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ABSTRACT: 

 

Contemporary Swedish security policy indicates a shift from an international orientation into 
an increased nationally emphasized policy. This thesis questions if the governmental view on 
security and external context has changed from a liberal to a more realist notion and how 
that may be reflected in the security policy transformation 2004-2015. The liberal and realist 
schools of thought constitutes the basis of the analytic framework. Realists argue that inter-
national relations are tinged by anarchy, uncertainty and power struggle between states 
while liberalists share an optimistic view on humanity and contend that international rela-
tions can overcome anarchy. The conclusion of the thesis argues that a realist view of the 
surrounding world has increased in response to the Russian violations against Georgia and 
Ukraine. This is also reflected in the security policy transformation process. However, the 
government´s views seem to have retained liberal values on security along with the essence 
of external relations as a means to take unified action against a broad scale of security 
threats. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

En ny säkerhetspolitisk situation utvecklades i Europa efter kalla krigets slut, USA stod 

ensam kvar som den hegemoniska supermakten i världen och visionen om en fredlig 

världsordning och förväntningen om att de moderna krigens tid var slut var ett faktum.1 

Sveriges neutralitetspolitik övergavs till förmån för en allt mer solidarisk och internationell 

säkerhetspolitisk inriktning. Sverige gick 1994 med i Natos partnerskap för fred(PFF) och 

1995 anslöt sig landet till Europeiska Unionen (EU). Ett ökat engagemang i EU och Fören-

ta Nationernas (FN) säkerhetspolitik blev under 1990-talet en naturlig del i Sveriges säker-

hetspolitiska strategier. 

 

Den svenska försvarsdoktrinen försköts från ett nationellt försvar till ett explicit internatio-

nellt inriktat insatsfokus under 1990-2000-talet, ett paradigmskifte som resulterade i en 

försummad nationell försvarsförmåga.2 Detta beskriver övergången till det Gyllensporre 

och Edström kallar för solidaritetsdoktrinen. Efter Georgienkriget, 2008, insåg stater att 

mellanstatliga krig fortfarande kan ske i Europa. Detta förefaller enligt författarna ha inne-

burit att Sverige är på väg att åter utveckla en närområdesdoktrin(2010-framåt).3 Den 

svenska inriktningspropositionen för Sveriges försvar tidsperioden 2016-2020 överlämna-

des till riksdagen april 2015. Det nya inriktningsförslaget signalerar precis som Gyllen-

sporre och Edströms resonemang om en omdaning från ett insatsförsvar som i första hand 

har uppgiften att skapa internationell säkerhet till ett försvar som ska verka i närområdet. 

 

De realistiska respektive liberala idétraditionerna är tongivande i studiet av internationella 

relationer. Den realistiska idétraditionens grundidé är att det internationella systemet är 

osäkert med en ständig maktkamp rådande där överlevnad och maktsträvan står som starka 

incitament för staters säkerhetsstrategier. Den liberala idétraditionen utgörs istället av en 

idealistisk syn på stater, människor och internationella relationer. En fråga som är intres-

sant att ställa i detta sammanhang är i vilken utsträckning säkerhetspolitikens ombalanse-

ring från internationellt fokus till närområdet också åtföljs av en generellt sett förändrad 

omvärldssyn där ett liberalt förhållningssätt till frågor om internationell säkerhet ersatts av 

ett mer realistisk förhållningssätt? Kan orienteringen och karaktären på omvärldssynen be-

                                                        
1 Münkler 2004:206 
2 Agrell 2010:270 
3 Edström & Gyllensporre 2014 
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skrivas i en ökad realistisk riktning efter Rysslands aggressioner i Georgien och Ukraina? 

Har i så fall den liberala synen på säkerhet en mindre plats i den svenska säkerhetspolitiken 

eller är den fortfarande bestående och tongivande? Den samtida förändringen av säkerhets-

strategin är ett intressant ämne att undersöka i relation till omvärldssynen. Eftersom inom-

statliga förutsättningar och drivkrafter också utgör viktig påverkande faktorer i strategiut-

vecklingen kan studien inte svara på varför utvecklingen av säkerhetsstrategin har föränd-

rats genom en analys av endast omvärldssynen. Därför kommer arbetet istället med en be-

skrivande intention ställa omvärldssynens utveckling i förhållande till strategiutvecklingen 

för att se hur dessa avspeglas i varandra.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Arbetets syfte är att med fokus på tre nedslag sammanhörande med inriktningspropositio-

nerna 2004, 2009 och 2015, där de två första täcker solidaritetsdoktrinens framväxt och 

2015 utgör huvudkällan till närområdesdoktrinen, undersöka om omvärldssynen i någon 

utsträckning förändrats i förhållande till de liberala och realistiska idétraditionerna och hur 

det avspeglas i den samtida säkerhetsstrategins utveckling. Genom studien vill jag därmed 

undersöka om Edströms och Gyllensporres resonemang om utvecklingen av en närområ-

desdoktrin också åtföljs av en generellt sett förändrad svensk säkerhetspolitisk omvärlds-

syn. För att besvara dessa frågor används en textanalys av försvarspolitiska inriktningspro-

positioner och utrikesdeklarationer utfärdade mellan åren 2004 och 2015. 

 

Nedan presenteras frågorna som arbetet behandlar. 

• Hur bedömer regeringen och riksdagsmajoriteten omvärlden i samband med inrikt-

ningspropositionernas utgivelser, har omvärldssynen gått från en liberal syn mot ett 

mer realistiskt förhållningssätt till säkerhet? 

• Hur sammanfaller omvärldssynens utveckling med förändringen av säkerhetsstra-

tegin i form av mål, medel och metoder?  
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1.3 Tidigare forskning om svenska säkerhetsstrategier efter kalla kriget 

I boken European Union Security Dynamics redogör Janne Haaland Matlary för hur Euro-

peiska länder förändrat sitt förhållningssätt till säkerhet efter kalla kriget. Hoten består inte 

längre av traditionella mellanstatliga hot utan istället i högre grad av inomstatliga konflik-

ter där allt fler icke-statliga aktörer kämpar mot varandra eller mot statliga aktörer. De nya 

hoten har i sin tur konsekvenser på den globala säkerheten och motverkas genom ett 

globalt engagemang och kollektiv krishantering. 4 Förändringen i hotbilden har enligt Mat-

lary inneburit att länder i Europa skärt ner de ekonomiska försvarsanslagen och påbörjat en 

mellanstatlig militär integrering genom bl.a. EU:s stridsgrupper.5  

 

Matlary framhäver Sverige som ett exempel på ett land som har omformulerat innebörden 

av sin neutralitet efter ett ökat politiskt engagemang i EU.6 Hon konstaterar att Sverige har 

varit drivande för att stärka EU:s roll som en global säkerhetsaktör och menar att detta del-

vis kan ses som ett uttryck för landets strävan att nå ökat internationellt politiskt inflytan-

de.7 

 

"Det nationella försvaret lades inte ner, det var bara en dag nedlagt" skriver Wilhelm 

Agrell i sin analys av den svenska försvarstransformationen mellan åren 1988- 2009.8 An-

ledningen till att utvecklingen inte upplevdes som problematiskt kan enligt Agrell främst 

beskrivas genom föreställningen av en permanent fredsordning och frånvaron av militära, 

strategiska och politiska hotbilder. Det nationella försvaret ansågs vara något "irrelevant, 

förlegat och nästan pinsamt, ett tecken på glappande verklighetsuppfattning."9 

 

I boken Svensk säkerhet i Europa och världen ger Magnus Peterson en redogörelse för 

övergången mellan ett svenskt invasions- och insatsförsvar efter kalla kriget. Han beskriver 

övergången i tre framträdande skiften: neutralitet i krig till solidaritetsförklaring i krig, ter-

ritorialförsvar till expeditionskårsförsvar och värnpliktförsvar till yrkesförsvar. Förklaring-

en till skiftena kan dels tillskrivas landets kultur, identitet, ideologi, materiella och immate-

riella faktorer men även genom en ändrad verklighetsuppfattning och hotbild menar han.10 

 

                                                        
4 Matlary 2009:17-21 
5 Ibid:171ff 
6 Ibid:64 
7 Ibid:.64 
8 Agrell. 2010:241 
9 Ibid 2010:244 
10 Peterson 2015:227 



SAMUEL RYDSTRÖM  OP SA 12-15 
 

6 av 43 

Håkan Edström och Dennis Gyllensporre utgav 2014 boken Svensk försvarsdoktrin efter 

kalla kriget. I boken menar de att den svenska säkerhetspolitiken som under 2000-talet 

hade ett internationellt insatsfokus har börjat övergå mot ett ökat närområdesfokus under 

2010-talet. När de båda långsiktiga engagemangen i Kosovo och Afghanistan med Nato 

avslutades ändrades inställningen radikalt konstaterar författarna. Istället kom strategin i 

allt större utsträckning handla om närområdet genom bl.a. ökad nordisk övningsverksam-

het. Författarna menar att de erhållna erfarenheterna från de internationella insatserna nu 

väntar på att bli omsatta i en ny försvarsdoktrin med fokus på hemmaplan. Vändningen 

tros ha sitt ursprung i Georgienkriget, 2008, som påverkade den strategiska situationen i 

närområdet. 11 

 

Till skillnad från Gyllensporre och Edström ämnar detta arbete undersöka den svenska sä-

kerhetspolitiska utvecklingen med kopplingen mellan omvärldssyn och strategisk utveck-

ling i fokus. I arbetet bidrar jag med en analys av förändringen av yttre miljöfaktorer vilket 

i deras upplägg förvisso också behandlas. De lägger dock större vikt vid interna föränd-

ringar i svensk säkerhetspolitik, jag kommer till skillnad från dem också använda proposi-

tioner som primärkällor och studera omvärldssynen genom både kvalitativa och kvantitati-

va analyser. I förhållande till Jacob Westbergs nya bok som behandlar den säkerhetsstrate-

giska utvecklingen från 1814 till 2014 är denna studie fördjupad med koncentration på en 

begränsad period.12 I förhållande till Agrell ges i detta arbete en uppföljande analys av hur 

omvärldssynen präglat den säkerhetsstrategiska utvecklingen. Dessutom analyseras en in-

riktningspropositionen som inte använts i tidigare forskning. Liknande arbeten har gjorts 

tidigare men således inte genom samma undersökningsmaterial och avgränsning i tid. 

2. Material och metod 

2.1 Material och avgränsningar 

Helst hade jag i urvalssituationen inkluderat allt relevant material. Samtidigt implicerar det 

vissa praktiska begränsningar att ta hänsyn till, stipulerad tid för arbetet är ett sådant ex-

empel. Ett snävt urval av material riskerar å andra sidan rendera i tveksamma slutsatser ef-

tersom väsentlig information kan missas. Avvägningen bottnar därmed i frågan om hur det 

materialmässiga beslut som fattas påverkar slutsatserna och dess sannolikhet. 

                                                        
11 Edström & Gyllensporre 2014:270 
12 Westberg 2015 
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Katarina Brodin skriver i sin doktorsavhandling att beskrivande och prediktiva studier stäl-

ler olika krav på materialet. 13 Hon förklarar att en förutsättning för att genomföra en sys-

tematisk analys i prediktivt syfte kräver en nära nog fullständig dokumentation över en 

längre tidsperiod för att avgöra hur etablerad en doktrin är.14 I en beskrivande studie bör 

istället materialet vara tillräckligt omfattande och fylligt för att ge den detaljrikedom och 

de nyanseringar som är nödvändiga. Brodin menar att konsistensen i officiella samman-

hang i regel är hög vilket innebär att de utdelningar nya materialtillskott ger tenderar mins-

ka förhållandevis snabbt.15 Eftersom min ansats är att beskriva utvecklingen av den offici-

ella omvärldssynen och säkerhetsstrategin är omfånget av undersökningsmaterial relativt 

snäv. 

 

Jämförelsen av landets säkerhets- och försvarsstrategier sker inom perioden som Gyllen-

sporre och Edströms beskriver solidaritetsdoktrinen(2006-2010) och närområdesdoktri-

nen(2010-idag). I arbetet väljer jag emellertid att utöka tidsspannet till 2004-2015 eftersom 

2004-års proposition bidrar till beskrivningen av solidaritetsdoktrinens framväxt. Primär-

källorna som används för undersökningen är följande inriktningspropositioner: 2004- Vårt 

framtida försvar, 2009- Ett användbart försvar och 2015- Sveriges försvar för perioden 

2016-2020. Som kompletterande källor används utrikesdeklarationerna från 2004, 2009, 

2010, 2014 och 2015 för att utöka den officiella synen på säkerhet. Materialmässigt ute-

lämnas officiella dokument däribland flertalet utrikesdeklarationer och huvuddelen av för-

svarsberedningens rapporter. För att kommentera synen på Ryssland innan Georgienkriget 

kommer jag emellertid inkludera försvarsberedningens rapport från 2008.16 

 

Eftersom arbetet främst fokuserar på försvarspropositioner avgränsar jag mig till säker-

hetsstrategin och dess relation till den militära strategin. Utrikesdeklarationerna används 

främst för att utöka materialet för den politiska omvärldssynen. Eventuella meningsskiljak-

tigheter som leder till bristande konsistens mellan dokumentens budskap kommer upp-

märksammas i analysen. 

 

Problematiken med att tolka texternas innebörd och förstå underförstådda budskap i texter-

na utgör en utmaning för studiens reliabilitet. För att minimera denna problematik utgår jag 

från fördefinierade omvärldsfaktorer ur etablerad forskning tillsammans med ansatsen till 

                                                        
13 Brodin 1977:145 
14 Brodin 1977: 294f 
15 Ibid:294 
16 Försvarsberedningen 2008 
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att bilda helhetsförståelse för den säkerhetspolitiska situationen i analysen. Ordval och ab-

straktionsnivån i det förmedlade budskapet kan skilja mellan utrikesdeklarationerna och 

propositionerna. Detta faktum riskerar också rendera i feltolkningar vilket jag kommer för-

söka undvika genom en noggrann textanalys. 

 

2.2 Källkritik 

Katarina Brodin menar att doktriner syftar till att skapa förväntningar som gäller framtida 

konkreta handlanden.17 Förhållandet mellan ord och tanke, de officiella uttalandena och de 

reella målsättningarna, är dock inte alltid entydigt eller oproblematiskt konstaterar hon.18 

Styrdokumenten som används i uppsatsen bör dock ge en övergripande bild av den offici-

ellt deklarerade strategin. 

 

Propositionerna och utrikesdeklarationerna är goda ur representativitetssynpunkt eftersom 

de ger regeringens och riksdagsmajoritetens syn på någonting och utgör också underlag till 

beslut om handlingslinjer och inriktning för berörda myndigheters strategier. Dokumenten 

utgör dock ingen bra källa hur den faktiska verkligheten ser ut. Ett sådant exempel är Sve-

riges försvarsavtal med Nato under kalla kriget som de facto avvek från landets officiellt 

deklarerade neutralitetspolitiska linje.19 Agrell skriver att doktrinen utöver att utgöra en 

ram för framtida handlande även kan utgöra en bild som regeringen vill visa upp för att 

vinna stöd för en viss handlingslinje bland de egna medborgarna eller för att skapa vissa 

intryck i omvärlden.20 Detta arbete intresserar sig dock för just den officiella omvärldsana-

lysen och officiellt deklarerade strategin vilket gör att den faktiska verkligheten inte utgör 

det primära intresset. Därmed kan propositionerna och utrikesdeklarationerna ses som 

lämpliga för studiens syfte.  

 

2.3 Forskningsdesign 

En viktig ståndpunkt att ta ställning till vid utformandet av en uppsats är om den ska vara 

beskrivande eller förklarande. Det hade varit lockande att koppla på en förklarande ansats 

för att se hur något är påverkande, men eftersom propositionerna inte kan ge en objektiv 

bild av hur omvärldssynen påverkar strategin är målet istället att beskriva politikernas syn 

på omvärlden och hur det avspeglas i strategierna. I en beskrivande uppsats klassificeras 

                                                        
17 Brodin 1977:20 
18 Ibid:20 
19 Dalsjö 2006 
20 Agrell 1985:20 
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verkligheten med hjälp av en teoretisk konstruktion som utgör grunden och styrinstrumen-

tet i studien vilket överrensstämmer väl med min uppsats vars syfte är av att undersöka 

förändringen i omvärldssynen och strategin.21 Detta gör också idealtypsanalysen relevant 

för undersökningen. En idealtyp är ett verktyg som hjälper forskaren att utröna i vilken ut-

sträckning ett fenomen motsvarar en ideal extrembild, det vill säga idealtypen.22 Idealtypen 

är en förenklad bild av verkligheten med syfte att förtydliga viktiga egenskaper i ett visst 

fenomen.23 Idealtyperna utgör i denna uppsats en bearbetning av ett antal omvärldsfaktorer 

som är utformade utifrån de realistiska och liberala idétraditionerna. 

 

Vidare ämnar arbetet i stora drag beskriva den svenska säkerhetspolitiken utveckling ge-

nom en jämförelse av de analyserade propositionerna. Idealtypsanalysens resultat kopplas 

därför i slutsatsen till säkerhetsstrategins olika delar för att se huruvida resultatet kan be-

skriva utvecklingen av strategin. 

 

2.4 Upplägg 

Alternativen för det analytiska tillvägagångssättet var antingen en kvantitativ eller kvalita-

tiv metod. Eftersom jag vill se till helheten av materialet, men även till viss del av frekven-

sen och vilken utsträckning vissa fenomen förekommer i dokumenten kommer jag använda 

mig av en metodtriangulering beståendes av en kvalitativ analys som kompletteras av 

kvantitativ innehållsanalys.24 

 

Kvalitativ textanalysering kan ske genom systematiserade undersökningar som syftar till 

att klargöra tankestrukturer hos aktörer. 25 Målet med metoden är att ta fram och begriplig-

göra det väsentliga innehållet i de aktuella texterna genom en noggrann läsning av texter-

nas delar, helhet och den kontext de utformats inom.26 Under läsningen försöker forskaren 

hitta det väsentliga i texten som kan svara på studiens formulerade frågor.27 Kategorierna 

som används vid analysen bör också vara välgrundade och tillföra intressanta resultat i för-

hållande till frågeställningen. 28 

 

                                                        
21 Esaiasson et al. 2007:155 
22 Ibid:158 
23 Ibid: 158 
24 Denscombre 2009:185 
25 Esaiasson et al. 2007:240 
26 Ibid:240 
27 Ibid:237 
28 Ibid:242 
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Eftersom min kvalitativa tolkning kan verka avspeglande i slutsatsdragningen kommer jag 

komplettera studien med en kvantitativ undersökning för att underbygga mina resonemang 

ytterligare. Den kvantitativa metoden är intressant för mätningen av frekvens och utrymme 

i ett material vilket i detta arbete sker genom en analys av säkerhetssynen. Metoden som 

används i detta arbete är Ole R. Holstis kvantitativa innehållsanalys som beskrivs närmare 

i operationaliseringsavsnittet.29
 

 

Kategorierna för arbetets analys hämtas dels ur det analysramverk Jacob Westberg presen-

terar i boken Svenska säkerhetsstrategier 1810-2014.
30

 Analysramverket bygger på etable-

rad forskning av säkerhetsstrategier och kan således ses som lämplig för studien. Eftersom 

arbetets intresse är förändringen i omvärldssynen med realism och liberalism som förhåll-

ningsramar har jag till skillnad från Westberg valt att studera omvärldssynen genom en 

idealtypsanalys vilket gör att jag kompletterar analysramverket med ömsesidigt uteslutande 

omvärldsfaktorer från respektive idétradition och idéer som är förenliga med idétraditio-

nerna. "Tankeskoleanalysen" är en populär statsvetenskaplig metod som delar centrala lik-

heter med analysramverket. "Tankeskolsanalysen" används för att åskådliggöra och kart-

lägga olika åsiktsriktningar och tankemönster i debatter. Idéer i en viss debatt delas i "tan-

keskoleanalysen" in i olika skapade tankefåror, så kallade tankeskolor som Hans Peterson 

beskriver som "en komposit"- en sammansatt helhet av olika idéer och värderingar som 

tillsammans bildar en "operationell politisk doktrin".31 Omvärldsfaktorerna som presente-

ras med analysramverket kan också beskrivas som "en komposit" inom vilket innehållet i 

regeringens omvärldsanalyser analyseras genom.  

  

                                                        
29 Holsti 1969 
30 Westberg 2015 
31 Peterson 1964:28f 
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3. Teoretiskt analysramverk och operationalisering 

3.1 Säkerhetsstrategin och omvärldsfaktorer 

Försvarsdoktrin, utrikesdoktrin eller säkerhetsstrategi är begrepp som i olika avseenden 

och av olika forskare beskriver ungefär samma företeelse. Wilhelm Agrell beskriver dokt-

rinbegreppet som "helhetsuppfattningar som kan användas för att analysera specifika pro-

blem och för att ange riktlinjer för agerandet i framtida situationer."32 Han förklarar vidare 

att dessa är nödvändiga för att effektivt styra det politiska agerandet på olika fält som till 

exempel utrikes- och försvarspolitik eller försvarsmakter33. 

 

Gyllensporres och Edströms benämningar solidaritetsdoktrin och närområdesdoktrin an-

vänds i detta arbete främst som en kategorisering av de övergripande säkerhetsstrategiska 

inriktningar inriktningspropositionerna 2004, 2009 och 2015 representerar. De två första 

propositionerna täcker i arbetet in solidaritetsdoktrinens framväxt och 2015 utgör huvud-

källan till närområdesdoktrinen. Eftersom jag utgår från Westbergs beskrivning av strate-

gibegreppet använder jag i arbetet främst hans benämning säkerhetsstrategi. Kjell Engel-

brekt använder i boken Svensk säkerhet i Europa och världen begreppet säkerhet som "ett 

tillstånd av lugn och frånvara av ängslan" och att säkerhetspolitik är politiska åtgärder för 

att uppnå detta.34  

 

Analysramverket som används i studien utgörs av ett antal kriterier och modeller som hjäl-

per analysen av en nations eller organisations säkerhetspolitik och dess förändring. Kort-

fattat består säkerhetsstrategin av tvärsektoriella strategier, militära, politiska och ekono-

miska, som alla syftar till att uppnå den överordnade säkerhetsstrategins mål. Eftersom det-

ta arbete främst fokuserar på försvarspropositioner, m.a.o. säkerhetsstrategin och dess rela-

tion till det militära strategin väljer jag att utelämna kategoriseringen av de tvärsektoriella 

strategierna i analysen av materialet. I ramverket presenteras även ett antal interna miljö-

faktorer som påverkar landets säkerhetspolitiska inriktning tillsammans med externa miljö-

faktorer(omvärldsfaktorer). Eftersom arbetets inriktning behandlar relationen mellan om-

världssynen och strategin kommer de interna miljöfaktorerna lämnas utanför arbetet. Istäl-

let utgår jag från Westbergs externa miljöfaktorer för att beskriva omvärldssynen. Jag 

kompletterar dessa med faktorer från etablerad forskning om internationella relationer med 

                                                        
32 Agrell 1985:19 
33 Ibid:19 
34 Engelbrekt 2015:21 
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35 Edström & Gyllensporre 2014:7 
36 HM Government 2010:10 
37 Edström & Gyllensporre 2014:18 
38 Westberg 2015:23 
39 HM Government 2010:10 
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medel används. Medel utgörs av de militära, politiska och ekonomiska maktmedel staten 

eller organisationen förfogar över men även de medel som aktören utvecklar på en längre 

sikt. Westberg förklarar även att medel kan delas mellan olika aktörer via samarbeten, ex-

empelvis för internationella insatser eller civil krishantering.40 Den militära strategin inde-

las i en insatsstrategi som fokuserar på hur militära maktmedel ska brukas här och nu och 

en resursstrategi som reglerar utvecklingen av de militära maktmedlen på längre sikt.  

Gyllensporre och Edström upplyser paradoxen mellan att uppnå insatslogikens samtida 

mål och uppfylla bedömda framtida mål och behov som uppstår då dualistiska konkurrens-

förhållanden ofta råder mellan de två logikerna.41  

 

Miljö  

Miljöfaktorerna utgör de externa delarna av strategibegreppet, strategins interna delar för-

söker antingen påverka, utnyttja eller anpassas efter dessa. Miljön influeras av dels externa 

påverkansfaktorer, t.ex. verksamheten inom internationella institutioner och allianser, in-

ternationella konflikter och kriser, men även av interna påverkansfaktorer så som den egna 

statens strategiska kultur, inrikespolitik och politiska situation.42 

 

3.1.2 Omvärldsfaktorer 

I utformandet av säkerhetsstrategier har utöver de externa påverkansfaktorerna (omvärlds-

faktorer) alltså även interna miljöfaktorer så som strategisk kultur och nationell identitet 

stor betydelse, vilket innebär att de slutsatser som dras i detta arbete måste ställas i förhål-

lande till de nationella drivkrafterna för att ge definitiva svar på varför ett land förändrar 

eller inte förändrar sin säkerhetsstrategi åt en viss riktning. Valet av liberalismen och rea-

lismen som teoretiska utgångspunkter grundas dels i Westbergs indelning av de externa 

påverkansfaktorerna men också för att idétraditionernas syn på det internationella systemet 

och syn på säkerhet i flera avseenden är substantiellt olika. Detta är fördelaktigt för utfor-

mandet av idealtyperna. Idétraditionerna är dessutom vedertagna i studiet av internationella 

relationer. 

 

Realistiska omvärldsfaktorer 

Realismen utgår från tanken om staten som den enda aktören av betydelse i internationell 

politik och att kampen för statens egna överlevnad och maktmaximering står i centrum. 
                                                        
40 Westberg 2015:22 
41 Gyllensporre&Edström 2014:22 
42 Westberg 2015:29-54 
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Den realistiske teoretikern Hans Morgenthau förklarar att internationell politik ytterst 

handlar om en maktkamp med maktmaximering som staters direkta mål i den förda politi-

ken.43 Stater förhåller enligt realismen sin relativa makt till andra staters makter där den 

starkaste och mäktigaste staten bekämpar svagare staters intressen.44 Avsaknaden av en 

centralmakt, en internationell politisk och rättslig auktoritet ovanför staterna karaktäriserar 

enligt realismen ett anarkiskt system som leder till att stater tenderar sakna tillit till var-

andra och måste därför garantera sin säkerhet, handlingsfrihet och överlevnad själva eller 

genom allianser då ingen annan aktör kan bidra till deras säkerhet.45  

 

Militära allianser kan ses som en metod för att kompensera för otillräckliga maktresurser 

och därmed tillsammans med andra möta och förebygga traditionella militära hot. 46 Freden 

i världen skapas genom maktbalans och avskräckning med hjälp av militära maktmedel 

och globalt fredsillstånd ses som ett undantag i den dominerande världsordningen av anar-

ki och osäkerhet. I ett regionalt eller globalt statssystem förklarar den realistiske teoreti-

kern Kenneth Waltz att man kan vänta sig att stater stödjer den svagare makt eller allians, 

som hotas av starkare stater eller allianser, för att skapa motvikt till framväxande makter.47 

Detta kan både utövas av stormakter som anser att den framväxande makten utgör ett hot 

mot landets etablerade ställning eller det internationella systemets rådande strukturer och 

av mindre makter som känner sig hotade av den framväxande makten. Småstater är enligt 

Westberg extra känsliga för maktbalansen mellan stormakter och riskerar på ett eller annat 

sätt involveras i stormakternas maktkamp.48 En kritik mot Waltz maktbalansteori är att sta-

ter inte alltid kan få stöd från andra eller att stater agerar passivt för att inte inblandas i re-

gionala maktkamper. Idén om "triumfvagnspolitik" har också utvecklats för att beskriva 

när en hotad part istället stödjer den hotande makten för att inte äventyra den egna säkerhe-

ten, men också för att dra fördelar av den växande statens framgång.49 

 

I synen på internationella samarbetsinstitutioner har realistiska forskare förklarat att bil-

dandet av samarbetsorgan så som Nationernas förbund endast utgjorde nya plattformar för 

konkurrerande stormaktsintressen och maktmaximering. Internationellt samarbete ansågs 

                                                        
43 Morgenthau 2006:29 
44 Westberg 2015:45f 
45 Jackson& Sørensen 2013:112 
42 Ibid:66 
47 Waltz 2010[1979]:125-129 
48 Westberg 2015:47 
49 Ibid:47 
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också vara beroende av stöd från en stormakt som styrde och definierade regler för samar-

betet. 50  

 

Det traditionella mellanstatliga hotet är dimensionerande inom realismen och icke-statliga 

aktörer anses vara obetydliga i jämförelse med stater. Vissa realister menar dessutom att 

icke-statliga aktörer så som terroristgrupper bara kan frodas om de får statligt stöd.51 

 

Idealistiska/ liberala omvärldsfaktorer 

Liberalismen karaktäriseras till skillnad från realismen av en idealistisk människouppfatt-

ning och tanken att den anarkiska världsordningen kan förändras till förmån för samarbets-

inriktade interaktionsmönster.52 Människor anses kunna vara rationella och när stater age-

rar förnuftigt menar liberaler att alla stater kan dra fördelar av internationella samarbeten.53 

Den liberale forskaren Robert Keohane menar att internationella institutioner kan utvecklas 

till verktyg för att främja gemensamma intressen genom exempelvis förhandlingsmöjlighe-

ter, övervakning eller informationsdelning.54 Internationella institutioner anses även påver-

ka staters uppfattningar om identiteter, mål och intressen enligt den liberala forskningstra-

ditionen.55 Stärkande av internationell rätt, internationella organisationer och andra former 

av utbyten inom exempelvis handel och politik som bidrar till ömsesidiga beroenden mel-

lan stater ses som fredsfrämjande faktorer.56 

 

Kosmopolitism är en idériktning som delar liberalismens idéer om individen i fokus. Kos-

mopoliterna uppfattar den internationella politiken inte bara som ett samfund av stater utan 

också som ett samfund av individer där individens rättvisa är central.57 Därför menar de 

likt liberaler att mänskliga rättigheter och mänskliga intressen är centrala för fred och sä-

kerhet. Regionala konflikter, terrorism och förtryck mot grundläggande värden utgör där-

med betydande hot mot världens säkerhet. 

 

Begreppet mjuk makt har utvecklats av de liberala teoretikerna Robert Keohane och  

Joseph S. Nye och definieras som en förmåga att uppnå ett mål genom att få andra att ef-

tersträva samma målsättningar som den egna staten utan användningen av hot, tvång eller 

                                                        
50 Jackson& Sørensen 2013:kap 7 
51 Ibid:283 
52 Westberg 2015:49 
53 Jackson& Sørensen 2013:37 
54 Keohane 1984:6,17 
55 Westberg 2015:54 
56 Ibid 2015:30 
57 Nye 2007:46 
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mutor som maktmedel. "Attraktionskraften" är det centrala i mjuk makt och handlar om 

värderingar och ideal som kopplas till den egna staten och resulterar i att andra aktörer för-

söker efterlikna eller närma sig aktören som utövar mjuk makt. Genom att uppmuntra 

andra stater att definiera sina intressen enligt den egna statens politiska linje kan stora eko-

nomiska och militära resurser som hade behövts vid hård maktanvändning besparas.58 

Trots att mjuk makt inte är bunden till någon specifik idétradition kommer jag i idealtyp-

fallet tolka frånvaron av hård makt och närvaron av attraktionskraften i påverkande syfte 

som idéer i en liberal riktning, detta gör frågan om säkerhetsstrategins påverkan av mjuk 

makt kontra hård makt intressant att undersöka i texterna. 

 

Idén om det vidgade säkerhetsbegreppet utvecklades efter kalla kriget genom globalise-

ringens framväxt. I enighet med liberala idéer som "komplex interdependens" bygger det 

vidgade säkerhetsbegreppet vidare på synen om traditionella hot till att innefatta utmaning-

ar och sårbarheter som omfattar ekonomi, miljö, samhälle och politiska system. Idén om 

"komplex interdependens" menar likt det vidgade säkerhetsbegreppet att gränsöverskri-

dande beroendeförhållanden råder i dagens samhällen.59 Det moderna samhället kräver 

därför en helhetssyn på säkerhetsutmaningar som även innefattar icke-militära hot. Detta 

implicerar i sin tur ett tvärsektoriellt metodutbud mellan politiska, militära och ekonomiska 

politikområden.60 Den "komplexa interdependensen" intresserar sig också för staters sä-

kerhet, men till skillnad från realismen anses militär nedrustning och medling utgöra freds-

främjande metoder. Dominerande stormakter har enligt idén allt svårare att styra den inter-

nationella utvecklingen eftersom världen blivit allt mer komplex med mångfacetterade re-

lationer mellan stater och icke-statliga aktörer som ideligen rådande.61  

 

En grundläggande kritik från realister mot den liberala idétraditionen är att man inte kan 

komma ifrån behovet av självhjälpstänkande eftersom de menar att det anarkiska systemet 

är bestående och att mellanstatliga tvister och konflikter i längden är ofrånkomligt.62  

  

                                                        
58 Keohane & Nye 2012:kap 9, Nye 2007:89 
59 Keohane& Nye 2012:270ff 
60 Buzan, Wæver och Wilde 1998:25-49 
61 Keohane& Nye 2012:195 
62 Jackson& Sørensen 2013:119 
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3.2 Operationalisering 

För att strukturera presentationen av omvärldssynen(externa miljöanalysen) för respektive 

år använder jag rubrikerna: syn på säkerhet, syn på stormakter(eftersom de har stor inver-

kan på det internationella systemets säkerhetsutveckling och är en central del i propositio-

nernas avsnitt för säkerhetspolitiska utgångspunkter) och syn på internationella institutio-

ner och internationellt samarbete. Undersökning av omvärldssynen och de förda säker-

hetsstrategierna tillsammans med en sammanfattande analys av förändringen mellan 

tidsnedslagen presenteras i nästa kapitel.  

  

Idealtypsanalysen av omvärldssynen operationaliseras genom egenkonstruerade indikato-

rer som anpassas till materialet och de presenterade teorierna. De teoretiska utgångspunk-

terna är de realistiska och liberala omvärldsbeskrivningar som presenterades i föregående 

avsnitt och de operationella indikatorerna som används som mätinstrument för att undersö-

ka förändringen av respektive idétradition i materialet är grundade i dessa. Eftersom analy-

sen förlitar sig på teorierna tillsammans med de operationella indikatorerna är det viktigt 

att begreppsvaliditet föreligger, alltså en god överrensstämmelse mellan de teoretiska defi-

nitionerna och de operationella indikatorerna. Bristande överstämmelse mellan indikatorer 

och teorierna leder till validitetsproblem vilket innebär att mätinstrumentet blir begränsad 

för undersökningen av materialet. Därför är det viktigt att bilda god förståelse för de teore-

tiska begreppen inför utformandet av de operationella indikatorerna.63 

 

Esaiasson et al. menar att idealtyperna ska vara ömsesidigt uteslutande, vilket närmast be-

tyder att de komponenter som urskiljs bör vara substantiellt olika, detta har jag försökt ta 

hänsyn till vid utformandet av idealtyperna och dess innebörd.64 För att klassificera om-

världssynen i analysen av omvärldssynens förändring har jag tagit hjälp av Edström och 

Gyllensporres indelning av doktrinens konceptuella ramar. Jag kommer därför utgå från 

vad som hotar svensk säkerhet, vem som hotar svensk säkerhet, var hoten bör bekämpas 

och med vem hoten bekämpas bäst(se Tabell 1).65 Eftersom syftet i min undersökning är att 

beskriva förändring i den svenska säkerhetsstrategin blir det naturligt att tiden utgör jämfö-

relsepunkten utöver min teoretiska konstruktion. En materialmässig jämförelse sker så till 

vida att jag även i viss utsträckning jämför budskapen i utrikesdeklarationerna och inrikt-

ningspropositionerna.  

                                                        
63 Esaiasson et al. 2008:64f 
64 Ibid:162 
65 Edström& Gyllensporre 2014:27 
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Omvärldssynen undersöks efter följande operationella indikatorer där hög koherens med 

idealtyperna tyder på värderingar i linje med respektive idétradition. 

 

Tabell 1- Idealtyper 

Indikatorer/ Idétraditioner Liberalism/Idealism Realism 

Syn på internationella syste-

met/internationell politik 

Världssamfundet vill och kan motverka 
anarki och osäkerhet genom samarbete 
och kollektiv säkerhet. Mjuk makt som 
påverkande faktor. 

Anarkisk, stater tävlar om makt och 
säkerhet. Hård makt som påverkande 
faktor. 

Vad ska skyddas? 
Människor och grundläggande värden 
samt internationell säkerhet och fred. 

Den egna statens maktställning och 
överlevnad 

Vem/vad hotar dessa värden? 

Globaliseringens utmaningar, icke-statliga 
aktörer och hot från vidgat säkerhetsbe-
grepp. 

Statliga aktörer, anarkiska systemets 
osäkerhet 

Var ska detta skyddas? Internationellt Nationellt, närområdet 

Med vem skyddas dessa vär-

den? 

Samarbeten där gemensamma intressen 
står i centrum 

Självhjälpstänkande, försvarsallianser 

 

Jag återknyter till Gyllensporre och Edströms kategorier först vid den sammanfattande ana-

lysen av omvärldssynens förändring(kap 4.4.)för att precisera förändringen på ett tydligt 

sätt men letar efter budskap som sammanfaller med respektive kategori löpandes i analy-

sen av omvärldssynen i respektive dokument. 

 

Nivåskattningar utgörs normalt av forskarens egna värderingar genom självbestämd gräns-

sättning. Detta kan dock rendera i validitetsproblem eftersom författarens egna värderingar 

influerar slutsatserna. Jag kommer därför fastställa huruvida olika fenomen framgår i högre 

eller mindre utsträckning i förhållande till de olika dokumenten och tidsperioderna när jag 

inte kan precisera och motivera fenomenens utsträckning i förhållande till idealtypen. Med 

hjälp av den kvantitativa analysen kan jag emellertid underbygga min kvalitativa tolkning i 

slutsatserna vilket gör att validiteten för slutsatserna ökas.66 

 

Den kvalitativa metoden kompletteras alltså genom en kvantitativ analys av omvärldssy-

nen. Genom att mäta frekvensen av synen på säkerhet ur valda delar av propositionerna 

och utrikesdeklarationerna vill jag stärka mina argument avseende förskjutningen och den 

relativa omfattningen av en traditionell säkerhetssyn respektive vidgad säkerhetssyn som 

                                                        
66 Esaiasson et al. 2008:161-168 
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regeringen ger uttryck för. 67 De kapitel jag använder är de säkerhetspolitiska omvärldsana-

lyser som ges i respektive proposition. I 2015-års proposition tillkommer dessutom ett av-

snitt behandlandes militärstrategiskt läge vilket jag ändå valt att ta med eftersom den kan 

ses som en del av den säkerhetspolitiska omvärldssynen. Avsnitten om de säkerhetspolitis-

ka konsekvenserna och inriktningarna utelämnas dock eftersom jag främst är intresserad av 

omvärldssynen. Samtliga utrikesdeklarationer inkluderas i analysen för att ge analysen 

ökad bredd, men även för att ge en fingervisning om skillnaderna i säkerhetssynen mellan 

de två dokumenten. 68 

  

Nedanstående kategorier används för att indela budskapen i respektive textavsnitt enligt en 

realistisk säkerhetssyn och en vidgad/liberal säkerhetssyn.  

 

Tabell 2- Kvantitativa innehållsanalysens kategorier 

Kategorier Innebörd 

Traditionell säkerhet och mellan-

statliga konflikter 

Explicit närvaro eller frånvaro av mellanstatliga hot och konflikter alternativt åt-
gärder som behandlar territorialförsvar och traditionella hot. 

Vidgade säkerhetsbegrep-

pet/internationellt samarbete 

Inomstatliga konflikter, icke-statliga aktörer, grundläggande värden, vidgat sä-
kerhetsbegrepp alternativt metoder som behandlar icke-statliga hot och vidgat 
säkerhetsbegrepp. 

Sammansatta omvärldsbilder och 

hot 

Element som innefattar explicit uttalad närvaro eller frånvaro av mellanstatliga 
konflikter och traditionell säkerhet tillsammans med fenomen förknippade med 
internationell krishantering, icke-statliga aktörer, liberala kollektivistiska samar-
beten och det vidgade säkerhetsbegreppet i samma stycke.  Spridning av kärnva-
pen placeras i denna kategori när det inte framgår om det handlar om icke-statliga 
eller statliga aktörer. 

Ingetdera ovanstående Inget av ovanstående kriterier uppfylls. 

 

Datainsamlingen sker genom en noggrann läsning av propositionernas omvärldsanalyser 

och utrikesdeklarationerna. De analyserade textavsnittens olika textstycken utgör så kalla-

de noteringsenheter som jag kategoriserar in i ovanstående kategorier. Därefter räknas an-

talet stycken(noteringsenheter) indelade i respektive kategori i förhållande till den totala 

mängden stycken i varje analyserade textavsnitt. På det viset kommer jag fram till en rela-

tiv procentsats för varje kategori i respektive dokument. Resultaten sammanställs i tabell-

form som tillsammans med kommentarer om utfallet presenteras i kapitel 4.3 och används 

därefter tillsammans med de kvalitativa tolkningarna för att skatta förändringar i omvärlds-

synen åren emellan. 
                                                        
67 Holsti 1969 
68 Innehållsanalysen behandlar samtliga utrikesdeklarationer och inriktningspropositionernas omvärldsanalyser i kap: 2004: 5.1, 2009: 
4.2,4.3, 2015: 4.2-4.6. 
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4. Analys 

4.1 Solidaritetsdoktrinen 

 
Miljö 

Syn på säkerhet 

I inriktningsdokumentet från 2004 konstateras att globaliseringen leder till ökad ömsesi-

dighet i relationer mellan folk och länder samtidigt som den också medför fler gemensam-

ma säkerhetsutmaningar. Tillsammans med en tydlig hänvisning till kosmopolitiska värden 

kommer det ömsesidiga beroendet till uttryck genom regeringens ord att: 

 

Globaliseringen och internationaliseringen ökar det ömsesidiga beroendet mellan folk 

och länder. Beroendet, som i grunden är positivt för fred och stabilitet, gör samhället 

samtidigt mer sårbart och känsligt för störningar.
69

  

 

Likaså förklarar regeringen i 2009-års proposition att globaliseringens bieffekter innebär 

att regionala konflikter kan få globala återverkningar och att nutidens säkerhetsutmaningar 

är "föränderliga, gränslösa och komplexa".70 

 

En vidgad säkerhetssyn präglar regeringens hotbedömning innefattandes bl.a. naturkata-

strofer, pandemier, industri- och kärnkraftolyckor, människohandel, ekonomiska kriser och 

klimatförändringar som betydande utmaningar.71 Avsmältningen i Arktis- och Barentsregi-

onen anses i 2009-års proposition öka den strategiska betydelsen av Nordeuropa.72 Propo-

sitionen 2009 betonar även IT-attacker som en utmaning för samhället.73 Båda årens om-

världsanalyser konstaterar att inomstatliga eller regionala konflikter, stater i upplösning, 

organiserad brottslighet, spridning av massförstörelsevapen och terroristangrepp utgör glo-

bala säkerhetspolitiska utmaningar.74 

 

Utrikesdeklarationen från 2004 ger i huvudsak uttryck för en liberal syn på säkerhetsarbete 

och att "Säkerhet i dagens värld måste skapas globalt och gemensamt, och innebära frihet 

                                                        
69 Regeringen 2009a:14 
70 Ibid:27f 
71 Regeringen 2004a:18, Regeringen 2009a:27 
72 Regeringen 2009a:27 
73 Ibid:28 
74 Regeringen 2004a:14, Regeringen 2009a:28 
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och trygghet för alla. Säkerhet förutsätter mänskliga rättigheter, folkrätt och demokrati.".75 

Statsuveräniteten anses inte heller kunna "vara ett legitimt skydd bakom vilken massiva 

brott mot de mänskliga rättigheterna tillåts fortgå".76 

 

I 2004-års inriktningsproposition bedömer regeringen ett väpnat angrepp som osannolikt 

under överskådlig tid(minst en tioårsperiod) men utesluter inte att ett hot mot Sverige i 

framtiden kan uppstå.77 Den senare proposition uttrycker också att ett enskilt väpnat an-

grepp mot Sverige fortfarande är osannolikt, man utesluter dock inte att kriser och inciden-

ter genom eller hot om militära maktmedel i närområdet kan uppstå.78 

 

Risken för användningen av militära maktmedel ses som liten under båda åren. En bred 

syn på säkerhet med tydligt globalt fokus är istället mer framträdande i solidaritetsdoktri-

nens båda inriktningsdokument, i 2009-års proposition tillkommer dessutom IT-attacker 

som en markerad säkerhetsutmaning. 

 

Syn på stormakter 

De utrikespolitiska relationerna mellan Ryssland och västvärlden utvecklas enligt 2004-års 

proposition i en positiv trend. Landet kvarhåller ambitionen att hävda sina intressen mot 

vissa forna Sovjetstater, landets truppnärvaro i Moldavien och militärbaser i Georgien be-

döms även undergräva relationen till USA.79 Ryssland antas prioritera centraliseringen av 

statsmakten och politisk stabilitet högre än demokratisk utveckling.80 Innan Georgienkriget 

förklarade försvarsberedningen att synen på Ryssland skulle definieras beroende på hur 

landet skulle komma att förhålla sig till dess grannstater de kommande åren efter rappor-

tens utgivelse.81 I 2009-års proposition, som utkom året efter Georgienkriget utbrott, dekla-

rerar regeringen bilden av ett Ryssland som fått allt tydligare auktoritära drag tillsammans 

med ambitionen att återta stormaktsrollen.82 Förtroendet mellan Ryssland å ena sidan och 

EU samt USA å andra sidan bedöms också ha försämrats. Ryssland har också svårt att ac-

ceptera amerikanskt och europeiskt inflytande i deras intressesfär.83 

 

                                                        
75 Regeringen 2004b 
76 Ibid 
77 Regeringen 2004a:25 
78 Regeringen 2009a:9 
79 Regeringen 2004a:19 
80 Ibid:19 
81 Försvarsberedningen 2008:23 
82 Regeringen 2009a:23 
83 Regeringen 2009a:25 
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Regeringen menar att Georgienkriget visade att Ryssland är villig att använda militära 

maktmedel för att påverka sitt närområde politiskt, landets offensiva krigföringsförmåga 

bedöms dock främst vara begränsad till landets närområden.84 Rysslands auktoritära rikt-

ning med inslag av maktspråk mot dess grannländer ses som oroväckande.85 Viljan att an-

vända ekonomiska maktmedel uppenbarades genom genererandet av gaskriserna i Ukraina 

förklarar regeringen.86 Ryssland moderniserar sin militär och ökar även sitt försvarsanslag, 

regeringen bedömer dock att landets ekonomi riskerar att slås hårt av finanskrisen och låga 

råvarupriser.87  

 

USA anses vara världens enda stormakt som utgör en viktig roll i den säkerhetspolitiska 

utvecklingen och hanteringen av säkerhetsutmaningar. USA:s säkerhetspolitiska målsätt-

ningar syftar till demokratisk utveckling och bekämpning av global terrorism. Regeringen 

menar dock att landet har militär kapacitet som vid behov kan användas för avskräckning 

och konfrontration av konventionella styrkor från andra stater. Regeringen uttrycker 2004 

en ömsesidig beroendeställning mellan USA och övriga världen: "Förenta staterna behöver 

världen och världen behöver Förenta staterna.".88 President Obamas ledarskap tycks 2009 

ge hopp om ökad betoning av multilateral verksamhet. 89 

 

Kinas maktposition är växande enligt 2004-års omvärldssyn, utvecklingen innebär dock ett 

ökat beroende till omvärlden. Relationen till USA förklaras som "det bästa någonsin", län-

dernas intressen anses dock vara konkurrerande.90  

 

Liberala värden visas 2004 genom ömsesidiga beroenden mellan länder även om vissa 

konkurrerande intressen identifieras mellan USA och växande regionala makter. I den se-

nare propositionen uppmärksammas Rysslands auktoritära utveckling som ett orosmoment 

för säkerhetsutvecklingen, relationen mellan västvärlden och Ryssland är också försämrad 

i förhållande till 2004-års proposition.  

Syn på internationella institutioner och internationellt samarbete 

Regeringen förklarar att säkerhetshoten avvärjs bäst med andra länder och organisationer 

och att solidariskt samarbete främjar svensk säkerhet.91 FN anges vara den primära aktören 

                                                        
84 Ibid:25 
85 Ibid:28 
86 Ibid:25 
87 Ibid:25f 
88 Regeringen 2004b  
89 Regeringen 2009a:22  
90 Regeringen 2004a:21f 
91 Regeringen 2004a:23 
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för internationell fred och säkerhet och en grundpelare i svensk utrikes- och säkerhetspoli-

tik 2004.92 Regeringen vill dock se reformer av FN-systemet för ett mer representativt och 

effektivt säkerhetsråd, fördelningen av vetorätten ses i sammanhanget som en utvecklings-

punkt. Propositionen poängterar dock det positiva med det breda engagemanget hos flerta-

let medlemsländer för att befästa och stärka FN:s roll.93 Utrikesdeklarationen från 2004 

förklarar att "ansträngningarna att utveckla och reformera FN måste drivas ännu hårda-

re."94 Deklarationen menar också att säkerhetsrådet måste utvidgas för att bättre spegla den 

globala situationen.95 De bakomliggande orsakerna beskrivs inte men utifrån ett realistiskt 

perspektiv tyder situationen på ett FN-system vars legitimitet hämmas av staters egna in-

tressen. 

 

FN bedöms även i 2009-års proposition vara ett viktigt forum för hanterandet av konflikter 

i världen.96 Det pågick vid propositionens utgivelse ett arbete för att stärka FN:s förmåga 

att genomföra fredsfrämjande insatser. Regeringen konstaterar emellertid att västländer i 

mindre utsträckning bidrar till FN:s fredsbevarande insatser, vilket bl.a. resulterat i brist på 

kvalificerade förmågor. Bristen anses påverka FN:s förmåga till krishantering.97 

 

Regeringen skriver 2004 att "Europeiska unionen är central för, och har stor inverkan på, 

Sveriges säkerhet.". 98 Den europeiska säkerhetsstrategin anses vara ett uttryck för en 

framväxande gemensam syn på säkerhet. Regeringen vill också se "ett mer solidariskt EU 

som tar större ansvar globalt."99 I de analyserade dokumenten förefaller EU fått en allt vik-

tigare roll mellan 2004 och 2009 och framställs 2009 på ett till synes högre plan än FN 

som forum för gemensamt säkerhetsbyggande. Regeringen deklarerar bland annat att EU 

"intar en särställning i svensk utrikes- och säkerhetspolitik" och att "sambandet mellan vår 

säkerhetspolitik och vår europapolitik är uppenbart." 100 Utrikesdeklarationen 2010 stärker 

denna tendens och förklarar att ”Det är genom det europeiska samarbetet som Europas na-

tioner kan göra sitt inflytande gällande i en multipolär värld med stora utmaningar. Det är 

genom Europa som vår röst får tyngd och våra insatser kraft.”.101  

 

                                                        
92 Ibid:27 
93 Ibid:15 
94 Regeringen 2004b 
95 Ibid 
96 Regeringen 2009a:18f 
97 Ibid:19 
98 Regeringen 2004a:24 
99 Ibid:15 
100 Regeringen 2009a:15 
101 Regeringen 2010:1 
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Till skillnad från försvarspropositionen uttrycker utrikesdeklarationen 2009 att finanskri-

sen riskerar rendera i spänningar mellan länder och utveckling av protektionism och ökad 

nationalism i EU:s länder. En sådan utveckling bedöms vara en farlig och destruktiv väg 

att gå eftersom globaliseringen bidragit till ökat välstånd och frihet världen över.102  

 

En tydlig innebörd av mjuk makt tillskrivs EU och dess utveckling som global aktör: 

 

Framväxten av EU som en global aktör är en konsekvens av institutionella reformer 

och politiskt ledarskap, men ytterst vilar unionens framgångar på dess attraktionskraft, 

ekonomiska tyngd och värdebaserade samhällsmodell. 
103

 

 

Nato anges vara en central aktör för den europeiska säkerheten och för internationell kris-

hantering. Alliansen är också ett forum för utvecklingen av den transatlantiska länken. 

Med bakgrund mot en minskande traditionell hotbild och ökande fokus mot internationella 

fredsfrämjande insatser omstruktureras alliansen 2004 mot att bättre hantera internationell 

krishantering. 104 Regeringen betonar betydelsen av en transatlantisk länk eftersom globala 

och regionala utmaningar endast kan förebyggas och hindras om Europa och USA agerar 

tillsammans.105  

 

Sverige delar tillsammans med andra nordiska länder demokratiska värderingar och lik-

nande kulturella värderingar. Regeringen menar 2009 att det ligger i landets intresse att 

åstadkomma effektiva samverkanslösningar samt fördjupade samarbeten inom Norden. 106 

 

Sammanfattningsvis uttrycker regeringen främst liberala idéer på internationellt samarbete. 

Regeringen står fast vid att multilaterala samarbeten är avgörande för hanteringen av de 

stora globala utmaningarna.107 Samverkan ger också förutsättningar till hantering av säker-

hetsutmaningar innan de når svenskt territorium skriver regeringen.108  

Mål 

Sveriges säkerhetspolitik syftar 2004 till: 

• att bevara fred och självständighet för vårt land,  

                                                        
102 Regeringen 2009b:2 
103 Regeringen 2010:3 
104 Regeringen 2004a:16 
105 Ibid:19 
106 Regeringen 2009a:16 
107 Regeringen 2009a:15 
108 Ibid:8 
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• bidra till stabilitet och säkerhet i vårt närområde,  

• samt stärka internationell fred och säkerhet. 109 

 

Sveriges säkerhetspolitik syftar 2009 till: 

• 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.
110

 

 

Regeringen förklarar att syftet med landets säkerhetspolitik likt 2004-årsproposition ytterst 

är att garantera landets politiska oberoende och självständighet även om de inte är uttryckta 

i målformuleringen ovan.111 

 
Regeringen formulerar 2004 målen för totalförsvaret genom att:  

• bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,  

• hävda vår territoriella integritet,  

• försvara Sverige mot väpnat angrepp och  

• värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett 

väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.
112

 

 
Regeringen formulerar 2009 målen för det militära försvaret genom att:  

• hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella intressen 

• förebygga och hantera konflikter och krig, samt 

• skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till civila myndigheter. 113 

 

Det försvarspolitiska målet att försvara Sverige har 2009 flyttats till Försvarsmaktens upp-

gifter. Målen visar ett tydligt fokus på internationell krishantering, men den realistiska 

grundtanken att försvara statens självständighet kan iakttas i båda årens säkerhetsmål. 

Metoder 

De övergripande säkerhetsmålen och den förda strategin innefattar alla politikområden och 

kräver en samlad syn på säkerhetsarbete anger 2009-års proposition.114 Målen präglas ock-

                                                        
109 Regeringen 2004a:23 
110 Regeringen 2009a:14 
111 Ibid:14 
112 Regeringen 2004a:31 
113 Regeringen 2009a:33 
114 Regeringen 2009a: 14 
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så av ett långsiktigt förhållningssätt för att möta förändringar i omvärld och hotbild skriver 

regeringen. Den svenska metodanvändningen syftar till att öka säkerheten i närområdet, 

Europa och globalt.  

 

Regeringen förklarar i 2004-års proposition att Sverige är militärt alliansfritt och att neut-

raliteten i krig och konflikt "har tjänat oss väl".115 I propositionen från 2009 visar man en 

ny inriktning och manifesterar en solidaritetsförklaring som innebär att Sverige inte kom-

mer förhålla sig passivt om en katastrof eller angrepp drabbar ett medlemsland i EU eller 

ett nordiskt land. Regeringen förväntar sig att andra länder förhåller sig likadant gentemot 

Sverige.116 Till skillnad från 2004 menar man att Sveriges deklarerade solidariska ansvar 

för Europas säkerhet innebär att en neutralitetsoptionen vid en konflikt i närområdet inte är 

möjlig.117 Ett genomförande av Lissabonfördraget, vars huvudsakliga syfte är att unionens 

länder genom solidaritet ska stödja andra medlemsländer som drabbas av omfattande kriser 

eller terroristattacker, skulle enligt propositionen innebära ännu en mer slagkraftig europe-

isk utrikes- och säkerhetspolitik.118  

 

Genom nära samarbete vill regeringen stärka EU:s gemensamma säkerhet samtidigt som 

unionen "genom att vara en effektiv säkerhetspolitisk aktör, kan verka för en fredlig och 

demokratisk utveckling i omvärlden." 119 I utrikesdeklarationen framgår att Sverige som 

värdland i EU 2009 ska " verka för en mer synlig roll för unionen på de mänskliga rättig-

heternas område. Genom att reagera mot förtryck och diskriminering och värna det fria or-

det och den fria tanken kan Europeiska unionen visa på det goda exemplets makt".120 

 

Propositionen från 2009 uttrycker viljan av att stärka FN:s freds- och säkerhetsfrämjande 

insatser bl.a. genom att fortsätta att bidra militärt till FN-ledda insatser och insatser med 

FN-mandat. 121 En resursstrategisk vinning antyds genom de internationella åtagandenas 

bidrag till "användbara och efterfrågade" resurser.122 I de granskade dokumenten får jag 

som tidigare nämnt uppfattningen av vad som kan tydas som en förskjuten tonvikt mot EU, 

2004-2009, som den viktigaste instansen och redskap för svenskt säkerhetssamarbete.  

 

                                                        
115 Regeringen 2004a:23 
116 Regeringen 2009a:29 
117 Ibid:30 
118 Ibid:17 
119 Regeringen 2009a:15 
120 Regeringen 2009b:5 
121 Regeringen 2009a:31 
122 Regeringen 2009a:31 
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Regeringen vill också fördjupa det transatlantiska samarbetet med USA genom gemensam 

dialog, bidrag till krishanteringsinsatser, förmågeutveckling och övningsverksamhet. Den 

bilaterala och multilaterala dialogen med Ryssland är viktig enligt 2009-års proposition. 

Sverige vill påverka Ryssland i en demokratisk riktning och integrera landet i Europa och 

det växande samarbetet i Östersjöregionen.123 

 

Regeringen skriver 2004 att "Försvarsmaktens kompetens och resurser ska användas där de 

bäst bidrar till att stärka Sveriges säkerhet".124 Med det rådande omvärldsläget ska För-

svarsmaktens beredskap därför primärt anpassas för att kunna genomföra internationella 

insatser och upprätthålla den territoriella integriteten. Beträffande den internationella in-

satsförmågan görs bedömningen 2004 att Sveriges ambition och förmåga att delta i freds-

främjande insatser, i Europa och globalt bör öka såväl kvantitativt som kvalitativt.125 

 

I 2004:s års proposition uttrycks också att en del i försvarstransformationen är att värn-

plikts- och förbandsutbildningssystemen måste reformeras för att producera kvalificerade 

insatsförband. Värnpliktiga bör främst utgöras av frivilliga och regeringen menar att frivil-

lighet "bör både höja motivationen hos den enskilde och öka förutsättningarna för att fler 

väljer att delta i internationella insatser." 126 

 

Försvarsmakten ska bidra till 2009-års mål genom att förebygga och hantera högintensiva 

såväl som lågintensiva konflikter och krig, nationellt och internationellt. Detta förutsätter 

förmågan att självständigt eller tillsammans med andra kunna försvara Sverige nationellt, i 

närområdet och utanför närområdet. 127 Genom en bred förmåga menar regeringen att 

"Hela Sverige ska försvaras".128 Försvarsmakten har även uppgiften att stödja samhället 

när det utsätts för påfrestningar och skydda dess funktionalitet och kunna bidra med stöd 

till polisen vid terroristbekämpning eller bistå med skydd av ekonomiska handelsvägar och 

sjöfarter. 

 

Regeringen vill 2009 fördjupa ett nordiska försvarssamarbete inom olika säkerhetspolitiska 

områden: bl.a. internationella insatser, civil-militär samverkan, säkerhetssektorreform, 

mänskliga rättigheter, gemensam materielanskaffning liksom olika operativa samarbeten. 

                                                        
123 Ibid:32 
124 Regeringen 2004a:12 
125 Ibid:31f 
126 Ibid:82 
127 Regeringen 2009a:43 
128 Ibid:37 
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Samarbetet kompletterar andra internationella institutioner och samarbeten och möjliggör 

att de nordiska länderna tillsammans kan ta större regionalt säkerhetsansvar.129  

 
Medel 

En kombination av militära och icke-militära medel tillsammans med multilaterala samar-

beten är avgörande för att hantera globala utmaningar menar regeringen både 2004 och 

2009. Totalförsvaret skulle 2004 minskas till förmån för mindre och mer flexibla förband, 

2009 var totalförsvarsplikten vilandes. 130 Ett reducerat antal förband med ökad förmåga att 

samverka med andra länders förband (interoperabilitet) bedömdes som en viktig förmåge-

utveckling. I försvaret pågick 2004 en transformering som skulle öka de militära styrkor-

nas användbarhet enligt rådande behov och krav.131 Kravet på att först efter allvarlig och 

försämrad omvärldsutveckling och politiskt beslut kunna möta mer omfattande militära 

operationer gjorde att antalet förband i insatsorganisationen kunde minskas kraftigt.132 

 

Försvaret kännetecknas enligt 2009-års proposition av användbarhet, tillgänglighet och 

flexibilitet för att kunna hantera utmaningar i en "ständigt föränderlig värld". 133 Omedel-

bart gripbara förband anses vara en viktig framgångsfaktor för att tillgodose behoven av 

handlingsfrihet och god beskaffenhet.134 

 
  

                                                        
129 Regeringen 2009a:26 
130 Ibid:7 
131 Regeringen 2004a:42 
132 Ibid:45 
133 Regeringen 2009a:35 
134 Regeringen 2009:35 
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4.2 Närområdesdoktrinen 

 

Miljö 

Syn på säkerhet 

Gemensamma intressen och utmaningar med andra länder är även viktigt i 2015-års propo-

sition, regeringen menar exempelvis att länderna i Sveriges region delar likartade och ge-

mensamma utmaningar. Globaliseringens effekter, beroendet av internationella handelsflö-

den, terrorism, hanterandet av massförstörelsevapen och klimatförändringarnas påverkan 

på fred och säkerhet och cyberattacker ses som viktiga säkerhetsutmaningar för svensk sä-

kerhetspolitik.135 

 

En bred syn på säkerhet är fortfarande bestående för svensk säkerhet, dock framhäver re-

geringen en mer framträdande traditionell antagonistisk syn på hot i inriktningspropositio-

nen 2015 än vad tidigare propositioner gör gällande. 

 

Kärnvapen bedöms ta en allt viktigare säkerhetsstrategisk roll mellan stater.136 I proposi-

tionen introduceras påverkanskampanjer och informationskrigföring som nya säkerhetshot 

mot Sverige. En påverkanskampanj används för att påverka ett lands statsledning, befolk-

ning eller andra målgrupper och organiseras centralt från den angripande aktören. Sverige 

liksom dess grannländer anges redan vara utsatt för påverkansoperationer som riktas mot 

landets handlingsfrihet och oberoende, detta utmanar i sin tur landets suveränitet.137 Även 

territorialkränkningar har utförts mot Östersjöns länder av rysk militär och i oktober 2014 

kränktes Sverige av främmande makts undervattensverksamhet.138 

 

Ett enskilt militärt väpnat angrepp mot Sverige bedöms fortfarande som osannolikt. 139 Kri-

ser och incidenter, inbegripande militära maktmedel kan dock uppstå, vilket i sin tur inne-

bär att militärt angreppshot inte kan uteslutas. Regeringen skriver att "Rysslands aggres-

sion mot Ukraina innebär att risken för dessa har ökat, även i vårt närområde". 140 Händel-

seutvecklingen i östra Europa tillsammans med den ekonomiska krisen ställer Europa inför 

                                                        
135 Regeringen 2015a:47 
136 Ibid:42 
137 Ibid:40 
138 Ibid:23 
139 Ibid:46 
140 Ibid:46 
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en rad utmaningar, och innebär en föränderlig och oberäknelig säkerhetspolitisk utveckling 

för regionen menar regeringen.141 

 

Propositionen ger alltså uttryck för en ökad oro för traditionella hot genom Rysslands ag-

gressioner mot Ukraina. Oaktat detta föreligger fortfarande en bred syn på säkerhet men 

genomgående i propositionen förefaller det traditionella hotet vara mer dimensionerande 

för den säkerhetsstrategiska utvecklingen. Exempelvis har avsnitt behandlandes militärstra-

tegisk geografi och militärstrategiskt läge införts i propositionen till skillnad från tidigare 

analyserade inriktningsdokument. Sverige bedöms i högre grad jämfört med tidigare år be-

finna sig i en säkerhetspolitisk frontzon eftersom Rysslands territorium direkt gränsar till 

EU och Nato.142 

 
Syn på stormakter 

Den realistiska tanken om maktmaximering faller väl in på analysen av Ryssland som 

"strävar efter att markera en stormaktsposition med alla tillgängliga medel, inklusive mili-

tära, och är berett att betala ett högt pris, politiskt såväl som ekonomiskt, för detta."143 

 

Både konflikten i Georgien 2008 och den ryska aggressionen mot Ukraina 2014 visar en-

ligt propositionen att Ryssland är beredd att använda militära medel för att nå politiska 

mål. Därtill kommer ett flertal oroshärdar och så kallade ”frusna konflikter” i Rysslands 

närområden.144 Ryssland har anspråk på Arktisområdet och stärker den militära övervak-

ningen i området. Även Kina ökar sin närvaro i området skriver regeringen.145 Den ryska 

retoriken präglas av revanschism, nationalism och bilden av ett aggressivt väst.146 Landet 

är även berett att "bryta mot folkrätten och ingångna avtal tillsammans med etablerade eu-

ropeiska principer" konstaterar regeringen.147 

 

Eftersom att regeringen inte uppfattat att Ryssland tidigare gjort territoriella anspråk på 

Ukraina menar man att den säkerhetspolitiska utvecklingen är mer svårförutsägbar än tidi-

gare. 148 Regeringen bedömer även en osäkerhet i förhållande till hur långt Ryssland är be-

                                                        
141 Regeringen 2015a:22 
142 Ibid:44 
143 Ibid:28 
144 Ibid:28 
145 Ibid:31 
146 Ibid:31 
147 Ibid:28 
148 Ibid:29 
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redda att gå i sin expansiva politik och vidmakthålla sina ambitioner givet de växande eko-

nomiska problemen och omvärldens reaktioner. 

 

Den ryska aggressionen i Ukraina utgör enligt propositionen "den största utmaningen mot 

den europeiska säkerhetsordningen sedan den etablerades".149 Relationen mellan Ryssland 

å ena sidan och Europa och USA å den andra har försämrats ytterligare de senaste åren 

skriver regeringen. Frågan om det europeiska missilförsvaret anges påverka den säkerhets-

strategiska balansen mellan USA och Ryssland negativt.150 

 

USA fördömde tidigt Rysslands aggression och har agerat med ekonomiska sanktioner mot 

landet efter dess ageranden i Ukraina. Landet har också fattat beslut om att bistå Ukraina 

med militär utrustning och utbildning.151 Detta kan utifrån ett realistiskt perspektiv ses som 

ett försök till maktbalansering i regionen med syftet att förhindra Rysslands framväxt. Å 

andra sidan har Ryssland agerat utanför regelboken avseende den olagliga annekteringen 

av Krim vilket också kan förklara varför väst stödjer Ukraina. Beroendeställningen till 

USA för europeisk och svensk säkerhetspolitik är fortfarande uppenbar och regeringen 

menar att "Många regionala och globala utmaningar endast kan bemötas om Europa och 

USA agerar tillsammans". 152  

 

Regeringen visar sammanfattningsvis flera realistiska tankegångar i bedömandet av den 

fortsatta utvecklingen av det internationella systemet och Rysslands utveckling. Regering-

en tror att instabiliteten i det internationella systemet och konkurrens mellan olika aktörer 

kommer öka.153 Regionala stormakter bedöms testa sin styrka både mot stater och i förhål-

lande till internationella institutioner. I några fall menar man att maktförskjutningarna tar 

"nationalistiska eller revanschistiska uttryck med benägenheten att använda våld för att 

ändra gränsdragningar".154  

  

                                                        
149 Regeringen 2015a:22 
150 Ibid:30 
151 Ibid: 27 
152 Ibid:27f 
153 Ibid:27 
154 Ibid:21f 
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Syn på internationella institutioner och internationellt samarbete 

Propositionen anger att "Flera internationella institutioner och regimer visar tecken på ut-

mattning samtidigt som de utmanas från flera håll av både statliga och icke-statliga aktö-

rer".155 Statens betydelse som säkerhetspolitisk aktör uppges också öka. Att FN:s säker-

hetsråd varit maktlöst inför utvecklingen i Ukraina och Syrien anses enligt regeringen ock-

så vara bekymmersamt.156  
 

Samarbetet i EU intar även 2015 en särställning i svensk utrikes- och säkerhetspolitik. "Eu-

ropeiska unionen bidrar till fred och säkerhet i sitt närområde och globalt", skriver reger-

ingen som menar att "utvecklingen i Ukraina och de påföljande sanktionerna som reaktion 

på den ryska aggressionen har belyst EU:s breda förmåga till freds- och säkerhetsfrämjan-

de åtgärder".157 Ett starkt multilateralt samarbetssystem är viktigt för Sveriges utrikes- och 

säkerhetspolitik och regeringen vill se: "Ett Europa som står starkt i arbetet för frihet, fred 

och demokrati, för mänskliga rättigheter och för ekonomisk utveckling.".158 Solidaritets-

klausulen, som ingår i Lissabonfördraget, stärker unionens säkerhetsgemenskap förklarar 

man. 

 

Utrikesdeklarationen 2015 anger att "FN:s roll för fred och säkerhet är helt central på glo-

bal nivå. Därför behöver den stärkas – och därför återupprättas nu FN:s plats i svensk utri-

kespolitik. Vi vill och kan ta ansvar för gemensamma lösningar genom FN."159 FN:s roll 

verkar alltså ta en mer framträdande roll i svensk utrikespolitik och framhävs också tydli-

gare i propositionen i förhållande till 2009-års proposition. När grundläggande värden som 

demokrati och mänskliga rättigheter kränks är internationell krishantering viktig uttrycker 

propositionen.160 Regeringen anser att FN är ett vitalt forum och instrument för den globala 

säkerhetsordningen och är således avgörande för svensk säkerhet.161 

 

Försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige som utvecklats sedan 2009 innebär inga 

utfästelser men bör enligt propositionen utvecklas till att omfatta operativ planering och för 

gemensam användning av civila och militära resurser i olika scenarier. Hävdandet av re-

spektive lands territoriella integritet eller utövande av självförsvarsrätten enligt artikel 51 i 

                                                        
155 Regeringen 2015a:21f 
156 Ibid21f 
157 Ibid:35 
158 Regeringen 2014:2 
159 Regeringen 2015b:2 
160 Regeringen 2015a:48 
161 Ibid:34 
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FN-stadgan är två sådana scenarier. "Sådan planering bör vara ett komplement till, men 

skilt från, respektive lands nationella planering", skriver regeringen.162 Faktumet att tankar 

finns om att öva självförsvar tillsammans med Finland har med hänsyn till 2004 års propo-

sition visat på en explicit förskjutning mot ett ökat allianstänkande och ökad oro inför tra-

ditionella militära hot i Sveriges närområde.  

 

Den svenska solidaritetsförklaringen, den nordiska solidaritetsdeklarationen och det nor-

diska försvarssamarbetet omfattar inga ömsesidiga militära förpliktelser och bör därmed 

ses som komplement till samarbetet inom EU och Nato menar regeringen. 163  

 

Synen på internationella institutioner ger bilden av att den osäkra säkerhetsutvecklingen 

bör bekämpas genom samarbetsfrämjande åtgärder i linje med den liberala synen på ett in-

ternationellt system som fredsfrämjande och osäkerhetsdämpande.  

 

Mål 

Regeringens mål för säkerhetspolitiken är intakt från 2009-års inriktning med befolkning-

en, samhället och grundläggande värdens värnande som centrala mål för säkerhetspoliti-

kens inriktning.164 Målen syftar fortfarande ytterst till att trygga det egna oberoendet och 

landets självständighet men har också ett internationellt synsätt. När grundläggande värden 

kränks och samhällens funktionalitet bryts till följd av konflikter blir det en internationell 

angelägenhet, i det sammanhanget bör svenska civila och militära bidrag till krishanter-

ingsinsatser ses menar regeringen.165 

 

Målet för försvaret är också i stort densamma som 2009, att enskilt eller tillsammans med 

andra, nationellt såväl som internationellt värna landets säkerhet. Skillnaden är tillkomsten 

av målet att skydda landet inför militär eller annan påtryckning.166 Regeringen vill dessut-

om återupprätta ett civilförsvar som ska " värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste 

samhällsfunktionerna, och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller 

krig i vår omvärld." 167 

  

                                                        
162 Regeringen 2015a:24 
163 Ibid:21 
164 Ibid:7 
165 Ibid:48 
166 Ibid:52 
167 Ibid:12 
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Metod 

Regeringen står fast vid att säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra och att hot 

om fred och säkerhet avvärjs bäst tillsammans med andra länder och organisationer.168 EU 

ses i sammanhanget som en viktig funktion för europeiskt säkerhetsarbete. Den solidariska 

säkerhetspolitiken ska också vara grunden för svenska försvars- och säkerhetspolitiken. 

Regeringen betonar vikten av samlad förmåga att bemöta hot och utmaningar i fred och 

krig genom ekonomiska, militära och kommunikativa metoder för att värna svensk suverä-

nitet och Sveriges intressen.169 

 

Regeringen vill utveckla samarbetet med Nato inom ramen för PFF. Rysslands ageranden i 

Ukraina understryker vikten av samarbetet mellan Europa och USA. 170 Sverige anses 

dessutom ha ett ansvar att påverka Östersjöregionens säkerhetsutveckling, bland annat ge-

nom fördjupade samarbeten med länderna i regionen.171 

 

I utrikesdeklarationen 2015 skriver regeringen att "Sveriges kandidatur till FN:s säkerhets-

råd 2017–18 är ett konkret uttryck för regeringens vilja att påverka världspolitikens skeen-

den.".172 Regeringen anser också att FN:s förmåga bör stärkas genom ökat svenskt delta-

gande i FN-ledd krishantering.173  

 

Försvarsmaktens erhållna uppgifter är att genom att enskilt och tillsammans med andra 

myndigheter, länder och organisationer kunna: 

 

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

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

lingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning och, om det krävs, försva-

ra Sverige mot incidenter och väpnat angrepp, 

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

närområdet och utanför närområdet, 

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

ternationell rätt värna suveräna rättigheter och nationella intressen i områden 

utanför detta och 

                                                        
168 Regeringen 2015a:47 
169 Ibid:47 
170 Ibid:48 
171 Ibid:49 
172 Regeringen 2015b:2 
173 Regeringen 2015a:35 
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• med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället och andra myndig-

heter vid behov.
174

 

 

Försvaret bör i första hand bygga på förmågan att möta ett väpnat angrepp.175 Dock vill re-

geringen att detta sker inom ramen för den solidariska säkerhetspolitiken. Med utgångs-

punkt i detta bör förmågan i så stor utsträckning som möjligt utvecklas tillsammans med 

andra inom ramen för bilaterala och multilaterala samarbeten, detta innebär också att kun-

na ge och ta emot militärt stöd.176 Försvaret ska även utgöra tröskel mot angrepp, hot och 

påtryckningar och vid ett anfall försvara riket med "alla till buds stående medel.".177 Bland 

annat utökas försvaret på Gotland.178 Detta ger uttryck för en ökad vilja att behålla maktba-

lansen i regionen genom ett försvar med tröskelförmåga som ska avskräcka en motståndare 

från väpnade angrepp mot Sverige.  

 

Försvarsplaneringen ska utgå från det "moderna krigets karaktär" och centrala samhälls-

funktioner är av vital betydelse för rikets självständighet och samhällets funktionalitet. 

Dessa bör därför identifieras i den strategiska analysen av det nationella försvaret menar 

regeringen.179 

 

Som omvärldssynen gjorde gällande är Sverige redan utsatt för påverkanskampanjer. Re-

geringen anser därför att Sverige ska kunna möta och neutralisera påverkanskampanjer, 

vilket ska hanteras av berörda aktörer och myndigheter i såväl fredstid som vid höjd bered-

skap.180 Det osäkra säkerhetspolitiska läget betonar betydelsen av försvarsunderrättelse- 

och cyberförsvarsförmåga förklarar regeringen. 

 
Medel 

Regeringen vill skapa ett modernt totalförsvar som ska hantera de hot som följer det nya 

säkerhetspolitiska läget.181 En kombination av civila och militära resurser utgör fortsatt sä-

kerhetspolitiska medel i svensk säkerhetspolitik. 

 

                                                        
174 Regeringen 2015a:53 
175 Ibid:13 
176 Ibid:50,52 
177 Ibid:55 
178 Ibid:15 
179 Ibid:40 
180 Ibid:11 
181 Ibid:9 
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Omställningen till ett försvar med en större nationell tyngdpunkt ska genomföras med till-

gängliga resurser. De globala utmaningarna och hoten, inklusive situationen i Sveriges 

närområde, pågående teknikutveckling och den allmänna säkerhetspolitiska utvecklingen, 

understryker behovet av att fullfölja den inriktning för försvaret som fastlades av riksdagen 

2009 skriver regeringen. Det inkluderar bland annat krigsförband som omedelbart är 

snabbt tillängliga och utformade för given uppgift.182 

 

Propositionen anger att den operativa förmågan i krigsförbanden utifrån dagens nivå, bör 

öka i närtid och därefter upprätthållas mot bakgrund av hur behoven utvecklas. Därigenom 

skapas en grundläggande stabiliserande förmåga som bidrar till en fortsatt fredlig utveck-

ling i Östersjöområdet och politisk handlingsfrihet.183  

 

4.3 Resultat: Kvantitativ innehållsanalys 
 

Tabell 3- Resultat kvantitativ innehållsanalys 184 

 Inriktningspropositioner Utrikesdeklarationer 

2004 2009 2015 2004 2009 2010 2014 2015 

Traditionell säkerhet och 

mellanstatliga konflikter 
5% 18% 39% 0% 2% 0% 3% 3% 

Vidgade säkerhetsbegrep-

pet/internationellt samarbe-

te 

62% 45% 18% 63% 56% 59% 43% 67% 

Sammansatta omvärldsbil-

der och hot 
23% 18% 21% 7% 4% 7% 1% 20% 

Ingetdera ovanstående 10% 19% 22% 30% 38% 33% 53% 11% 

TOTALT 39=100% 62=100% 126=100% 70=100% 93=100% 96=100% 125=100% 75=100% 

 

Den kvantitativa analysen visar en tydlig förskjutning från diskussioner om vidgad säker-

het till frågor som i ökad utsträckning behandlar traditionell säkerhet. 2015-års proposition 

innefattar en omvärldsanalys av Sveriges militärstrategiska läge vilket inte fanns med i ti-

digare propositioner. Detta gör att den relativa frekvens stycken som behandlar traditionell 

säkerhet är påfallande hög i förhållande till tidigare propositioner. Vid en jämförelse utan 

dessa kapitel kom jag fram till att traditionell säkerhet ändå var betydligt mer omtalat än 

det vidgade säkerhetsarbetet i 2015-års proposition. Utrikesdeklarationerna visar en vidgad 

                                                        
182 Regeringen 2015a:36 
183 Ibid:51 
184 Kommentar: Summan av de relativa procentsatserna presenterade i tabellen överskrider i vissa fall 100% eftersom de är avrundade 
till närmsta heltal.  
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säkerhetssyn med b.la. miljökatastrofer och människors grundläggande värden som fram-

tonande, både i synen på omvärlden och de fastställda handlingslinjerna. Diskussionen om 

traditionella hot är näst intill obefintlig i utrikesdeklarationerna. I stycken där kriser och 

konflikter behandlas fokuserar man främst på värnandet av människors grundläggande 

värden. 

 

Resultaten från den kvantitativa analysen används i kapitel 4.4 för att stärka min kvalitati-

va tolkning av förändringen mellan solidaritetsdoktrinens och närområdesdoktrinens pro-

positioner. 

 

4.4 Förändring: Solidaritetsdoktrinen - Närområdesdoktrinen 
 

Miljö 

Tabell 4- Omvärldssyn 

Indikatorer/ Idétraditioner Liberalism/Idealism Realism 

Syn på internationella syste-

met/internationell politik 

Sverige vill fortsättningsvis motverka 
osäkerheten i världen genom internatio-
nella samarbeten. 

I ökad utsträckning anarkisk och osä-
ker. 

Vad ska skyddas? 

Vidgad säkerhet och grundläggande vär-
den betonas fortfarande som viktiga men 
presenteras i mindre utsträckning i 2015- 
års propositionen än tidigare. 

Det egna landets överlevnad i ökad 
utsträckning i 2015-års proposition.. 

Vem/vad hotar dessa värden? 

Icke-statliga hot och hot från vidgade sä-
kerhetsbegreppet nämns i mindre ut-
sträckning i jämförelse med tidigare men 
är enligt regeringen fortfarande viktiga 
utmaningar. 

Ryssland utgör i ökad utsträckning ett 
traditionellt hot mot Sverige. 

Var ska detta skyddas? 
Internationell krishantering är fortfarande 
viktigt men berörs i mindre utsträckning i 
2015- års proposition.. 

Ett ökat nationellt och närområdesfo-
kus 2015. 

Med vem skyddas dessa vär-

den? 

Ökad utsträckning arrangemang för kol-
lektiv säkerhet 2004-2009. Kollektiv sä-
kerhet är alltjämt viktigt i 2015-års propo-
sition. 

Ökat allianspolitiskt synsätt genom 
bilateralt samarbete med Finland. 

 

Jag uppfattar en märkbar förändring i synen på det internationella systemet mellan 2004 

och 2015. I huvudsak genomsyras solidaritetsdoktrinens framväxt av en liberal syn på 

världen där ömsesidiga beroenden mellan världens länder råder. Internationella organisa-

tioner ses också som viktiga för arbetet mot en fredlig säkerhetsutveckling. 2004-års pro-

position ger förvisso antydan till konkurrerande maktförhållanden i det internationella sy-

stem men de liberala värdena är alltjämt mer påfallande i omvärldssynen. Synen på rela-
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tionerna mellan västländerna och Ryssland har försämrats gradvis genom propositionerna. 

Ryssland agerar i allt större utsträckning med maktmaximering i fokus och främjar sig allt 

längre från väst. Georgienkriget visade att mellanstatliga krig kunde ske i Europa och den 

ryska aggressionen i Ukraina utgör enligt regeringen den största utmaningen för den euro-

peiska säkerhetsordningen sedan den bildades och att osäkerhet föreligger för kommande 

säkerhetsutveckling. Ett maktlöst FN inför konflikterna i Ukraina och Syrien anses vara 

oroande. Världen framstår i ökad utsträckning som osäker i 2015-års proposition. Utifrån 

ett liberalt perspektiv visar regeringen dock en vilja att motverka osäkerheten i världen ge-

nom internationell dialog och samarbete. 

 

EU:s framväxt förklaras genom unionens attraktionskraft vilket sammanfaller väl med den 

mjuka makten. Den säkerhetspolitiska utvecklingen under den analyserade perioden visar 

också på en ökat synsätt på EU som en gemensam europeisk och global aktör för fred- och 

säkerhetsarbete. Den hårda makten påverkar Sverige i ökad utsträckning mellan 2004 och 

2015-års proposition så till vida att informationskampanjer och kränkningar har riktats mot 

Sveriges territorium. Rysslands aggressiva politik och militära ageranden mot dess grann-

länder påverkar också den svenska säkerhetssynen.  

 

En vidgad säkerhetssyn visas genomgående alla år (vad) och säkerhet främjas enligt soli-

daritetsdoktrinens propositioner bäst internationellt(var). Den realistiska idén om överlev-

nad uppvisas i alla propositioner genom betoningen på internationella insatser som främ-

jande för svensk självständighet(vad). Den kvantitativa analysen tillstyrker bilden av en 

ökad prioritet att bemöta traditionella hot i 2015-års inriktningsdokument(vad). Utrikesde-

klarationen från samma år är dock i större utsträckning präglad av liberala värderingar. 

 

Icke-statliga hot tillsammans med hot relaterat till ett vidgat säkerhetsbegrepp är tongivan-

de under solidaritetsdoktrinens propositioner (vem). Efter Rysslands ageranden i Ukraina 

uppger regeringen i ökad utsträckning en bild av Rysslands säkerhetspolitiska utveckling 

som hotfull(vem). Ett ökat närområdesorienterat fokus återfinns därför i 2015-års proposi-

tion(var). Internationell krishantering framstår fortfarande som främjande för svensk sä-

kerhet men framgår i mindre utsträckning eftersom närområdet tar större utrymme i inrikt-

ningsdokumentet från 2015(var). 
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Svensk säkerhetspolitik innefattar omfattande engagemang i bl.a. EU, FN, PFF, Nato och 

det nordiska försvarssamarbetet(med vem). EU:s betydelse betonas i ökad utsträckning 

2009-2010 samtidigt som FN fått minskad uppmärksamhet. FN:s betydelse framhålls åter 

på ett mer framträdande sätt 2015, denna utveckling uppfattas främst i utrikesdeklaratio-

nerna. Neutralitet i krig anses i 2004-års propositionen inte motsätta alliansmedlemskapet i 

EU. I 2009-års proposition manifesterar regeringen istället en solidaritetsförklaring som 

kan ses som en liberal lösning för bemötandet av olika typer av kriser, där även traditionel-

la hot ingår. Solidariteten anses inte heller längre kunna motivera neutralitetsoptionen i 

krig. Självhjälpstänkandet är minskande under solidaritetsdoktrinen p.g.a. övergången till 

ett vilande totalförsvar och ökat fokus mot internationella insatser. Det finsk-svenska sam-

arbetet bidrar i ökad utsträckning till en förlängning av självhjälpstänkande genom allians-

liknande politik med Finland, samarbetet är dock inte förpliktigande(med vem). Synen på 

internationella samarbeten som forum för gemensam säkerhetshantering är tydlig i 2004-

års proposition men konkreta handlingslinjer utvecklas under åren till följd av stärkt euro-

peisk säkerhetspolitik, solidaritetsförklaringens tillkomst och det nordiska försvarssamar-

betet. (med vem).  

 
 
Mål, medel och metoder 

Propositionernas säkerhetsmål har genomgående syftat till att trygga Sveriges oberoende 

och självständighet genom försvaret av Sverige, dess territoriella integritet och värnande 

av grundläggande värden. De försvarspolitiska målen har under alla år också ett nationellt 

och internationellt fokus. Målet om försvar mot väpnat angrepp flyttades 2009 till myndig-

hetens uppgifter och målet att skydda handlingsfrihet inför påtryckning och försvara Sveri-

ge mot incidenter och väpnat angrepp tillkom i 2015-års proposition.  

 

I solidaritetsdoktrinens framväxt fördes en aktiv solidarisk utrikes- och säkerhetspolitik 

men neutralitet i krig kvarstod som en möjlighet för svensk säkerhetspolitik. Man ville 

dessutom öka deltagandet i internationell krishantering och det nationella fokuset minska-

de. 2009-års proposition presenterade en solidarisk säkerhetspolitik inriktning, denna gång 

även i krig genom den manifesterade solidaritetsförklaringen som fortfarande gäller 2015.  

 

Internationella insatser var framtonande i 2009-års proposition men ett ökat närområdesfo-

kus genom det nordiska försvarssamarbetet började ta form. Under 2015 är solidaritetspoli-

tiken fortsatt en stomme i säkerhetsstrategin. Nytt för 2015 är att försvaret explicit uttalat 



SAMUEL RYDSTRÖM  OP SA 12-15 
 

40 av 43 

ska utgöra en tröskel mot ett väpnat angrepp. Tillsammans med det svenskt- finska för-

svarssamarbetet och nordiska försvarssamarbetet kan detta beskriva utvecklingen av ett 

ökat närområdesfokus även i strategin.  

 

Totalförsvaret minskades under solidaritetsdoktrinen och ett reducerat antal militära för-

band med ökad interoperabilitet skulle uppnås. I 2009-års proposition styrdes utvecklingen 

mot omedelbart gripbara förband med hög tillgänglighet, flexibilitet och professionalism. 

Detta gäller även 2015 fast med ökad operativ förmåga nationellt och i närområdet. Plane-

ringen av ett modernt totalförsvar introduceras också i säkerhetsstrategin genom 2015-års 

proposition. 

5. Avslutning 

5.1 Slutsats 

Uppsatsen första frågeställning syftade till att undersöka om ett liberalt förhållningssätt er-

satts av ett ökat realistiskt förhållningssätt i regeringens och riksdagsmajoritetens om-

världssyn. Svaret på frågan är ja, delvis, åtminstone vad gäller omvärldsanalysernas fokus. 

En märkbar förskjutning upplevs mellan 2004 och 2015 genom en ökad utsträckning av 

idéer i den realistiska tankefåran eftersom Rysslands utveckling upplevs som allt mer svår-

förutsägbar och oroväckande. Osäkerheten i synen på det internationella samfundets stabi-

litet har också tilltagit. Försvarssamarbetet med Finland visar på ett ökat självhjälpstän-

kande i den svenska säkerhetsstrategin. Väljer man ett liberalistiskt synsätt har Sverige be-

varat en vidgad säkerhetssyn och synen om att säkerhet byggs tillsammans med andra. Det 

vidgade säkerhetsbegreppet har dock fått mindre uppmärksamhet i 2015-års proposition. 

Utrikesdeklarationerna präglas alltjämt av en liberal säkerhetssyn med både stater och 

människor i fokus.  

 

Jag ville genom arbetet också undersöka hur omvärldssynen avspeglas i säkerhetsstrategins 

förändring. Från en internationell säkerhetsstrategisk inriktning har en ombalansering mot 

ett ökat nationellt fokus i svensk försvarsplanering skett, bl.a. genom ett nytt modernt total-

försvarskoncept och fördjupade försvarssamarbeten inom Norden och med Finland. För-

svaret ska till skillnad från tidigare även utgöra en tröskel mot en motståndare vid ett an-

grepp och behålla maktbalansen i regionen. Även om en liberal syn är bestående kanalise-

ras den svenska militära strategin alltså till att i ökad utsträckning hantera traditionell sä-
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kerhet eftersom dess medel i 2015-års propositionen framstår som ändliga och det upplev-

da hotet från Ryssland som prioriterat.  

5.2 Kommentarer 

För att återknyta till forskningsläget kan jag konstatera att resonemanget om utvecklingen 

mot en ny närområdesdoktrin stärks genom min analys av den säkerhetspolitiska om-

världssynen och den säkerhetsstrategiska utvecklingen. I förhållande till Agrells förklaring 

till försvarstransformationen visar studien att närvaron av traditionella hot återfinns i ökad 

utsträckning i 2015-års inriktningsproposition. Slutsatserna visar även en ökad oro i synen 

på den kommande europeiska säkerhetsutvecklingen och Sveriges säkerhet i förhållande 

till omvärlden.  

 

Miljöanalysen använde sig i huvudsak av två idétraditioner vilket kan ha inneburit vissa 

begränsningar i beskrivningen av omvärldssynen. Det kanske finns faktorer som hade kun-

nat beskrivas bättre genom andra teoretiska perspektiv, exempelvis genom den konstrukti-

vistiska idétraditionen. De valda perspektiven har dock bidragit till intressanta iakttagelser 

och sammanfallit väl med det undersökta materialet. 

 

Jag har genom arbetet ökat min förståelse för förhållandet mellan säkerhetsstrategin, dess 

interna och externa delar och säkerhetsstrategins koppling till Försvarsmaktens verksamhet 

och utveckling. Förhoppningsvis bidrar uppsatsen till att försvarsmaktanställda får ökad 

förståelse för de politiska faktorer som pådriver Försvarsmaktens förändringsprocesser. 

Arbetets bidrag till yrkeskåren motiveras sålunda genom ansatsen att öka förståelsen för 

förhållandet mellan det militära försvaret och den kontext det verkar och utvecklas inom. 

 

Arbetet har inte avsikten att göra prediktiva utlåtanden men eftersom detta är inom ramen 

för egen reflektion vill jag avsluta med att betona faktumet att regeringen 2015 vill öka en-

gagemanget i FN med incitamentet att nå en plats i säkerhetsrådet. Huruvida detta avspeg-

las i den internationella krishanteringen om 2015-års försvarsbeslut fastslår förslaget om 

ökad operativ militär förmåga i närområdet blir således en intressant fråga framöver. En 

annan fråga som också kan ha relevans för vidare forskning är den nya säkerhetspolitiska 

inriktningens inverkan på förutsättningarna för det fördjupade försvarssamarbetet med Fin-

land.  
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