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Sammanfattning 

I Sverige under kalla kriget pratade inte politisk och militär ledning så mycket om strategi. 

Det fördes vissa strategiska resonemang i försvarsberedningar och -beslut, och det var ett 

ämne som officerare läste på sina skolor på sin höjd. Fokus låg mer på operativ planering som 

sköttes av militärområdesbefälhavarna med sina tilldelade resurser i form av armé-, marin- 

och flygförband. Hela landet skulle försvaras. Man uppdaterade sin planering och det 

handlade mer om att tänka administrativt snarare än strategiskt. Efter kalla krigets slut började 

det föras lite mer varierade strategiska resonemang i försvarsbesluten, men oftast låg 

tyngdpunkten på att anpassa hotbilden så att man kunde göra reduceringar i Försvarsmakten 

vilket gjordes fram till 2005. Nu var Försvarsmakten så liten – och tillsammans med krigen i 

Georgien 2008 och Ukraina 2014 som blev påminnelser om att världen fortfarande innehöll 

existentiella hot mot staters frihet och självständighet – så insåg både politiker och militärer 

att man måste bli tydligare med vad som förväntades av Försvarsmakten. 2002 kom 

Militärstrategisk doktrin ut, vilket var Försvarsmaktens första försök att tänka strategiskt. De 

strategiska diskussionerna blev mer dynamiska i försvarsberedningarna under 2000-talet, tills 

regeringen 2017 släppte Nationell säkerhetsstrategi. För första gången i modern tid fanns nu 

politiska och militära strategiska inriktningsdokument samtidigt.  

I Clausewitz berömda citat ”kriget är en fortsättning av politiken med andra medel” menar 

han att det är politiken som skapar kriget och det är politiken som ska leda kriget och medlet 

för det är strategi. Försvarsmakten förekom regeringen med 15 år när det gäller strategiska 

tankar, men nu när det finns en nationell säkerhetsstrategi på plats så infinner sig frågan om 

de är koherenta med varandra? Leder politiken militären strategiskt? Talar man i samma eller 

likalydande termer? Identifierar de samma mål, medel, metod och miljö? Är Försvarsmakten 

en lojal utförare av politisk vilja? Denna uppsats beskriver skillnader och likheter mellan 

Nationell säkerhetsstrategi och Militärstrategisk doktrin för att få svar på frågan om det råder 

överensstämmelse dem emellan.  

Nyckelord: försvar, försvarspolitik, hot, militärstrategi, politik, statsvetenskap, strategi, 

Sverige, säkerhetspolitik, utrikespolitik  
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1. INLEDNING 

I landet där varje bussbiljett skall bifogas reseräkningen hade utrikesministrar ingen aning 

om vad försvarsministrar gav klartecken åt andra att ta upp med främmande makt.  

(Agrell, 2000) 

 

1.1. Politisk ledning 

Sverige har inte haft en politisk nationell säkerhetsstrategi i modern tid innan regeringen 

under statsminister Löfven presenterade en sådan den 8 januari 2017. Dokumentet heter 

Nationell säkerhetsstrategi (Regeringskansliet, 2017). Tidigare har man endast talat om 

utrikes- respektive försvarspolitik och vid mer kordinerade sammanhang om säkerhetspolitik. 

Även om man fört vissa strategiska resonemang inom dessa politikområden så har man inte 

talat om strategi. Säkerhetspolitiken har aldrig presenterats i ett sammanhållet 

policydokument benämnt ”Sveriges säkerhetspolitik” eller något liknande. Den har i stället 

fått tolkas genom punkterna utrikespolitik och försvarspolitik under statministerns 

regeringsförklaring varje år, eller i försvarsberedningsrapporter, försvarspropositioner eller 

beslut från de då och då tillfälligt sammansatta försvars- och utrikesutskotten. Så även om 

strategiska ämnen har diskuterats och beslutats har det aldrig getts en konceptuell ram, en 

egen tyngd, oavsett om man väljer att kalla det strategi eller säkerhetspolitik. Ett första utkast 

till en konceptuell ram kom 2004 i dåvarande försvarsberedningens rapport syftande till att 

skapa en utgångspunkt för att strukturera synen på mål, medel och metod för en 

säkerhetsstrategi (Westberg, 2015, s. 17-18). En officiell säkerhetsstrategi som det råder 

samsyn om underlättar för rikets företrädare att sända samma budskap. Mer än en gång har 

budskapen mellan utrikes- och försvarsministern skiljt sig åt, i synnerhet efter kalla krigets 

slut, till exempel huruvida Sverige ska skriva på FN:s konvention om kärnvapenförbud som 

ett aktuellt fall. 

1.2. Militär ledning 

Som aktiv yrkesofficer är jag väl bekant med strategi. Jag har studerat det på de militära 

utbildningar jag genomfört och jag jobbar för närvarande på en militärstrategisk nivå med 

sådana ämnen. Den som är oinvigd i den svenska försvarsmaktens inre liv kanske tror att vi 

sitter och diskuterar strategi dagligen, värderandes olika handlingsalternativ eller strategiska 

implikationer av något omvärldspolitiskt skeende. På senare år gör vi så och det börjar bli en 

naturlig del i uppföljning, bedömanden och beslut, men så har det inte alltid varit. Intressant 

nog dröjde det ända till 2002 innan Försvarsmakten tog fram ett eget militärstrategisk 

dokument, Militärstrategisk doktrin (Försvarsmakten, 2002). Den ersatte Försvarsplan 2000 

som togs fram i samband med försvarsbeslutet år 2000. Det försvarsbeslutet innebar förutom 

nedläggning av ett antal regementen och flottiljer även att krigsorganiseringen av 

Försvarsmakten slogs sönder och kvar blev fristående bataljoner och divisioner. 

Invasionsförsvaret skulle ersättas med Insatsförsvaret (Edström och Gyllensporre, 2014, s. 

100). I samma försvarsbeslut försvann även Militärområdena (Milo) (Edström och 

Gyllensporre, 2014, s 104-105) vilka fram till dess letts av en Milo-befälhavare, som 

självständigt hade uppgiften att leda försvaret med tilldelade förband inom sitt militärområde. 

Denna ordning med självständiga milon innebar att Överbefälhavaren och Försvarsstaben 

(nuvarande Högkvarteret) i praktiken endast var en länk mellan politiken och Milo-

befälhavarna, med liten formell makt över de senare. Med modern språkdräkt skulle vi säga 

att de faciliterade Milo-befälhavarna med resurser, men inte mycket mer.  
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På den strategiska nivån var det respektive Milo som själva planerade och skötte försvaret 

genom operationsplanering med de armé-, marin- och flygstridskrafter som var avdelade för 

varje Milo. Nyckelordet här är alltså operation. Här är det tillfälle att göra en kort paus för att 

– mycket förenklat – förklara några nyckelbegrepp: Strategi handlar om hur man vinner 

kriget, operation om hur man vinner slaget och taktik om hur man vinner striden. Med de två 

senare ska förstås att ett slag består av ett antal mindre taktiska strider som sköts av respektive 

chef medan en befälhavare kordinerar alla dessa för att vinna slaget i ett operativt syfte. Av 

militärgeografiska och historiska skäl innebar denna självständighet i praktiken att 

operationskonsten blev den högsta och mest prioriterade ledningsfunktionen. Den politiska 

strategin var redan klar: Hela Sverige ska försvaras; och den militära strategin var redan 

organiserad: Milo-befälhavaren försvarar sitt milo med de resurser denne har till sitt 

förfogande. De tilldelade fältförbanden personalförsörjdes och omsattes genom den årliga 

allmänna värnplikten enligt principen ”en gammal soldat ut, en ny soldat in”, och den ”gamle 

soldaten” överfördes till ett lokalförsvarsförband, i regel i samma milo som tidigare. 

Den stora utmaningen låg alltså i att se till att denna omsättning löpte friktionsfritt år efter år. 

Det fick till följd att det inte behövdes stora militärstrateger, utan duktiga administratörer och 

förvaltare av arvet, och en politisk eller militär strategi var överflödig. Om detta säger Wedin 

följande: 

”Lustigt, eller snarare sorgligt, nog användes inte begreppet i dess militära utan i dess 

ekonomisk/korporativa mening i 90-talets Försvarsmakt. Detta är antagligen en följd av att 

planeringsbyråkraterna under det kalla kriget kom att ersätta strategerna. Kanske berodde 

detta på att den svenska strategin under det kalla kriget ansågs självklar och därmed glömdes 

bort. I varje fall var den omgärdad av en rigid säkerhetspolitik som inte tålde någon 

diskussion” (2002, s. 14) 

Därmed kan man med säkerhet säga att Försvarsmaktens utveckling har varit administrativt 

styrd snarare än strategiskt. När Försvarsmaktens Högkvarter inrättade en strategiavdelning 

1992 var dess syfte mer att ägna sig åt corporate strategy snarare än militärstrategi (Wedin, 

2002, s. 61). Det är svårt att säga om det fanns någon strategisk tanke med den fredstida 

lokaliseringen av armé-, marin- och flygförband, för när Försvarsmakten (dåvarande 

Krigsmakten) stod i sin organisatoriska zenit så fanns det en militär närvaro av någon form i 

nära nog varje tätort i Sverige. Däremot är det försvarbart att säga att nedläggningen av 

försvarsmaktsförband från 80-talet och framåt inte följde några strategiska – vare sig politiska 

eller militära – överväganden. Det var snarare arbetsmarknads- och kommunalpolitiska 

argument som fick företräde före militärstrategiska sådana (Edström och Gyllensporre, 2014, 

s. 275-276). Motivet till varför Försvarsmakten såg sig tvingad att gå från en administrativ till 

en strategisk styrning av verksamheten kan kanske utläsas i dåvarande överbefälhavaren 

Johan Hederstedts förord till Militärstrategisk doktrin 2002:  

”Den säkerhetspolitiska utvecklingen efter det kalla krigets slut och de militärgeografiska 

förändringarna, bland annat i vårt närområde, har medfört stora förändringar för 

Försvarsmakten. För försvarsplaneringen har detta inneburit en strävan att med större bredd 

än i vår tidigare operativa planering skapa en teoretisk grund för Försvarsmaktens verksamhet. 

Som ett resultat av detta formulerar Försvarsmakten i och med denna publikation för första 

gången en militärstrategisk doktrin.” (Försvarsmakten, 2002, s. 3) 

Den säkerhetspolitiska utvecklingen och den militärgeografiska förändringen (läs 

Sovjetunionens och Warsawapaktens upplösning) innebar alltså att en trolig motståndare inte 

längre fanns. Ryssland hade i mitten på 90-talet sökt medlemskap i Nato och vid 

millennieskiftet var det militärt nästan irrelevant. Ungefär samtidigt beslutade riksdagen om 
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den så kallade insatsdoktrinen (Edström och Gyllensporre, 2014, s. 93 ff.), i vilken 

Försvarsmakten mer och mer skulle börja fokusera på internationella insatser på bekostnad av 

nationellt försvar (även om det fördes argumentation för att insatserna skulle bidra till svensk 

krigföringsförmåga (Edström och Gyllensporre, 2014, s. 106)). 

För vidare fördjupning i den säkerhetspolitiska utvecklingen från kalla kriget fram till idag 

rekommenderas att läsa Svensk försvarsdoktrin efter kalla kriget – Förlorade decennier eller 

vunna insikter? av Håkan Edström och Dennis Gyllensporre (2014) som på ett föredömligt 

pedagogiskt sätt sammanställt försvarsbesluten från 1991 till och med 2014. Där framgår när, 

var och varför förändringarna skedde. Som en kommentar till dessa förändringar vill jag citera 

Magnus Peterssons sammanfattning av denna period: ”[Från kalla krigets slut] har en rad av 

regeringar vanskött försvarspolitiken och gjort sig av med landets jämförelsevis mycket 

starka försvar… Det går alltså med fog att hävda att det inte bara har förts en otraditionell 

utan också farlig säkerhetspolitik de senaste 20 åren.” (Petersson, 2018). Så är det nu ett 

paradigmskifte vi skymtar framöver?  

Vad är då behovet av en politisk och militär strategi, och varför behöver den överensstämma? 

Den försvarspolitiska utvecklingen som vi berört ovan hade förmodligen sett annorlunda ut 

hade det funnits framför allt en långsiktig politisk strategi. Det är ingenting som säger att 

försvarsmaktens volym hade varit större än vad den är idag, men kanske hade det funnits en 

bättre tanke kring vilka förband som skulle läggas ner? Strategiska hänsyn hade kanske fått 

komma före arbetsmarknads- och kommunpolitiska hänsyn? Är balansen mellan de olika 

försvarsgrenarna rimlig? I synnerhet när vi pratar om ett land som vill vara militärt alliansfritt 

så är det rimligt att försvarsmaktens kapacitet och förmåga är balanserad i förhållande till 

närområdets militära kapacitet och förmåga. Ett militärt svagt land utan försvarsgarantier från 

allierade, som dessutom ligger i gränsytan mellan två stora antagonister riskerar att ses som en 

svag flank som måste besättas helt eller delvis innan motståndaren gör det, där det neutrala 

Belgien i början av andra världskriget får tjäna som ett tydligt exempel på detta när både 

Tyskland och de allierade gick in så fort strider utbröt dem emellan. 

Militärer pratar i bedömandearbeten om intention och kapacitet, och medan ett lands 

förändrade intention bokstavligt talat kan vara ett hjärtslag bort så är det svårt att över en natt 

skapa en tillräcklig kapacitet. Militärens uppgift är att bevaka och rapportera om närområdets 

kapacitet samt ge råd till politiken hur den egna kapaciteten ska utformas för att rimligt kunna 

balansera. Om balans inte kan uppnås så måste politiken i så fall vara tydlig med vilka 

uppgifter som ska prioriteras, läs vad som ska försvaras och vad som inte ska försvaras. 

Denna vilja ska uttryckas i en strategi och den politiska strategin ska styra den militära 

strategin. För att det ska vara möjligt måste båda vara överens om vilka mål, medel och 

metoder som föreligger samt ha en gemensam omvärldsuppfattning främst vad avser 

potentiella hot. Under kalla kriget var man överens om att hela Sverige skulle försvaras och 

att Försvarsmakten skulle vara så stark att den klarade av att göra det ensam. Det var den 

strategiska idén, men – man kallade det inte för strategi. Så för första gången i modern tid 

finns det nu två inriktande dokument från politiken respektive militären som båda anger att de 

talar om strategi. Mitt huvudsyfte är inte att värdera innehållet i strategin, utan mitt 

huvudsyfte är jämföra hur man har fyllt begreppet och om man är någorlunda överens. Därför 

är det intressant att titta på om det finns både en begreppslig och en innehållsmässig koherens 

dem emellan.  



Sida 6 av 50 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

1.3.1. Syfte 

Politiken har nu kommit ifatt militären när det gäller strategisk styrning och denna uppsats 

syftar till att utveckla förståelse för de beskrivna faktorerna i den politiska och militära 

strategin genom att jämföra och identifiera skillnader eller likheter som föreligger vad avser 

begrepp, beskrivning, åtgärder, ansvar och tyngdpunkt. Den kommer inte värdera 

Försvarsmaktens verkställande av regeringens beslut eller huruvida försvarsbeslutet är rätt 

eller fel – det som kallas försvarspolitik – utan bara överensstämmelsen av begrepp och 

innehåll i dess strategiska resonemang. De textkällor den utgår ifrån är Nationell 

säkerhetsstrategi utgiven av Regeringskansliet 2017, samt Militärstrategisk doktrin utgiven 

av Försvarsmakten 2016.  

1.3.2. Frågeställning 

Uppsatsens övergripande frågeställning är i vilken mån det föreligger en begreppslig och 

innehållsmässig överensstämmelse mellan Nationell säkerhetsstrategi och Militärstrategisk 

doktrin? 

I detta första kapitel har jag förklarat varför det är lite uppseendeväckande att det har börjat 

talas om strategi i både politisk och militär ledning. Under huvuddelen av kalla kriget leddes 

Försvarsmakten mer genom en administrativ förvaltande styrning, men efter millennieskiftet 

har den mer och mer börjat styras genom en strategisk analys av omvärlden. Frågan denna 

uppsats ställer är om man pratar om samma sak när man pratar om strategi.  
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2. REFERENSRAM 

Syftet med detta kapitel är att redovisa några centrala begrepp som används inom detta 

politikområde. Därefter kommer jag att presentera en modell som jag ska använda för att 

angripa källtexterna, innan jag avslutningsvis redogör för tidigare forskning som kan fördjupa 

förståelse för begreppen och idéhistorien i politikområdet. 

2.1. Centrala begrepp 

Ett ord kan betyda en sak för den som säger det, medan den som lyssnar tolkar ordet på ett 

annat sätt och en person som råkar överhöra samtalet kanske tolkar ordet på ett tredje sätt. I 

denna uppsats talar vi främst om två begrepp: säkerhetspolitik respektive strategi. Det är 

exempel på ord som kan betecknas eller tolkas olika i olika miljöer (Esaiasson et al, 2007, s. 

224). Därför följer här en beskrivning av spännvidden i dessa begrepp och vilken definition 

som kommer att användas i denna uppsats. Definitionerna blir därmed en referensram i 

läsning av källtexterna.  

Begrepp ingår i det som Esaiasson et al. kallar det vetenskapliga språket, som bland annat 

innehåller ett större mått av tydlighet, i betydelsen att skilja termer, begrepp och verkliga 

fenomen åt samt använda just entydiga termer och väldefinierade begrepp (2007, s. 21). Jag 

undersöker ett ämne som både definitions- och innehållsmässigt inte är entydigt och tolkning 

och definitioner är nästan lika många som de som skrivit om det. Därför är det ännu viktigare 

att jag här presenterar och ”arbetar med väldefinierade begrepp” (Esaiasson, 2007, s. 22). 

Följande begrepp utgår från de forskare som jag presenterat tidigare och jag presenterar några 

definitioner för att ge en liten uppfattning om bredden i betydelserna som olika individer lagt i 

begreppen. Jag kommer att redogöra för vilka definitioner jag utgår ifrån samt motivera varför 

jag väljer att tala om säkerhetsstrategi i stället för säkerhetspolitik, trots att jag personligen 

tycker att säkerhetspolitik är ett bättre ord för att beskriva politiska aktiviteter. 

Vad är då strategi? Låt oss börja med att fastslå att ordet har en ursprunglig militär betydelse 

och är en sammansättning av de antika grekiska orden stratos och a’gein som betyder att leda 

en här, och det grekiska ordet för general idag är strategos (Widén och Ångström, 2004, s. 

54). I Försvarsmaktens bok Militärteorins grunder har författarna Widén och Ångström 

sammanställt definitioner på ordet strategi från ett antal framstående militärteoretiker: 

Clausewitz, ”läran om stridens utnyttjande för att nå krigets syfte”; Liddell Hart, ”konsten att 

fördela och sätta in militära medel för att uppnå politiska mål”; Beaufre, ”konsten att 

uppfatta och behärska en växelverkan mellan viljor som använder sig av maktmedel för att 

avgöra sin inbördes konflikt”; Gray, ”the theory and practice of the use, and the threat of use, 

of organized force for political purposes” (2004, s. 55-57). Dessa teoretikers definitioner 

presenteras i en någorlunda kronologisk ordning. Den uppmärksamme läsaren noterar att det 

har skett en glidning i betydelsen från en rent militär definition av stridskrafternas användande 

(Clausewitz) till en definition som antyder att de väpnade styrkornas blotta existens kan 

användas för politiska syften (Gray). Att kommentera särskilt är Liddell Hart då denne var en 

av de första att använda sig av begreppet grand strategy där han inkluderade alla resurser 

(min kursivering) för att uppnå krigets mål, men begreppet i sig omfattar inte all utrikes- och 

säkerhetspolitik som en stat bedriver, utan är en kompletterande policy. Detta sätt att se på 

saken har fått flera att tala om en uppdelning mellan politisk respektive militär strategi. 

(Widén och Ångström, 2004, s. 56) 

Av det vi läst hittills kan vi därför konstatera att Nationalencyklopedins (NE) definition av 

strategi är en modern allomfattande definition:  
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”läran om användningen av militära och andra maktmedel för att i kamp med en motståndare 

nå politiska mål, såväl krigsmål som andra mål såsom att bevara fred, upprätthålla neutralitet 

och att ändra eller bevara maktförhållanden.” (NE, 2018).  

Detta inbegriper alltså både ”militära och andra maktmedel”, med fler mål än ”krigsmål” 

såsom ”bevara fred” med mera. Denna definition ligger närmare en politisk snarare än en 

militär strategi. Framgår det då en definition av strategi i Nationell säkerhetsstrategi? Nej, 

men följande mening ger en vägledning: ”… anger inriktningen och utgör ett ramverk för det 

arbete som krävs för att gemensamt värna Sveriges säkerhet, inom och mellan olika 

politikområden.” (Regeringskansliet, 2017, s. 5). Nyckelorden är ”inriktning”, ”ramverk”, 

”politikområden” som syftar till att ”värna Sverige”, det vill säga att olika politikområden ska 

ges en ram att agera inom och en riktning att gå mot för ett högre gemensamt syfte. Inspirerad 

av regeringens benämning av sitt dokument kommer jag i fortsättningen att tala om 

säkerhetsstrategi när vi talar om grand strategy eller politisk strategi, och i brist på en 

officiell svensk definition av säkerhetsstrategi får Nationalencyklopedins definition tjäna som 

den.  

För definitionen av militärstrategi hänvisar jag till Försvarsmaktens egen så som 

Militärstrategisk doktrin fastställer den:  

”Begreppet strategi definieras som ett tankesätt och en aktivitet för att i Försvarsmaktens fall 

realisera säkerhetspolitik i konkreta situationer genom att i ett sammanhang binda ihop ett 

precist politiskt syfte med handling, resultat och kommunikation. Strategi blir på så sätt en 

övergripande ansats för att hantera specifika problem och nå ett förelagt syfte med tillgängliga 

medel.” (Försvarsmakten, 2016, s. 13) 

Vad betyder då det närliggande begreppet säkerhetspolitik? Enligt NE är det en: 

”sammanfattande benämning på de åtgärder ett lands regering vidtar mot yttre hot” (NE, 

2018). Dessa yttre hot ska hanteras inom ramen för ett vidgat säkerhetsbegrepp som 

inkluderar ekonomi, ekologi, social utveckling med mera (NE, 2018). I Sverige har vi 

traditionellt inte pratat om säkerhetsstrategi utan i stället om säkerhetspolitik (Wedin, 2002, s. 

65). Andrén definierar säkerhetspolitik på detta sätt: ”Nationell säkerhetspolitik är en 

sammanfattande beteckning på en stats politiskt styrda aktiviteter i syfte att kunna förverkliga 

sina mål också i situationer där den ställs inför hot från andra aktörer, särskilt från andra 

stater, i det internationella systemet.” (Andrén, 2002, s. 16). Den definitionen anser han vara 

lite för smal och väljer att kalla den för direkt säkerhetspolitik. Det vidare begreppet som 

omfattar även indirekta faktorer som påverkar väljer han att kalla den totala 

säkerhetspolitiken, vilken jag tycker bättre täcker in hela detta fält:  

”Den totala säkerhetspolitiken betecknar alla åtgärder som direkt eller indirekt påverkar 

landets säkerhet inför olika former av hot, oavsett om de tillkommit i säkerhetspolitiskt syfte 

eller i politiska former” (Andrén, 2002, s. 29).  

Sammanfattar vi dessa definitioner så blir säkerhetspolitik alla åtgärder med politisk 

inblandning som vidtas för att hantera eller möta ett yttre hot.  

Här vill jag göra två kommentarer: För det första anser jag att definitionerna är för reaktiva då 

de implicerar att ett yttre hot måste uppträda innan åtgärder vidtas. Det måste ju rimligen 

antas att proaktiva åtgärder som att till exempel delta med svensk trupp i internationella 

övningar inte har ett annat syfte än att skapa förtroende och gemenskap, och att deltagandet 

utgör en åtgärd som är säkerhetspolitisk men att det kan ske i frånvaro av ett yttre hot. Till 

stöd för detta lutar jag mig mot den diskussion som Westberg för om grand strategy som 
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tillämplig i både freds- och krigstid, där han bland andra citerar Ångström & Widén som talar 

om att allt inte behöver handla om att öppet besegra en motståndare: ”Målet för strategin kan 

i stället beskrivas som syftande till att påverka en motståndares intresseuppfattningar och 

handlingsval i en riktning som gynnar de egna intressena” (2015 citerad i Westberg, 2015, s. 

20-21). Som ett aktuellt exempel på ett sådant strategiskt agerande kan vi nämna 

återupprättandet av Gotlands regemente. I frånvaro av ett öppet hot har Sverige ändå markerat 

för en potentiell motståndare att hela Sverige ska försvaras och att det inte råder någon 

tveksamhet om vilken trupp som kommer att vara först på plats.  

För det andra att man kan konstatera att definitionerna av säkerhetspolitik och 

säkerhetsstrategi är så pass närliggande att jag för denna uppsats nöjer mig med att bara tala 

om säkerhetsstrategi när jag menar de politiska åtgärder som vidtas med militära och andra 

maktmedel för att i kamp med en motståndare nå politiska mål, såväl krigsmål som andra mål 

såsom att bevara fred, upprätthålla neutralitet och att ändra eller bevara maktförhållanden, i 

enlighet med den tidigare redovisade definitionen från NE. I en kort utvikning vill jag dock 

klargöra min personliga ståndpunkt, som står nära det Hervé Coutau-Bégarie och Colin S. 

Gray anför, att strategi-begreppet borde reserveras endast för militärmakt och krigföring, allt 

annat borde i stället omnämnas som just säkerhetspolitik (1999 resp. 1996 citerad i Wedin, 

2002, s. 61). 

2.2. Val av analysmodell 

Denna uppsats ska utveckla förståelsen kring överensstämmelsen mellan politisk och militär 

strategi i ord och till viss del handling. En viktig jämförelsepunkt för en sådan analys utgörs 

av en teoretisk konstruktion, som ska syfta till att fånga in väsentliga aspekter av det som ska 

undersökas (Esaiasson et al, 2007, s. 136-137). En bra teoretisk konstruktion anger bland 

annat hur de väsentliga dragen i det undersökta ser ut, hur olika faktorer hänger samman och 

hur de ska uppfattas (Wallén, 1996, s. 52). En referensram eller modell kan användas som ett 

sorts kunskapsskelett som visar sammanhang och relationer, och är försök att förenklat visa 

det som är väsentligt (Wallén, 1996, s. 53). Källtexterna har något olika syften och är 

strukturerade på olika sätt, så därför krävs en relativt enkel och generell modell för att kunna 

någorlunda likvärdigt bryta ner texterna. Jag har valt den modell som Westberg använder som 

teoretisk referensram för strategibegreppets interna och externa delar i sin bok Svenska 

säkerhetsstrategier. Motivet är att den dels är en analys- och uppgiftsmetod som jag är bekant 

med och använt mig mycket av i mitt arbete tidigare, dels för att den är ett vanligt sätt att 

strukturera strategi (Westberg, 2015, s. 18-19), så att man kan ”i ett sammanhang strukturera 

synen på medel, aktörer och metoder för att skapa förutsättningar för ett effektivt och 

rationellt resursanvändande för förebyggande och hanterande av påfrestningar över 

hotskalan” (Försvarsberedningen 2004 citerad i Westberg, 2015, s. 18). Jag kommer att bryta 

ner texterna i analysområden efter denna modell:  
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(Westberg, 2015, s. 25) 

Mål är de av politiken formulerade säkerhetspolitiska målen. Både i politiska och militära 

sammanhang är det, eller borde vara, klokt att ha ett mål. Ett mål kan kommuniceras både 

internt och externt, som ett stöd i arbetet eller för att tala om för andra vad man önskar uppnå. 

Precis som alla som någon gång väntat på jultomten på julafton vet är det troligare att rimliga 

mål uppnås snarare än orimliga. När det gäller säkerhets- eller militärstrategiska mål förhåller 

det sig på samma sätt – man måste ha en rimlig ambition och en realistisk 

omvärldsuppfattning. Ändå är det inte säkert att man kommer till samma slutsats även om 

man är så likartad som de nordiska länderna är, i både kultur och geografi. Efter andra 

världskriget valde Danmark och Norge att ansluta sig till Nato och därmed infoga sig i en 

kollektiv försvarsstruktur. Finland med sin erfarenhet från kriget och gemensamma gräns med 

dåvarande Sovjetunionen valde en semi-neutral väg då de ingick den så kallade VSB-pakten 

(vänskaps-, samarbets- och biståndspakten) med Sovjetunionen (Westberg, 2015, s. 169-172). 

Sverige valde en neutralitetspolitik med målet att ”bevara landets oberoende och 

handlingsfrihet” (Westberg, 2015, s. 183), med metoden ”alliansfrihet i fred syftande till 

neutralitet i krig” (Westberg, 2015, s. 193), vilken från tid till annan brukar refereras till att 

den tjänat oss väl. Om den fungerade får vi aldrig veta eftersom inget krig utbröt, om jag 

tillåts använda ett kontrafaktiskt resonemang. Det är min åsikt att det förhåller sig som så med 

neutralitet att det är ingenting man själv väljer, utan det är något som andra accepterar och 

respekterar.  

Andrén skriver följande: ”Målen kan variera på grund av skillnader i geografiskt och 

strategiskt läge, i resurser och ambitioner” (Andrén, 2002, s. 20). Den tidigare strikta 

neutraliteten frångicks i och med vårt inträde i EU 1995. Detta ansågs innan murens fall 1989 

”vara ett hot mot neutralitetspolitikens trovärdighet” (Andrén, 2002, s. 41). Efter vårt inträde 

har EU gått i riktning mot mer av gemensamhet i utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik inom 

unionen, där Sverige har varit en aktiv och pådrivande medlem. Därför kan man påstå att även 

om det geografiska läget inte har förändrats så har åtminstone det strategiska läget gjort det. 

Mål måste vara balanserade och realistiska, och i de fall nationella medel inte räcker till måste 

det finnas metoder för samarbeten med partners (Westberg, 2015, s. 25). Hänsyn måste tas till 

METOD 

MÅL 

MEDEL MILJÖ 



Sida 11 av 50 

 

geografin, ambition och tillgängliga resurser (Andrén, 2002, s. 20). Ett bra och tydligt mål 

talar om vad som måste göras. 

Medel är de politiska, militära och ekonomiska maktmedel som finns eller utvecklas. För att 

uppnå sina mål krävs det som regel någon form av medel att nyttja. Finns de inte för tillfället 

kan de ändå vara listade som önskvärda skulle behovet uppstå. Ett exempel på ett sådant 

maktmedel är det så kallade kärnvapenparaplyet som finns inom Nato, där flera länder har 

avstått egen kärnvapenkapacitet i utbyte mot att USA, Storbritannien och Frankrike lovar att 

bistå med sådana medel i händelse av ett sådant hot. Medel kan också vara sådant som delas 

mellan internationella parter, till exempel i samarbeten vid en internationell insats (Westberg, 

2015, s. 24), då länderna gemensamt anskaffar och tar i bruk materiel till exempel som EU 

gör med en del materiel i sina träningsmissioner i Mali och Somalia. Ett annat närliggande 

exempel är det just pågående upprättandet av en gemensam svensk-finsk flottstyrka för att 

skapa en gemensam sjölägesbild och insatsförmåga, för att därmed uppnå synergieffekter. En 

synonym i detta sammahang skulle vara resurs. 

Mål och medel måste vara balanserade, annars tvingas man som regel anpassa mål till 

tillgängliga medel. Anpassning av metod kan förvisso göras men har sällan en tillräcklig 

verkansradie eller uthållighet, men en gemensam sjölägesbild som nämndes i föregående 

stycke är ett exempel på en metodmässig anpassning som utökar spaningsräckvidden för två 

flottstyrkor som var för sig har begränsad kapacitet. 

Som ingående i medel kan både organisation, människor och materiel räknas, som var för sig 

kan men oftast tillsammans utgör en resurs för nyttjande. Vi kan förenklat säga att det handlar 

om vem eller vilka som ska göra något, eller med vad det ska göras. 

Metod handlar om hur olika former av maktmedel utnyttjas. Metod handlar om hur man ska 

gå tillväga för att genomföra något, eller i det här fallet hur maktmedel ska utnyttjas eller 

utvecklas. Som vi ser hos Westberg så placerar han metod i centrum av sin modell, med 

motiveringen: ”Det är i valet av metod som mål ska realiseras med knappa resurser i en miljö 

som särskilt små stater på egen hand endast kan påverka marginellt.” (2015, s. 25). Med 

orden ”knappa resurser” är det sannolikt att Westberg avser Sverige, men oavsett om man är 

en stormakt som USA eller en litet land som Sverige så måste man välja metod. 

Verktygslådan är dock lite större och mer varierad i ett land med stora resurser. Med 

innovation och motivation kan dock ett litet land med kloka metoder utnyttja sina medel med 

stöd av den miljö som råder med god effekt. Ett tydligt sådant exempel är Israels agerande i 

Yom Kippur-kriget 1973. Metod besvarar frågan om hur något ska göras. 

Miljö ska förstås i två betydelser, dels den omvärldspolitiska miljön med relationer, 

spänningar och samarbeten, dels den faktiska geografin (Westberg, 2015, s. 24). Det kan vara 

ett väldigt komplicerat ämne, tänk bara på sådana exempel där den ene ser en provokation ser 

den andre en återhållsam respons, eller det den ene kallar folkrättsbrott kallar den andre 

legitimt självförsvar. Både inom Sverige och EU råder nog delade meningar om hur man ska 

tolka EU-fördragets klausul om ömsesidigt försvar? Att militärgeografi och terräng är viktigt i 

ett militärbedömande kan nog de flesta förstå, men det är minst lika viktigt i en 

säkerhetspolitisk kontext och bara genom att titta på geografin kan ibland svaren ge sig själva. 

Det krävs ingen säkerhetspolitisk expert för att förklara varför Storbritannien är en sjömakt 

men inte Österrike, till exempel. Det är inom ramen för miljö som jag även inkluderar 

hotbilder från yttre aktörer – hypotetiska eller faktiska – som kan framgå i Nationell 

säkerhetsstrategi och Militärstrategisk doktrin. I denna uppsats används miljö för att svara på 

var eller i vilket sammanhang något görs. 
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Även om både etiketterna och definitionerna är tydliga nog, så är det sannolikt i detta som 

uppsatsen är mest sårbar för kritik. De ord, satser eller stycken som jag finner vara en metod 

kan för läsaren istället tolkas som ett medel. Mina motargument är att systematiseringen syftar 

till att bryta ner texterna i hanterliga informationsbitar där jag öppet redovisar mina val, och 

kanske ibland argumenterar för varför. Dessutom är min ambition att tolka och förtydliga 

resonemanget av ett fenomen som kanske beskrivs som ett medel i en text men som en metod 

i den andra men de pratar båda om samma sak. Det vill säga att innehållet är viktigare än 

formen. 

2.3. Tidigare forskning 

Strategi och säkerhetspolitik är i Sverige ett perifert underforskat ämne, bortträngt från 

högskolor och universitet (Petersson, 2018). Stats- och krigsvetenskapliga studier med 

inriktning på säkerhetspolitiska och strategiska ämnen genomförs dock vid 

Försvarshögskolan. Dessutom genomförs utbildningar i freds- och konfliktstudier vid bland 

annat Uppsala och Umeå universitet där säkerhetspolitik är en del. Min avsikt här är att ge en 

narrativ genomgång av detta spretande område och välja ut några av de forskare som har 

studerat både betydelser och innehåll i de begrepp som används inom säkerhetspolitik och 

strategi, för att kunna använda dem som referens vid den komparativa studie av två officiella 

dokument som denna uppsats utgör.  

En sökning via EBSCOhost på ordet strategi ger 3 405 svenska träffar, och en motsvarande 

sökning på ordet strategy ger 13 548 150 engelska träffar. Omedelbart inser man hur ordet 

övertagits av civilsamhället och används av allt från företagsekonomer till idrottstränare, i och 

med att många texter avhandlar andra ämnen än militär strategi och försvarspolitik. Häri 

ligger kanske förklaringen till varför säkerhetspolitik mer och mer börjar likna definitionen av 

strategi som kommer att diskuteras i kapitel 4? 

I boken Reflektioner över ämnet strategi skriver Lars Wedin om betydelsen av förhållandet 

mellan politiker och militärer. Det centrala budskapet är politikens ansvar som han förtydligar 

med ett citat från Clausewitz: ”Ett underordnande av den politiska ståndpunkten under den 

militära vore orimligt, ty politiken har skapat kriget.” (Wedin, 2002, s. 54). Vidare redogör 

han för att politiker och militärer inte alltid förstår varandra, men att militärer genom bland 

annat strategistudier åtminstone har en mental ledstång för sitt tänkande som hjälper vid 

reflektioner runt mål och metoder. Men militärens uppgift är att tjäna politiken och därför 

skriver han att strategiundervisningens huvudmål bör vara förmåga att framföra den militära 

ståndpunkten men med förståelse för politikens roll och utmaningar. (Wedin, 2002, s. 54-55) 

Jacob Westberg har forskat på det vidgade strategiska begreppet och i boken Svenska 

säkerhetsstrategier – 1810- 2014 går han igenom de svenska strategiska valen under Sveriges 

mer än 200-åriga period av fred. Budskapet i boken är att det har funnits många avsteg från 

både alliansfrihet och neutralitet under denna period. I boken har han dessutom fört samman 

krigsvetenskaplig forskning om strategi med statsvetenskaplig forskning om internationell 

politik i ett analysramverk. Denna analysmodell kommer jag att nyttja mig av i denna uppsats 

vilket jag redogjorde för ovan. (Westberg, 2015, s. 12) 

En väl använd och citerad forskare i Sverige på ämnet säkerhetspolitik är Nils Andrén. Hans 

standardverk är Säkerhetspolitik – Analyser och tillämpningar. I sin bok driver han tesen att 

det har skett tre paradigmskiften i säkerhetspolitiken, Försvarsmakten samt 

sårbarhetspolitiken, från kalla krigets slut och framåt. För de två senare områden kan man 

sammanfatta hans budskap att de har omorganiserats för att möta kris snarare än krig, vilket i 
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praktiken inneburit reduceringar. Gällande säkerhetspolitiken beskriver han att den har gått 

från att vara relativt statisk till att bli mer utvecklad och aktivistisk, inte minst i och med 

Sveriges EU-medlemskap 1995. Trots att den militära alliansfriheten fortfarande anförs har 

många åtgärder vidtagits för att minska gapet mellan den och de båda organisationerna EU 

och Natos säkerhetspolitiska ambitioner. (Andrén, 2002, s. 196-200) 

Som framställts kan vi konstatera att detta är ett ämne som är underforskat och ganska 

specialiserat. Det har inte underlättats av att ordet strategi övertagits av civilsamhället och 

används inom allt från affärsverksamhet till idrott. Vald analysmodell används inom området 

och kommer hjälpa mig att bryta ned texten i analysenheter. 
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3. METOD 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för min vetenskapsteoretiska bakgrund, argumentera 

för vald metod samt redovisa vilka källor jag utgår ifrån och varför.  

3.1. Metoddiskussion 

Vetenskapsteorin syftar till att beskriva vad som är vetenskap samt definiera ett vetenskapligt 

tillvägagångssätt. Det kan sammanfattas i ordet systematik. Vi bär alla på kunskap och 

erfarenheter som vi tillämpar varje dag, men för att bevisa eller producera en teori behöver vi 

systematisk beskriva hur inhämtning och analys gått till. De två stora forskningsideal som 

används inom socialvetenskapen är positivism respektive hermeneutik. För egen del skulle jag 

kunna säga att jag har ett positivistiskt ideal, helt enkelt av den anledningen att det känns bra 

om jag kan se en kurva eller siffror som påvisar någon form av förändring eller utveckling. 

Men i praktiken kan jag också säga att jag är en hermeneutiker, då jag i princip hela mitt 

yrkesliv har ägnat mig åt tolkning av texter och människor. Mitt yrkesområde, den militära 

krigsvetenskapen, har mycket få lagbundenheter om vi bortser från fysikaliska principer som 

används inom till exempel ballistik eller navigering. Det har funnits försök att beskriva och 

förklara krigsvetetenskapen i enlighet med positivistisk teori – med Antoine-Henri Jomini 

som den kanske mest kände teoretikern på området – dock utan någon större framgång eller 

spridning. Därför är idag mycket av den militärvetenskapliga teorin baserad på tolkning och 

beprövad erfarenhet, vilket leder till att militärvetenskaplig teori, liksom statsvetenskapen, 

landar i huvudsak i den hermeneutiska traditionen. 

Positivismen bygger på att det finns en vetenskaplig rationalitet, i stället för att tolka något 

ska man mäta det. Socialvetenskapliga fenomen sätts i relation till något yttre som gör att man 

kan skapa en lagbundenhet eller en orsak-verkan-relation. Ett viktigt krav i positivismen är att 

forskaren ska vara objektiv i alla led i undersökningen. Det här ska leda till att man får 

tillförlitlig kunskap som är empiriskt prövbar, det vill säga att metoden ska kunna upprepas på 

en annan population eller i ett annat sammanhang och ändå komma fram till samma resultat. 

En utgångspunkt är att man vet vad man letar efter genom att man har formulerat en 

frågeställning med en hypotes som ska falsifieras, och det yttersta målet är att få en förklaring. 

För att nå dit krävs som regel att man försöker bryta ner det undersökta till en minsta odelbar 

enhet som kan isoleras. (Wallén, 1996, s. 27) 

Hermeneutik är tolkning av ett fenomen (tal, skrift, beteenden). Det görs genom att sätta in 

fenomenet i ett sammanhang. I en sådan forskning är det svårt att se forskaren som objektiv, 

utan tvärtom så är denne en del i forskningen i allt från val av samt förförståelse av ämnet till 

genomförandet och tolkningen av densamma. Hermeneutik syftar ytterst till förståelse. För 

detta används så många faktorer som behövs för att se till att man förstår från alla tänkbara 

synvinklar, dock inte utgående från några allmänna lagar. Tvärtom, och Wallén skriver: 

”Varje tidsepok, varje samhälle och kultur har sina särdrag och bör förstås utifrån sig själva” 

(1996, s. 30). Detta gör att ett fenomen som tal, skrift eller beteende inte kan ges en sann 

objektivitet eller generaliserbarhet, utan kan alltid tolkas olika beroende till exempel på val av 

tidsepok eller kultur den uppstått i. I denna uppsats kommer vi att se källtexter som uppstått i 

två olika kulturer, den politiska och den militära. Man använder samma ord men menar man 

samma sak – det är det som måste tolkas. Min ambition med uppsatsen är att öka förståelsen, 

vilket gör att den hamnar i den hermeneutiska traditionen. 

Beroende på vad jag vill få kunskap om kan jag använda olika ansatser och det baseras på den 

befintliga kunskapens utgångsläge. En deduktiv ansats kan vara lämplig när jag har viss 
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förförståelse som gör att jag kan formulera en teori, för att därefter samla in empiri för att se 

om min teori stämmer överens med verkligheten (Jacobsen, 2017, s. 20). Utifrån min 

forskningsfråga formulerar jag en falsifierbar hypotes. Syftet med ansatsen är att verifiera 

något. I mitt fall skulle detta kunna vara en möjligt ansats. Faran är dock att jag formulerar en 

fråga och en hypotes som baseras på ett begrepp som må förekomma i båda källtexterna, men 

som kanske används på lite olika sätt. Jag kanske falsifierar något som principiellt kan vara 

rätt i sak men inte i avsedd intention eller mening. Några värdeord i denna ansats är 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Med reliabilitet förstås att resultaten ska vara fasta, 

stabila och upprepningsbara. Det är inte helt säkert så att mina resultat kommer att vara just 

det, där allt från ordens tolkning till omvärlden kan förändras. Validitet handlar om att vi 

faktiskt mäter eller undersöker det vi vill mäta eller undersöka. Just detta får ses som 

hanterbart, då jag avser att öka förståelsen för vad som står i respektive källa, samt jämföra 

om de säger samma sak eller inte. Detta känns som en ståndpunkt jag kan motivera och 

försvara. Slutligen generaliserbarhet som innebär att mitt resultat ska vara tillämpligt på andra 

liknande situationer eller företeelser. Här kan det bli lite mer problematiskt. Givet den relativa 

tolkningen av både ord och miljö samt dess föränderlighet innebär utmaningar. Icke desto 

mindre finns det möjlighet till överförbarhet av resultatet, vilket jag återkommer till. 

En induktiv ansats kan vara lämpligt då jag har ett intresse för människor och den helhet de 

verkar i, men jag vet inte riktigt vad jag letar efter eller så är verkligheten så dynamisk och 

föränderlig att jag har svårt att formulera en teori. Den utgår från observation eller empiri som 

jag studerar intill jag kan formulera en hypotes som växt fram ur underlaget. Därefter kan jag 

konstruera en teori för att beskriva det jag upptäckt, som ju är ett syfte med ansatsen. Om 

denna dynamiska verklighet skriver Jacobsen:  

”Om verkligheten inte är särskilt stabil och objektiv kan det anses vara ganska meningslöst att 

skapa stora teorier om hur verkligheten ser ut och hur den hänger samman. Det viktiga blir 

snarare att förstå det dynamiska och det unika, vilket kräver en induktiv ansats.” (2017, s. 22) 

I detta stycke kan jag hitta några intressanta argument för att välja denna ansats. Den 

förändrade omvärld som lett fram till tillkomsten av Nationell säkerhetsstrategi kan inte 

beskrivas som stabil eller för den delen objektiv. En sak som jag vill åstadkomma med min 

uppsats är att ”förstå det dynamiska” som beskrivs i de två källtexter jag har till förfogande. 

Därmed, med Jacobsens ord, krävs det en induktiv ansats. I den efterföljande meningen till 

den ovan citerade stöter jag dock på en utmaning, då Jacobsen talar om att forskaren går ”från 

empiri till teori” (Jacobsen, 2017, s. 22). Att bilda en teori är inte riktigt min ambition, men 

enligt Jacobsen räcker det ju gott med just att förstå det dynamiska och unika, så därmed blir 

min ansats induktiv. 

Nästa sak att reflektera kring är val av undersökningsdesign. Kan detta vara en fallstudie? Till 

att börja med kan vi fundera på vad som definierar en fallstudie, vilket det inte råder enighet 

om. Det de flesta är överens om är att det är en ingående studie av en eller ett fåtal 

undersökningsenheter (Jacobsen, 2017, s. 66-67). Ingående studie av två källtexter får nog 

räknas hit. Det som i så fall ligger närmast till hands är en jämförande fallstudie. Den kan ha 

tre olika syften: statistisk generalisering, jakt på förklaring eller hypotesprövning (Jacobsen, 

2017, s. 69-71). Ingen av dem ligger nära det syfte jag har, då jag varken ska räkna 

förekomsten av till exempel ordet ”krig”, försöka förklara tankarna bakom texterna eller som 

tidigare sagts – pröva en hypotes. Wallén (1996, s. 46-47) beskriver ett antal studier: 

explorativ, deskriptiv, förklarande samt normativ studie. Vi börjar med explorativ studie som 

kan beskrivas som grävande eller undersökande i syfte att fastställa grundläggande 

egenskaper, till exempel en företeelse som inte har belysts tillräckligt. Det är alltså en studie 
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att använda när man inte har en exakt hypotes, och man är induktiv i sitt sökande efter svar. 

Deskriptiv studie används för att beskriva en företeelse och dess egenskaper. Denna studie hör 

också hemma i den induktiva sfären och en metod att använda kan vara Grundad teori. 

Förklarande studier forskar efter sammanhang såsom orsak och verkan och svarar på frågan 

”varför?” Till sist tar han upp normativ studie som syftar till att föreslå norm- eller 

handlingsförslag. Det låter som en typisk konsultmetod, och Wallén säger även att den kan 

användas för att kvalitetssäkra och utveckla forskning.  

De två typer av studier som skulle kunna vara aktuella för mig med dessa definitioner är 

explorativ eller deskriptiv. Här uppstår dock återigen en viss begreppsförvirring. 

Metodpraktikan (Esaiasson et al., 2012, s. 34-37) talar om fyra olika studier: 

begreppsutvecklande, förklarande, normerande samt beskrivande. Den första handlar om 

begreppet i sig och de två följande förklaras på samma sätt som hos Wallén. Esaiasson et al. 

definition på beskrivande ligger dock närmare Walléns definition av explorativa studier: vad, 

när, hur, var och i vilket sammanhang (Esaiasson et al., 2012, s. 36) (Wallén, 1996, s. 46). 

Själva ordet deskriptiv eller beskrivande känns lite tunt för en vetenskaplig studie, något som 

Esaiasson et al. tar upp, vilket gör att det känns bättre för mig att tala om en explorativ studie i 

stället. Det är trots allt innehållet (hur!) som är det viktiga, inte etiketten. Mitt syfte med 

denna uppsats är att leta efter vad, när, hur, var och i vilket sammanhang. 

Återstår att resonera lite kring val av undersökningsmetod, vilket då står kring kvantitativ 

eller kvalitativ metod. En kvantitativ metod är inte tillämpbar här vilket jag redogjort för 

tidigare. Vilka argument motiverar en kvalitativ undersökning? En spännande sak med 

kvalitativ metod är att det är forskarens intresse som styr frågeställningen men det är objektet 

som styr svaret. Frågeställningen är det centrala men i samhällsvetenskap till skillnad mot 

naturvetenskap formulerar man ogärna en hypotes till sin frågeställning. På samma sätt är 

behovet av en teoretisk referensram inte obligatoriskt om inhämtningen är helt 

förutsättningslös eller kan vara mindre omfattande där svaren kan förväntas vara mångtydiga 

eller liknande. En nackdel är att veta om jag är neutral i analysen, det vill säga att jag låter 

empirin tala för sig själv och inte mina förutfattade meningar. Fördelen med kvalitativ studie 

är att jag kan göra nya upptäckter, ta fram ny kunskap eller idéer, även på sådant jag kanske 

inte direkt har observerat. Jag kan få både en helhets- som djupförståelse av ett fenomen. 

3.2. Metodargumentation 

Denna uppsats är en kvalitativ källstudie som syftar till att utveckla förståelse för 

sammanhang och överensstämmelse mellan Sveriges politiska och militära strategi genom en 

explorativ källanalys av Nationell säkerhetsstrategi och Militärstrategisk doktrin, genom att 

använda en systematiserande modell med mål, medel, metod samt miljö. Det är en idéanalys 

där jag vill ha svar på om det finns tydliga urskiljbara mål, medel, metoder samt 

miljöreferenser och hur de hänger samman i respektive källa, samt huruvida de 

överensstämmer med varandra. Källorna i sig har inspirerat till uppsatsen genom sitt 

gemensamma bruk av ordet strategi, men utgående från hermeneutisk teori finns det inget 

lagbundet i det de ska beskriva, vilket bestämmer hur vi måste närma oss dem. 

Ontologiskt kan man tycka att detta borde vara en lätt uppgift. Källmaterialet utgörs av 

officiella dokument utgivna av staten representerad av regeringen och en myndighet. Därmed 

borde de beskriva en objektiv verklighet. Men som vi sett i kapitel 1 råder det både 

begreppsliga och organisatoriska utmaningar. Källmaterialet är skrivet av människor som där 

och då var under inflytande av allt från personliga till omvärldspolitiska faktorer. Vi talar 

alltså här om en av människor konstruerad verklighet som bygger på ”en gemensam 
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uppfattning om att något existerar” (Jacobsen, 2017, s. 25). En sådan verklighet är svår att 

mäta och därför väljer jag en kvalitativ metod. Både Jacobsen (2017, s. 88) och Wallén (1996, 

s. 73) skriver att kvalitativ ansats är lämplig när man vill fastställa vad som ligger i ett 

begrepp eller fenomen och hur människor tolkar eller förstår dessa. Detta är just det som min 

uppsats vill uppnå. 

Trots att jag valt att kalla min studie explorativ kan jag finna lämpliga metodmässiga steg 

under andra likartade rubriker. En sådan finner jag i Metodpraktikan där jag finner att 

metodmässigt kan jag ta stöd i en mer beskrivande än förklarande typ (Esaiasson et al, 2007, 

s. 36) utan ambitioner att svara på några frågor om varför? Enligt Esaiasson et al. (2007, s. 

36-37) bör det ställas två krav på en beskrivande studie, där för det första beskrivningen ska 

baseras på en tydlig begreppsapparat med åtföljande empiriskt klassifikationsschema, och för 

det andra ska man med dessa två verktyg kunna dra andra slutsatser än det som framkommer i 

texten. I kapitel 2 presenterade jag den referensram i form av begreppsapparat samt modell 

som används i denna uppsats, och som jag i kapitel 5 använder för att analysera källtexten, 

vilket är min variant av det som Esaiasson et al kallar: ”klassindelad analys” (2007, s. 137-

139). 

I genomgången av källmaterialet kommer det idécentrala i texten att vara i fokus (Esaiasson et 

al, 2007, s. 218). Jag kommer att titta på vad man skriver om ett fenomen, hur man skriver om 

det och om man använder samma begrepp. Det kan vara så att man talar om samma fenomen 

men kallar det olika, det vill säga den ena skriver ”äpplen” medan den andra skriver ”päron” 

men båda talar om ”frukt”. I ett sådant fall kommer jag att gå till tidigare forskning för att se 

hur de definierar ett begrepp eller fenomen för att rätt kunna tolka budskapet. 

Texttolkningen kommer att utgå från fyra faktorer. Den första är frågans karaktär, och med 

det avses om intresset riktas mot det latenta eller manifesta budskapet. Tonvikten i uppsatsen 

kommer att vara inriktad på det manifesta budskapet, men den är inte främmande för att lyfta 

fram och diskutera underliggande ”osynliga” budskap som kan vara bärande för 

argumentationen i respektive källa. Den andra är tankens klarhet. Det handlar om 

textförfattaren vinnlägger sig om att uttrycka sig otvetydigt. Utgående från att detta är 

officiella statliga dokument så förutsätter jag att dessa är skrivna för att dels framstå som 

seriösa, dels syftar till att skapa (åtminstone illusionen av) trygghet samt fasthet. Icke desto 

mindre är detta något uppsatsen ändå kommer att vara uppmärksam på. Den tredje faktorn är 

tolkningsperspektivet. Uppsatsen är i första hand intresserad av vilket budskap som 

avsändaren vill förmedla, och i andra hand – och bara till del om – hur budskapet kan 

uppfattas av mottagaren, i Nationell säkerhetsstrategi fall folket och myndigheterna och i 

Militärstrategisk doktrin fall Försvarsmaktens personal och rikets ledning. Den sista faktorn 

handlar om avståndet mellan källtexten och forskaren. Detta diskuteras under kapitlet 3.5. 

Etik nedan. (Esaiasson et al, 2007, s. 221-222) 

Slutligen någonting om överförbarhet. ”Forskning har i princip generaliserande ambitioner” 

(Esaiasson et al, 2007, s. 27). Inom samhällsvetenskap talar man ogärna om generaliserbarhet 

utan i stället om överförbarhet (Jacobsen, 2017, s. 14). Oavsett vad man väljer att kalla det är 

frågan vad denna uppsats kan bidra med i detta ämne. Jag undersöker två stycken 

policydokument som borde om inte stödja varandra så åtminstone inte säga emot varandra, 

vilket jag diskuterade i kapitel 1. Det uppsatsen fokuserar på blir av praktiska skäl främst den 

militära sidan av säkerhetspolitiken, men Nationell säkerhetsstrategi talar även om andra 

sektorer inom det vi i Sverige kallar totalförsvaret. Min förhoppning är att några av de 

fenomen jag observerar i min studie också kan vara möjliga att beakta även inom dessa andra 

sektorer (Jacobsen, 2017, s. 154). Jag hoppas också finna stöd i studien för en politisk 



Sida 18 av 50 

 

ambition att leda samhällets långsiktiga säkerhetspolitik och då främst genom att tala samma 

språk som de praktiska utförarna av denna politik, nämligen myndigheterna. Den andra 

formen av överförbarhet är att forskningen faktiskt bidrar till att fylla på kunskap om det vi 

redan vet om säkerhetspolitik i allmänhet och svensk säkerhetspolitik i synnerhet, och här är 

min förhoppning att jag bidrar till diskursen om just svensk säkerhetspolitik (Esaiasson et al, 

2007, s. 27). 

3.3. Urval 

I en dokumentundersökning som denna är det givetvis källorna som står i centrum. Jacobsen 

talar om vad man måste tänka på när man väljer källor, bland annat om källorna är offentliga 

eller privata, personliga eller institutionella samt deras generella kvalitet (Jacobsen, 2017, s. 

124-126). I mitt fall är det enkelt att genrebestämma dem (Esaiasson et al, 2007, s. 222-223), 

två offentliga officiella inriktande källtexter utgivna av Regeringskansliet respektive 

Försvarsmakten. Fyra klassiska källkritiska regler är Äkthet, Oberoende, Samtidighet, 

Tendens (Esaiasson et al, 2012, s. 279). Både källtexterna kan med säkerhet sägas vara äkta. 

Nationell säkerhetsstrategi är hämtad från regeringens hemsida och Militärstrategisk doktrin 

är mitt eget exemplar och därmed direkt från ursprungskällan Försvarsmakten. Vad gäller 

oberoende är det knappast aktuellt i detta fall, då dessa är officiella dokument utgivna just för 

att uttrycka regeringens respektive Försvarsmaktens hållning och inriktning vad avser 

genomförandet av Sveriges säkerhetsstrategi. Samtidighet avser hur pass aktuell en källa är 

eller hur nära i tid till den epok som undersöks den ligger. Båda källtexterna är de vid 

uppsatsens skrivande gällande dokumenten med utgivningsår 2016 respektive 2017. Ingen av 

källtexterna har någon begränsningsperiod utan gäller till dess de upphävs eller ersätts. I 

Nationell säkerhetsstrategi framgår det att inriktningen är att genomföra en översyn av 

strategin vart femte år (2017, s. 26), vilket leder en att tro att det kommer att genomföras i 

samband med försvarsberedningarnas arbete och då med ett brett parlamentariskt stöd. 

Slutligen har vi tendens. Här finns det anledning att titta lite närmare på källtexterna. 

Militärstrategisk doktrin är ett försvarsmaktsinternt styrande inriktningsdokument, där det 

tydligt framgår att den ska tala om hur Försvarsmaktens personal ska tänka, men inte vad 

(2016, s. 5). Den ska vara tendentiös, det är själva syftet, men därmed inte sagt att författaren 

Försvarsmakten är det. Nationell säkerhetsstrategi däremot är regeringens beskrivning av sitt 

arbete och sin vilja i ämnet. Det finns risk att till exempel hotbilder eller metodbeskrivningar 

mer utgår från partipolitik än säkerhetspolitik. Ett regeringsskifte kan innebära nya 

beskrivningar och prioriteringar. Men här ser jag också ett annat motiv för att genomföra 

denna undersökning. Jag får anta att om det råder en hög samstämmighet inom de olika 

analysområdena mellan regeringen och en av deras expertmyndigheter så talar det för att det 

är en objektiv analys av verkligheten, men är det inte fallet så är det kanske i stället en 

subjektiv politiserad bild vi ser. Slutsatsen får helt enkelt visa graden av tendens. 

Varför har jag då valt just dessa två källor? Man kan säga att jag utgått från strategi, medel 

och miljö. Strategiskt då jag för det första av olika skäl tvingades välja ett nytt ämne och 

därmed fick ont om tid, och för det andra ämnet i sig vilket jag återkommer till lite längre ned. 

Avseende medel så ligger dessa källtexter mig nära till hands och jag har en närhet till båda 

dokumenten på ett sätt som jag också återkommer till under delkapitlet Etik. Till sist miljö i 

vilket avses att jag har arbetsuppgifter som direkt och indirekt styrs av dessa dokument och att 

det gynnar mig och mitt arbete att analysera dessa på djupet. Så varför detta 

samhällsvetenskapliga intresse för strategi? Det som intresserade mig var att regeringen 

plötsligt har börjat använda ordet strategi, vilket vi såg i inledningen inte har skett i någon 

större omfattning tidigare. Det har förts strategiska resonemang i försvarsberedningar och 

försvarsbeslut tidigare som har legat till grund för myndigheten Försvarsmaktens interna 
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försvarsplaner och doktriner nu och tidigare. Så varför inkluderar jag då inte det senaste 

försvarsbeslutet i min studie? Svaret är att jag inte är intresserad av hur väl politikens beslut 

och Försvarsmaktens utförande stämmer överens i sakfrågan svensk försvarspolitik, det 

lämnar jag åt andra att undersöka. Det som intresserar mig är – nu när politikerna börjat tala 

om strategi – huruvida politiken och militären talar om samma sak när man talar om strategi! 

Därför är dessa källtexter relevanta i detta sammanhang, och det gör samtidigt att denna 

undersökning utgår från att de äger både validitet och reliabilitet (Jacobsen, 2017, s. 14). De 

har dock lite olika syfte vilket bör förklaras närmare. Nationell säkerhetsstrategi syfte är att 

vara inriktande och utgöra ett ramverk för arbetet med att värna Sveriges säkerhet 

(Regeringskansliet, 2017, s. 5). Den har ingen uttalad målgrupp. Den presenterades första 

gången på Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen den 8 januari 2017. Tolkningen blir 

därför att den, utöver att vara inriktande för departement, myndigheter och andra 

organisationer inom totalförsvaret, lika mycket är riktad till det svenska folket. I det senare 

fallet både som en form av ”konsumentupplysning” (Vad får jag för skatten?) som ett försök 

att skapa mental och social trygghet hos folket, likväl som att påvisa politisk dådkraft. Inte 

minst det senaste decenniet har vi sett ett antal ”strategiska fenomen” som väcker frågor: 

Varför har Sverige tecknat ett värdlandsstödsavtal med Nato? Vad innebär den ryska 

aggressionen mot Ukraina? Varför inträffar ett terrordåd på Drottninggatan? Detta är några 

frågor som kanske besvaras med Nationell säkerhetsstrategi och därmed kan stilla både 

undran och oro. Nationell säkerhetsstrategi beskriver mest Vad och Varför som behöver göras 

och inte Hur och är därmed mer allmänt hållen. Den innehåller också och förklarar det 

utvidgade säkerhetsbegreppet som inkluderar bland annat kriminalitet och miljöförstöring 

som faktorer som påverkar säkerheten. 

Militärstrategisk doktrin däremot har en mer praktiskt inriktad funktion – den ska inrikta 

”Försvarsmaktens användning av stridskrafter tillsammans med operativ planläggning i fred, 

kris och krig” (Försvarsmakten, 2016, s. 9). Den primära målgruppen är Försvarsmaktens 

personal på alla nivåer och ska användas i arbetet och i utbildning, och den sekundära 

målgruppen är personal i andra myndigheter eller aktörer inom försvar och säkerhet 

(Försvarsmakten, 2016, s. 10). Militärstrategisk doktrin är en doktrin och definieras på 

följande vis: ”Doktrin betyder tydliggjord lära … som grundval för handling” 

(Försvarsmakten, 2016, s. 9). Den är uppbyggd i fyra delar, där inledningsvis centrala 

militärstrategiska begrepp förklaras, följt av strategiska utgångsvärden. Därefter presenteras 

konceptuella lösningar och strategiska inriktningar innan den avslutas med att förklara 

ledningsfilosofin som måste ligga till grund för detta genomförande. Den beskriver också det 

hot enligt det utvidgade säkerhetsbegreppet, men metoder för att hantera hot som ligger 

utanför användandet av militärt våld utelämnas, undantaget beskrivningar av möjligheten av 

stöd till Polismyndigheten vid till exempel terroristattacker och liknande.  

Återstår då att bedöma den generella kvalitén vilket är, som jag ser det, hela syftet med denna 

uppsats: Är begreppen entydiga och konsistenta? Framgår det mål, metod, resurs och miljö i 

enlighet med min referensram? Är källtexterna koherenta?  

3.4. Dataanalys 

Rent praktiskt kommer textanalysen genomföras på följande sätt: Först sker en genomläsning 

av texten för att skapa en uppfattning om hur den är uppbyggd samt syftet med den. Därefter 

genomförs en andra detaljerad genomläsning där jag läser sats för sats för att identifiera 

budskapet, där jag gör understrykningar vid nyckelord eller -satser, och sedan i marginalen 

kodar innehållet enligt rubrikerna mål, medel, metod eller miljö. Samtidigt för jag ett 
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läsprotokoll där jag antecknar mina reflektioner över texten som stöd för minnet, där jag 

antecknar sådant som kanske uppfattas som motsägelsefullt och ologiskt eller också klarsynt 

och tydligt. Dessa anteckningar blir sedan ett stöd i analysen. Källtexterna redovisas var för 

sig i kapitel 4, uppdelat under respektive rubrik. 

Systematiseringen utgår som tidigare nämnts från referensramens modell: mål, medel, metod, 

miljö. Jacobsen talar om den hermeneutiska spiralen samt om analysenheter (Jacobsen, 2017, 

s. 130). Den hermeneutiska spiralen beskriver hur analys av ett ord kan skapa förståelse för en 

sats, och den fördjupade förståelsen i sin tur skapar förståelse för budskapet vilket i sin tur kan 

förklara nyttjandet av vissa ord och så vidare. Med det i tanken kommer tyngdpunkten i 

uppsatsen ligga på texternas satser för att utläsa budskapet, men i vissa fall kan enskilda ord 

bli intressanta (jämför ”frukt”-exemplet ovan) – används de likartat mellan källtexterna och 

kan man anse dem som vedertagna inom det säkerhetspolitiska området? När informationen 

är grupperad utifrån modellrubrikerna påbörjas därefter analysen. Analysen, som baseras på 

det som Beckman kallar Begreppsanalys, kommer studera textens interna sammanhang samt 

klargöra de termer och begrepp som används, vilket är en oundviklig del av varje idénalys 

(2005, s. 31). Beskriver den tydligt vad man vill, vilka hot som kan förutses, hur de ska 

bemötas och av vem samt var ligger tyngdpunkten i respektive strategi? ”Att uppmärksamma 

hur dessa termer används och vad de refererar till är nyckeln till att begripliggöra en politisk 

text.” (Beckman, 2005, s. 31), och jag stödjer mig mot hans uttalande att en begreppsanalys 

kan vara en fullt tillräcklig undersökningsuppgift, där syftet är jämföra hur olika begrepp 

används av olika aktörer (2005, s. 31).  

Huvudfokus kommer att ligga på själva begreppet strategi och hur det fylls med innehåll av de 

båda källtexterna, begreppslig koherens inom och mellan källtexterna, huruvida det är en ytlig 

eller djup beskrivning av ett fenomen, om det råder likartad betoning på tyngdpunkt eller om 

den skiljer sig samt hur fenomen hänger ihop, både inom texten men även med den yttre 

världen. Det är alltså inte en värdering eller realiserbarhetsprövning av svensk nationell 

säkerhets- eller militärstrategi som fenomen, huruvida man tänker rätt eller fel eller om det är 

genomförbart eller inte. Det är som jag skrev tidigare inte hur budskapet uppfattas av 

omvärlden som är det viktiga, utan mer en fråga om vilket budskap som vill förmedlas. Är det 

då fortfarande en idéanalys? Som svar citerar jag Beckman igen: ”Med idéanalys avses helt 

enkelt det vetenskapliga studiet av politiska budskap.” (2005, s. 4). Med vetenskapliga 

metoder försöker jag alltså att jämföra två källtexter, inte värdera dem. 

3.5. Etik 

Etik är läran om hur man bör handla (Wallén, 1996, s. 129). I ett samhällsvetenskapligt arbete 

som detta är metodreglerna inte lika tydliga, och med en tolkande metod som används här är 

forskarens värderingar, syn på problemet men även självkännedom mer intressanta faktorer än 

i till exempel ett naturvetenskapligt experiment (Wallén, 1996, s. 133). Jag arbetar på den 

militära strategiska nivån i Försvarsmaktens Högkvarter och har ”insider”-kunskaper om 

tankarna och idéerna hos både den politiska och militära ledningen, samt om inte en personlig 

relation med så vet jag åtminstone vilka författarna till de olika källorna är. Detta är ett 

problem som jag måste vara medveten om under hela undersökningen. Eventuell partiskhet i 

sakfrågor kan föreligga utifrån att jag genom min utbildning och erfarenhet har ett ”militärt” 

snarare än ett ”politiskt” sätt att se på saker. Det ska jag försöka hantera genom att vända mig 

till den tidigare forskningen för att där söka stöd för den ena eller andra tolkningen eller 

motiveringen. En troligare fara är att jag kanske anser vissa fenomen så självklara och 

naturliga att jag blir blind för dem, enligt talesättet ”inte se skogen för alla träden”, och att jag 

därmed tillmäter något ringa eller utan värde som för en utomstående kan vara just det som 
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tydliggör ett sammanhang eller liknande. Det är en fara som borde hanteras med lite 

eftertänksam läsning från min sida via god handledning till klokt opponentskap. Å andra sidan 

kan jag med egen förförståelse också bidra till att klarlägga vissa, kanske, svårförståeliga 

begrepp och resonemang. Huruvida denna uppsats är verkligt intersubjektiv lämnar jag åt 

läsaren att avgöra.  

Jag hoppas att läsaren i och med detta nu förstår varför en hermeneutisk kvalitativ metod är i 

mina ögon det enda sättet att angripa detta ämne. Jag hoppas också att det är tydligt att även 

om jag arbetar med detta så är jag inte ute efter att värdera vald politik eller recensera 

genomförandet av denna, utan i stället koncentrera mig på en ren textanalys. 
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4. POLITISK OCH MILITÄR STRATEGI 

Detta kapitel redovisar referat ur båda källtexterna uppdelat i analysenheter baserade på 

referensmodellen. Källtexterna är inte indelade i en gemensam struktur eller i en struktur i 

enlighet med modell. Texten är tolkad och grupperad av mig. En annan person kan välja att 

tolka vissa satser på ett annat sätt. Oavsett så har jag ansträngt mig att tolka båda texterna 

likvärdigt, så att likalydande satser har grupperats på samma sätt. 

4.1. Nationell säkerhetsstrategi 

Syftet med Nationell säkerhetsstrategi är att ta ut riktningen och ange ramarna för första 

gången i en samlad redovisning av svensk säkerhetsstrategi. Den presenterades officiellt 

första gången på Folk och Försvars konferens i januari 2017. 

Statsminister Stefan Löfven skriver i förordet till Nationell säkerhetsstrategi följande: 

”Säkerhetsfrågorna måste nu ses ur ett betydligt bredare perspektiv än tidigare. Säkerhet för 

människor i Sverige handlar inte enbart om att rusta sig för att möta militära hot och väpnade 

angrepp – även om detta är kvar som en kärnuppgift för staten.” (Regeringskansliet, 2017, s. 

3) 

Förutom väpnat angrepp ingår därför bland annat sjukdomar, organiserad kriminalitet, 

terrorism, klimatförändringar, pålitlig livsmedels- och energiförsörjning med mera. Det är 

många områden, var och ett med sina egna utmaningar, och det säger sig självt att Nationell 

säkerhetsstrategi inte ger alla svaren på dessa områden. Motivet för Nationell 

säkerhetsstrategi kommer dock ur detta vidgade säkerhetsperspektiv där både de breda hoten 

och det förändrade omvärldsläget ställer krav på ett nytt strategitänkande. Man kan alltså ana 

en ny realism i den säkerhetspolitiska ambitionen, från en säkerhetspolitik med ett status quo-

tänkande där Sverige skulle fungera som någon sorts neutral vågbrytare mellan två 

stormaktsblock, till en politik som mer handlar om en dynamisk navigering mellan de kobbar 

och skär som kan stavas samarbeten och hot. Regeringen har det övergripande ansvaret, 

medlet är de självständiga myndigheterna, men här anges också att hela samhället måste ta 

aktiv del i säkerhetsarbetet, vilket vi kommer se i nedanstående redovisning av Nationell 

säkerhetsstrategi, och tanken är att säkerhetsstrategin ska ges tyngd genom en bred samling 

av riksdagspartier i detta arbete (Regeringskansliet, 2017, s. 3). Viljan är att Nationell 

säkerhetsstrategi ska överses var femte år, vilket då får antas görs parallellt med 

försvarsberedningens arbete, och den nuvarande försvarsbeslutsperioden som innefattar en 

prioritering av både nationellt försvar och återuppbyggnad av ett totalförsvar har ett brett 

parlamentariskt stöd (Regeringskansliet, 2017, s. 26). Följande redovisning är en tolkning av 

de mål, medel, metod och miljö som kan utläsas. 

Nedanstående tabell är en sammanställning av Nationell säkerhetsstrategi (Regeringskansliet, 

2017) och samtliga hänvisningar är ur denna. 

 Nationell säkerhetstrategi 

Mål Under rubriken Vår syn på säkerhet anges den övergripande målsättningen för 

rikets säkerhet: ”Målet för vår säkerhet är att värna befolkningens liv och hälsa, 

liksom samhällets funktionalitet, samt förmågan att upprätthålla grundläggande 

värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri – och rättigheter.”, och 

sist i det avslutande stycket på kapitlet står det att Sverige ska vara en: ”ledande 
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kraft för jämställdhet och kvinnors fulla medverkan i alla strävanden att främja 

fred och säkerhet.” (s. 6). Liv, hälsa, rättigheter samt samhällets funktionalitet är 

alltså det som står i centrum för rikets övergripande strategimål, och förmågan att 

förebygga, motstå och hantera kriser under höjd beredskap ska vara stark (s. 8). 

En viktig faktor i hanteringen av säkerhetshotande verksamhet är ledning. 

Nationell säkerhetsstrategi identifierar att hanteringen av ett komplext hot 

innebär att ledning måste utövas med osäkert underlag, vilket innebär att 

koordinerade ledningsprocesser och en utvecklad kommunikation är en 

grundläggande förutsättning för att förmedla en korrekt situationsbild och därmed 

stöd till beslutsprocesser (s. 9). 

Delmålen för svensk säkerhetstrategi redovisas under rubriken Våra nationella 

intressen. Det första målet anges som ett fundamentalt mål: ”Att tillgodose 

invånarnas trygghet, säkerhet och hälsa” (s. 14). Detta mål avser både personlig 

och funktionell säkerhet, där det anges att det ska utgå från ett brett perspektiv på 

hot och risker samt de mest centrala samhällsfunktionerna är de som uppfyller 

grundläggande mänskliga behov, vilket anges som nästa mål. Det andra målet är 

alltså: ”Att säkra försörjning och skydd av samhällsviktiga funktioner” (s. 14). 

Häri ingår mat, vatten, sjukvård och där sektorer som energi och transporter är 

essentiella för försörjningen av andra funktioner. Det tredje delmålet är: ”Att 

upprätthålla grundläggande värden: demokrati: rättsstat, mänskliga fri- och 

rättigheter” (s. 14). Det som ingår är jämlikhet, jämställdhet, yttrandefrihet, 

demonstrationsfrihet, fria medier, rättssäker rättskipning samt social tillit med 

flera. Det fjärde inrikespolitiska målet är: ”Att under alla omständigheter 

försvara Sveriges frihet, säkerhet och rätt till självbestämmande” (s. 14), vilket 

inbegriper det militära försvaret, krisberedskapen och totalförsvaret. 

Sedan följer tre utrikespolitiska mål. Det första är: ”Att främja stabilitet och 

säkerhet i vårt närområde” (s. 15). Till närområdet räknas de nordiska länderna, 

Östersjöstrandstaterna samt Barents hav och Arktis. Nästa mål är: ”Att samarbete, 

solidaritet och integration inom EU bevaras och stärks” (s. 16). Här önskar man 

att EU fortsätter att lämna avgörande bidrag till fred, demokrati och försoning och 

man ser krig mellan EU-medlemsstater som osannolikt. Det sista målet är: ”Att 

främja en regelbaserad multilateral världsordning” (s. 16). Här är inte oväntat 

FN som utgör navet för den målsättningen, och man anger sex områden som 

prioriterade: Normer och folkrätt; Handel; Klimat; Utvecklingssamarbete; Civilt 

och militärt fredsfrämjande samt Agenda 2030 (s. 16). Agenda 2030 är globala 

mål för att utrota fattigdom och hunger, främja jämställdhet, skydd för planeten 

och naturresurser bland annat.  

Här vill jag komma med två kommentarer direkt. För det första kan man läsa 

målsättningen som att politiken har en förväntning på medborgaren när man 

pratar om försvarsvilja, samlad motståndskraft och där man trycker på att 

krisberedskapen är en angelägenhet för alla. För det andra så anger man under 

målet om att försvara Sverige politikens ansvar för att styra och leda även under 

omfattande påfrestningar i kris och krig, vilket skulle kunna stå som ett eget mål 

tycker jag. (s. 14-15) 

Hot mot vår säkerhet och åtgärder för att möta dem anger mål för åtta 
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identifierade hot. Jag har här valt att bortse från fyra av dem – Terrorism och 

våldsbejakande extremism; Organiserad brottslighet; Hälsohot samt 

Klimatförändringar och dess effekter – då denna uppsats fokuserar på koherensen 

mellan Nationell säkerhetsstrategi och Militärstrategisk doktrin, och då närmast 

medel och metoder som ligger inom ramen för Försvarsmaktens ansvar. Dessa 

fyra nämnda rubriker omnämns som hot även i Militärstrategisk doktrin men trots 

det hanteras de av andra politikområden, och därmed så kommer jag att lämna 

dem utan avseende här. De fyra övriga områdena som nämns ingår helt eller 

delvis i Försvarsmaktens ansvar: Militärt hot; Informations- och cybersäkerhet, 

digitala risker; Hot mot energiförsörjning samt Hot mot transporter och 

infrastruktur. 

Gällande militära hot är målet för det svenska försvaret ”att enskilt och 

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

säkerhet”, och för det civila försvaret är målet att värna civilbefolkningen, 

säkerställa samhällsfunktioner samt bidra till Försvarsmaktens förmåga vid 

krigsfara och krig (s. 17). Inom informations- och cybersäkerhet finns ett mål som 

jag snarare vill kalla ett näringspolitiskt mål: ”Målet för vår it-politik är att 

Sverige skall vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter” (s. 

18), men i ett senare stycke skriver Nationell säkerhetsstrategi: ”It-system med 

hög driftsäkerhet och starkt skydd mot externa attacker är av mycket stor vikt” (s. 

18). Detta får tolkas som ett mål, men en särskild nationell informations- och 

cybersäkerhetsstrategi är dock under framtagande, med syftet att skapa 

förutsättningar för samverkan och kapacitetsutveckling samt skapa en målbild för 

skydd mot sårbarheter inom digitaliseringen (s. 18). 

För hot mot vår energiförsörjning finns inte heller något tydligt mål formulerat, 

utan snarare ett konstaterande: ”Grunden för en hög försörjningstrygghet är ett 

robust energisystem som bygger på en diversifierad energimix, säkra och 

diversifierade transporter och välfungerande energimarknader” (s. 22). Detta för 

oss in på hoten mot transporter och infrastruktur där målet för transportsektorn 

formuleras på följande vis: ”Det övergripande målet inom transportområdet är 

att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet” (s. 24). 

Något infrastrukturmål är inte tydligt formulerat men: ”Robusthet och utbytbarhet 

avseende kritisk infrastruktur och samhällsviktiga transporter måste säkerställas” 

(s. 24). 

Medel Vilka medel för att genomföra målen finns då till hands? Det är tydligt genom 

hela Nationell säkerhetsstrategi att man vill bygga säkerhet på ett gemensamt 

ansvar: ”Den stora bredd av påfrestningar som vi kan ställas inför måste mötas 

med alla de instrument vi har till vårt förfogande.” (s. 6). Regeringen betonar 

indirekt att vi är ett samhälle och vi har alla ett ansvar för dess funktionalitet 

oavsett om vi är en offentlig eller privat aktör, vilket framgår tydligt i detta 

stycke:   

”Alla aktörer i samhället har gemensamt, och även inom sina respektive 

områden, ett stort ansvar för beredskap och säkerhet. Offentliga aktörer har ett 

utpekat ansvar för Sveriges säkerhet. Även näringslivet är en central aktör 
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eftersom en stor del av de resurser som är avgörande för samhällets 

funktionalitet är i privat ägo eller drift … Ytterst är Sveriges säkerhet beroende 

av varje invånares vilja och förmåga att ta ansvar för sin egen och vårt 

samhälles trygghet och beredskap” (s. 8) 

Nationell säkerhetsstrategi refererar ofta till Sveriges plats och roll i det 

internationella systemet genom globalisering och samarbeten. De medel som 

avses nyttjas internationellt är FN och EU givetvis men även sådana 

organisationer som Arktiska rådet, Barentsrådet och Östersjöstaternas råd nämns. 

När det gäller de mer ”hårda” säkerhetsfrågorna så hänvisas det till både EU:s 

och Natos försvarssamarbete vilket framgår i följande citat: ”Vår del av Europa 

ska vara fast förankrad i de europeiska och euroatlantiska samarbetsstrukturerna 

på säkerhetsområdet” (s. 15). Till det tillkommer de olika bilaterala avtal som 

ingåtts de senaste åren, där samarbetet med Finland får inta något av en 

särställning. (s. 10-13) 

Att särskilt notera är att regeringen betonar att när det gäller säkerhetsfrågor inom 

transportsektorn så läggs en stor förhoppning att den globala flödessäkerheten kan 

säkerställas genom de organisationer som bereder regler för luft-, sjö- och 

landsvägstransporter (s. 24). 

För rikets säkerhet och de nationella intressena är de främst utpekade 

myndigheterna förstås det militära och civila försvaret, men även 

kustbevakningen och räddningstjänsten anges tillsammans med rättsväsendets 

myndigheter (s. 14). En aspekt man slås av i läsandet av Nationell 

säkerhetsstrategi är att överhuvudtaget betonas medborgarnas förtroende för 

staten och varandra som avgörande, där medborgarnas oro för organiserad 

kriminalitet tas på lika stort allvar som en väpnad konflikt. 

Vid krigsfara eller krig är det främsta medlet Försvarsmakten och det får anses 

vara allmänt känt att det finns en i princip enig riksdag bakom beslutet att öka 

svensk försvarsförmåga. Till det tillkommer politiska, diplomatiska och 

ekonomiska medel som tillsammans med försvarsunderrättelser och psykologiskt 

försvar ska svara för dels att hot inte kommer som en överraskning och dels att 

dessa kan bemötas tidigt. Som särskilt utpekade medel anges militära förmågor i 

form av stridsflyg och på undervattensområdet vilket kopplas till behovet att 

bibehålla och utveckla våra industriella och tekniska kompetenser, vilket återigen 

låter mer som näringspolitik än säkerhetsstrategi (s. 17-18).  

En arena som framställs som nog så verklig är cyberarenan. Sverige måste ha en 

robust cyberförsvarsförmåga då samhället i stort sett i sin helhet är it-beroende. 

Även här betonas allas delaktighet genom uppmaningen att ta del av, ha ansvar 

för och känna tillit till denna arena, och särskilt skyddsvärda verksamheter ska 

följa säkerhetsskyddslagstiftningen. (s. 18-20) 

Det offentliga arbetet med säkerhetsstrategiska faktorer börjar med 

Regeringskansliet där regeringen har inrättat både ett säkerhetspolitiskt råd (s. 3) 

och en krisorganisation med inrikesministern som ansvarig för samhällets 

krisberedskap. Inom utrikesförvaltningen finns det också en kris- och konsulär 
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organisation. Alla departement har nu en uppgift att bereda initiativ inom 

respektive ansvarsområde. Centrala, regionala och lokala myndigheter förväntas 

delta aktivt tillsammans med näringsliv och samhälle i det säkerhetsstrategiska 

arbetet. Nationell säkerhetsstrategi påpekar särskilt vikten av offentligt-privat 

samverkan (OPS) då det konstateras att det ur ett beredskapsperspektiv finns 

utmaningar då förutom myndigheter har tillkommit en mängd statliga affärsbolag 

och privata aktörer som har viktiga uppgifter. (s. 23-26) 

Metod 

 

Hur ska man då gå tillväga? 

”Vi ska försvara och främja vår demokrati och vår rättsstat och vidmakthålla 

respekt för varje invånares fri- och rättigheter, mot alla inre och yttre aktörer 

som kan vilja undergräva dem.” (s. 6). Bredden på nutidens hot måste mötas med 

en lika stor bredd från statens och samhällets sida, med den samlade förmågan 

måste stärkas. Den första försvarslinjen bygger på diplomati och 

utvecklingsarbete för att förebygga konflikter och värna freden. (s. 6) 

Militära hot ska Försvarsmakten hantera ”genom att hävda Sveriges suveränitet, 

värna suveräna rättigheter och nationella intressen” (s. 17). Vidare ska det 

förebygga och hantera konflikter, försvara mot incidenter och väpnat angrepp 

samt skydda samhället och dess funktionalitet med stöd till civila myndigheter (s. 

17). Dessa hot avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med andra länder genom 

fördjupade multi- och bilaterala samarbeten på försvars- och säkerhetsområdet, 

och Sverige ska både kunna ge och ta emot civilt och militärt stöd utifrån (s. 17). 

För att synligt förstärka sina argument sägs följande: ”Deltagandet i insatser är 

ett sätt att visa solidaritet och fördjupa samarbetet med länder och 

organisationer som är viktiga för säkerheten i vårt närområde” (s. 18). 

Förväntningen är på ett EU som uppträder enigt och starkt med en principfast och 

handlingskraftig utrikespolitik vilket ska bidra även till vår egen säkerhet (s. 16). 

Nationell säkerhetsstrategi upprepar också den svenska unilaterala 

solidaritetsförklaringen:  

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

skulle drabba ett annat EU-medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att 

dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas” (s. 17) 

Det är alltså en metod som bygger på förväntning samt både frånvaro av 

planering och förberedelser. Spännande, sa Bull! 

En sammanhållen totalförsvarsplanering måste komma till stånd samtidigt som 

statliga myndigheter måste ta ett steg framåt när det gäller planering för höjd 

beredskap samt förmågan att prioritera, samordna och fördela resurser på central 

och regional nivå, så att en återuppbyggnad av civilförsvaret kan ske (s. 17). En 

förutsättning för detta är att samordningen och samverkan mellan myndigheter 

och relevanta aktörer utvecklas så att sårbarheter hanteras. En sådan är till 

exempel att myndigheterna ska kunna identifiera, möta och neutralisera 

påverkans- och propagandakampanjer (s. 18). Under rubriken Hot mot 

transporter och infrastruktur står följande: ”Samverkan mellan privat och 

offentlig sektor behöver kartläggas och lämpliga åtgärder vidtas, inte minst mot 
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bakgrund av återuppbyggnaden av det civila försvaret.” (s. 24). Även om det är 

skrivet under ovan nämnda rubrik kan man nog med säkerhet säga att det gäller 

för alla sektorer där liknade utmaningar finns. 

Åtgärder för säkerhet på informations- och cyberområdet ska ske genom ett 

fortlöpande arbete för att minska sårbarheter genom en förbättrad förmåga att 

förebygga, identifiera och hantera it-hot och -attacker inom alla samhällsviktiga 

funktioner. För det krävs en utvecklad samordning och samverkan mellan 

myndigheter och andra aktörer, inte minst genom internationellt samarbete. (s. 

18-20) 

Hot mot energiförsörjningen ska hanteras genom ett minskat beroende av fossila 

bränslen samt genom att stärka försörjningstryggheten. Robusthet ska fås genom 

de funktionskrav som finns på elnätsföretagen att åtgärda bortfall inom 24 timmar 

och samhällsviktiga aktörer ska förbättra både sin kunskap och sin förmåga att 

hantera avbrott, vilket torde tolkas som en förväntning på installation av 

reservkraft där så behövs. Robusthet finns också i det faktum att Sverige är 

integrerat i EU:s energimarknad och har en väl utbyggd elinfrastruktur med 

grannländerna. (s. 22-23) 

Funktionaliteten inom transport och infrastruktur måste säkerställas genom en 

förmåga att hantera realiserade hot och risker med förbättrat skalskydd av vitala 

delar, redundans och användning av ersättningssystem. En viktig komponent för 

detta är ett säkert informations- och kommunikationssystem. I planeringen av 

infrastrukturprojekt ska återigen hot och risker värderas, vilket innebär att vi 

kanske återigen får se byggandet av skyddsrum vid fastighetsuppförande eller 

sprängkammare vid kajbyggen? Mängden av olika offentliga och privata utförare 

inom dessa funktioner ställer krav på samverkan för kartläggning och vidtagande 

av lämpliga åtgärder. (s. 24) 

Miljö Miljön som Sverige existerar och verkar i innebär numera ett behov av att kunna 

mer än att hävda territoriell integritet och försvara sig mot väpnat angrepp som 

redovisats tidigare: ”Sverige är mer beroende av omvärlden än någonsin 

tidigare” (s. 5). Utvecklingen i Sverige är så tätt förbunden med omvärlden att 

fred och säkerhet måste byggas med andra. Hot utgår numera inte bara från 

nationalstater utan från helt nya aktörer, med eller utan stöd av en stat. Hoten är 

mer komplexa och förändras fortare. Idag handlar det inte så mycket om att 

ockupera landet som utmaningar mot våra grundläggande värden och sätt att leva. 

(s. 5) 

Sverige har en hög standard men vi är beroende av en kontinuerlig försörjning på 

de flesta områden: energi, livsmedel, teknik och så vidare. ”Den moderna 

tekniken är samtidigt nödvändig för den fortsatta utvecklingen av vårt välstånd” 

(s. 8), men ”Digitaliseringen ger dock också antagonistiska aktörer möjlighet att 

sprida budskap som utmanar våra grundläggande värden och samhällets 

säkerhet.” (s. 8). Vi präglas dessutom i större utsträckning av en mångfald som är 

en tillgång men på samma sätt skapar miljöer och sårbarheter med allt från social 

oro till extremism om inte integration främjas och sociala spänningar minskas. 
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Alla dessa hot kan antingen uppstå långsamt eller också mycket snabbt. (s. 8-9) 

Internationellt präglas världen av globalisering och integrering på många 

områden – kulturellt, politiskt och ekonomiskt. Den bipolära värld som fanns 

under kalla kriget har ersatts av en multipolär värld. Det har dessutom skett en 

förskjutning från axeln Nordamerika-Europa till Asien och då främst Kina och 

Indien, men även länder i Afrika och Sydamerika framträder mer och mer. (s. 10) 

Utmaningar som EU står inför innefattar bland annat hög arbetslöshet, 

nationalistiska tendenser inom olika medlemsstater samt instabilitet i unionens 

grannskap med flyktingströmmar som följd. De båda senare faktorerna 

kommenteras med att säkerhet mellan stater börjar med säkerhet inom stater. 

Östersjöområdet har blivit den främsta konfliktytan mellan Ryssland och Nato, 

och här påpekas särskilt: ”Den militärteknologiska utvecklingen har bidragit till 

att Östersjöregionen nu… utgör en strategisk helhet.” (s. 12). Ryssland pekas ut 

att ha brutit mot den europeiska säkerhetsordningen och anklagas för att försöka 

återskapa tidigare intressesfärer. Vidare kan man ana en oro över rysk militär 

rustning och man konstaterar att Ryssland har använt sig av militärt våld i Syrien, 

vidare skriver Nationell säkerhetsstrategi att ”Ryssland brutit mot avgörande 

delar av den europeiska säkerhetsordningen” (s. 12). Nato har av den 

anledningen ökat sin närvaro i Östersjöregionen, vilket gör att den nu bildar en 

strategisk enhet i vilken Sverige räknas in. Sveriges aktiva åtgärder med 

partnerskap med Finland och Nato ska ses som ett sätt att påverka utvecklingen i 

närområdet. En annan faktor till oro utgörs av det faktum att kärnvapen återigen 

börja få en mer framträdande roll, i både retorik och satsningar på modernisering. 

(s. 10-13) 

 

4.2. Militärstrategisk doktrin 

Syftet med Militärstrategisk doktrin är att inrikta hur militära maktmedel ska användas. Den 

är förklarande och ska ses som en kompass för Försvarsmaktens personal för hur försvaret av 

Sverige ska gå till. Den talar om hur vi de bör tänka, inte vad de bör tänka. Den ersätter den 

tidigare doktrinen som utgavs 2012. (Försvarsmakten, 2016, s. 3-5) 

 

”Sverige ska försvaras” (Försvarsmakten, 2016, s. 6). Tydligare än så kan inte ett mål 

uttryckas, i det här fallet i Militärstrategisk doktrin. Försvarsmakten baserar sin 

militärstrategiska doktrin på fyra ”T”: Tillsammans, Tillgänglighet, Trovärdighet samt 

Tröskel. 

 

Militärstrategisk doktrin är – kanske inte så förvånande för en myndighets tydliggjorda lära – 

ganska metodtung, det vill säga den beskriver väl hur Försvarsmakten ska gå till väga i 

uppfyllandet av sina uppdrag. Efter inledningen som beskriver syfte, målgrupp samt 

uppbyggnad av Militärstrategisk doktrin, börjar den med att förklara vad (säkerhets-) strategi 

och militärstrategi är för något samt ur vilken kultur den är sprungen och vad 

krigföringsförmåga är för något. Därefter följer ett kapitel om innehållet i säkerhetspolitik och 

militärstrategi med hot, miljö, överväganden och den konceptuella utgångspunkten för vår 

försvarsförmåga. Den följs av en mer praktisk metodbeskrivning av hur Försvarsmakten ska 
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gå till väga i försvaret av riket innan Militärstrategisk doktrin till sist redogör för hur 

ledningen av detta ska gå till samt vilket ledarskap som eftersträvas för att uppfylla detta mål. 

Nedanstående tabell är en sammanställning av Militärstrategisk doktrin (Försvarsmakten, 

2016) och samtliga hänvisningar är ur denna. 

 Militärstrategisk doktrin 

Mål Militärstrategisk doktrin anger sin tolkning av en nationell säkerhetsstrategi på 

följande sätt: ”Nationell strategi handlar om att skapa samverkan och 

synergieffekter mellan statens olika maktmedel och mellan det civila och militära, 

att skapa sammanhang och att peka ut en riktning …” (s. 13). Detta ska förstås 

som att man förenar de medel som står till statens förfogande. Det yttersta syftet 

är att: ”värna medborgarna och landets suveränitet, frihet och oberoende” (s. 33). 

Det säkerhetspolitiska målet uttrycks så här: ”Målen för Sveriges säkerhet är att 

värna befolkningens liv och hälsa, att värna samhällets funktionalitet och att 

värna förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, 

rättsäkerhet, jämställdhet och mänskliga fri- och rättigheter” (s. 39). Vill man 

göra det riktigt enkelt kan man säga: ”Sverige ska försvaras” (s. 39). Denna 

mening skrivs tidigt i Militärstrategisk doktrin, som vi såg i introduktionen, och 

upprepas under rubriken Säkerhetspolitisk inriktning, och målet är att: ”förebygga 

krig och framväxten av hot mot svensk, nordisk och europeisk säkerhet” (s. 39).  

Målet för Försvarsmaktens verksamhet formuleras som ett Militärstrategiskt 

koncept: ”Tillsammans med övriga totalförsvaret ska det militära försvaret först 

och främst utgöra en tröskel för den som vill angripa eller utöva påtryckningar 

på Sverige” (s. 6), och på det sättet tydliggöra att angrepp kostar. Målet för 

Försvarsmakten är att: ”vara krigsavhållande i närområdet” (s. 33), genom sin 

krigföringsförmåga. Senare i stycket skriver man målet på detta sätt: 

”Försvarsmakten ska ensam och tillsammans med andra ha robust förmåga att 

hävda territoriell integritet, motstå påtryckningar med militära maktmedel i fred 

och kris” (s. 33). Under fred och kris ska agerandet vara offensivt vilket ska 

signalera vilja och förmåga, för att under krig sträva efter en balans mellan 

offensivt och defensivt agerande syftande till uthållighet. Dessa 

försvarsoperationer syftar vidare till att antingen enskilt undvika att förlora eller 

att tillsammans med andra vinna kriget. (s. 6) 

Medel ”I Sverige är det riksdag och regering som bestämmer övergripande nationella 

strategier utifrån råd från olika företrädare för centrala instanser.” (s. 14). Den 

enda meningen anger politikens strategiska lednings- och lydnadsförhållanden. 

De medel som anges stå till förfogande för staten är sex: diplomatiska, 

ekonomiska, psykologiska, politiska, okonventionella samt militära medel och 

dessa kan användas som en ”palett” (s. 35). Notera skillnaden mellan 

okonventionella och militära medel, med vilket ska förstås att andra än militärer 

kan använda sig av militär materiel eller bedrivas på ett sådant sätt att ingen 

militär styrka kan identifieras, till exempel krig genom ombud, 

underrättelsetjänster som använder sig av cyberangrepp eller användning av 

taktiska ”bärbara” kärnvapen. För att hantera detta skriver man: 

”Det innebär sammantaget att det finns ett stort behov av kunskap och 

underrättelser om utvecklingen. Detta ställer nya krav på försvarsunderrättelser, 
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militär förmåga, beredskapssystem samt analytiska instrument och perspektiv… så 

att dessa hot kan mötas…” (s. 39) 

Ett tydligt identifierat medel handlar om skydd mot långräckviddiga 

precisionsvapen (med kärnvapenförmåga) där Sverige inte har de förmågor som 

krävs, och därför krävs för skydd och förvarning ett strategiskt partnerskap med 

någon välvillig förmågeinnehavare (s. 34).  

Försvarsmaktens uppgifter ska ”kunna lösas enskilt och tillsammans med andra 

myndigheter, länder och organisationer” (s. 40), samt: ”Den solidariska 

säkerhetspolitiken där säkerhet byggs med andra nationer och organisationer 

och där solidaritet med EU och den transatlantiska länken bildar viktiga delar, 

utgör för närvarande den politiska utgångspunkten för svenska militärstrategiska 

överväganden.” (Försvarsmakten, 2016, s. 38). Detta innebär att förberedelser är 

av stor vikt och försvarsplaneringen ska kontinuerligt kartlägga gränsytor och 

samverkansformer med andra aktörer (s. 36), något som underlättas av 

ambitionen att kunna agera militärt i och utanför närområdet (s. 29), samt 

undertecknandet av det så kallade värdlandsavtalet vilket bidrar till förmåga att 

både ge och ta emot militärt stöd samt genomföra övningar (s. 40). ”Natos 

förmåga till större gemensamma operationer bidrar till att utveckla 

Försvarsmaktens operativa förmåga.” (s. 51) anger tydligt vad man förväntar sig 

få ut av samarbetet. 

Totalförsvarstanken är återigen aktuell och Försvarsmakten ”måste verka 

tillsammans med övriga samhället” (s. 45) för att hantera påfrestningar från fred 

till krig. Grunden ska vara samfällda civila och militära krigsförberedelser som 

syftar till ömsesidigt stöd av varandras verksamheter. Militärstrategisk doktrin 

talar om fyra militärstrategiska inriktningar eller metoder: Offensiv, defensiv, 

stabiliserande och stödjande (s. 43-44), vilka jag återkommer till i nästa 

delkapitel. Beroende på om det är kris eller krig så stöds det ena medlet av det 

andra och vice versa (s. 21) – I de två första ser man mer av samhällets stöd till 

Försvarsmakten, men i de två senare mer av det omvända. MSB ska fungera som 

den centrala samverkanspartnern när det gäller civilt försvar, men samverkan sker 

på alla nivåer från central till lokal nivå med olika offentliga och privata aktörer 

(s. 45-46). Den genomgående tanken i Militärstrategisk doktrin är ett av de fyra 

”T:na” – Tillsammans – ska säkerställa samhällets funktionalitet och den politiska 

handlingsfriheten från fred till krig. 

Metod Metoderna är många och skiftande, vilket inte borde överraska i en verksamhet 

som bygger på allt från den enskilde individens mod och handling till samhällets 

kombinerade ansträngning. Överbefälhavaren (ÖB) är militärstrategisk chef och 

regeringens rådgivare i strategiska frågor, och den som för befälet över det 

militära försvaret i krigsförberedelser och operationer (s. 14-15).  

Metodval skiftar beroende på om det är kris eller krig och i båda kan militära 

resurser användas. Det som skiljer är i vilken utsträckning de används. Vid 

krishantering verkar samhällets ordinarie funktioner enligt ansvarsprincipen, men 

kan använda sig av militära resurser för att trygga säkerhet, liv och hotade 

samhällsintressen, medan det vid krigföring innebär att den väpnade striden 
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understöds av övriga samhället (s. 21). Den främsta metoden för Försvarsmakten 

är dock ”att försvara Sverige samt främja svensk säkerhet och svenska intressen 

genom operationer i Sverige och utomlands” (s. 41). Detta ska ske genom att 

möta väpnat angrepp, avvisa kränkningar av svenskt territorium, förebygga och 

hantera konflikter och krig samt med befintlig förmåga kunna lämna stöd till civil 

verksamhet (s. 40-41). 

Några metoder är centrala för militärstrategin och ytterst krigföringsförmågan. 

Inhämtning, bearbetning och analys av underrättelser är viktiga. Dessa i sin tur 

bildar underlag för långsiktig verksamhetsplanering för organisation, personal 

och materiel. Just långsiktighet är centralt då det tar tid att rekrytera och utbilda 

personal, anskaffa och öva på materiel samt att till slut organisera dessa 

komponenter. Två viktiga faktorer vid krigsfara som ÖB har att besluta eller 

framställa hos regeringen om är ökning av rikets beredskapslager samt 

anpassning av grundberedskap. (s. 26-27) 

Det militärstrategiska konceptet utgörs av en metodtrappa som inledningsvis ska 

förebygga krig genom att vara konfliktförebyggande och avskräckande. Om det 

inte fungerar ska man snabbt kunna möta angrepp för att vinna tid och skapa 

handlingsfrihet, för att därefter övergå till försvarsoperationer som antingen syftar 

till att vinna kriget tillsammans med andra, eller att ensamma undvika att förlora. 

(s. 55) 

Vid krigsfara eller krig blir ambitionen avgörande för metodval: ”Ett sådant 

viktigt övervägande är balansen mellan offensivt och defensivt agerande.” (s. 41), 

vilket ska vägas in i ett större övervägande om eskalering eller de-eskalering där 

ett försiktigt eller avvaktande beteende kan ge ett sämre resultat än om man är 

offensiv (s. 32). ”Försvarsmakten bör inte förbruka de militära resurserna så att 

Sverige ställs värnlöst, utan politisk initiativkraft” (s. 42). Här ser vi till del varför 

målet att undvika att förlora ensamt är skrivet som det är. Vid krig eller krigsfara 

balanserar Försvarsmakten mellan metoderna offensiv och defensiv – ”Offensiv 

verksamhet syftar ofta till att nå ett avgörande på egna villkor”, medan ”Defensiv 

verksamhet syftar ofta till att skapa bättre förutsättningar eller att hindar att 

situationen förvärras.” (s. 43). Vid kris bidrar Försvarsmakten till totalförsvaret 

genom antingen stabiliserande eller stödjande verksamhet, där den förra handlar 

om att bidra till ett förbättrat säkerhetsläge genom att ”begränsa irreguljära 

angrepp, subversion, kriminalitet, terrorism samt att möjliggöra humanitära 

insatser” (s. 43). Vid den senare stödjer Försvarsmakten andra myndigheter till 

exempel ”då civila resurser är otillräckliga” (s. 44). Detta totalförsvar ”grundas 

på samfällda civila och militära krigsförberedelser”, där ”Försvarsmaktens 

aktuella operativa planering är ett viktigt underlag för totalförsvarets 

förberedelser” (s. 45). 

En av de viktigaste faktorerna för en framgångsrik säkerhetsstrategi är 

försvarsviljan. Den måste underhållas genom ett engagemang från staten i form 

av ett antal metoder. Subversiv propaganda och psykologisk krigföring ska mötas 

genom att främja kritiskt tänkande. Underrättelse- och säkerhetstjänsten måste 

vara medveten om sådana försök och motverka dessa. Informationstjänsten från 

rikets ledning och totalförsvarsmyndigheter måste vara proaktiv. Till sist måste 
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beslutsfattandet vara beslutsamt och genomförandet effektivt och ändamålsenligt. 

(s. 44-45) 

”Försvarsmakten bidrar med internationella samarbeten och kontakter och 

gemensamma operationer för att främja goda relationer, förebygga konflikter och 

bidra till internationell krishantering” (s. 48). Tillsammans med andra är det som 

ska göra att vi kan vinna kriget som tidigare sagts. Denna internationella 

förankring ska uppnås genom ett antal aktiviteter, så som partnerskap och 

samarbeten, besök, utbyte inom utbildning och stabstjänst, bidrag till 

internationell krishantering och bidrag till olika säkerhetssektorreformer (s. 48-

49): ”Säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra och hot mot fred och 

säkerhet avvärjs i gemenskap och samverkan med andra länder och 

organisationer” (s. 39). Militärstrategisk doktrin skriver även ut den formulering 

som används i regeringsförklaringen med flera: 

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

skulle drabba ett annat EU-medlemsland eller nordiskt land. Sverige förväntar 

att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas” (s. 40) 

Genom detta vill man främja säkerhetsnätverket i Sveriges närområde, där 

”internationell förankring och samarbete ger vår tröskel större tyngd” (s. 51), 

medan det yttre nätverket ska främjas genom ett starkt och effektivt FN, med en 

folkrättsbaserad världsordning (s. 50). 

Handgripligt ska säkerheten hanteras genom en palett av åtgärder. Som vi sett 

ovan är ett offensivt uppträdande att föredra vilket ska ske genom att kränkningar 

av rikets territorium tidigt ska mötas och avvisas. Är angriparen mer målinriktad 

än att bara kränka ska denne tvingas använda vapenmakt för att nyttja eller 

besätta svenskt territorium, för att på så sätt höja tröskeln och därmed kunna 

påvisa folkrättsbrott. Vår vilja att ge och ta emot stöd från utlandet ska inte bara 

kommuniceras utan också övas, och för det ska defensiva åtgärder verkställas för 

att facilitera detta och samtidigt även skydda våra strategiska flöden. 

Underrättelse- och säkerhetstjänsten ska ge tidig förvaring samt identifiera 

påverkansoperationer vilket sedan kan mötas med skydd av information och 

infrastruktur i cyberrymden eller militärstrategisk kommunikation som exempel, 

utöver underlag för att påkalla beredskapshöjningar och andra ökningar av vår 

förmåga. (s. 55-56) 

Miljö Hur beskrivs då miljön som vi har att verka i? Militärstrategisk doktrin förklarar 

varför vi tänker och gör som vi gör i strategiskt avseende:  

”En viktig del i svensk förförståelse om strategi är vår långa tradition av 

neutralitet och alliansfrihet samt viljan till handlingsfrihet. Denna hållning har 

blivit en central del av vår strategiska kultur och identitet, som instinktivt 

påverkar våra ställningstaganden om försvar och säkerhet.” (s. 27) 

Direkt efter konstateras det att förförstålsen av krig påverkas av andra 

världskriget i stor utsträckning vilket i sin tur påverkar många aktörer. Icke desto 

mindre lever vi nu i en annorlunda värld där globaliseringen som fenomen och 

internet som det kanske enskilt viktigaste objektet tagit ifrån statsmakten 
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privilegiet att själv definiera miljön vi verkar i. 

Konsekvenserna av globalisering anges bestå av ett antal aspekter. 

Aktörsdynamiken innebär att stater fortsatt är huvudaktörer men att den 

strategiska tyngden av icke-statliga aktörer ökar, oavsett om de uppstår ur en egen 

process, eller med stöd av stater i syfte att agera front för det ena eller andra 

ändamålet. Vidare har vi de globala flödena som kanske den tydligaste och mest 

bekanta konsekvensen av globalisering, med sina just-in-time-flöden som kan 

påverkas av allt från naturkatastrofer till strejker till krigshandlingar. 

Cyberrymden utvecklas i snabb takt och är i det närmaste gränslös i både 

bokstavlig och bildlig mening, och den är ett ”gränslöst utrymme för att på 

distans genomföra attacker, underrättelsetjänst, påverkan, opinionsbildning och 

propaganda.” (s. 30). Det går inte att dra tydliga gränser mellan ekonomiska, 

kriminella, militära och politiska aktörer. Till sist har vi social dynamik som 

innebär resande eller migration, frivilligt eller ofrivilligt, med konsekvensen att 

politiska eller religiösa konflikter ”sprids med globala folkförflyttningar, vilket är 

ett större samhällsproblem.” (s. 31). Försvarsmakten ska för sin del främja 

integration och gemensamma värden inom organisationen. (s. 30-31) 

Sveriges geografiska läge har återigen fått en aktualitet i och med att vi, 

tillsammans med Finland, är en gränsyta mellan Ryssland och Nato: 

”Förändringar i det säkerhetspolitiska läget med ökad konfrontation mellan 

Ryssland, Nato och EU kan leda tanken till det kalla kriget” (s. 29), men hoten är 

”varken entydiga eller enbart territoriellt fokuserade” (s. 29). Det är främst två 

regioner i vårt närområde som fått ökad betydelse, Östersjön och Arktis (s. 31). 

Den förra genom att både Nato och Ryssland har ”isolerade” territorier att 

försvara: de baltiska staterna respektive Kaliningrad oblast. Möjligheten till 

kontroll av sjö- och luftvägar i området från Gotland har bidragit till den 

säkerhetsstrategiska slutsatsen att Sverige återigen måste ha permanent militär 

närvaro där, vilket vi sett har verkställts från 2017. ”Arktis får ökad strategisk 

betydelse” (s. 31), på grund av den globala uppvärmningen som bidragit till större 

tillgänglighet av de ekonomiska intressen i form av naturtillgångar som finns där.  

Som vi såg i föregående stycke behöver inte hot vara territoriellt fokuserade utan 

en motståndare kan lika väl försöka förneka oss tillträde eller nyttjande av vårt 

eget territorium, i både cyber- och den fysiska världen (s. 29). Ett hot som tyvärr 

åter har aktualiserats är kärnvapenhotet. Turligt nog har inte den farhåga som 

fanns efter Sovjetunionens upplösning att kärnvapen skulle komma på drift och 

hamna i händer på mindre nogräknade grupperingar besannats. I stället är det 

Ryssland självt som åter aktualiserat den strategiska (och taktiska) betydelsen av 

kärnvapen, och det är ett av de få områden där Ryssland är likvärdigt med USA 

och Nato (s. 33). ”Risken för eskalation med kärnvapen formar villkoren för hur 

krigföring med konventionella medel kan operationaliseras” (s. 34), så hotet 

kanske inte ska överdrivas utan vi kommer även fortsättningsvis se 

kärnvapenstater i första hand strategiskt manövrera med dolda, förtäckta eller 

ickemilitära medel för att undvika öppen politisk konfrontation (s. 34). Bruket att 

föra krig genom ombud är inte nytt men har blivit mer diversifierat de senaste 

decennierna, med allt från terroristgrupper till privata militära företag som betalas 

och/eller utrustas av stater. Det stora hotet ligger i att den ”utmanar den 
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traditionella förståelsen av krig och fred” (s. 36) vilket kan skapa osäkerhet och 

därmed påverka politisk och militär beslutsfattning negativt. 

Den politiska miljön påverkas av den solidariska säkerhetspolitiken där säkerhet 

ska byggas tillsammans med andra. Genom medlemskapet i EU är Sverige 

förpliktat att medverka till Europas säkerhet, vars närområde innehåller 

sönderfallande statsbildningar och ideologiskt driven extremism (s. 39), vilket 

blir ett argument för att Sverige ska kunna ge och ta emot civilt och militärt stöd. 

 

Min förhoppning är att denna redovisning har hjälpt läsaren att se huvudbudskapen i 

respektive källtext, och att det tydligt framgår hur jag har brutit ned den. Vi har redan sett 

likalydande ordagranna referat i båda texterna, men utgående från mitt tidigare resonemang 

om äpplen-och-päron ska jag i nästa kapitel se om likheterna är så lika och olikheterna så 

olika. 
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5. ANALYS 

I detta kapitel kommer källtexterna att jämföras i enlighet med analysenheterna. Under 

respektive rubrik har jag strävat efter en tematisk sammanställning utan att följa någon given 

struktur. I de fall källtexterna talar om exklusiva teman redovisar jag dem som just 

behandlade enbart i den ena texten. 

5.1. Mål 

Som vi såg i Nationell säkerhetsstrategi så är den övergripande nationella säkerhetsstrategin 

numera: ”Målet för vår säkerhet är att värna befolkningens liv och hälsa, liksom samhällets 

funktionalitet, samt förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.” med ett tillägg lite längre ned: ”ledande 

kraft för jämställdhet och kvinnors fulla medverkan i alla strävanden att främja fred och 

säkerhet.” (Regeringskansliet, 2017, s. 6). Denna mening återkommer nästan ordagrant i 

Militärstrategisk doktrin: ”Målen för Sveriges säkerhet är att värna befolkningens liv och 

hälsa, att värna samhällets funktionalitet och att värna förmågan att upprätthålla 

grundläggande värden som demokrati, rättsäkerhet, jämställdhet och mänskliga fri- och 

rättigheter” (Försvarsmakten, 2016, s. 39), där den enda reella skillnaden är det tillagda ordet 

”jämställdhet”. Det som saknas i Militärstrategisk doktrin är betoningen på kvinnors fulla 

medverkan i arbetet för fred och säkerhet, men med en generös tolkning kan det tillagda ordet 

”jämställdhet” räknas dit. Av det vi sett kan vi med fog hävda att Försvarsmakten har förstått 

det säkerhetsstrategiska målet. 

I Nationell säkerhetsstrategi under rubriken Våra nationella intressen kunde vi finna det 

militärstrategiska målet för Försvarsmakten: ”Att under alla omständigheter försvara Sveriges 

frihet, säkerhet och rätt till självbestämmande” (Regeringskansliet, 2017, s. 14). Motsvarande 

finner vi i Militärstrategisk doktrin under rubriken Militärstrategiskt koncept, där det står 

högst upp under rubriken ”Sverige ska försvaras” (2016, s. 6). Läser man hela konceptet är 

det en blandning av mål, medel, metod och miljö. Koncept betyder enligt Bonniers svenska 

ordbok grundtanke eller bärande idé. Är då ”Sverige ska försvaras” ett mål? Jag tycker det 

och till stöd för min åsikt hävdar jag att budskapet dels är manifest enligt definitionen vi 

finner i Metodpraktikan (Esaiasson et al, 2012, s. 221), dels i enlighet med den hänvisning 

som Esaiasson et al. gör till Karl Poppers angående att en text ska tolkas generöst (2012, s. 

223). Därför kommer jag fram till den enda rimliga slutsatsen att det råder koherens mellan 

regeringen och Försvarsmakten vad avser det militärstrategiska målet: Sveriges frihet ska 

under alla omständigheter försvaras! 

”Tillsammans” var ett ledord för Försvarsmaktens utveckling och verksamhet som 

redovisades i kapitel 4 ovan. I Militärstrategisk doktrin fann vi skrivningen: ”Försvarsmakten 

ska ensam och tillsammans med andra ha robust förmåga att hävda territoriell integritet, 

motstå påtryckningar med militära maktmedel i fred och kris” (2016, s. 33). Detta 

”tillsammans” ska förstås som dels tillsammans med övriga totalförsvaret (Försvarsmakten, 

2016, s. 6), dels med internationella aktörer, vilket framgår i följande: ”Vid väpnat angrepp, 

krig, ska Försvarsmakten… kunna övergå till gemensamma operationer tillsammans med 

andra stater och organisationer.” (Försvarsmakten, 2016, s. 6). En motsvarande formulering 

finns även i Nationell säkerhetsstrategi: ”att enskilt och tillsammans med andra, inom och 

utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet” (2017, s. 17). Omedelbart ser vi 

därför, om inte ordagranna, så åtminstone likalydande formuleringar vilket återigen påvisar 

enighet om de politiska och militära strategierna. Nationell säkerhetsstrategi går sedan vidare 

och fortsätter att redovisa politiska mål för närområdet: ”Att främja stabilitet och säkerhet i 
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vårt närområde” (2017, s. 15), som främst ska ske genom normbaserat samarbete och 

fördjupad integration. Om detta anger Militärstrategisk doktrin mer direkt att målet för 

Försvarsmakten är att vara krigsavhållande i närområdet genom en trovärdig förmåga till 

väpnad strid (2016, s. 33). Här får man anta att ambitionen ska backa upp regeringens 

samarbetsvilja med lite militär förmåga, för att framstå som mer av en säkerhetsleverantör 

snarare än en -konsument. I övrigt säger inte Militärstrategisk doktrin mer om närområdet 

förutom att man beskriver den militärgeografiska miljön runt Östersjön och Arktis (2016, s. 

31). 

När det gäller Europa och resten av världen såg vi att Militärstrategisk doktrin inte innehöll 

några utvecklade mål om den interaktionen, medan vi fann något mer i Nationell 

säkerhetsstrategi. I den senare stod det följande: ”Att samarbete, solidaritet och integration 

inom EU bevaras och stärks” (2017, s. 16). Vidare skriver regeringen att de vill stärka EU 

som utrikes- och säkerhetspolitisk aktör, vilket innefattar ökad förmåga till civil och militär 

krishantering (2017, s. 16). Det kan inte tolkas på annat sätt än att regeringen ser framför sig 

fortsatt deltagande med militära enheter i övningar och insatser inom EU:s ram. Om detta 

säger inte Militärstrategisk doktrin så mycket mer än: ”säkerhetspolitiken ska… förebygga 

krig och framväxten av hot mot svensk, nordisk och europeisk säkerhet.” (2016, s. 39), vilket 

får tolkas som ett indirekt accepterande av regeringens mål. Regeringen önskar också: ”Att 

främja en regelbaserad multilateral världsordning” (Regeringskansliet, 2017, s. 16) i vilket 

FN är navet. Här kan jag inte låta bli att citera Andrén: 

”För rika och mätta småstater som de nordiska länderna är det naturligt att se fredlig 

förkovran av egna resurser som säkerhetspolitikens främsta mål. Sådana stater har inga 

svårigheter att bli trogna upprätthållare av FN-stadgans mål: fred och säkerhet.” (Andrén, 

2002, s. 22) 

Detta kan förklara varför Sverige är en sådan entusiastisk FN-medlem och sätter ett sådant 

stort hopp till en organisation som ifrågasätts mer och mer. Regeringen står inte ensam i 

denna förhoppning, även Militärstrategisk doktrin skriver följande: ”Sverige har ett stort 

intresse av att underbygga ett starkt och effektivt FN, samt en världsordning med sin grund i 

folkrätten.” (Försvarsmakten, 2016, s. 50). Denna världsordning grundad på folkrätten kräver 

dock sin militära aktivism, något som både Nationell säkerhetsstrategi och Militärstrategisk 

doktrin tydligt anger, där Nationell säkerhetsstrategi skriver att Sverige solidariskt ska bidra 

till internationella och fredsfrämjande insatser inom både FN:s och EU:s ram (2017, s. 16). 

Militärstrategisk doktrin skriver att Försvarsmakten kan bidra till krishantering inom EU eller 

globalt och implementera säkerhetsresolutioner utfärdade av FN, samt att väpnad makt verkar 

bäst tillsammans med andra strategiska medel (Försvarsmakten, 2016, s. 50-51). Men återigen 

kan vi etablera att det råder samstämmighet mellan regeringen och en av dess myndigheter. 

Till sist har vi de hot mot rikets säkerhet som angavs i Nationell säkerhetsstrategi, där jag i 

kapitel 4 valde att bortse från fyra av de totalt åtta som räknades upp. Detta visade sig inte 

vara helt onödigt eller nonchalant, då det visade sig att Militärstrategisk doktrin inte anger 

mål för hanteringen av något av de hot som angavs. Av de fyra hoten som redovisades är det 

bara ett som omnämns flera gånger och det är inom transportsektorn och då i form av hot mot 

förnödenhetsförsörjningen. Här kan vi ana sammanfallande intressen eftersom öppna 

försörjningskanaler innebär dels försörjning av Försvarsmakten med mat, sjukvårdsutrustning 

och -artiklar, drivmedel, vapen och ammunition med mera, men också möjligheter för 

tilltransport av internationell militär hjälp, på militärt språk en infallsport (Försvarsmakten, 

2016, s. 56). I övrigt hänvisar Militärstrategisk doktrin till totalförsvarstanken där regeringen 

samordnar totalförsvaret och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) anges 
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som central samverkanspartner avseende civilt försvar (Försvarsmakten, 2016, s. 45-46). 

Detta innebär att vi här endast finner en indirekt samstämmighet mellan Nationell 

säkerhetsstrategi och Militärstrategisk doktrin. 

5.2. Medel  

Här ska vi jämföra de medel som Nationell säkerhetsstrategi respektive Militärstrategisk 

doktrin anger står eller borde stå till vårt förfogande. 

Regeringen betonar indirekt att vi är ett samhälle och att vi alla har ett ansvar för att värna 

dess säkerhet, vilket vi såg i följande mening: ”Alla aktörer i samhället har gemensamt, och 

även inom sina respektive områden, ett stort ansvar för beredskap och säkerhet.” (2017, s. 8). 

”Alla” ska här tolkas bokstavligt, både offentliga och privata aktörer ända ned till individnivå, 

där tryggandet av rikets säkerhet är ”beroende av varje invånares vilja och förmåga att ta 

ansvar för sin egen och vårt samhälles trygghet och beredskap” (Regeringskansliet, 2017, s. 

8). Lika allomfattande i totalförsvarsbehovet är inte Försvarsmakten som nöjer sig med att 

konstatera att Försvarsmakten ”måste verka tillsammans med övriga samhället” (2016, s, 45). 

I angivelsen ”övriga samhället” finns det inga omedelbara begränsningar i vilka som avses, 

men Försvarsmakten som myndighet har att förhålla sig till den lagstiftning som begränsar 

dess räckvidd och mandat att tillgodogöra sig denna verkan. Det är trots det tillräckligt tydligt 

för att kunna konstatera att Försvarsmakten inser att den ingår i ett system med ett ömsesidigt 

beroende. 

En utmaning som Militärstrategisk doktrin inte tar upp men som är identifierad i Nationell 

säkerhetsstrategi är konsekvenserna för totalförsvaret av privatiseringen av tidigare statliga 

verksamheter, vilket omskrivs sålunda: ”Den övergripande samordningen och styrningen av 

verksamheter inom transportområdet är komplicerad utifrån ett beredskapsperspektiv, 

eftersom det utöver flera myndigheter finns många privata aktörer och statliga bolag som 

också har viktiga uppgifter.” (2017, s. 23). Denna komplikation gäller transportsektorn men 

det finns fler medel där samma förutsättningar råder, till exempel inom it- och telesektorn. 

Där förut staten hade medlen i sin ägo och kontroll krävs idag samverkan och avtal, vilket 

förstås påverkar effektivitet och skyndsamhet i totalförsvarsansträngningar. Här tänker man 

sig dock en metod för att hantera detta vilket vi återkommer till. Att detta inte nämns i 

Militärstrategisk doktrin är anmärkningsvärt med tanke på att Försvarsmakten redan idag har 

ett flertal privata utförare av viktiga tjänster, till exempel personalrestauranger på regementen 

och flottiljer, som måste fungera sömlöst även i kris och krig. I denna fråga är det därför en 

divergens mellan Nationell säkerhetsstrategi och Militärstrategisk doktrin. 

Vilka medel har då politiken till sitt förfogande? Låt oss börja med regeringen där Nationell 

säkerhetsstrategi anger inrättandet av regeringens säkerhetspolitiska råd (2017, s. 3) samt en 

krisorganisation under ledning av inrikesministern med ansvar för samhällets krisberedskap 

och civilt försvar samt en kris- och konsulär organisation i utrikesförvaltningen (2017, s. 26). 

Till det tillkommer alla övriga departement som har uppgift av regeringen att, utgående från 

säkerhetsstrategin, bereda ”relevanta initiativ inom deras respektive ansvarsområden.” 

(Regeringskansliet, 2017, s. 26). Militärstrategisk doktrin slösar inte ord på att reda ut sådana 

uppgifter och ansvarsförhållanden utan konstaterar bara helt kort: ”I Sverige är det riksdag 

och regering som bestämmer övergripande nationella strategier utifrån råd från olika 

företrädare för centrala instanser.” (2016, s. 14), vilket med en generös tolkning torde 

inbegripa nämnda organ.  
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Nationell säkerhetsstrategi anger rättsväsendets myndigheter, militärt och civilt försvar, 

räddnings- och alarmeringstjänst samt kustbevakningen som vitala för rikets säkerhet (2017, 

s. 14). Det militära försvaret är medlet som ska möta ett väpnat angrepp, och tillsammans med 

politiska, diplomatiska och ekonomiska medel samt psykologiskt försvar utgöra en tröskel 

gentemot påtryckningar med militära medel eller till och med ett angrepp, och lite längre ned 

på samma sida lägger man även till försvarunderrättelser (Regeringskansliet, 2017, s. 17). 

Militärstrategisk doktrin å sin sida identifierar sex stycken medel i politikens tjänst: politiska, 

diplomatiska, ekonomiska, psykologiska, okonventionella samt militära medel (2016, s. 35). 

För att tillgodose behovet av kunskap och underrättelser anger man även 

försvarsunderrättelser (Försvarsmakten, 2016, s. 39). Om än inte ordagrant så är man överens 

om vilka medel som står till förfogande. Att särskilt notera i Nationell säkerhetsstrategi är att 

man specifikt nämner tre militära medel som betydelsefulla för rikets försvarsförmåga, 

nämligen försvarsunderrättelser, stridsflyg samt förmågor på undervattensområdet 

(Regeringskansliet, 2017, s. 17-18). 

Lite lustigt anges också att man etablerat Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

(Regeringskansliet, 2017, s. 26), men det skedde ju redan 2009 genom sammanslagningen av 

Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar. 

Militärstrategisk doktrin pekar ut MSB som Försvarsmaktens samverkanspartner vad avser 

civilt försvar (Försvarsmakten, 2016, s. 45-46), men samverkan ska även ske på alla nivåer 

med regionala och lokala myndigheter och aktörer (2016, s. 46). Nationell säkerhetsstrategi 

anger att även regeringen förväntar sig att samverkan och aktivt deltagande sker från central 

ner till lokal nivå inom det säkerhetsstrategiska området (2017, s. 26). Ur Försvarsmaktens 

synvinkel är det också skillnad vem som stödjer vem beroende på om det är kris eller krig 

(Försvarsmakten, 2016, s. 21), något som Nationell säkerhetsstrategi inte berör alls.  

En återkommande aktör som nämns i Nationell säkerhetsstrategi men inte i Militärstrategisk 

doktrin är näringslivet. Näringslivet omnämns i tre sammanhang: som globala aktörer 

beroende av en internationell marknad, som producenter av samhällskritisk teknologi samt 

som leverantörer av tjänster till samhället (Regeringskansliet, 2017, s. 26). Med en generös 

tolkning kan dock näringslivet inrymmas i de uppgifter som Försvarsmakten anger att de ska 

lösa ”tillsammans med andra myndigheter, länder och organisationer” (Försvarsmakten, 

2016, s. 40), även om jag misstänker att författarna i första hand tänkte på internationella 

organisationer. Detta för oss dock in på de sista medlen som tas upp i strategierna. 

”[FN] är navet i den multilaterala världsordningen” samt ”Ett enigt och starkt EU, som för 

en principfast och handlingskraftig utrikespolitik, är viktig också för Sveriges säkerhet.” 

(Regeringskansliet, 2017, s. 16) anger vilka multilaterala organisationer som regeringen avser 

använda som medel, men även OSSE, Arktiska rådet, Barentsrådet och Östersjöstaternas råd 

räknas upp (2017, s. 15). Till det tillkommer de fördjupade bilaterala samarbeten man vill ha 

med Danmark, Finland, Norge, Polen, Storbritannien, Tyskland och USA (2017, s. 12). 

Regeringen är heller inte främmande för att både äta kakan och ha den kvar:  

”Sveriges militära alliansfrihet tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra 

Europa. Samtidigt fördjupas våra försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Partnerskapet 

med Nato är viktigt för vår säkerhet och för vår militära förmåga.” (Regeringskansliet, 2017, 

s. 16) 

Dessa medel omfamnas även av Försvarsmakten som vi såg i föregående kapitel: ”Den 

solidariska säkerhetspolitiken där säkerhet byggs med andra nationer och organisationer och 

där solidaritet med EU och den transatlantiska länken bildar viktiga delar, utgör för 
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närvarande den politiska utgångspunkten för svenska militärstrategiska överväganden.” 

(Försvarsmakten, 2016, s. 38). Den uppmärksamme läsaren noterar förstås ”för närvarande” 

vilket inte är något som regeringen skriver. En utvecklad operativ förmåga är det som 

Försvarsmakten förväntar sig få ut från Nato som vi såg i föregående kapitel (Försvarsmakten, 

2016, s. 51). 

Ett medel som Militärstrategisk doktrin anger som ett behov är skydd mot långräckviddiga 

precisionsvapen (med kärnvapenförmåga) där Sverige inte har de förmågor som krävs, och 

därför krävs för skydd och förvarning ett strategiskt partnerskap med någon välvillig 

förmågeinnehavare (2016, s. 34). Regeringen erkänner denna ”mer framträdande roll som 

kärnvapen är på väg att åter få, även i norra Europa.” (Regeringskansliet, 2017, s. 13). Deras 

medel är dock häva ”det dödläge som länge präglat det multilaterala samarbetet för 

kärnvapennedrustning” (2017, s. 13). Häri kan nog anas en tydlig uppdelning i de synsätt som 

inom utrikes- och säkerhetspolitik brukar etiketteras som antingen ”realist” eller ”liberal”.  

Som vi har sett råder det överensstämmelse mellan Nationell säkerhetsstrategi och 

Militärstrategisk doktrin även när det gäller vilka medel som finns att tillgå. Regeringen är 

något mer detaljerad med vilka eller vad som avses än vad Försvarsmakten är. Två tydliga 

medel är återkommande i Nationell säkerhetsstrategi, och det är först betoningen på att det är 

hela samhällets ansvar ned till enskild invånare att bidra till säkerhetsstrategins praktiska 

genomförande, och därefter förväntningarna på internationella organisationer samt de bi- och 

multilaterala avtalen att svara på Sveriges ensidigt ställda ”solidariska säkerhetspolitik”. 

5.3. Metod  

Efter att ha behandlat Sveriges mål och medel är det nu dags att titta på val av metoder för att 

lösa säkerhets- och militärstrategiska utmaningar.  

Regeringens första metod är att försvara demokratin och rättstaten och vidmakthålla respekten 

för invånarnas fri- och rättigheter (Regeringskansliet, 2017, s. 6). Den främsta försvarslinjen 

är utrikespolitiken som ska bidra till det med diplomati och utvecklingssamarbete 

(Regeringskansliet, 2017, s. 6).  Vid direkta militära hot anger Nationell säkerhetsstrategi att 

Försvarsmakten hanterar dessa ”genom att hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna 

rättigheter och nationella intressen” (2017, s. 17), följt av några av de uppgifter som framgår 

enligt Förordning med instruktion för Försvarsmakten. Försvarsmaktens metod är att försvara 

Sverige, främja svensk säkerhet och svenska intressen genom operationer hemma och 

utomlands, samt agera enligt Försvarsmaktens uppgifter i enlighet med förordningen 

(Försvarsmakten, 2016, s. 40-41). Om diplomati som metod säger Militärstrategisk doktrin 

intet och inte heller säger den något direkt om utvecklingssamarbete. Dock kan sägas att det 

numera är praxis att svenska internationella insatser stödjer – eller genomför själva med stöd 

av – biståndsarbete, som till del syftar till ett högre biståndssyfte men även mer krasst bidrar 

till en mjuk form av självskydd, genom att skapa en positiv bild i lokalsamhället. 

Sammantaget kan sägas att det råder enighet om dessa metoder till rikets försvar. 

Som vi såg anger Nationell säkerhetsstrategi att Sverige och Försvarsmakten ska kunna ge 

och ta emot civilt och militärt stöd (2017, s. 17), samt att ”Deltagande i insatser är ett sätt att 

visa solidaritet och fördjupa samarbetet med länder och organisationer som är viktiga för 

säkerheten i vårt närområde” (2017, s. 18). Även detta kvitterar Militärstrategisk doktrin 

genom att bidra till kontakter, internationella samarbeten och gemensamma operationer för att 

främja relationer, bidra till krishantering och förebygga konflikter (2016, s. 48), samt kunna 

”ge och ta emot civilt och militärt stöd.” (2016, s.40). För att ytterligare förtydliga sin 
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samstämmighet återger både Nationell säkerhetsstrategi och Militärstrategisk doktrin den 

unilaterala solidaritetsförklaringen. 

Nationell säkerhetsstrategi fastställer att den samlade totalförsvarsförmågan ska öka genom 

igångsättandet av en sammanhållen totalförsvarsplanering, samt att myndigheterna måste 

prioritera, samordna och fördela resurser så att återuppbyggnaden av totalförsvaret kan börja 

(2017, s. 17). Som vi såg i föregående kapitel säger Militärstrategisk doktrin inte så mycket 

om detta annat än att det krävs samfällda civila och militära förberedelser som ska stödjas av 

Försvarsmaktens operativa planering. I båda källtexterna kan man ana en avvaktande hållning, 

vilket i Militärstrategisk doktrins fall inte är så konstigt då den gavs ut 2016, bara ett år efter 

försvarsbeslutet 2015 där man väckte liv i totalförsvarstanken igen. Som framgick tidigare 

gavs Nationell säkerhetsstrategi ut den 8 januari 2017 och dagen efter beslutade 

försvarsminister Peter Hultqvist att ge försvarsberedningen i uppdrag att utreda framtiden för 

totalförsvaret. Försvarsberedningen publicerade sin rapport Motståndskraft (Ds 2017:66) den 

20 december samma år, där den föreslår inriktning av totalförsvaret och utformning av det 

civila försvaret 2021-2025. Troligt är det så att Nationell säkerhetsstrategi inte har velat 

föregå rapporten för mycket och därmed inte varit alltför detaljerad i metodbeskrivningar och 

ansvar. Det råder i alla fall samstämmighet om betydelsen av ett (ny-)utvecklat totalförsvar, 

där syftet för Försvarsmakten är: ”Totalförsvarstanken ger ordning och struktur som 

underbygger vår handlingsfrihet” (Försvarsmakten, 2016, s. 47), och det är nog något 

liknande Nationell säkerhetsstrategi tänker på när den säger: ”en återuppbyggnad av det 

civila försvaret är ömsesidigt förstärkande.” (2017, s. 17). 

Militärstrategisk doktrin ägnar försvarsvilja lite uppmärksamhet, och här kan nog en och 

annan läsare tycka att försvarsvilja är ett medel och inte en metod som jag har placerat det i. 

Mitt motiv är två citat ur Militärstrategisk doktrin som säger att man inte kan ”ta försvarsvilja 

för givet” samt att den ”visar sig i form av engagemang för vårt försvar” (2016, s. 44). 

Försvarsvilja är alltså något man måste jobba med varje dag, inom politiken, militären liksom 

samhället i övrigt. Har man däremot en stark försvarsvilja då har man också ett kraftfullt 

medel till sitt förfogande. Ett hot mot försvarsvilja är psykologisk krigföring och i 

Militärstrategisk doktrin såg vi ett antal motåtgärder som främjandet av kritiskt tänkande, ett 

aktivt agerande från underrättelse- och säkerhetstjänsterna, proaktiv informationstjänst samt 

beslutsamhet i militära aktiviteter (2016, s. 45). Nationell säkerhetsstrategi säger i ämnet att 

myndigheter ska kunna identifiera och neutralisera påverkans- och propagandakampanjer, 

samt genom samordning och samverkan mellan myndigheter förebygga och hantera it-hot och 

-attacker inom samhällsviktig verksamhet (2017, s. 18). 

Några av de ämnen som endast berörs i Nationell säkerhetsstrategi är följande: hot mot 

transporter och infrastruktur (även om Militärstrategisk doktrin (2016) på sidan 55 skriver: 

”Defensiva åtgärder ska säkerställa våra strategiska flöden samt vår förmåga att ta emot 

militärt stöd.”), hot mot energiförsörjning samt informations- och kommunikationssystem, där 

en nyckelfaktor är: ”Samverkan mellan privat och offentlig sektor behöver kartläggas och 

lämpliga åtgärder vidtas, inte minst mot bakgrund av återuppbyggnaden av det civila 

försvaret.” (2017, s. 24).  

En metod som bara anges i Militärstrategisk doktrin är: ”En angripare ska tvingas använda 

vapenmakt för att nyttja eller besätta svenskt territorium.” (2016, s. 55). Häri ska förstås 

betydelsen av 300-400 soldater på Gotland eller det (relativt) yttäckande hemvärnet, och inte 

att förglömma flygvapnets och flottans beredskapsförband. De utgör den strategiska 

snubbeltråden (eng. tripwire), som ska tvinga en potentiell motståndare till aggressiva 

åtgärder och därmed förneka denne möjligheten att hävda fredliga avsikter.  
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Även när vi pratar om metod kan vi se att det råder en tämligen starkt koherens mellan 

Nationell säkerhetsstrategi och Militärstrategisk doktrin. Det borde inte förvåna någon då 

Försvarsmakten utgör det enskilt viktigaste medlet när det gäller Sveriges säkerhetsstrategi. 

Samtidigt är Försvarsmakten en av de mest detaljreglerade och ekonomiskt uppföljda 

myndigheterna, som dessutom har att dagligen ta hänsyn till allt från internationella 

konventioner till lagar och förordningar, som inte bara styr krigets lagar utan även 

personalens föräldraledighet. 

5.4. Miljö  

Miljö handlade i det här sammanhanget om dels geografi, dels omvärldspolitiska 

förhållanden. Det är väsentligt för strategin att politisk och militär ledning uppfattar de 

geografiska förutsättningarna samt den säkerhetspolitiska miljön som Sverige verkar i. 

Under rubriken Inledning i Nationell säkerhetsstrategi konstateras av Sverige är mer beroende 

av omvärlden än tidigare, och samtidigt och delvis på grund av detta har det uppstått nya 

aktörer som utgör ett hot mot nationell säkerhet. Dessa är autonoma eller statstödda. 

Militärstrategisk doktrin skriver också att huvudaktörerna fortsatt är stater men nya aktörer, 

självständiga eller statsunderstödda, bidrar till en ”aktörsdynamik” (2016, s. 30). Som vi såg 

gör den också en poäng av att krig genom ombud inte är något nytt, men nytt är till 

exempelvis de privata säkerhetsbolag som genomför verksamhet på uppdrag av stater. Vidare 

framför Nationell säkerhetsstrategi att hoten är mer komplexa och förändras fortare, och att 

idag riktas hoten mot våra grundläggande värden samt – möjligen inspirerat av amerikansk 

retorik – ”vårt sätt att leva” (2017, s. 5), något som får stöd av Militärstrategisk doktrin i där 

hot anges vara ”varken entydiga eller territoriellt fokuserade” (2016, s. 29). Den senare tar 

också upp att både de nya aktörerna och de nya hoten ”utmanar den traditionella förståelsen 

av krig och fred” (Försvarsmakten, 2016, s. 36). 

En annan faktor som det råder enighet om är att hot i mycket större utsträckning än förr även 

finns inom riket. Nationell säkerhetsstrategi skriver mångfalden som en tillgång för vårt 

samhälle men att den också har skapat miljöer och sårbarheter med social oro och extremism 

som konsekvens. Detta återfinner vi även i Militärstrategisk doktrin där man under rubriken 

Social dynamik talar om globala folkförflyttningar som kan föra med sig konflikter och dess 

konsekvenser, vilket blir ett ”större samhällsproblem” (2016, s. 31). 

Dessa diskussioner för båda källtexterna i ett resonemang som utgår från globaliseringen, men 

Nationell säkerhetsstrategi går vidare och talar om att globaliseringen innebär en integrering 

kulturellt, politiskt och ekonomiskt. Den tidigare ordningen under kalla kriget med en bipolär 

värld har inte bara ersatts av en multipolär värld, utan det har även skett ett skifte från 

Nordamerika-Europa mot främst Asien, men även Sydamerika och Afrika, där de snabbast 

växande utmanarna utgörs av Kina och Indien. 

Denna nämnda integrering innefattar även handel och både Nationell säkerhetsstrategi och 

Militärstrategisk doktrin tar upp Sveriges beroende av de globala flödena, och Nationell 

säkerhetsstrategi betonar att många av ”huvudaktörerna inom dessa sektorer idag är privata” 

(2017, s. 8), till exempel livsmedel, läkemedel, informationsteknik och energi. Samtliga dessa 

ingår i det som Militärstrategisk doktrin kallar tidskritiska flöden som är ”känsliga för 

störningar och kan med små insatser göras till strategiska medel för påtryckningar.” (2016, s. 

30). Som vi såg tidigare så ingår ju även möjligheten att ge och få militärt och civilt stöd som 

en delmängd i dessa globala flöden. 
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En i sanning gränslös arena är cyberrymden med sin mångfald av it-hot. En intressant 

iakttagelse är att trots möjligheterna till attacker som innebär allt från fysiska (som 

exempelvis stuxnet-attacken) till ekonomiska skador, talar både Nationell säkerhetsstrategi 

och Militärstrategisk doktrin mest om hotet från propaganda, påverkan, opinionsbildning och 

underrättelseinhämtning genom den informationsteknologiska infrastrukturen. I 

Försvarsmaktens fall kan det vara så att det som oroar mest är en sviktande försvarsvilja, som 

vi såg när vi redovisade dess syn på metod, och när det gäller politiken kan det kanske vara 

ren självbevarelsedrift att inte riskera att förlora ett riksdagsval som manipulerats av 

främmande makt, och Nationell säkerhetsstrategi skriver ”Förtroendet för myndigheter och 

för medier måste värnas” (2017, s. 8). Men som regeringen säger: ”Den moderna tekniken är 

samtidigt nödvändig för den fortsatta utvecklingen av vårt välstånd” (Regeringskansliet, 

2017, s. 8). 

Vårt medlemskap i EU innebär att EU:s problem även är våra problem och Nationell 

säkerhetsstrategi anger att några utmaningar för unionen är hög arbetslöshet, nationalistiska 

tendenser samt instabiliteten hos några av våra grannar, med flyktingströmmar som följd. 

Militärstrategisk doktrin konstaterar också att närområdet består av sönderfallande 

statsbildningar och ideologiskt driven extremism. I övrigt hänvisar den till att vårt 

medlemskap i EU förpliktar oss att medverka till Europas säkerhet. Därmed kan man säga att 

enigheten är total vad gäller tolkningen av EU:s problem. 

Det enda kvantitativa jag gjort i denna uppsats är att räkna på förekomsten av orden 

”Ryssland” och ”ryska” i respektive dokument, där resultat för Nationell säkerhetsstrategi är 

11 gånger och Militärstrategisk doktrin är 9 gånger. Dock är det en skillnad i vilket 

sammanhang det nämns. Nationell säkerhetsstrategi talar om rysk aggression mot Ukraina, 

Krim, Syrien och brist i respekt för säkerhetsordningen i Europa och hur denna, tillsammans 

med upprustning, har bidragit till en försämrad säkerhetssituation. Militärstrategisk doktrin å 

andra sidan redogör mer för den militärgeografiska placeringen av Ryssland, som granne till 

Finland och baltstaterna, strandägare i Arktis, intressen i Finska viken samt Sveriges läge 

(delvis) mitt emellan Nato och Ryssland. Exakt vad detta indikerar är svårt att tolka, men en 

möjlig förklaring är att Försvarsmakten inte vill bidra till någon aggressiv retorik, medan 

regeringen å sin sida vill påvisa opålitligheten i ryskt beteende för att motivera 

sanktionsåtgärder, reducerade diplomatiska interaktioner samt (detta är mycket spekulativt) 

visa sig som en lojal partner i den transatlantiska länken. 

Oavsett vilket redogör Nationell säkerhetsstrategi för hur Östersjön har blivit den främsta 

friktionsytan mellan Nato och Ryssland, där den förra har på grund av Rysslands agerande har 

ökat sin militära närvaro, vilket gör hela Östersjön till en strategisk helhet. Militärstrategisk 

doktrin drar den militärstrategiska slutsatsen att då Ryssland har ett isolerat territorium i 

Kaliningrad att försvara och Nato har de (relativt) isolerade territorierna i form av baltstaterna 

att försvara så har kontrollen över sjö- och luftfarten i Östersjöområdet blivit viktig, vilket 

innebär att Gotland kan få en operativ betydelse. Det är i mina ögon en grov underdrift. 

Indirekt kan man i alla fall uttyda att både Nationell säkerhetsstrategi och Militärstrategisk 

doktrin ser framför sig en ökad närvaro av Sveriges väpnade styrkor i Östersjöområdet. Detta 

underlättas av närheten till Finland. Som vi såg i Nationell säkerhetsstrategi anges samarbetet 

med Finland och Nato som en metod att påverka utvecklingen i Östersjön. Militärstrategisk 

doktrin säger inget specifikt om det svensk-finska samarbetet, utan nämner bara de avtal som 

finns mellan Sverige och EU, USA, Nato och de nordiska länderna (Försvarsmakten, 2016, s. 

48). 
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Till sist kärnvapen. Nationell säkerhetsstrategi nämner sin oro över att kärnvapen återigen 

börjar få en framträdande roll i både retorik och modernisering av dessa resurser. Detta 

kvitteras av Militärstrategisk doktrin som också nämner att Ryssland aktualiserat ämnet 

taktiska och strategiska kärnvapen. Detta troligen på grund av att det är i princip det enda 

område där Ryssland är likvärdigt med USA och Nato. Vi inom Försvarsmakten har alltid 

varit medvetna om Rysslands ganska odramatiska förhållande till taktiska kärnvapen där deras 

syn är att det bara är en stor bomb, som vilken bomb som helst. Militärstrategisk doktrin 

påpekar dock följande:  

”Risken för eskalation med kärnvapen formar villkoren för hur krigföring med konventionella 

medel kan operationaliseras. Strategisk manövrering med företrädelsevis dolda, förtäckta och 

ickemilitära medel förblir huvudmedel i konfrontation mellan kärnvapenmakter… för att kunna 

agera offensivt utan direkt politisk konfrontation.” (Försvarsmakten, 2016, s. 34) 

Detta får ses som Försvarsmaktens försök att mildra oron för detta hot, medan Nationell 

säkerhetsstrategi mer betonar att det ligger i Sveriges intresse att häva det dödläge som råder 

avseende kärnvapennedrustning. Vi kan hursomhelst bekräfta att detta är ett hot som har 

noterats hos både politiken och försvarsmakten. 

Redan i detta kapitel har vi kunnat se att likheterna är många och olikheterna få. Ändå finns 

det anledning att fördjupa sig lite i varför det är så. Ett gemensamt identifierat medel kanske 

ändå används med olika metoder. Vi måste också hålla i minnet att källtexterna i grunden har 

två olika syften: Nationell säkerhetsstrategi ska påvisa politisk vilja och handlingskraft, 

medan Militärstrategisk doktrin är en handledande instruktion för Försvarsmaktens personal. 

Så likheter kan ändå ha olika syften. 

6. SLUTSATS 

Uppsatsens övergripande frågeställning var i vilken mån det föreligger överensstämmelse 

mellan Nationell säkerhetsstrategi och Militärstrategisk doktrin. Synbarligen är svaret ja! 

Detta svar är dock avgivet på ett övergripande, generöst tolkat, plan. Som vanligt är det så att 

inget är perfekt och det förekommer också skiljaktigheter mellan källtexterna, och även i delar 

där överensstämmelse råder finns det sublima nyanser som kan leda till kontroverser ifall de 

utsätts för en djupare prövning. För att ge ett lite utförligare svar på uppsatsens frågeställning 

kommer jag diskutera lite djupare utifrån mina analysområden nedan. 

6.1. Överensstämmelse mellan Nationell säkerhetsstrategi och 
Militärstrategisk doktrin 

Målöverensstämmelse är väsentligt då det visar att ledare och underlydande förstår vad som 

ska uppnås. Ett aldrig så litet missförstånd kan leda till att resultatet inte blir det förväntade. 

Inom det militära har vi traditionen att repetera ställda uppgifter för att påvisa att man rätt 

förstått sitt uppdrag, och eventuella missförstånd kan omedelbart korrigeras. Försvarsmakten 

är en myndighet och som sådan underställd regering och riksdag. Då myndigheten har ett 

exklusivt våldsmonopol så kan i värsta fall ett otydligt mål medföra onödiga förluster i liv och 

förstörd egendom. Det är dessutom en offentligt finansierad verksamhet där det finns 

ekonomiska motiv att inte göra fel saker. Vidare måste man hitta en balans mellan samhällets 

säkerhet och invånarnas frihet. Ett land perfekt organiserat för att försvaras skulle se väldigt 

annorlunda ut. Exempelvis skulle bebyggelse kunna vara utspridd över ytan för att minska 

effekter av luftangrepp, invånarnas tillgång till information begränsad och produktionen i 

huvudsak inriktad på att försörja säkerhetsstrukturerna, men Andrén skriver att ”det 



Sida 44 av 50 

 

demokratiska samhällsidealet kräver att säkerhetspolitiken inte utformas så att den skadar de 

värden den är satt att skydda.” (Andrén, 2002, s. 37-38). Ur ett demokratiskt perspektiv är det 

därför inte av oväsentlig betydelse att medborgarna kan se vad de kan förvänta sig och att det 

råder överensstämmelse mellan rikets ledning och dess främsta instrument för målens 

uppfyllande. 

Det övergripande målet för Sveriges säkerhet är att värna befolkningens liv och hälsa, 

samhällets funktionalitet samt upprätthålla grundläggande värden som demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri-/rättigheter. Om detta är man överens, likaså att Sverige ska 

försvaras. Detta ska ske enskilt eller tillsammans med andra, med nationellt stöd från övriga 

samhället och internationellt civilt och militärt stöd. Man är också överens om Sverige 

solidariskt ska bidra till internationella och fredsfrämjande insatser för FN eller EU, med en 

världsordning grundad på folkrätten, vilket i sin tur ska bidra till att stärka dessa båda 

organisationer. Om de strategiska målen råder en närmast total överensstämmelse både vad 

avser begrepp och innehåll. 

Att korrekt identifiera och känna de medel som finns att tillgå är viktigt, i synnerhet om man 

vill kunna använda lösningar i hela spännvidden från mjuka till hårda. Det får ju inte vara så 

som vi såg i uppsatsens inledande citat att utrikesministern inte vet vad försvarsministern 

samtalar med främmande makt om, och i värsta fall skriver på en överenskommelse med. Mål 

och medel bör vara balanserade, annars får man vara synnerligen kreativ i val av metod. Att 

rätt känna sina medel med dess fördelar och nackdelar låter en formulera väl avvägda mål 

samt välja rätt metod. Om politiken och militären båda identifierar och känner dessa medel 

ökar sannolikheten att uppfylla de säkerhetsstrategiska målen. 

Efter den i praktiken genomförda nedläggningen av Totalförsvaret år 2000, som syftade till 

att: ”Våra totalförsvarsresurser kommer att successivt ställas om så att det blir bättre lämpat 

för internationell krishantering” (prop. 1999/2000:30 citerad av Edström och Gyllensporre, 

2014, s. 104), så är det tydligt att nationellt försvar och totalförsvar återigen står i fokus i 

Nationell säkerhetsstrategi och Militärstrategisk doktrin. Båda anger betydelsen av att hela 

samhället, det offentliga såväl som det privata, känner ett ansvar för rikets säkerhet. Nationell 

säkerhetsstrategi går till och med så långt som att peka på varje enskild invånares ansvar. En 

indikator på hur lång vägen tillbaka till ett återupprättat totalförsvar är kan vi se i MSB:s 

rekommendation att envar bör kunna klara sig själv i sju dygn. Vid Totalförsvarets höjdpunkt 

under kalla kriget var samma rekommendation tre dygn. 

De övergripande medel som båda refererar till utgörs av politiska, diplomatiska, ekonomiska, 

psykologiska, militära medel samt försvarsunderrättelser. Ett medel och en aktör i flera av 

dessa nämnda medel är näringslivet. Som vi har sett uttrycker Nationell säkerhetsstrategi en 

viss oro över att medel och funktioner som tidigare var i statens ägo numera kan vara både 

statliga och privata bolag. Problemet med detta är att det behöver skrivas ett avtal för vart och 

ett av dessa för att få tillgång till deras förmågor. Det andra problemet är hur man hanterar de 

bolag med kritiska förmågor som kanske väljer att undandra sig det gemensamma ansvarets 

behov och krav? Något förvånande nämner inte Militärstrategisk doktrin något om detta. Det 

är ett överkomligt problem då det finns både lagstiftning och avtalsmöjligheter för att lösa 

detta, men det kommer ändå att kräva tid och resurser.  

Internationellt är man också överens vilka medel som står till buds: FN, EU, Nato samt ett 

antal fördjupade bilaterala avtal, där avtalen med Finland och USA intar en särställning, utgör 

de arenor där politik och diplomati möter solidariskt deltagande i insatser och övningar. De 

fördjupade bilaterala avtalen beskrivs som syftande till att stärka säkerheten i vår del av 
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Europa. Det som saknas är en beskrivning exakt hur avtalen bidrar till detta 

(Regeringskansliet, 2017, s. 12). Ett avtal om gemensamma övningar med ett land som man 

har fredligt politiskt, diplomatiskt och ekonomiskt utbyte med till vardags betyder ju 

ingenting jämfört med ett avtal om gemensamma försvarsgarantier. Överhuvudtaget är det 

svårt att förstå logiken bakom svensk säkerhetsstrategi. Å ena sidan skriver Nationella 

säkerhetsstrategin att ”Sveriges militära alliansfrihet tjänar oss väl och bidrar till stabilitet 

och säkerhet i norra Europa.” (2017, s. 16), men å andra sidan i meningen efter konstaterar 

man att våra försvars- och säkerhetspolitiska samarabeten förstärks. Jag är inte så säker på att 

alla länder i vårt närområde delar uppfattningen att vår militära alliansfrihet bidrar till 

säkerhet och stabilitet i Östersjöområdet, när vi samtidigt så envist söker militära samarbeten 

med Natoländer och Finland. Detta förstärks också av att det ägnas ett helt stycke åt att 

förklara hur hot mot fred och säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med andra 

länder samt att den svenska unilaterala solidaritetsförklaringen som säger att vi ska komma till 

EU-medlemmars hjälp står fast. Så i Nationella säkerhetsstrategin lyckas regeringen i ett och 

samma dokument utmåla Ryssland som ett hot mot säkerhet och stabilitet, betona svensk 

militär alliansfrihet, trycka på betydelsen av bilaterala militära samarbetsavtal samt uttrycka 

vår vilja att bistå våra grannar om de angrips. Spekulativt tror jag att Ryssland har lite svårt att 

se den röda tråden här och de tycker nog att våra medel är aningen ensidiga för ett alliansfritt 

land. Förklaringen ligger kanske i följande stycke ur Militärstrategisk doktrin:  

”En viktig del i svensk förförståelse om strategi är vår långa tradition av neutralitet och 

alliansfrihet samt viljan till handlingsfrihet. Denna hållning har blivit en central del av vår 

strategiska kultur och identitet, som instinktivt påverkar våra ställningstaganden om försvar 

och säkerhet.” (2016, s. 27) 

Det verkar alltså som om Sverige skulle behöva genomföra en säkerhetsstrategisk 

nollställning för att komma ifrån denna diskrepans mellan tal och praktik, där ömsesidiga 

försvarsgarantier inte längre hänger som en tjurfäktnings-muleta framför handlingsfrihetens 

tjur. Huvudsyftet i denna uppsats är dock att identifiera om det råder koherens mellan politisk 

och militär strategi och båda källtexterna är i huvudsak överens om vilka medel som står till 

förfogande, och man identifierar ungefär likartat de utmaningar olika medel står inför. 

En bra metod kan kompensera bristande medel och ogynnsam miljö. I Westbergs modell står 

den i centrum av mål, medel och miljö och den utgör ”strategins kärna” (Westberg, 2015, s. 

24-25). Sveriges begränsade resurser i främst militärt hänseende ska politiskt kompenseras 

genom att utnyttja politiska, diplomatiska och till del ekonomiska metoder i de ovan 

uppräknade organisationerna samt OSSE, Östersjörådet, Arktiska rådet med flera. Militärt ska 

Sverige delta i insatser, övningar och utbyten internationellt. Det är detta som båda menar när 

de talar om ”tillsammans med andra” och ”i gemenskap”, och som betonas flera gånger i båda 

källtexterna. Nationellt beskriver Militärstrategisk doktrin att Försvarsmakten offensivt ska 

hävda den territoriella integriteten samt visa upp den militära förmågan. Båda källtexterna 

betonar att Sverige både ska kunna ge och ta emot civilt och militärt stöd, när de politiska och 

diplomatiska metoderna inte räcker till. Utbyten, övningar och insatser genomförs dagligen, 

men det återstår att se vad denna praktiska uppvisning av solidaritet får för resultat vid höjd 

beredskap och krig. Att särskilt notera är att båda beskrev vikten av aktiva åtgärder för att 

möta påverkanskampanjer i fred och psykologisk krigföring i krig. Edström och Gyllensporre 

skriver avseende medel att i de senaste decenniernas reduktion av Försvarsmakten så har 

politiken ändå strävat efter att Sverige ska ha militära resurser disponibla att bidra med, men 

att det finns ett behov att kommunicera och förklara för folkopinionen hur resurserna ska 

användas, det vill säga en militärstrategisk metod (2014, s. 277), vilket jag håller med om. Vi 

såg tidigare hur regeringen betonade betydelsen av en militär flyg- och marinindustri för vår 
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försvarsförmåga, vilket låter mer som näringspolitik än strategi. Förmågemässigt anser jag att 

utländskt stöd med stridsflyg kan vara här på några timmar, stöd med fartyg inom något eller 

ett par dygn men stöd med marktrupp tar minst en vecka. Så är det då rätt metod att satsa så 

mycket resurser på flyg och ubåtar när det vi egentligen behöver är markförband som kan 

täcka en större del av vårt avlånga land? Det är en metodbeskrivning jag ser fram emot i 

kommande säkerhetsstrategier. Sammanfattningsvis skulle jag säga att det råder i huvudsak 

överensstämmelse när det gäller metod, men att politiken och militären fokuserar på det de 

kan bäst. 

Miljö i detta sammanhang är både statiskt och flexibelt, fixerat eller påverkbart. Geografin är 

oföränderlig, men gränser, allianser eller hot är det inte. Detta tar både källtexterna upp, och 

båda utgår från den globalisering som världen upplevt sedan kalla kriget. Den innebär också 

nya hot, vad avser aktörer, metoder, platser med mera. Ett hot som båda texterna identifierar 

är inrikes hot, som är en följd av den internationalisering som blir delvis på grund av svensk 

närvaro i konfliktområden, delvis på grund av flyktingströmmar. EU-medlemskapet är en 

orsak till denna internationalisering, och med dess nya ambitioner på det utrikes- och 

säkerhetspolitiska området så innebär det nya hot och krav på svensk förmåga. Östersjön som 

konfliktyta och en skärningspunkt mellan Nato och Ryssland, på ett sätt som påminner om 

kalla kriget, är också gemensamt identifierat. Sverige som störste strandägare vid Östersjön 

har ett stort ansvar, vare sig vi vill eller inte. Det börjar också bli tydligare var vi står, även 

om ingen av texterna nämner det, med våra bilaterala avtal med olika Natoländer och 

värdlandsavtal, men samtidigt frusna militära förbindelser med Ryssland. Intressant är också 

att båda nämner kärnvapen som ett faktiskt hot. Den geografiska faktorn har hanterats med 

bland annat återupprättandet av Gotlands regemente, medan den säkerhetspolitiska miljön har 

hanterats bland annat genom samarbetsavtalen, som länge förekom bara i ord men nu faktiskt 

också i handling. Den strategiska koherensen inom detta analysområde är hur som helst 

slående i begrepp och innehåll. 

En sak som slår en är hur mycket Ryssland omnämns som ett hot eller utmaning i Nationell 

säkerhetsstrategi medan Militärstrategisk doktrin är mer återhållssam. Att Ryssland har 

använt våld i Syrien används för att påvisa att de använder militära medel för att uppnå 

politiska mål, men det är väl fler än Ryssland som agerat på samma sätt (Regeringskansliet, 

2017, s. 12)? Det är lite svårt att tolka om det är en uppmaning till Försvarsmakten att vara på 

sin vakt, ett varningsmeddelande till svenska folket eller ett sätt att visa sig lojal mot 

västländerna, men oavsett så finns risken att det kan övertolkas och därmed höja spänningen 

runt Östersjön och i vårt närområde. Men vi måste också vara medvetna om att Sverige sedan 

Oxenstiernas dagar har självständiga myndigheter. ÖB kan själv iståndsätta de anställda 

delarna av Försvarsmakten och som vi sett i doktrinen så ska vår hållning vara aggressiv, där 

kränkningar ska mötas och avvisas och motståndaren ska tvingas till bruk av vapen för att 

nyttja svenskt territorium. Om detta säger Nationella säkerhetsstrategin intet. Är politiken på 

det klara med att Försvarsmakten i praktiken självständigt kan starta ett krig? Med vår långt 

drivna uppdragstaktik i Försvarsmakten är jag ganska säker på att om ”gröna män” börjar 

dyka upp någonstans på svenskt territorium så finns det en och annan hemvärnsman som inte 

skulle tveka att bruka sitt vapen ifall dessa ”gröna män” inte hörsammar de uppmaningar som 

ges. Så på samma sätt kan man fråga sig om försvarsmaktsledningen är på det klara med att 

”snubbeltråds-strategin” kanske kommer fungera bättre än man tänkt sig? Av dessa 

anledningar är det därför bra om man redan i förväg är överens om strategin. 

Den sammanfattande slutsatsen blir att svaret på uppsatsens fråga är att det i huvudsak råder 

både en begreppslig och innehållsmässig koherens mellan politisk och militär ledning. Något 

annat hade givetvis varit förvånande. Som jag beskrev tidigare är det få politikområden som 
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är så – med all rätt – uppföljda och reglerade som försvaret, men det bidrar till i sin tur en nära 

dialog och samarbete mellan framförallt Försvarsdepartementet och Försvarsmaktens 

Högkvarter som gynnar den samsyn och öppenhet som behövs.  

I detta kapitel har jag presenterat svaret på min övergripande fråga att begreppsligt och 

innehållsmässigt talar politiken och militären om strategi på samma sätt. Regeringen visar 

vilja genom att ge ut en delrapport som ytterligare förstärker det strategiska tänkandet. Detta 

sammantaget bör Försvarsmakten utnyttja för att påtala att vi har en fortsatt lång väg kvar som 

kräver fortsatta beslut och satsningar. Säkerhetsstrategin mår bra av att kommuniceras med 

folket och skattebetalarna och min personliga förhoppning är att Nationella säkerhetsstrategin 

inte stannar vid denna enda publikation utan att vi får se en regelbunden utgivning av en 

sådan, förhoppningsvis då vart femte år, utgiven i en anda av politisk enighet. 

  



Sida 48 av 50 

 

7. FORTSATT UPPFÖLJNING 

I detta kapitel lämnar jag en läsrekommendation för den intresserade, en rekommendation till 

Försvarsmakten samt förslag till vidare forskning. 

7.1. På rätt väg? – Delrapport över genomförandet av Nationella 
säkerhetsstrategin 

Jag vill här rekommendera den som är intresserad att läsa Delrapport över genomförandet av 

Nationella säkerhetsstrategin. Utmaningarna är korrekt identifierade och de åtgärder som 

redovisas påvisar en vilja att ta detta på allvar och göra något åt det. Ändå är det en obekväm 

känsla av att många av åtgärderna är reaktiva och mer har skett av tvång än något annat. Hade 

till exempel en stärkt säkerhetsskyddslagstiftning inriktad mot utkontraktering kommit till 

utan Transportstyrelseskandalen? Hade man diskuterat så kallade geo-staket för lastbilar och 

andra fordon mellan myndigheter, städer och bilbranschföreträdare utan terrordådet på 

Drottninggatan (Regeringskansliet, 2018, s. 23)? Vad ska behöva inträffa nästa gång för att 

staten och samhället ska täppa till en av alla de säkerhetsutmaningar vi har? En förhoppning 

man kan hysa är att Nationell säkerhetsstrategi kanske är början på en aktiv, framsynt 

styrning på det säkerhetstrategiska området, som proaktivt möter framtidens hot samt leder en 

av de viktigaste aktörerna på området, Försvarsmakten, med andra motiv än rent pekuniära.  

7.2. Rekommendationer till Försvarsmakten 

I Nationell säkerhetstrategi framgår ingen prioritering av det skyddsvärda i Sverige. Med 

hänsyn tagen till den ringa volymen bör politiken göras uppmärksam på att Försvarsmakten 

bara kan vara stark i ett eller ett par områden. För att kapitalisera på den uppmärksamhet som 

Försvarsmakten fått de senaste åren bör följande citat tjäna som en hållhake på politiken: ”En 

trovärdig militär förmåga bidrar till fortsatt fredlig utveckling och politisk handlingsfrihet.” 

(Regeringskansliet, 2017, s. 17). Då kanske Försvarsmakten i stället för den efterkommande 

meningen: ”Ytterst ska det militära försvaret kunna möta ett väpnat angrepp.” 

(Regeringskansliet, 2017, s. 17), kan skriva: ”Ytterst ska det militära försvaret kunna möta, 

hejda och slå ett väpnat angrepp”? Jag kan i Nationell säkerhetsstrategi ana en större 

förväntan på vad Försvarsmakten kan leverera än vad som är reellt möjligt, men det öppnar ju 

onekligen upp spelplanen. Det finns nu också en möjlighet att denna diskussion kan föras 

utifrån strategiska tankar och begrepp vilket jag har påvisat med denna uppsats. 

7.3. Förslag till fortsatt forskning 

Jag vill här lämna tre förslag på fenomen som har fått min uppmärksamhet i detta arbete, vilka 

kan var värda att utforska mer. 

För det första skulle jag vara intresserad av att få veta mer om bakgrunden till varför 

politikerna har börjat tala om strategi. Jag välkomnar att så sker då det kan innebära att 

diskussionerna mer handlar om mål och förmågor, snarare än kronor och industristöd. Att 

strategiska resonemang förts tidigare är förvisso sant, men kan man ana en annan mental 

inställning hos politikerna när de använder uttrycket strategi? 

För det andra ser jag fram emot den undersökning som kan bringa klarhet i hur regeringen i 

ett och samma dokument så tydligt kan utmåla Ryssland som ett hot mot säkerhet och 

stabilitet, betona svensk militär alliansfrihet men samtidigt trycka på betydelsen av bilaterala 

militära samarbetsavtal samt återkommande repetera vår vilja att bistå våra grannar om de 
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angrips. Vi lovar alltså att ensidigt komma till andras försvar men vägrar konsekvent 

förberedelser eller garantier för att de ska göra samma sak.  

Till sist är det nog av intresse att fastställa hur pass medveten regering och riksdag är om 

Försvarsmaktens aggressiva och offensiva genomförande av sitt uppdrag, så som jag beskrivit 

tidigare. För ett land som gärna framhåller förhandling som förstahandsval eller en aktör som 

sitter och förbereder sin första förhandlingsframställning kan det nog komma som en 

överraskning om det framkommer att försvarsmakten redan är i strid med ”gröna män” eller 

undervattensfarkoster. Jag vill gärna tro att denna medvetenhet finns men jag har inte hittat 

något i Nationell säkerhetsstrategi som antyder det. 

I detta kapitel har jag lämnat förslag till den intresserade att ta del av regeringens delrapport, 

föreslagit vad Försvarsmakten kan göra och till sist lämnat tre förslag på fortsatt forskning. 
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