbete och demokratisk ut-
veckling särskilt i Norden och närliggande områden men även i Europa. Ett Europa som anses vara en 
ny arena för Sverige att delta i utrikes och säkerhetspolitiskt samarbete.145 Genom att ansöka till EG 
menar regeringen att Sverige kan påverka Europas politiska och ekonomiska framtid.146 Jämte EG 
lyfts FN fram som den aktör som Sverige vill fördjupa och bredda samarbetet utan att direkt specifi-
cera hur.147 Vidare vill regeringen vara en röst för mänskliga rättigheter, frihet och demokrati i värl-
dens alla delar.148 

I vilken kontext är Sverige redo att använda det militära maktmedlet? 

Det är främst i den nationella kontexten det militära maktmedlet kommer att användas. Det går dock 
att tolka ut ur texten att fredsbevarande insatser med FN mandat är ett tänkbart scenario för det mili-
tära maktmedlet.149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

144 ibid., s. 34, 38, 39f 
145 ibid., s.39f 
146 ibid., s.35 
147 ibid., s.35 
148 ibid., s.35 
149 ibid., s. 38f 
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4.2.5 Sammanfattning och grad av samsyn 1991 

Tabell 2. Sammanfattning av mål, medel, metoder och miljö samt grad av politisk samsyn.                  

Område Regering (Moderaterna)150 Opposition (Socialdemokraterna)151 

Miljö Trots stora förändringar i omvärlden kvarstår Sveri-
ges militärstrategiska läge.(8f) 
 
EG europasamarbetets självklara kärna.(s.17) 
 
FN pånyttfödd efter Sovjetunionens fall.(s.14) 
 
NATO organisation under förändring och dess fram-
tid är inte helt klar dock länken självklara till USAs 
närvaro i Europa.(s.16) 

Generell samsyn men:(s.1) 
 
Senaste årens dramatiska politiska utveckling 
medför att nya typer av kriser och hot kan upp-
stå.(s.4)  

Mål Ensamma eller ihop med andra trygga landets hand-
lingsfrihet.(s.34) 
 
Nationellt fokus. Kunna möta väpnat angrepp med 
kort förvarning.(s.39) 

Samsyn.(s.1) 
 
Regeringens målsättningar bygger på tidigare 
fattade beslut av socialdemokratisk rege-
ring.(s.1) 

Medel Militära maktmedlet ett instrument för att skydda 
landets suveränitet.(s.39f) 
 
Militära maktmedlet stödjs av de andra maktmedlen 
med syfte att avvärja ett väpnat angrepp.(s.40) 
 

Generell samsyn men:(1f) 
 
Oppositionen vill få en övergång mot det vid-
gade säkerhetsbegreppet vilket får till följd att 
satsningar på de övriga maktmedlen skall göras 
på bekostnad av det militära. Syftet är att kunna 
möta ett bredare spektrum med hot.(3f) 

Metoder Alliansfriheten den hårda kärnan i syfte att kunna 
vara neutrala som underbyggs med en hög beredskap 
med det militära maktmedlet.(s. 34, 38, 39f) 
 
Europa ny arena för utrikes och säkerhetspolitiskt 
samarbete.(s.39f) 
 
Militära maktmedlet bygger fred för Sverige - defen-
sivt avskräckande syfte.( 34, 38, 39f) 
 
Går tolka ur prop. att fredsbevarande insatser med 
FN mandat är ett tänkbart scenario.(s.38f) 

Generell samsyn men:(s.1) 
 
Oppositionen vill även använda övriga makt-
medel internationellt med syftet att bygga fred 
och förebygga kriser.(s.4) 
 
Vill undersöka hur det militära maktmedlets 
resurser och infrastruktur kan användas för ci-
vila ändamål såsom återställa förstörd 
miljö.(s.3) 

 

Sammanfattningsvis präglas denna tidpunkt av samsyn mellan regering och opposition även om oppo-
sitionen vill bredda säkerhetsbegreppet. Det är ett nytt säkerhetspolitiskt läge sedan några år tillbaka 
som styr hur omvärlden uppfattas. Trots vetskapen om de nedgående militära hoten mot Sverige vid-
hålls det nationella fokusen samt beredskap mot väpnat angrepp med kort varsel. Hoten som försträ-
desvis är militära kan väljas att mötas med ihop andra stater. Det militära maktmedelet är satt på en 
piedestal bland andra maktmedel och skyddar landets suveränitet. Oppositionen ifrågasätter detta och 
menar att Sverige bör ha en bredare syn på hot. För att få gehör internationellt och skapa handlingsfri-

                                                             

150 Sid hänvisningar i tabell Prop. 1991/92:102. 
151 Sid hänvisningar i tabell Motion 1991/92:F28 
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het skall Sverige vara alliansfria. Samtidigt öppnas det upp för säkerhetspolitiskt samarbete inom EG 
och vår suveränitet kan upprätthållas med andra. Helt enkelt olika signaler om hur Sverige ska nå må-
len. Det är tänkbart att skicka det militära maktmedlet utomlands, även om det främst är för nationellt 
bruk det är ämnat. FN mandat är en förutsättning. Oppositionen förespråkar ökade internationella in-
satser med en ökad bredd av maktmedel samtidigt som man vill undersöka vad det militära maktmed-
let kan stödja med nationellt. 

4.3 Totalförsvar i förnyelse 1995 och 1996 

4.3.1 Miljö 

Hur beskrivs det svenska närområdet? 

Den socialdemokratiska regeringen inleder med: ”Genom de baltiska staternas återvunna frihet, Tysk-
lands återförening och Warzawapaktens upplösning har en helt ny situation uppstått kring Öster-
sjön.”152 

Vidare beskrivs Ryssland som stormakten i Sveriges närområde och det kommer lång tid framöver att 
råda ovissheter kring vilka politiska krafter som kommer styra landet.153 Nordkalotten och Östersjön 
pekas ut som strategiskt viktiga områden. Även om det är en stormaktskonflikt som kan prognostiseras 
ter sig det enligt regeringen vara osannolikt.154 

Hur beskrivs den internationella säkerhetsutvecklingen? 

”Svårförutsägbarheten torde förbli ett dominerande inslag i den internationella säkerhetspolitiken un-
der lång tid.”155 

Den internationella säkerhetsutvecklingen får stort utrymme i propositionen. Tidigt slås fast att: ”De 
senaste årens utveckling medför att vi idag måste teckna en bredare bild av tänkbara risker, hot och 
påfrestningar som kan drabba samhället även i fred. Sammantaget talar detta för ett vidgat säkerhets-
begrepp.”156  

EU framställs av regeringen som den viktigaste organisationen för europeiskt samarbete. Den utveckl-
ing inom EU mot strävar ett gemensamt försvar går långsamt och Sverige talar för en linje där kata-
strofhjälp, fredsbevarande insatser etc. förordas.157 NATO framställs som en viktig del av Europas sä-
kerhetsstruktur genom att vara Europas länk till Förenta Staterna och en motvikt till Ryssland.158 Vi-
dare anges NATO vara centrum vid internationella fredsfrämjande och humanitära insatser med det 
militära maktmedlet.159 

                                                             

152 Prop. 1995/96:12 s. 3 
153 Ibid., s. 3 
154 Ibid.,  s. 11, 17 
155 Ibid.,  s. 11 
156 Ibid., s. 12 
157 Ibid., s. 3,17 
158 Prop. 1995/96:12 s. 28, Prop. 1996/97:4 s. 19 
159 Prop. 1995/96:12 s. 28, Prop. 1996/97:4 s. 19, 31 
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USA framställs som en oomstridd politisk och militär dominant i världspolitiken. Regeringen förut-
spår ett amerikanskt engagemang i Europa även framgent.160 

4.3.2 Mål 

Vilka svenska säkerhetspolitiska mål beskrivs? 

Regeringen beskriver det säkerhetspolitiska målet på följande sätt: 

Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att bevara vårt lands frihet och oberoende. Vårt sä-
kerhetspolitiska mål är att i alla lägen och i former vi själva väljer trygga en handlingsfrihet att 
– såsom enskild nation och i samverkan – kunna utveckla vårt samhälle.161 

Vidare deklarerar regeringen att den svenska säkerhetspolitiken har en nationell och en internationell 
dimension. Internationellt är ett djupare samarbete med de Europeiska staterna ett övergripande säker-
hetspolitiskt mål.162 

Vilka målsättningar beskrivs för det militära maktmedlet? 

Målsättningarna för det militära maktmedlet ges av regeringen i flera dimensioner. Kunna möta väp-
nade angrepp mot staten ges högsta prioritering. En andra målsättning är att hävda den territoriella in-
tegriteten. Dessutom skall Sverige med kort varsel kunna ställa kvalificerade förband till förfogande 
för internationella insatser samt kunna stödja det civila samhället vid svåra påfrestningar.163  

4.2.3 Medel 

Hur beskrivs Försvarsmaktens roll som ett säkerhetspolitiskt instrument och hur beskrivs det i jäm-

förelse med andra maktmedel? 

Det militära maktmedlet beskrivs av regeringen som ett instrument, byggt på folkförsvarstanken med 
allmän värnplikt, för att skydda landet mot väpnade angrepp men också kunna bygga säkerhet utanför 
landets gränser.164 Väpnade angrepp ses inte som nära förestående utan det kommer finnas tid att 
återta viss förmåga med det militära maktmedlet.165 Regeringen tycker inte att hela landet skall kunna 
försvaras utan propositionen beskriver vikten av att försvara vitala områden i landet.166 Vikten av att 
kunna hävda det egna territoriet beskrivs alltjämt som viktigt och skall ske med hjälp av ett betryg-
gande försvar.167  

Det militära maktmedlet beskrivs inte inneha någon särställning som ett säkerhetspolitiskt instrument, 
snarare tvärtom. Neddragningar måste göras för att kunna bygga upp andra maktmedel.168 Det militära 
maktmedlet behandlas i relativt liten utsträckning enskilt utan det är inom ramen för totalförsvaret sä-

                                                             

160 Prop. 1995/96:12  s. 15 
161 ibid., s. 31 
162 ibid., s. 31f 
163 Prop. 1995/96:12 s. 50, Prop. 1996/97:4 s. 47 
164 Prop. 1995/96:12 s. 50, Prop. 1996/97:4 s.12, 41, 47 
165 Prop. 1996/97:4 s. 43 
166 Prop. 1995/96:12  s. 52 
167 Prop. 1995/96:12 s.3, Prop. 1996/97:4 s. 41  
168 Prop. 1995/96:12 s.1f, 4, 33 
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kerhetsfrågorna behandlas nationellt och då påtalas faran med de icke militära hoten.169 Vidare åläggs 
det militära maktmedelet uppgiften att inte bara svara för militär säkerhet utan också bistå samhället 
vid en allvarlig katastrof utan militära inslag.170 

Internationellt framhålls det militära maktmedlet som ett sätt av flera för att kunna bidra till ökad sä-
kerhet i närområdet och globalt.171 

4.2.4 Metod 

Hur beskrivs det att Sverige skall få gehör och inflytande för sina målsättningar i den tänkta säker-

hetsstrategin? 

Enligt regeringen har metoderna en nationell och en internationell dimension i kombination med en 
bred syn på säkerhet.172 

Den internationella dimensionen präglas av tankarna att säkerhet byggs med andra utanför Sveriges 
gränser och upprepas ofta i propositionstexten.173 Det svenska medlemskapet i EU sätts av regeringen i 
centrum. Ett medlemskap som gynnar landets säkerhet samt möjlighet att påverka utvecklingen i 
Europa.174   

Östersjörådet beskrivs som centralt i utvecklingen av det regionala samarbetet mellan Östersjöstaterna, 
Norge samt Island. Ett råd som fokuserar på demokratiuppbyggnad, ekonomisk utveckling och kärn-
kraftsäkerhet.175 Vidare är bilaterala avtal med de baltiska länderna viktigt. Fokus i samarbetet med 
balterna skall vara en bred syn på säkerhet och andra maktmedel än de militära.176Partnerskap för fred 
(PFF) är även det viktigt för östersjösäkerheten men har dessutom syftet att kunna fungera ihop med 
NATO. NATO som anges vara centrum vid internationella fredsfrämjande och humanitära insatser 
med det militära maktmedlet. 177 

FN pekas ut som det forum regeringen vill fortsätta bygga säkerhet med globalt. Samtliga maktmedel 
skall finnas med.178 

Trots regeringens grundtanke att Sveriges säkerhet byggs ihop med andra är det tydligt i proposition-
erna att Sverige i den nationella dimensionen skall vara militärt alliansfritt för att kunna uppnå hand-
lingsfrihet där en utväg kan vara att välja neutralitet vid kris och krig.179 Genom att han en betryg-
gande försvarsförmåga byggs en trovärdighet för att kunna vara neutrala.180 

                                                             

169 ibid., s.33ff 
170 Prop. 1996/97:4 s. 47 
171 Prop. 1995/96:12 s. 16, 82, Prop. 1996/97:4 s. 1, 11,13 
172 Prop. 1995/96:12  s.2 
173 Ibid., s.3, 6, 25 
174 Prop. 1995/96:12 s. 3, Prop. 1996/97:4 s. 31 
175 Prop. 1995/96:12 s. 16, Prop. 1996/97:4 s. 1 
176 Prop. 1996/97:4 s. 31f 
177 Prop. 1995/96:12 s. 28, Prop. 1996/97:4 s. 19, 31 
178 Prop. 1996/97:4 s. 16 
179 Prop. 1995/96:12 s.3, 32, Prop. 1996/97:4 s. 41 
180 Prop. 1995/96:12  s. 32 
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I vilken kontext är Sverige redo att använda det militära maktmedlet? 

Primäruppgift för det militära maktmedlet är traditionella militära uppgifter, såsom svara för landets 
suveränitet, inom den nationella kontexten även om detta tonas ned. Dessutom öppnar regeringen upp 
för att använda maktmedlet för att stödja det civila samhället vid en katastrof.181  

Internationellt framställs fredsfrämjande och humanitära insatser som en naturlig inramning för det 
militära maktmedlet även om det påpekas att med stöd från FN kan fredsframtvingande insatser vara 
aktuella.182 

4.3.5 Sammanfattning och grad av samsyn 1995 & 1996 

Tabell 3. Sammanfattning av mål, medel, metoder och miljö samt grad av politisk samsyn. 

Område Regering (Socialdemokraterna)183 
 

Opposition (Moderaterna)184 

Miljö Utvecklingen i Ryssland osäker men inget hot.(s.3:12) 
Nordkalotten och Östersjön strategiskt vik-
tigt.(s.11,17:12) 
 
EU viktigaste organisationen för europeiskt samar-
bete.(s.3,17:12)  
  
NATO centrum vid internationella fredsfrämjande och 
humanitära insatser med militära maktmedlet.(19, 31:4) 

Samsyn gällande omvärldsomfattning dock 
menar man att det dras lite för positiva slut-
satser exempelvis gällande utvecklingen i 
Ryssland samt USAs närvaro i Europa. 

(s.3,7) 
 
Vidgat säkerhetsbegrepp ger svårbedömd 
omvärld.(s.12) 
 

Mål Trygga handlingsfrihet enligt egen vilja, enskilt eller i 
samverkan för att kunna utveckla samhället.(s.31:12) 
 
Djupare samarbete med de Europeiska staterna.(s.32:12) 
Högst prioriterat väpnade angrepp och territoriell integri-
tet.(s.47:12)  
 
Men också kvalificerade förband till förfogande för in-
ternationella insatser samt stödja det civila samhället.   
(s. 47:12)  

Samsyn gällande säkerhetspolitiska 
mål.(s.11) 
Tycker det militära maktmedlets skall di-
mensioneras mot militära hot. Risk för 
kraftsplittring med vidgat säkerhetsbegrepp. 
(s. 11f) 

Medel Militära maktmedlet, byggt på folkförvarstanken, ett in-
strument till skydd för väpnade angrepp mot vitala delar 
av landet men också bygga säkerhet internationellt. 
(s.12, 41, 47, 50:12,) 
 
Återtagning är ok. (s.43:12) 
 
Ingen särställning bland maktmedel utan snarare hur kan 
militären stödja det civila samhället. (s.1f, 4,33, 47:12) 

Ej samsyn: 
Risker med återtagning. Hela Sverige skall 
försvaras, stark militär i fred.(12f) 
 
Militära maktmedlet det enskilt viktig-
aste.(s.12f) 

 

 

 

                                                             

181 Ibid., s. 55 
182 Prop. 1995/96:12  s. 82 
183 Sid hänvisningar i tabell Prop. 1995/96:12 alt Prop 1996/97:4 benämns med sidnummer följt av:12 eller:4. 
184 Sid hänvisningar i tabell Motion 1995/96:Fö1, Motion med anledning av prop. 1995/96:12 Totalförsvar i för-

nyelse. 
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Metoder Bred syn på säkerhet agera med olika maktmedel i både 
nationellt och internationellt. (s.2,31f:12) 
 
Internationellt; Säkerhet med andra, EU i centrum men 
även FN, Bilateralt med baltiska staterna, PFF dels för 
säkerhet i östersjön samt interoperabilitet med NATO. 

(s.1, 16:12) 
 
Vikten av Östersjörådet betonas. Utveckling av demo-
kratiuppbyggnad, ekonomisk utveckling och kärnkraft-
säkerhet.(S.16:12) 
 
Men nationellt alltid alliansfritt (om man vill) med ne-
utralitet som option. (s.41:12) 
 
Militära maktmedlet roll tonas ned, kan det stödja det 
civila samhället? (s.55:12) 
 
Internationellt kan militären användas i alla spektrum 
bara det är sanktionerat av FN. (S.82:12) 
 

Generell samsyn men(s.10ff); 
 
Stark militär stärker agerande med andra makt-
medel nationellt, regionalt och internationellt. 

(12f) 
 
Ökat samarbete mellan de Nordiska länderna. 
(s.7) 
 
För att kunna ta och ge militärt stöd bör Sverige 
bli interoperabla. (s.14) 

 

Vid denna tidpunkt förlorar i oenighet mellan regering och opposition det militära maktmedlet sin 
unika roll i Sverige utan samsyn från oppositionen. En av anledningarna till den minskade statusen 
och oenigheten är regeringens positiva omvärldsuppfattning trots utsagor om en svårbedömd framtid. 
Det vidgade säkerhetsbegreppet är ett faktum men det finns en oenighet om vad det skall betyda för 
det militära maktmedlet. Regeringen förespråkar nya uppgifter i form av internationellt fokus och stöd 
till samhället medan oppositionen är rädda för kraftsplittring. Även om militären främst är till för lan-
dets suveränitet behöver inte hela landet försvaras något oppositionen inte håller med om. Vidare stäl-
ler regeringen frågan vad militärerna kan göra för de övriga maktmedelen? Något oppositionen också 
rasar över. Målen skall nås genom samarbete med andra och flera maktmedel i en internationell di-
mension. Nationellt är Sverige dock militärt alliansfria med neutralitet som en möjlig handlingsväg. 
Detta sänder dubbla signaler. Vidare kan Sverige tänka sig att utöver nationella åtagande med det mili-
tära maktmedlet även agera i hela FNs spektra bara det är sanktionerat. Oppositionen har en farhåga 
att internationella operationer tar fokus från den nationella fokusen. 

4.4 Vårt framtida förvar 2004 

4.4.1 Miljö 

Hur beskrivs det svenska närområdet? 

”Den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde är i fortsatt positiv och dynamisk omvandling, 
som kännetecknas av ökande integration.”185 Detta deklareras tidigt i den socialdemokratiska rege-
ringens proposition där EU:s och NATO:s utvidgning samt säkerhetssamarbete inom många områden 
är förklaringen till den positiva utvecklingen.186 Ryssland för under Putins ledning menar regeringen 
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vidare en västorienterad politik. Den ryska inrikespolitiken beskrivs som stabil men med fokus på 
centralisering framför demokratisering.187 

Hur beskrivs den internationella säkerhetsutvecklingen? 

”Globaliseringen och internationaliseringen ökar det ömsesidiga beroendet mellan folk och länder.”188 
Regeringen menar att det internationella beroendet som i grunden är positivt gör världen mer sårbar 
och ett land kan inte avskärma sig från det som händer i övriga världen. Hot är inte bara mellanstatliga 
och terrorangrepp har haft påverkan på den globala säkerhetspolitiska utvecklingen.189 

FN har det yttersta ansvaret för att internationell fred och säkerhet efterföljs. Samtidigt skriver rege-
ringen att det pågår en internationell diskussion om rätten att använda militära medel för att förhindra 
humanitära katastrofer.  Regeringen menar att nationsgränser aldrig får bli en sköld för övergrepp mot 
människor.190 FN utpekas även av regeringen stå i centrum för den gemensamma kampen mot 
terrorism.191  

Vidare konstaterar regeringen att EU är en politisk allians och vid sidan av FN det viktigaste säker-
hetspolitiska forumet. EU-länderna strävar efter ett fördjupat säkerhets- och försvarspolitiskt samar-
bete vilket den gemensamma säkerhetsstrategin är ett bevis för.192 

NATO är fortsatt en viktig säkerhetspolitisk organisation som enligt regeringen ökar sitt fokus på in-
ternationell krishantering.193 

USA:s betydelse som säkerhetspolitisk aktör består. Regeringen påpekar torrt stormaktens nonchalans 
gentemot FN innan den militära operationen mot Irak men menar ändå att USA har en central roll för 
utvecklingen av den europeiska säkerhetspolitiska utvecklingen.194 

Dessutom görs en omfattande analys på ett antal regioner och länder runt om i världen exempelvis Af-
ghanistan, Mellanöstern och Kina.195 

4.4.2 Mål 

Vilka svenska säkerhetspolitiska mål beskrivs? 

Regeringen beskriver målet med säkerhetspolitiken som: ”Sveriges säkerhetspolitik syftar till att 

bevara fred och självständighet för vårt land, bidra till stabilitet och säkerhet i vårt närområde, 

samt stärka internationell fred och säkerhet.”196 
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191 ibid., s. 17 
192 ibid., s. 15 
193 ibid., s. 16 
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Vilka målsättningar beskrivs för det militära maktmedlet? 

Målet för det militära maktmedlet är att inom sitt specialområde vilket anges till väpnad strid utföra de 
operationer som riksdag och regering kräver.197  

4.4.3 Medel 

Hur beskrivs Försvarsmaktens roll som ett säkerhetspolitiskt instrument och hur beskrivs det i jäm-

förelse med andra maktmedel? 

Det militära maktmedlet beskrivs av regeringen som landets förmåga till väpnad strid. Denna förmåga 
är mest sannolikt behövd utanför landets gränser men kan även ihop med andra maktmedel hävda Sve-
riges territoriella integritet. Försök av annan aktör att ta kontroll över vissa viktiga funktioner i sam-
hället måste kunna avvärjas. Det militära maktmedlet skall ha förmågan att möta ett brett spektrum av 
hot både inom och utanför landets gränser.198 Det militära maktmedlet framställs inte med särställning 
som ett säkerhetspolitiskt instrument utan det är samverkande maktmedel som skall möta aktuella hot 
både internationellt och nationellt.199 Neddragningar av det militära maktmedlet måste göras för att 
kunna satsa på Försvarsmaktens insatsorganisation.200  

4.4.4 Metod 

Hur beskrivs det att Sverige skall få gehör och inflytande för sina målsättningar i den tänkta säker-

hetsstrategin? 

”Genom att stärka vår förmåga att delta i internationellt arbete och krishanteringsinsatser stärks inter-
nationell fred och säkerhet för Sverige, EU och vår omvärld.”201 Sveriges säkerhet byggs menar rege-
ringen med andra utanför landets gränser genom olika forum och med olika maktmedel mot en bred 
hotskala. Exempelvis med hög beredskap vara en del av EU:s snabbinsatsförmåga.202 

Trots tanken om gemensamt säkerhetsbyggande är det tydligt att Sverige skall vara militärt alliansfria 
vilket backas upp med en betryggande försvarsförmåga.203 Alliansfriheten står inte enligt regeringen i 
motsats till antagandet att Sverige troligtvis inte kommer vara neutralt om ett EU land angrips. Dessu-
tom förväntar sig Sverige hjälp med samma logik.204 

Primärt anges FN och EU som Sveriges viktigaste säkerhetspolitiska forum.205 Andra forum är olika 
partnerskap med NATO såsom Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR) och Partnerskap för fred 
(PFF). Dessa NATO forum bidrar till interoperabilitet och en stark transatlantisk länk.206 

Bilateralt önskar Sverige fördjupa samarbetet med Ryssland.207 I närområdet framhålls försvarssamar-
bete med de nordiska länderna som ytterligare ett sätt att nå målen.208 

                                                             

197 ibid., s. 33 
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I vilken kontext är Sverige redo att använda det militära maktmedlet? 

Det militära maktmedlet är avsett att användas i den nationella kontexten för att hävda landets suverä-
nitet även om det förefaller osannolikt.209 Mer troligt framstår det att använda det militära maktmedlet 
nationellt för stödja polisen terrorism eller som stöd till samhället vid en katastrof.210   

Mest troligt skall det militära maktmedlet användas internationellt där maktmedelet har sin naturliga 
plats och då inom hela spektret av FN mandat. Dessutom utvidgas möjligheten för att kunna använda 
militären i responsibility to protect (R2P) operationer om det anses nödvändigt.211 

4.4.5 Sammanfattning och grad av samsyn 2004 

Tabell 4. Sammanfattning av mål, medel, metoder och miljö samt grad av politisk samsyn. 

Område Regering (Socialdemokraterna)212 
 

Opposition (Moderaterna)213 

Miljö Närområdet fortsatt i positiv och dynamisk omvandling 
mycket p.g.a. EU och NATO utvidgning. (s. 1,18)  
 
Ryssland för västorienterad politik dock centralisering 
framför demokratisering.(s. 19) 
 
Globaliseringen och internationaliseringen medför ömse-
sidiga beroenden.(s.14)  
 
Inget land kan avskärma sig från globala säkerhetsut-
vecklingen där terrorangrepp är en del.(s.14) 
 
FN yttersta ansvaret för internationell fred och kampen 
mot terrorism men R2P ok.(s. 14f, 17) 
 
EU vid sidan av FN viktigaste säkerhetspolitiska foru-
met.(s.15) 
 
NATO fortsatt en viktig säkerhetspolitisk organisation 
med ökat fokus på internationell krishantering.(s. 16) 
 
Omfattande analys på länder runt om i världen. (s.20ff) 
 

Samsyn (s.3f) 
 
Globaliseringen har suddat ut betydelsen av 
nationellt och internationellt (s. 3) 

Mål Bevara fred och självständighet för; Sverige, närområdet 
och hela världen.(s. 23) 
 
Militära maktmedlet skall inom sitt specialområde väp-
nad strid utföra operationer enl riksdag och regering.    
(s. 33) 
 

Samsyn.(s.4) 
 
Värna Sveriges frihet och suveränitet.(s.4) 
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212 Sid hänvisningar i tabell Prop. 2004/05:5. 
213 Sid hänvisningar i tabell Motion 2005/06:fö218 ett försvar i framtiden. 
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Medel Militära maktmedlet landets förmåga till väpnad strid 
som skall kunna möte ett brett hotspektrum.(s.33) 
 
Militära maktmedlet sannolikt behövd utanför landets 
gränser ihop med andra maktmedel men kunna avvärja 
hot mot vissa viktiga samhällsfunktioner.(s. 35) 
 
Militära maktmedlet ingen särställning som ett säker-
hetspolitiskt instrument. Samverkande maktmedel skall 
verka internationellt och nationellt.(s. 33) 
 

Samsyn.(s.4f) 
 
Militära maktmedlet kunna verka nationellt 
och internationellt mot brett hot spekt-
rum.(s.4) 
 
Internationella insatser med flera maktme-
del.(s.5) 
 

 

Metoder Sveriges säkerhet byggs utanför landet med andra 
mot en bred hotskala.(s. 12, 23,30) 
 
Militären kan användas nationellt stöd till polisen 
bekämpa terrorism.(s. 36)  
 
Militärt alliansfria med en betryggande försvars-
förmåga.(s. 23) 
 
Men troligtvis inte neutrala om EU land angrips, 
förväntar sig detsamma i retur.(s. 23) 
 
Primärt FN och EU som säkerhetspolitiska fo-
rum.(s. 24, 27) 
 
Partnerskap med NATO, EAPR och PFF, ger inte-
roperabilitet och transatlantisk länk.(s.16) 
 
Fördjupat samarbetet med Ryssland önskas.(s.29) 
 
Nordiskt försvarsamarbete på alla nivåer.(s. 29) 

Samsyn.(s.4f, 9f) 
  
Samarbete med andra bästa metoden 
möta breda hot.(s.4) 
 
Försvarsmakten skall kunna ge polisen 
hjälp vid terrorism.(s.9) 
 

 

Vid denna tidpunkt suddas gränsen mellan internationellt och nationellt i stor grad ut i politisk enighet. 
Säkerhet byggs med andra utanför landets gränser men inte genom militär allians. Närområdet betrak-
tas som lugnt men utmaningarna i och med den breda synen på säkerhet och ett mer globaliserat sam-
hälle ligger utanför Europa. Terrorism har blivit en faktor i det säkerhetspolitiska spelet. Den väpnade 
striden som är unikt för det militära maktmedlet har fortfarande sin roll med främst utanför landets 
gränser och i kombination med andra maktmedel. Nationellt är ambitionen att kunna avvärja hot mot 
vissa viktiga samhällsfunktioner som inte är specificerade samt ihop med andra myndigheter kunna 
skydda landet mot kränkningar. Den militära alliansfriheten hindrar inte Sverige enligt regeringen och 
oppositionen att aktivt verka i EU och ha ett starkt solidariskt förhållande till unionens länder. Jämte 
EU är FN forumet för Sverige att bygga landets säkerhet genom ett globalt engagemang i hela FN 
mandatflora. Dessutom öppnas upp för att kunna engagera sig i konflikter utan mandat om det huma-
nitära läget kräver det.  
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4.5 Ett användbart försvar 2009 

4.5.1 Miljö 

Hur beskrivs det svenska närområdet? 

”Den säkerhetspolitiska situationen i norra Europa är under förändring och är således behäftad med 
osäkerhet och kan leda till utmaningar.”214 Enligt den moderata regeringen har närområdet återigen 
blivit av ökat strategiskt intresse p.g.a. naturresursers och energiförekomsters betydelse. Med i bilden 
finns återigen ett Ryssland med stormaktsambitioner och återgång till auktoritärt styre. Rysslands age-
rande i Georgien visade menar regeringen att landet har förmåga till att snabbt genomföra ett väpnat 
angrepp mot ett grannland men Sverige bedöms inte vara i farozonen.215Även om ett väpnat angrepp 
mot Sverige är osannolikt kan incidenter som inkluderar militärt våld uppstå i närområdet.216 Samti-
digt konstaterar regeringen att det finns förutsättningar för stabilitet runt östersjön då samtliga länder 
utom Ryssland är medlemmar i EU eller NATO vilket är bra för Sveriges säkerhet.217   

Hur beskrivs den internationella säkerhetsutvecklingen? 

Globalisering och internationalisering fortsätter att vara signifikant för omvärlden. Detta medför att 
regionala konflikter snabbt kan spridas, enskilda händelser kan få globala konsekvenser.218   

”EU är den politisk allians där medlemsländerna har ett solidariskt ansvar för Europas säkerhet.”219 
EU har en gemensam utrikes- och säkerhetpolitik byggd på den Europeiska säkerhetsstrategin från 
2003. Under de senaste åren har EU konstaterar regeringen som en säkerhetspolitisk aktör ökat. Det är 
mångfalden av maktmedel som gör unionen till den starka aktör den är.220  

FN lider av att västländerna inte bidrar tilläckligt till deras fredsbevarande insatser och detta påverkar 
krishanteringsförmågan. Vidare gäller sedan 2005 principen om skyldigheten att skydda. Detta innebär 
enligt regeringen att om en stat inte har förmågan att skydda sin befolkning så skall säkerhetsrådet 
agera.221 

Ur ett europeiskt perspektiv är det viktigt att USA är engagerat i Europa menar regeringen. NATO är 
en central aktör för europeisk säkerhet och transatlantisk dialog. Alliansens primäruppgift är kollektivt 
försvar men praktisk huvuduppgift är krishantering. Det finns en samsyn mellan FN, EU och NATO 
vad gäller den aktuella hotbild aktörerna agerar mot.222  

 

                                                             

214 Prop. 2008/09:140 s. 28 
215 ibid., s. 28 
216 ibid., s. 29 
217 ibid., s. 28 
218 ibid., s. 28 
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4.5.2 Mål 

Vilka svenska säkerhetspolitiska mål beskrivs? 

Målen för Sveriges säkerhet anges av regeringen som: 
‐ ”att värna befolkningens liv och hälsa, 
‐ att värna samhällets funktionalitet och 
‐ att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättsäkerhet 

och mänskliga fri- och rättigheter.”223  

Vilka målsättningar beskrivs för det militära maktmedlet? 

Målen för det militära maktmedlet är enligt regeringen: 
‐ ”försvara Sverige och främja vår säkerhet genom insatser på vårt eget territorium, i närområ-

det och utanför närområdet, 
‐ upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och i enlighet med internationellrätt 

värna suveräna rättigheter och 
‐ nationella intressen i områden utanför detta och med befintlig förmåga och resurser bistå det 

övriga samhället och andra myndigheter vid behov.”224 

4.5.3Medel 

Hur beskrivs Försvarsmaktens roll som ett säkerhetspolitiskt instrument och hur beskrivs det i jäm-

förelse med andra maktmedel? 

Regeringen beskriver det militära maktmedlets förmåga till väpnad strid som ett unikt bidrag till Sve-
riges försvars- och säkerhetspolitik. Hög tillgänglighet med förmåga till strid i samtliga konfliktnivåer 
skall vara dess signum och hela Sverige skall försvaras.225 Det görs ingen direkt skillnad på internat-
ionellt eller nationellt utan det militära maktmedlet skall användas där Sverige eller svenska intressen 
är hotade ihop med andra eller ensamt.226Såsom de säkerhetspolitiska målen vittnar om är det en själv-
klarhet enligt regeringen att samtliga maktmedel hjälps åt för att nå målen.227 

4.5.4 Metod 

Hur beskrivs det att Sverige skall få gehör och inflytande för sina målsättningar i den tänkta säker-

hetsstrategin? 

”Regeringens solidaritetsförklaring innebär att Sverige ska kunna ta emot och lämna militärt stöd på 
ett annat sätt än tidigare”228 Denna inledning följs upp frekvent genom hela propositionen och rege-
ringen trycker gång på gång att både nationellt och internationellt skall Sverige bygga säkerhet ihop 
med andra även om det finns lägen då man inte kommer samarbeta.229 
Trots detta deklareras av regeringen att det svenska militära maktmedlets förmåga till väpnad strid och 
omvärldens medvetenhet om förmågan skall verka konfliktförebyggande, konfliktdämpande och 
krigsavhållande. Detta gäller dock inte bara nationellt utan också regionalt och globalt.230 

                                                             

223 ibid., s.14 
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225 ibid., s.3,11, 33 
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EU har en särställning i svensk utrikes- och säkerhetspolitik men Sverige har ett stort intresse i att FN 
har en fungerande krishanteringsförmåga.231Deltagandet i fredsfrämjande insatser är naturligt och ska 
fortsätta för att bygga säkerhet globalt och det spelar ingen roll om det är under FN, EU eller NATO 
ledning.232Samarbetet med NATO anges centralt eftersom det bidrar till interoperabilitet och en stark 
transatlantisk länk.233 

I vilken kontext är Sverige redo att använda det militära maktmedlet? 

Det militära maktmedlet är avsett att användas i den nationella kontexten för att hävda landets suverä-
nitet. Dessutom beskrivs för första gången att även svenska intressen skall hävdas.  Ett uttryck som 
inte är definierat.234 När militären nationellt skall ge stöd till samhället vid exempelvis en katastro 
skall detta ske med befintlig förmåga och resurser.235  Internationellt kan det militära maktmedlet an-
vändas inom hela spektret av FN mandat men regeringen är tydlig med att det behövs ett mandat.236 
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4.5.5 Sammanfattning och grad av samsyn 2009 

Tabell 5. Sammanfattning av mål, medel, metoder och miljö samt grad av politisk samsyn. 

Område Regering (Moderaterna)237 
 

Opposition (Socialdemokraterna)238 

Miljö Rysslands stormaktsambitioner gör situationen i Barents 
hav och östersjön osäker och kan leda till utmaning-
ar.(s.9) 
 
Sverige bedöms inte vara i farozonen och väpnat an-
grepp osannolikt dock mindre incidenter möjliga.(s.28f) 
 
Regionala konflikter kan spridas snabbt vilket kan ge 
globala konsekvenser.(s.28)   
 
EU:s roll som säkerhetspolitisk aktör har ökat. (s.17) 
 
FN lider av att västländernas sinande bidrag.(s.19) 
 
NATO är en central aktör för europeisk säkerhet och 
transatlantisk dialog.(s.20)  
 

 Samsyn (s.4, 6) 
 
Stor vaksamhet gällande Ryssland (s.6) 
 
 

 

Mål Värna befolkningens liv och samhällets funktionalitet 
samt landets rätt till grundläggande värden.(s.14)  
 

Samsyn (s.8) 
 
Sverige bör bibehålla sin handlingsfrihet. 
(s.8) 

Medel Det militära maktmedlets unika förmåga till väpnad 
strid.(s.11, 33)   
 
Förmåga till strid i samtliga konfliktnivåer och hela Sve-
rige skall försvaras.(s.3,1, 33)  
 
Ingen skillnad på internationellt eller nationellt. Det mili-
tära maktmedlet används där Sverige eller svenska in-
tressen är hotade.(s.1,8,35) 
 
Självklarhet att samtliga maktmedel hjälps åt för att nå 
målen.(s.14) 
 

Ej samsyn 
 
Militära maktmedlet skall först och främst 
försvara Sverige när det är uppnått skall det 
verka internationellt och kravet på tillgäng-
lighet överdrivs av regeringen.(s.1) 
 
Det militära maktmedlet skall i högre grad 
vara folkförankrat genom värnplikt.(s.1) 

Metoder Ta emot och lämna militärt stöd.(s.1) 
 
Förmåga till väpnad strid och omvärldens medvetenhet 
skall verka konfliktförebyggande, konfliktdämpande och 
krigsavhållande.(s.33) 
 
EU särställning i svensk utrikes- och säkerhetspoli-
tik.(s.15) 
 
Spelar ingen roll om det är under FN, EU eller NATO 
ledning internationellt.(s.9) 
 

Viss samsyn men(s.8,9,): 
 
Centralt genom motionen påpekas vikten av 
en uttalad militär alliansfrihet som enligt 
oppositionen ej nämns av regeringen. (s. 
2,4,7,8,15) 
 
Vill öka Sveriges profil i FN.(s.8) 
 

 

 

 

                                                             

237 Sid hänvisningar i tabell Prop. 2004/05:5 
238 Sid hänvisningar i tabell Motion 2008/09:Fö5 
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Vid denna tidpunkt identifieras Rysslands stormaktsambitioner i närområdet och återgång till ett mer 
auktoritärt styre. EU framställs nu som en självklar säkerhetspolitisk aktör med pondus. Vidare kon-
stateras att regionala kriser snabbt kan få globala konsekvenser. FN:s roll är något tynande då västlän-
derna inte ställer nödvändiga resurser till förfogande. 

Målen för Sveriges säkerhet är målade med stora penseldrag i syfte att involvera samtliga politikom-
råden i skyddet av landet och en allomfattande ansats är en självklarhet. Dock framställs det militära 
maktmedlet återigen som en unik resurs som i sig själv viktigt för landets säkerhetspolitik och skall 
försvara hela Sverige och skydda svenska intressen. Ett begrepp som inte tidigare gått att återfinna i 
den säkerhetspolitiska diskussionen. 

Solidaritetsförklaringen är en nyhet i denna proposition och ge och ta emot militärt stöd är plötsligt 
helt avdramatiserat. Att samarbeta med andra aktörer och stater är nu en självklarhet för att bygga sä-
kerhet både globalt och regionalt. 

Förmåga till väpnad strid och omvärldens medvetenhet om detta skall göra Sverige till en trovärdig 
säkerhetspolitisk aktör. 

6. Avslutning 

6.1 Resultat 

6.1.1 Svar på forskningsfråga 1 & 2. Hur har säkerhetsstrategierna utvecklats ur perspektivet stra-

tegisk kultur och vilken grad av politisk samsyn ligger bakom. 

Mål 

De säkerhetspolitiska målen utmärks av politisk samsyn och stabilitet över tiden. Handlingsfrihet och 
försvar av landets grundläggande värden är stabilt och återkommande genom samtliga propositioner. 
En handlingsfrihet som har utvecklats till att utöver landets suveränitet innebära skydd mot olyckor, 
katastrofer etc.  

Det militära maktmedlets målsättningar har stadigt utvecklats under undersökningstiden men återgått 
något gällande nationellt fokus 2009.  

1991 var det tydliga nationella målsättningar exempelvis kunna avvärja väpnat hot ensamt eller ihop 
med andra. 1996 kvarstod de nationella målsättningarna men ett antal målsättningar lades till. De till-
kommande målsättningarna innebar att med kort varsel kunna skicka kvalificerade förband på inter-
nationella insatser samt kunna stödja samhället vid en katastrof. 2004 tonades de nationella målsätt-
ningarna ned och centralt blev maktmedlets förmåga till väpnad strid med fokus utanför Sveriges 
gränser. 2009 återkom dock den nationella fokuseringen något med målsättningar som att försvara 
hela Sveriges territorium. Skillnaden från tidigare var dock självklarheten i att även kunna verka inter-
nationellt.  

Den enda politiska oenigheten var 1996 då den moderata oppositionen hade en farhåga att det militära 
maktmedlet skulle kraftsplittras om de påfördes målsättningar utanför de traditionellt militära uppgif-
terna. 
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Sammanfattningsvis har den största utvecklingen gällande målsättningarna för det militära skett gäl-
lande dess användbarhet utanför landets gränser samt mot hot som inte är rent militära exempelvis 
stöd till samhället vid katastrof. 

Att ha säkerhetsstrategier över tiden som präglas av att skaffa sig handlingsfrihet framstår rimligt. 
Beaufre menade att nå handlingsfrihet är strategins kärna.239  Ångström m.fl. är inne på samma linje 
när de skriver om strategisk kultur och små stater. De hänvisar till forskning som påvisar att små sta-
ters mål är överlevnad och att bibehålla sin plats i det internationella systemet alternativt maximera sin 
makt.240   

Medel 

Det militära maktmedlet har sedan 1991 tappat sin status. Status i rollen som avgörande för hur Sve-
rige skall uppfattas som säkerhetspolitisk aktör samt svara för skyddet av landets suveränitet.  Ambit-
ionssänkningar har skett både 1996 och 2004. Från och med 1996 infördes vokabulär som återtagning 
och skydd av vitala platser. 2009 återkom dock beskrivningar som att: hela Sverige skulle försvaras 
och att försvarsmakten innehar en unik förmåga i den väpnade striden.  

Det finns vidare en tydlig tradition genom den svenska totalförsvarstanken att samverka med flera 
maktmedel för att nå de säkerhetspolitiska målen men utvecklingen mot att det militära maktmedlet 
bara är ett maktmedel i mängden är tydlig. 

Det militära maktmedlet har sedan 1996 framställts väl lämpat att användas utanför Sveriges gränser. 
Skillnaden på nationellt och internationellt har mer och mer suddats ut och 2009 beskrevs svenska in-
tressen, ett uttryck som inte återfunnits i de tidigare propositionerna, vara i centrum när maktmedlet 
skulle användas. Resonemanget ovan gäller för övrigt samtliga maktmedel. 

När det gäller medel har samsynen varit generellt god. 1991 och 1996 fanns smärre dissonanser men 
däremot divergerar samsynen i tyngre frågor 2009. Socialdemokraterna ville redan1991 bredda det mi-
litära maktmedlet för att kunna klara av andra hot än militära varför man kritiserade den borgerliga re-
geringen för dess föråldrade syn på det militära maktmedlet. 1996 hade även den borgerliga opposit-
ionen insett behovet av ett militärt maktmedel som kunde möta ett större spektrum av hot. De ville 
dock fortsatt se militären som ett dominerande och unikt maktmedel som möjliggjorde för andra 
maktmedel att verka. Därmed underkände de uttryck som återtagning och faktumet att hela Sverige 
inte behövde försvaras. 2004 präglades av samsyn men 2009 divergerade synen på det militära makt-
medlet igen. Den socialdemokratiska oppositionen tyckte att regeringen överdrev kravet på hög bered-
skap för styrkor i internationella insatser. Fokus behövde istället enligt oppositionen övergå till försvar 
av Sverige. Argument som känns igen från den borgerliga oppositionen 1996. Regeringen fick också 
omfattande kritik för att de frångick ett militärt maktmedel byggt på allmän värnplikt något opposit-
ionen menade utgjorde grunden för den folkliga förankringen. 

Resultaten ovan motsäger det Ångström m.fl. lyfter fram. De menar att svensk strategisk kultur 
präglas starkt av att göra skillnad på nationellt och internationellt där nationellt alltid prioriteras. De 
bygger sina resultat på frivillighet till internationella insatser, separata organisationer nationellt och 
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internationellt. Slutligen menar de att bara nationellt är våldsanvändning oproblematiskt.241 Denna 
undersökning pekar istället på en utveckling där skillnaden på nationellt och internationellt suddas ut 
och det är snarare andra maktmedel som har ökat i betydelse relativt det militära. 

Metoder 

Redan 1991 var neutralitet endast en metod bland flera. Möjlighet till neutralitet nämndes även i pro-
positionen 1996 men tynade sedan bort. Den militära alliansfriheten har däremot varit viktig och be-
stående ända fram till propositionen 2009 där den inte omnämns vilket oppositionen skarpt påtalar. 

En stark nationell försvarsförmåga lyftes fram i propositionen 1991 som en metod för att få gehör och 
inflytande i den säkerhetspolitiska debatten. Den metoden försvann dock stegvis i betydelse och paral-
lellt med den militära alliansfriheten har regeringen sedan 1996 velat bygga säkerhet ihop med andra 
där EU och FN varit dominerande forum. Den gemensamma säkerhetstanken mynnade 2009 ut i soli-
daritetsförklaringen vilket medförde att ta emot och ge militärt stöd blev vedertaget i den svenska sä-
kerhetsstrategin.  2009, mitt i solidaritetspolitikens införande, återupplivades nittiotalets metoder med 
det militära maktmedelet som avhållande. Propositionen beskrev vikten av omvärldens medvetenhet 
om Sveriges förmåga till väpnad strid. 

Sedan 1996 har vikten beskrivits av att påverka närområdet i form av Norden och Östersjöområdet. 
Dels bilateralt med de baltiska staterna och Ryssland men även multilateralt genom Östersjörådet. Se-
dan 2004 har även påverkan skett genom nordiskt försvarsarbete på samtliga nivåer. 

Vilket nämnts tidigare i kapitlet har kontexten i vilken det militära maktmedlet kan användas ändrats 
radikalt. 1991 var huvudsyftet att använda maktmedlet nationellt med en antydan om ett scenario med 
fredbevarande insats med FN mandat. En omfattande utveckling skedde från 1991 till 1996 då den 
nationella kontexten tonades ned och samtidigt kunde det militära maktmedlet användas i samtliga ty-
per av internationella insatser bara de hade FN mandat och leddes av FN.  

2004 hade ramen ytterligare vidgats och insatser under EU flagg eller genom NATO partnerskap var 
möjliga vid sidan av FN:s ledning och kanske även att föredra. Vidare konstaterade regeringen att 
principen om reponsibility to protect kan räcka för att nyttja militära medel.  2004 gavs dessutom mili-
tären en med svenska mått revolutionerande möjlighet i och med möjligheten till samarbete med poli-
sen mot terrorism. 

2009 hade utvecklingen gått tillbaka något och FN mandat var åter ett krav för internationella åtagan-
den, NATO, FN eller EU ledning spelade ingen roll. Dock infördes som nämnts tidigare begreppet 
svenska intressen vilket kan tolkas som att varthän svenska intressen är hotade kan det militära makt-
medlet användas.  

När det gäller metoder finns det en generell politisk samsyn. Värt att notera är dock att den borgerliga 
oppositionen redan 1996 önskade att öka det militära samarbetet mellan de nordiska länderna. 2009 
reagerade oppositionen starkt emot att den militära alliansfriheten inte uttalades på ett tydligt sätt i 
propositionen. 

Denna parallella utveckling mellan militär alliansfrihet å ena sidan och säkerhet med andra å andra si-
dan konstateras även av Åselius. Han menar att denna kamp mellan alliansfrihet och internationellt 
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engagemang var en av de saker som reflekterade globaliseringens genomslag i Sverige. Men också en 
reflektion av att folkhemsidealet hade förlorat sin makt över den politiska eliten. Politikerna trodde 
inte längre att landets modernisering och framsteg skulle rymmas inom Sveriges gränser.242     

Även Ångström m.fl. menar att det ligger i den svenska strategiska kulturen att kunna göra distinkt-
ioner mellan nationell och internationell kontext. Anledningen till detta menar de ligger i att Sverige 
och de nordiska länderna inte har ställt om från det kalla krigets säkerhetsläge på samma sätt som 
andra europeiska länder.243 

6.1.1 Svar på forsknings fråga 3. Kan utvecklingen relateras till ändringar i den upplevda omvärl-

den(miljö)? 

Visserligen beskrev regeringen 1991 kalla krigets slut och Sovjetunionens fall som ett helt nytt säker-
hetspolitiskt läge där metoderna genom ökat samarbete med EG förespråkades. Det var dock den soci-
aldemokratiska oppositionen som förespråkade mer radikala förändringar med hänsyn till det säker-
hetspolitiska läget. Oppositionen tog fasta på det minskade militära hotet samt en prognostiserad fram-
tid där hot primärt låg utanför den traditionellt militära sfären. Detta innebar enligt dem en minskad 
betydelse av det militära maktmedlet i säkerhetsstrategin till förmån för andra maktmedel. 

1996 bedömdes närområdet som lugnt även om Ryssland monitorerades noggrant av både regering 
och opposition. De militära hoten sågs som mindre sannolika. Det var andra hot som fördes upp på 
agendan nu av en enad politisk elit inspirerade av det vidgade säkerhetsbegreppet.  

Med den nya omvärldsuppfattningen skedde förändringar i säkerhetsstrategierna.  Målen för det mili-
tära maktmedlet utökades till att kunna stödja det civila samhället. Det vidgade synen på hot gjorde det 
också naturligt att agera med militära maktmedel utanför landetsgränser för att med andra bygga ett 
stabilt närområde men också globalt allt för att möta hoten så långt från Sverige som möjligt. Hoten 
förespråkades inte primärt avvärjas med det militära maktmedlet utan samhällsbyggnad och demokra-
tisering var exempel på områden som ansågs viktigare. Allt detta gör att ambitionen med det militära 
maktmedlet sänks till förmån för andra maktmedel och uppgifter till stöd för samhället.  

2004 rådde en hög grad av samsyn gällande den omgivande miljön. Globalisering och international-
isering medförde ömsesidiga beroenden men i princip obefintliga militära hot mot Sverige trots att 
Ryssland fortfarande monitorerades noggrant. Terrorangreppen i USA visade enligt regeringen att 
inget land kan skärma sig från den globala säkerhetsutvecklingen där terrorangrepp är den del.  

Denna förändring i miljön påverkade säkerhetsstrategin genom att utöka den kontext inom vilket det 
militära maktmedlet kunde verka genom att godkänna militärens stöd till polisen för att bekämpa 
terrorism.  En ytterligare konsekvens av chocken efter 9/11 kan vara ökat säkerhetssamarbetet med 
andra och utsagor om att Sverige troligtvis inte förblir neutrala om ett EU land angrips. Detta är dock 
spekulationer.  

2009 framställdes närområdet på ett markant annorlunda sätt och regeringen beskrev i samsyn med 
oppositionen ett Ryssland med stormaktsambitioner vilket gjorde Östersjön osäkert. I säkerhetsstrate-
gierna återfanns förändringar i medel och metoder såsom att hela landet skulle försvaras och det mili-
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tära maktmedlets unika förmåga till väpnad strid vilket omvärlden skulle upplysas om. Dessutom lan-
serar regeringen med stöd av oppositionen sin solidaritetsförklaring som i teorin underlättar förmåga 
att ge och ta emot militärt stöd. 

Föga förvånande bekräftas i denna fråga den strategiska teorin att säkerhetsstrategin inte kan föras i ett 
vakuum utan hänsyn måste ständigt tas mot ändrade förutsättningar, problemen som uppstår kampen 
mellan viljorna. 244 Vidare konstateras att Grays och Lantis resonemang om rötterna till strategisk kul-
tur med innebörden att hur säkerhetsmiljön runt omkring ett land uppfattas har fått genomslag i den 
strategiska kulturens yttringar stämmer. 245 

Dessutom stödjs Dalsjös påstående om att uppfattningar av Ryssland formar svenska säkerhetsstrate-
gier både när det gäller medel och metoder.246   

6.2 Sammanfattning och förslag till fortsatt forskning 
Sammanfattningsvis kan yttringarna av strategisk kultur inom ramen för målen i de förda säkerhets-
strategierna de senaste 18 åren beskrivas som internationalisering och breddade målsättningar. Stabili-
tet gäller dock de säkerhetspolitiska målsättningarna med handlingsfrihet i Beaufres anda som signum. 
Internationalisering och breddade målsättningar i form av stöd till samhället och stort fokus på delta-
gande i internationella insatser när det gäller det militära maktmedlet. 

Kulturella yttringar i säkerhetsstrategiernas medel symboliseras av en utveckling där det militära 
maktmedlet har tappat sin unika roll som avgörande för landets suveränitet. Gränsen mellan det nat-
ionella och det internationella sammanhanget har sakta suddats ut även om en viss återgång skedde 
2009. Vidare har den folkliga förankringen byggd på allmän värnplikt försvunnit i och med proposit-
ionen 2009. 

Olika metoder har utvecklats parallellt. Militär alliansfrihet med neutralitet som option i ett spår och 
säkerhet med andra som ett annat spår. 2009 var dock solidaritetsdeklarationen ett faktum där ett av 
syftena var att underlätta givandet och tagandet av militärt stöd. Militär alliansfrihet omnämndes ej i 
propositionen. FN mandat är att betrakta som en konstant när det gäller kontexten där det militära 
maktmedlet skall nyttjas. Dock har en rejäl utveckling skett gällande terroristbekämpning och skydd 
av svenska intressen. 

Kirchner m.fl. skulle beskriva denna utveckling av svenska sökerhetsstrategier som westfalisk till 
post-westfalisk. Där typiska Westfaliska drag är det militära maktmedlets avgörande roll för säkerhet-
en och upprätthållandet av landets gränser. Den post-westfaliska staten bygger sina säkerhetsstrategier 
utifrån en bred syn på säkerhet och vill i samarbete med andra avvärja eventuella hot. En post-
westfalisk stat kan tänka sig att ge upp visst mått av självständighet för att nå sina målsättningar.247 

Innebär detta att undersökningens resultat kan tolkas som att Sverige kommer att ansluta sig till Nato 
som en fortsatt utveckling vilket Hugemark förespråkade i sin artikel? Svaret är nej! För att återknyt 
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till den teoretiska ramen skapar strategisk kultur tendenser i en stat men är inte helt avgörande för hur 
staten uppför sig och skapar sina riktlinjer. 248 

Hur det än är med en eventuell post Westfalisk utveckling visar denna undersökning att uppfattningen 
om omvärlden ger upphov till ändringar i de strategiskt kulturella yttringarna inom ramen för de förda 
säkerhetsstrategierna. En omvärld som i Sveriges fall är beroende av Rysslands agerande. Detta resul-
tat är föga förvånande då detta är ett grundfundament inom teorin om strategisk kultur.249 

Den politiska samsynen bakom dessa yttringar av strategisk kultur har varit en del i denna undersök-
ning och sett till mängden komplexa frågor dessa säkerhetsstrategier ger uttryck för måste samsynen 
betecknas som stor, särskilt under mitten av 2000-talet. Det enda som karaktäriserats av brist på sam-
syn är propositionen 2009 där oenighet var stor gällande medel men också metoder. 

Detta är ett sätt att närma sig svensk säkerhetspolitisk utveckling sedan kalla krigets slut. En tid vilken 
av Engelbrekt m.fl sammanfattas som en tid av komplexa processer, beslut och tendenser.250  

För att ännu en gång återgå till inledningen av denna uppsats är inte neutralitetspolitiken längre signi-
fikant för svenska säkerhetsstrategier utifrån perspektivet strategisk kultur. Å andra sidan är det tydligt 
i teorin om strategisk kultur att just dessa skeenden är mycket trögrörliga och däri ligger kanske svaret 
på den seglivade uppfattningen om strategin med neutralitet som metod.251 Vilket nämndes i avgräns-
ningarna till denna undersökning har inte faktiska handlingar varit föremål för undersökningen utan 
det är strategisk kultur utifrån de uttalade säkerhetsstrategierna som undersökts. I vidare forskning 
skulle det faktiska agerande istället kunna undersökas utifrån samma frågeställningar eller i komparat-
ion undersöka om Sverige har agerat i linje med det man uttalat? 

Denna undersökning styrker dock Magnus Pettersson i hans ståndpunkt att solidaritetspolitiken har er-
satt neutralitetspolitiken men å andra sidan har inte trovärdighet varit en variabel i denna undersök-
ning. Trovärdighet vilket ansågs avgörande för implementering av neutralitetspolitiken. 252  Kanske 
kan just solidaritetspolitiken och hur trovärdig den är även det var föremål för vidare forskningen.  
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