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Abstract  
Strategic shock – Impact on Swedish security strategy over ten years. 

Over the course of the past ten years, Russia has used its military means against former Soviet 
states in an effort to achieve its political objectives. The explanations behind this behavior are 
probably several, but NATO’s and EU’s expansion to Russia’s proximity and area of interest 
could very well have played a significant role. The Russian intervention in Georgia in 2008 and 
the annexation of Crimea in 2014 were from a Swedish strategy perspective, both unexpected, 
surprising and led to severe changes in Swedish security strategy, thus by definition being 
strategic shocks. This study aims to analyze if and, in that case how two Russian strategic shocks 
have affected Sweden’s national security strategy over the course of the past decade. Thus, in 
doing so it contributes to an increase in understanding the development of Swedish security 
strategy, its underlying causes, background and relation to Russian geopolitical behavior. This 
knowledge will also help to better understand the current strategy, political security actions in 
general as well as a contribution to future analysis of strategies. 

This case study utilizes a frame of reference based on Jacob Westberg’s model of a strategies 
components, environment, ends, means and ways, to define, analyze and evaluate the security 
strategy in its right context. Through qualitative text analysis, this case study analyzes four 
analysis units consisting of official security strategy and Defense bills by the Swedish 
government. Spanning from 2006 to the last unit, the National security strategy from 2017. To 
enrich the empirical analysis, earlier research on the subject at hand, as well as, reports from 
the Swedish Defense Commission and the Swedish armed forces have been added to the study.   

The study concludes that the two strategic shocks have in fact had a major impact on Swedish 
security strategies over the past decade. Causing a shift from focusing on international 
operations, a solidarity doctrine and a strictly professional armed force mainly used abroad, to 
focusing on Sweden’s immediate vicinity, with a Baltic Sea alliance and a re-establishment of 
a total defense concept. Russia’s intervention in Georgia had a modest impact compared to the 
annexation of Crimea which created a paradigm in Swedish security strategy. It seems like the 
first shock was partly absorbed due to a misbelief of European safety as well as Sweden’s two-
hundred-year long history of peace, mainly due to a neutral- and alliance free policy. As a result, 
the first shock functioned as a catalyst, amplifying the impact of the second strategic shock, 
causing a total turnaround of the Swedish security strategy. Its effects initiated the re-
establishment of a total defense concept, new military means, strengthening of the national 
defense and establishing an increased permanent military presence on Gotland. It also included 
deepening the bi-lateral co-operation with Finland, USA, the other Nordic-Baltic countries as 
well as with NATO. The Swedish security strategy is now being focused to two main courses 
of action. The first, being able to handle a military attack on Swedish soil, the other an alliance 
strategy with mainly Finland and the USA in the Baltic area.  

 

 

Keywords: Grand strategy, security strategy, strategic shock, Sweden, Russia, Georgia, Crimea, 
defense bills. 
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Sammanfattning 
Strategisk chock – Påverkan i svensk säkerhetsstratgi under tio år. 

Under det senaste decenniet har Ryssland nyttjat det militära maktmedlet mot forna sovjetstater 
i syfte att uppnå politiska målsättningar. Skälen till detta är troligtvis flera, där Natos och EUs 
expandering till Rysslands närmaste intressesfär antas utgöra en väsentlig drivkraft. Den ryska 
interveneringen i Georgien år 2008 och annekteringen av Krim i Ukraina år 2014, var ur ett 
svenskt strategiperspektiv oväntade samt överraskande händelser som bidrog till djupgående 
förändringar av den svenska säkerhetsstrategin. Denna undersökning syftar till att analysera om 
och i så fall hur, dessa två ryska strategiska chocker har påverkat svensk säkerhetsstrategi under 
de senaste tio åren. Undersökningen ämnar även ge en ökad förståelse för utformningen av 
svenska säkerhetsstrategier, dess bakgrund, påverkansfaktorer och förhållande till ryskt 
geopolitiskt agerande. Denna kunskap skapar även förutsättningar att bättre förstå den aktuella 
strategin, generella säkerhetspolitiska ageranden likväl som den utgör ett bidrag till analys av 
framtida strategier. 

Denna fallstudie nyttjar en referensram som utgår ifrån Jacob Westbergs modell av strategins 
komponenter, miljö, mål, medel och metod. Genom textanalys studeras fyra analysenheter 
bestående av officiella säkerhetsstrategier och försvarspropositioner. Undersökningens första 
analysenhet utgörs av En strategi för Sveriges säkerhet från år 2006 och den sista analysenheten 
är Nationell säkerhetsstrategi från år 2017 med dess delrapport från år 2018. För att ytterligare 
berika empirin har även tidigare forskning inom ämnesområdet använts, likväl som rapporter 
från Försvarsberedningen och Försvarsmakten. 

Undersökningens slutsatser visar att de två strategiska chockerna har haft en betydande 
påverkan på svensk säkerhetsstrategi under det senaste decenniet. Chockerna har bidragit till 
ett skifte från internationella operationer, en solidaritetsdoktrin och ett frivilligt anställt försvar, 
till ett ökat fokus på närområdet, en form av Östersjöallians samt upprättandet av ett totalförsvar 
med värnplikt. Rysslands intervenering i Georgien hade dock inledningsvis en blygsam 
påverkan i jämförelse med annekteringen av Krim, som orsakade ett paradigmskifte inom 
svensk säkerhetsstrategi. Det framstår som att den första chocken delvis absorberades av en 
övertro till europeisk säkerhet i kombination med Sveriges 200-åriga tradition av fred samt den 
rotade synen på neutralitet och alliansfrihet. Den initialt absorberade chocken visar sig dock 
senare utgöra en förstärkare till den andra chocken, vilket leder till en helomvändning i 
säkerhetsstrategin. Följderna kan ses i återupprättandet av totalförsvaret, nya militära förmågor, 
ökad nationell försvarsförmåga och etableringen av en ökad permanent militär närvaro på 
Gotland. Det innebär även fördjupade bilaterala samarbeten med Finland, USA, NATO samt 
de nordiska och baltiska länderna. Svenskt fokus kanaliserades nu främst till två metoder, att 
kunna möta ett militärt väpnat angrepp mot Sverige, samt en form av alliansstrategi med främst 
Finland och USA i östersjöområdet. 

 

 

Nyckelord: Strategi, säkerhetsstrategi, strategisk chock, Sverige, Ryssland, Georgien, Krim, 
försvarsbeslut. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
…sedan jag tillträdde som statsminister har säkerhetsfrågorna stått i starkt fokus. De 
har påverkats av dramatiska händelser i vår omvärld, men också av skeenden i vårt eget 
land (Statsminister Stefan Löfven, 4 januari år 2017).1 

Morgonen den 8 augusti år 2008 kan världen beskåda bilder av brinnande hus och vad som 
verkar vara upptakten till ett fullskaligt krig i Sydossetiens regionala huvudstad Tschinvali. Det 
är Ryssland som hastigt har ingripit militärt för att slå tillbaka Georgiens anfall mot Tschinvali, 
vilket framgångsrikt genomförs inom loppet av några dagar. Det ryska motanfallet stannade 
40km från Georgiens huvudstad Tbilisi. Bakgrunden till konflikten är sannolikt 
mångfacetterad, men två anledningar framstår särskilt. För det första hade Kosovo tidigare 
under år 2008 blivit accepterad som utbrytarstat. Den andra anledningen är troligen att NATO 
den 3 april år 2008 meddelade att Georgien och Ukraina hade goda chanser att i framtiden bli 
medlemmar av försvarsalliansen. Dåvarande presidenten i Ryssland, Vladimir Putin, beordrade 
den 16 april år 2008, närmare ryska kopplingar till de georgiska utbrytarrepublikerna Abchazien 
och Sydossetien, troligtvis syftandes till att säkerställa Rysslands geopolitiska intressen 
gentemot Natos framskjutna positionering.2 I Sverige får Rysslands militära agerande i 
Georgienkriget direkt påverkan på den kommande försvarspropositionen år 2008 som 
regeringen beslutar att skjuta upp och det dröjde till den 16 juni år 2009 innan riksdagen 
godkände propositionen.3 

Anledningen är att jag vill göra en förnyad och uppdaterad säkerhetspolitisk bedömning 
utifrån vad som hänt i Georgien. Vi behöver en seriös analys av det som skett 
(Försvarsminister Sten Tolgfors, 9 september år 2008).4 

Konsekvenserna av Georgienkriget i proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar (FB09) 
är dock blygsamma ur ett nationellt försvarsperspektiv. Istället skall Sveriges säkerhet hävdas 
solidariskt tillsammans med andra samt genom att upprätta ett reducerat och kvalitativt 
insatsförsvar ”i den takt ekonomin medger”.5 Ett paradigmskifte kan anas jämfört Sveriges 
tidigare uttalade alliansfrihet6 och värnpliktsförsvar mot en ny säkerhetspolitik som delvis är 
upphängd på internationellt samarbete med frivilligt anställda soldater. Sverige förväntar sig 
här tydligt att andra länder ska komma till undsättning om Sveriges säkerhet och demokratiska 
värderingar hotas. Rysslands väpnade agerande i Georgien utgör undersökningens första 
strategiska chock. 

Den 27 februari 2014 chockas världen på nytt när maskerade män i militära uniformer, utan 
förbands- och nationsbetäckningar, ockuperar ett antal viktiga byggnader på Krim-halvön (en 
del av Ukraina), däribland parlamentsbyggnaden och flygplatserna. Kommunikationskanaler 
och internet-förbindelser mellan Krim och Ukraina skärs av och det lokala styret förändras. 
Nato varnar Ryssland den 2 mars år 2014 om att dess aggressioner kommer att leda till 
konsekvenser. Ockupationen förstärks från rysk sida och annekteringen av Krim är ett faktum 
den 18 mars år 2014, när den ryska ledningen efter en folkomröstning på Krim undertecknar 

                                                
1 Regeringskansliet, Nationell säkerhetsstrategi, 3  
2 MSB, Fördjupning Georgien (27 augusti 2013), 4–5. 
3 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 1. 
4 Mikael Holmström, ‘Försvarsbeslut kommer först nästa år’, SvD.se, 2008 <https://www.svd.se/forsvarsbeslut-
kommer-forst-nasta-ar> [hämtad 11 mars 2018]. 
5 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 1–2. 
6 Regeringen, Regeringens Proposition 2004/05:5 Vårt Framtida Försvar, 23. 
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avtalet om Republiken Krims upptagning i Ryssland. 7 Rysslands motiv till agerandet grundas 
sannolikt i dess långvariga relation till Ukraina som tidigare del av Sovjetunionen, dess 
strategiska läge i Svarta havet, den stora andelen etniska ryssar i landet samt att man inte längre 
kunde acceptera en ytterligare expansion av Nato i direkt anslutning till den ryska gränsen.8 

I den efterföljande propositionen 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 
2016–2020 (FB15) kan återigen ett nytt säkerhetspolitiskt paradigm skönjas. I inledningen 
framgår det att den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats, hur den ryska 
ledningen inte tvekar att använda det militära maktmedlet för att uppnå politiska mål samt ett 
ökat krav på svensk nationell försvarsförmåga och totalförsvar. Det försämrade 
säkerhetspolitiska läget och de brister som ses i den operativa förmågan renderar även i ett 
ekonomiskt tillskott på 10,2 miljarder kronor.9 Rysslands annektering av Krim utgör 
undersökningens andra och sista strategiska chock. 

Utlösandet av de båda chockerna bör utöver respektive redovisade skäl även ses i en historisk 
kontext. Forskarna Lundborg och Hagström vid Försvarshögskolan anser att Rysslands 
agerande kan förklaras med Natos och EU:s utvidgning under de senaste två decennierna. Natos 
expandering i Europa har medfört att buffertzonen mellan Nato och forna Sovjetunionen har 
försvunnit, vilket innebär att Ryssland upplever sig trängda likväl som kränkta i sin identitet 
som stormakt.10 

När väst plötsligt börjar trampa i Rysslands bakgård och försöker alliera sig med ett 
land av Ukrainas strategiska betydelse bör det inte komma som någon överraskning att 
landet svarar aggressivt. Även om det är djupt beklagligt är det politiskt begripligt. På 
samma sätt kan vi förvänta oss att USA skulle agera om Kina plötsligt försökte skapa 
militära allianser med Kanada eller Mexiko.11  

Inledningen har kortfattat belyst de två strategiska chockerna, dess bakomliggande orsaker samt 
de två efterföljande försvarspropositionerna. Det ryska nyttjandet av militära maktmedel i 
Georgien samt Krim förefaller ur ett svenskt strategiperspektiv ha skett oväntat, överraskande 
och med djupgående konsekvenser genom att svenska säkerhetsstrategier behövde revideras i 
olika avseenden. Detta för oss vidare till undersökningens problembeskrivning och syfte. 

1.2 Problembeskrivning och syfte 
Den 8 januari 2017 delger Sveriges regering ett fristående dokument med benämningen 
Nationell säkerhetsstrategi.12 Ett år senare, den 14 januari 2018 delges även Delrapport över 
genomförandet av Nationell säkerhetsstrategi.13 Det är dock inte första gången regeringen gör 
en ansats att förmedla någon form av säkerhetsstrategi. Detta har tidigare gjorts inom ramen för 
försvarspropositionerna samt i en rapport av Försvarsberedningen från år 2006 med titeln En 
strategi för Sveriges säkerhet.14 De olika försvarspropositionerna från åren 2009 och 2015 
förefaller vid en första anblick inte innehålla någon gemensam stringens när det kommer till att 

                                                
7 Niklas Granholm, Johannes Malminen och Gudrun Persson, A Rude Awakening Ramifications of Russian 
Aggression Towards Ukraine, 20-22. 
8 Black, Joseph, Laurence, Russia Faces NATO Expansion, Bearing Gifts or Bearing Arms, (Maryland, 2000) 
9 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–2020. 
10 Tom Lundborg, Linus Hagström, ‘Nato-medlemskap gör Sverige mindre säkert’, DN.se, 2015 
<https://www.dn.se/debatt/natomedlemskap-gor-sverige-mindre-sakert/> [hämtad 21 maj 2018]. 
11 Tom Lundborg, Linus Hagström, ‘Nato-medlemskap gör Sverige mindre säkert’, DN.se, 2015 
<https://www.dn.se/debatt/natomedlemskap-gor-sverige-mindre-sakert/> [hämtad 21 maj 2018]. 
12 Regeringskansliet, Nationell säkerhetsstrategi. 
13 Regeringskansliet, Delrapport Om Genomförandet Av Den Nationella Säkerhetsstrategin. 
14 Försvarsdepartementet, En strategi för Sveriges säkerhet: försvarsberedningens förslag till reformer. 
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beskriva svensk säkerhetsstrategi. Vidare är den nya Nationell säkerhetsstrategi precis som 
försvarspropositionerna framtagna före, under eller efter olika globalt påverkande 
säkerhetspolitiska händelser. Exempel på sådana händelser skulle kunna vara terrorattackerna i 
USA den 11 september 2001, kriget i Georgien 2008, annekteringen av Krim 2014, arabiska 
våren, striderna i Syrien, Brexit osv.  

De olika säkerhetsstrategierna är således upprättade utifrån olika förutsättningar, såväl 
nationella som internationella. Därför är det intressant att undersöka hur omvälvande 
säkerhetspolitiska händelser har påverkat svenska säkerhetsstrategier. Med andra ord, vad har 
varit strategiska chocker för svenska säkerhetsstrategier, omhändertogs dessa och i så fall, hur? 
De två senaste försvarsbesluten är intressanta ur perspektivet att de symboliserar slutet 
respektive början av olika säkerhetspolitiska och militärstrategiska episoder under 2000-talet. 
Vidare släpptes den ena propositionen efter Georgienkriget och den andra efter annekteringen 
av Krim. Nationell säkerhetsstrategi tillsammans med Delrapport över genomförandet av 
Nationell säkerhetsstrategi utgör inte försvarspropositioner utan är intressanta då de är den 
senaste versionen av svensk officiell säkerhetsstrategi och dess genomförande sedan En strategi 
för Sveriges säkerhet från år 2006. Dessa två uttryckta säkerhetsstrategier utgör en tydlig 
referenspunkt för undersökningens början respektive slut, samt bidrager till att utröna de 
mellanliggande säkerhetsstrategierna från propositionerna. 

Undersökningens syfte är att öka kunskapen om snabbt förändrade förutsättningar i 
utformningen av svenska säkerhetsstrategier de senaste tio åren. Med detta avses även kunskap 
om strategiernas bakgrund, påverkan och förhållande till ryskt geopolitiskt agerande, i 
undersökningen benämnt strategisk chock. Detta gör att vi bättre kan förstå den aktuella 
strategin år 2018, generella säkerhetspolitiska ageranden samtidigt som undersökningen utgör 
ett bidrag till framtida analys av strategier. 

Frågeställningen som undersökningen söker svar på är hur har svensk säkerhetsstrategi 
påverkats av rysk strategisk chock under de senaste tio åren? Som ett led i detta undersöks 
inledningsvis hur den svenska säkerhetsstrategin har förändrats under de senaste tio åren. 
Därefter undersöks vilka förändringar som beror på rysk strategisk chock i syfte att skapa 
förutsättningar för ett avslutande resonemang om påverkan i svensk säkerhetsstrategi. 

Undersökningen har valt två strategiska chocker i form av Rysslands intervenering i 
Georgienkriget år 2008 samt Rysslands annektering av Krim år 2014. Valet av dessa motiveras 
med att de båda genomförts med militära maktmedel, av samma statliga aktör, inom 
undersökningens tidsperiod och är liknande i sin karaktär. Detta skapar i sin tur gynnsamma 
förutsättningar för jämförelser avseende utfall. Vidare är det påverkan i svensk säkerhetsstrategi 
som skall undersökas, vilket innebär att chocker av militärstrategisk karaktär är att föredra 
genom deras naturliga återfinnande i exempelvis försvarspropositioner och 
försvarsberedningsrapporter. 
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2. Referensram 
I detta kapitel delges tidigare forskning, de modeller och perspektiv som används, dess syfte i 
undersökningen samt motivering till varför de valts. Nästkommande kapitel förklarar sedan hur 
perspektiven utgör en del av forskningsdesignen och analysmodellen i undersökningen. De 
modeller och perspektiv som nyttjas i denna undersökning används bland annat av forskarna 
Westberg, Edström och Gyllensporre.  

2.1 Tidigare forskning och undersökningens bidrag 
Generellt finns det en ansenlig mängd forskning att tillgå vad avser svenska säkerhetsstrategier. 
Westberg har i Svenska säkerhetsstrategier, analyserat svenska nationella säkerhetsstrategier 
från år 1814 till 2014.15 Boken täcker tvåhundra år av svensk säkerhetsstrategi och beskriver 
ämnet i stora drag. Utöver detta beskriver även Westberg perspektiv och modeller inom området 
likväl som olika forskares resonemang om staters val samt anpassning av strategier. Westberg 
har utgjort återkommande bidrag till området genom flertalet vetenskapliga alster och 
samarbeten med andra forskare. Edström och Gyllensporre har i boken Svensk försvarsdoktrin 
efter kalla kriget analyserat försvarsdoktriner från år 1991 till 2014.16 Jan Ångström, Kjell 
Engelbrekt och Arita Holmberg har tillsammans med andra forskare publicerat Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen som sträcker sig till år 2015.17 I Det säkra landet 
avhandlar Wilhelm Agrell den svenska säkerhetspolitikens förändring efter kalla krigets slut 
fram till år 2015.18  

På den internationella arenan har Colin S Gray publicerat flertalet verk som avhandlar strategi 
och säkerhetspolitik, bland annat Strategy and politics.19 Vidare finns det flertalet 
undersökningar genomförda på Försvarshögskolan som avhandlar delar av svensk 
säkerhetsstrategi och påverkan av olika försvarsbeslut med varierande infallsvinklar. 
Forskningsfältet sträcker sig generellt fram till år 2015 och innefattar således tidsperioden för 
båda chockerna likväl som efterföljande försvarsbeslut. Däremot saknas det forskning på 
området under tidsperioden mellan år 2016 till år 2018, vilket denna undersökning till del avser 
att hantera. Vad avser framtida forskning så genomför Westberg, Edström och Gyllensporre vid 
Försvarshögskolan just nu ett forskningsarbete, Small states defence strategies – The Nordic 
countries responses to the external shocks of the 21st century, som ligger nära denna 
undersöknings område. Westberg, Edström och Gyllensporre analyserar hur fyra strategiska 
chocker har påverkat säkerhetsstrategin i de nordiska länderna (Danmark, Finland, Norge och 
Sverige), hur länderna har förändrat sina strategier som svar på dessa chocker samt vilka 
likheter och skillnader som går att finna mellan ländernas agerande.20  

Denna undersökning skiljer sig från Westbergs, Edströms och Gyllensporres, då 
undersökningens problemformulering är smalare samt skiljer sig avseende empiri, 
forskningsdesign och genomförande. Undersökningen bidrager till ämnet på ett unikt sätt 
genom att analysera strategidokument, propositioner, rapporter och strategisk chock i samma 

                                                
15 Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier. 
16 Håkan Edström och Dennis Gyllensporre, Svensk Försvarsdoktrin Efter Kalla Kriget : Förlorade Decennier 
Eller Vunna Insikter? (Stockholm, 2014). 
17 Kjell Engelbrekt, Arita Holmberg och Jan Ångström, Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen (Visby, 
2015).  
18 Wilhelm Agrell, Det säkra landet? Svensk försvars- och säkerhetspolitik från ett kallt krig till ett annat 
(Falkenberg, 2016)  
19 Colin S. Gray, Strategy and Politics (London, 2016). 
20 Westberg, Gyllensporre och Edström, Small States Defence Strategies - The Nordic Countries Response to the 
Strategic Shocks of the 21st Century, Kommande. 
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kontext fram till maj år 2018, vilket ej har genomförts tidigare. Det bör särskilt understrykas att 
tidsperioden efter den senaste försvarspropositionen år 2015 fram till år 2018 är relativt 
outforskad avseende säkerhetsstrategier, sannolikt beroende på att det inte kommit något nytt 
försvarsbeslut, men också för att det ligger nära i tid. Detta innebär att undersökningen har 
möjlighet att följa de strategiska chockernas inverkan under flera år, inte enbart i efterföljande 
försvarsbeslut. Valda perspektiv, som beskrivs under kommande rubrik, skapar förutsättningar 
att definiera, analysera och värdera olika säkerhetsstrategier i sin kontext.21 

2.2 Vad är säkerhetsstrategi – Definition och hierarki 
Innan säkerhetsstrategi beskrivs utförligare förtjänar begreppet strategi några korta 
kommentarer. Strategi har i mängder av litteratur, i varierande sammanhang och på olika sätt 
definierats av författare. Den norska forskaren Harald Høiback har följande förklaring, ”Strategi 
är att finna en förnuftig balans mellan (speciellt betydelsefulla) mål, medel och metoder, ofta i 
en situation som präglas av konkurrens.”22 En röd tråd bland flertalet strategidefinitioner är just 
mål (ends), medel (means), metoder (ways) samt kopplingen mellan strategi-, förnufts- och 
rationalitetsbegreppen. ”En skicklig strateg förväntas med samma medel kunna uppfylla 
uppsatta mål bättre än en mindre duglig strateg genom ett klokare val av metoder”.23  Med 
denna korta bakgrund appliceras nu strategi i ett sammanhang.  

Ett lands eller organisations säkerhetspolitiska målsättningar uppnås med stöd av underliggande 
politiska, militära och ekonomiska maktmedel samt strategier för nyttjande av dessa.24 Senare 
i detta kapitel redovisas även ytterligare tre maktmedel. Den översta strategin som beskriver 
nyttjande av dessa tre underliggande maktmedel samt dess strategier, benämner Westberg 
säkerhetsstrategi och menar att detta är en synonym till det som engelskspråkig litteratur 
benämner som grand strategy.25 Gray definierar grand strategy som inriktningen och 
användandet av en eller alla resurser inom säkerhetssfären, i syfte att uppnå de av politiken 
uppsatta målsättningarna.  

Underordnat säkerhetsstrategi är militärstrategi som definieras av Gray som inriktningen, 
nyttjandet av, och hot om det militära maktmedlets nyttjande i syfte att uppnå politiska 
målsättningar.26 Richard Betts beskriver också strategi som nära knutet till det militära 
maktmedlet med orden, ”how political ends and military means interact under social, economic 
and other constrains”.27 Ett annat sätt att beskriva de olika nivåerna på är den politiska, 
strategiska samt operativa nivån, dessa är hierarkiskt ordnade enligt Betts som menar på att 
respektive nivå ska styra den underliggande nivån och tjäna den överliggande nivån.28 
Westberg, Edström och Gyllensporre förtydligar ytterligare hur de militära strategierna sin tur 
även delas in i resursstrategier (utvecklingslogik) samt insatsstrategier (insatslogik). 
Resursstrategier beskriver hur förmågor byggs på längre sikt medans insatsstrategier innebär 
genomförande av insatser med tillgängliga resurser här och nu.29 För att värdera samordningen 

                                                
21 Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, 18–19. 
22 Edström och Gyllensporre, Svensk Försvarsdoktrin Efter Kalla Kriget, 17. 
23 Edström och Gyllensporre, Svensk Försvarsdoktrin Efter Kalla Kriget, 7. 
24 Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, 22. 
25 Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, 22–23. 
26 Gray, Strategy and Politics, 3. 
27 Edström och Gyllensporre, Svensk Försvarsdoktrin Efter Kalla Kriget, 7. 
28 Edström och Gyllensporre, Svensk Försvarsdoktrin Efter Kalla Kriget, 7. 
29 Edström och Gyllensporre, Svensk Försvarsdoktrin Efter Kalla Kriget, 23–24. 
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mellan olika strategier så används horisontell koherens för sidoordnade strategier och vertikal 
koherens för över- eller underordnade strategier.30  

Fortsättningsvis kommer undersökningen främst förhålla sig till Westberg, Edström och 
Gyllensporres definitioner då deras resonemang på ett tydligt sätt omfamnar helheten, 
detaljerna och sambandet avseende strategier. Säkerhetsstrategi beskriver med vilka metoder 
ett lands eller organisations säkerhetspolitiska mål ska uppnås med hjälp av olika maktmedel.31 

2.3 Strategins komponenter – Mål, medel, metoder och miljö 
Definitionen av strategi är nu redovisad samt hur de olika strategierna förhåller sig till varandra, 
nästa steg är fördjupning i strategins beståndsdelar. Den enskilda strategin, oavsett nivå, består 
i sin tur av de tre interna komponenterna mål, medel, metod och den externa komponenten miljö. 
Metod är den centrala delen som binder samman de övriga tre delarna likt spindeln i nätet. En 
realiserbar strategi kännetecknas således av en god balans mellan mål, medel och metod så att 
strategin kan anpassas till externa omvärldsfaktorer, dvs. miljön.32 Den enskilda strategin 
framstår således vara beroende av en god koherens med över-, under- och sidoordnade strategier 
i syfte att uppnå de övergripande målsättningarna, samtidigt som god balans måste råda mellan 
mål, medel, metoder och miljö inom den enskilda strategin oavsett nivå. Under följande fyra 
rubriker delges en fördjupning i respektive beståndsdel av Westbergs strategimodell. I 
metodkapitlet återkommer undersökningen till hur respektive beståndsdel har återfunnits i 
empirin. 

 

Figur 1. Westbergs modell på strategibegreppets interna och externa delar.33 

Ovanstående modell är en sammanfattande bild på hur strategibegreppets beståndsdelar och 
dess inbördes relation. Dessa delar är frekvent återkommande i hela undersökningen i syfte att 
beskriva säkerhetsstrategin och föra resonemang om densamma. Efterföljande text förklarar 
modellens beståndsdelar djupare. 

2.3.1 Mål – Säkerhetspolitiska 

Mål i säkerhetsstrategisk mening är de övergripande säkerhetspolitiska mål som formuleras av 
ett lands politiska ledning eller av en organisations eller allians högsta ledning (ex. EU och 

                                                
30 Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, 22–23. 
31 Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, 17. 
32 Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, 24–25. 
33 Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, 25. 
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Nato).34 Gray använder begreppet policy ends och menar på att dessa mål är valda eller 
självvalda, gärna kryddade med ”passion” till en följd av politisk debatt.35 Författarna tolkar 
här Gray som att han vill påskina hur politiker ibland skapar högtravande politiska 
målsättningar som är svåra att uppnå med de resurser som tilldelas. Betts understryker vikten 
av att mål måste vara realiserbara med de medel och metoder som står till förfogande, annars 
är strategin att likna vid en illusion.36 Han anser också att strategin misslyckas om någon länk i 
den hierarkiska kedjan från taktisk till politisk nivå bryts.37 Detta resonemang stöds av 
Westbergs tidigare nämnda samt eftersträvansvärda vertikala och horisontella koherens.38 
Säkerhetsstrategiska mål kan utformas som öppna eller dolda, för att hantera fred, kris samt 
krig och behöver inte innefatta vare sig hot om eller ett aktivt användande av militärt våld.39 
Önskade strategiska effekter kan även uppnås med exempelvis diplomati, ekonomiska medel 
och informationskrigföring, vilket för oss in på nästa underrubrik i form av medel.40  

2.3.2 Medel – Sex olika maktmedel 

Medel består av de olika maktmedel en aktör förfogar över nu alternativt utvecklar på sikt och 
ska genom kloka metoder bidraga till att uppnå mål.41 Gray hänvisar främst till det militära 
maktmedlet men menar på att både det materiella och moraliska utgör medel.42 Underlägsna 
medel förklarar han kan till del höjas i status med hjälp av hög stridsmoral och vilja.43 Westberg 
beskriver att det finns tre maktmedel i form av de militära, ekonomiska och politiska medel 
som finns till förfogande för en aktör men även de som kan utvecklas på sikt.44 Verktygslådan 
med medel har vidgats i närtid tillsammans med utvecklingen av metoderna för att nyttja dessa 
i en förändrad miljö. Försvarsmaktens Militärstrategisk doktrin från år 2016 uttrycker sex medel 
i form diplomatiska, ekonomiska, psykologiska, politiska, okonventionella och militära medel 
som beroende av konfliktnivå, spänningar och aktörer kan uppträda i olika skepnader, även 
dolda eller förtäckta.45 Fortsättningsvis kommer undersökningen avse dessa sex 
delkomponenter när medel avhandlas även om samtliga delkomponenter inte nämns i 
exempelvis försvarspropositionerna. Valet av sex medel istället för tre syftar till att 
undersökningen djupare och bredare skall kunna analysera denna delkomponent i strategierna. 

2.3.3 Miljö – Yttre och inre faktorer 

Miljö är säkerhetsstrategins externa arena som strategin bör vara anpassad för att verka i. 
Anledningen till att miljön benämns extern är att strategins inre delar (mål-medel-metod), 
försöker påverka, utnyttja eller anpassa sig efter dessa faktorer. Småstater som Sverige anses 
ensamma endast marginellt kunna påverka den externa miljön men anses samtidigt snabbt 
kunna anpassa sig efter yttre betingelser.46 Vidare indelas även miljö till inre miljöfaktorer som 
består av den egna statens interna egenskaper och de yttre miljöfaktorerna som består av aktörer 

                                                
34 Jacob Westberg, ‘Det glömda arvet från svensk allianspolitik’, Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar 
och Tidskrift, 3, 2016, 25. 
35 Gray, Strategy and Politics, 6. 
36 Edström och Gyllensporre, Svensk Försvarsdoktrin Efter Kalla Kriget, 19. 
37 Edström och Gyllensporre, Svensk Försvarsdoktrin Efter Kalla Kriget, 19. 
38 Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, 22. 
39 Westberg, ‘Det glömda arvet från svensk allianspolitik’, 25. 
40 Westberg, ‘Det glömda arvet från svensk allianspolitik’, 25. 
41 Westberg, ‘Det glömda arvet från svensk allianspolitik’, 25.  
42 Gray, Strategy and Politics, 6. 
43 Gray, Strategy and Politics, 6. 
44 Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, 24. 
45 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin – MSD 16 (Stockholm, 2016), 35. 
46 Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, 24–26. 
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och relationer utanför landets gränser.47 Miljöns självklara plats i sammanhanget speglas också 
av Barry Buzan inom ramen för det vidgade femsektoriella säkerhetsbegreppet, som utöver de 
militära och politiska sektorerna även består av samhällssäkerhet samt ekonomiska och 
miljömässiga säkerhetssektorer.48 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är genom denna 
beståndsdel som strategin kommer i kontakt med den upplevda verkligenheten. Under 
nästkommande rubrik beskrivs strategins kärna som bör göra strategin redo för just 
verkligheten. 

2.3.4 Metod – Beskriver hur och skapar balans 

Metod är själva navet som binder ihop strategin, bidrager till balans mellan mål och medel samt 
ytterst förklarar hur olika maktmedel skall nyttjas eller utvecklas.49 Småstater som Sverige 
besitter sällan själva de maktmedel som erfordras för att uppfylla högt ställda politiska 
målsättningar, det blir således en obalans i strategin. För att återställa balansen utan att ändra 
på målsättningarna behöver vi således justera metoden. En lösning på detta finns i 
maktbalansteori som beskriver hur två eller fler stater sluter formella eller informella 
säkerhetspolitiska avtal i syfte att balansera mot framväxande makter.50 Det finns även andra 
variationer i form av samarbetsstrategier för gemensamma medel, alliansstrategier för 
gemensam säkerhet, oberoendestrategier som exempelvis neutralitet samt en passiv- eller aktiv 
politik.51 Alliansstrategi innebär olika former av bindande eller icke bindande allianser för 
gemensam säkerhet. Dessa utgör vanligtvis en metod för att kompensera för egna otillräckliga 
medel och syftar till att bidraga till de uppsatta säkerhetspolitiska målsättningarna i rådande 
miljö.52 

De beskrivna strategierna om maktbalans samt taktiserande med passiv-aktiv säkerhetspolitik, 
återkommer undersökningen till som möjliga förklaringar till förändringar i säkerhetsstrategin. 
Nu är samtliga av strategins komponenter beskrivna, dessa återkommer även som delar av 
analysmodellen i metodkapitlet.    

2.4 Strategisk chock – Definition och sammanhang 
Syftet med texten under denna rubrik är att skapa en förståelse för begreppet strategisk chock, 
dess innebörd och relation till säkerhetsstrategi. Exempel på potentiella strategiska chocker i 
modern tid kan vara terrordådet i USA den 11 september år 2001, kriget i Georgien år 2008, 
annekteringen av Krim år 2014 eller terrororganisationen IS kalifat år 2014.53 Den globala 
finanskrisen år 2008 utgör även ett exempel på en strategisk chock utan att vara kopplat till den 
säkerhetspolitiska sfären.54 Strategisk chock som begrepp återfinns i enstaka vetenskapliga 
artiklar och avhandlingar med något varierad definition men liknande innebörd. Begreppet 
antas vara en modernare synonym till extern chock, med syfte att tydligare härleda chocken till 
just strategisk påverkan. Westberg har tidigare definierat extern chock som ”en snabb och 
omfattande påverkan från yttre faktorer som skapar totalt nederlag för en tidigare tillämpad 

                                                
47 Westberg, ‘Det glömda arvet från svensk allianspolitik’, 25. 
48 Engelbrekt, Holmberg och Ångström, Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen, 22. 
49 Westberg, ‘Det glömda arvet från svensk allianspolitik’, 25. 
50 Engelbrekt, Holmberg och Ångström, Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen, 28. 
51 Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, 26–29. 
52 Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, 27–29. 
53 Westberg, Gyllensporre och Edström, Small States Defence Strategies - The Nordic Countries Response to the 
Strategic Shocks of the 21st Century, Kommande, 12. 
54 Stan Anton, ‘Conceptual Insights of Strategic Shock and Strategic Surprise’, Strategic Impact, 46/1 (2013), 
60. 
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säkerhetsstrategi…”.55 I ett pågående forskningsarbete definierar Westberg, Edström och 
Gyllensporre strategisk chock som en ”oväntad händelse med djupgående konsekvenser som 
kräver motåtgärder från den politiska nivån i ett land”.56  Stan Anton har följande resonemang 
och markerar skillnaden mellan chock och överraskning i sammanhanget: 

Strategic shocks rock the usual conventions in such a way that require the affected 
institutions to fundamentally reorient their strategies, missions, investment policies, etc., 
by definition, strategic shock being unexpected and unpredictable. “Shock” and 
“surprise” are not synonymous, although, semantically, they have similar connotations. 
Shocks are distinct from other unexpected events of strategic importance because they 
are not expected and are represented inadequate in security and military strategies, their 
occurrence triggering a strategic and major disorganization, fundamental to the 
functioning and viability of a system of national defense and security.57 

Anton beskriver vidare att bakgrunden till att en strategisk chock kan utvecklas bygger på ett 
antal uppfyllda kriterier. Dessa består i en uppnådd kritisk massa av indikatorer och signaler 
som gått oupptäckt förbi av analytiker, oftast baserat på trångsynthet och brist på mental 
förberedelse av de politiska och militära myndigheterna men också av en rigid population eller 
nationell organisation. En kombination av ovanstående faktorer kan leda konsekvenserna till 
ett tillstånd av handlingsförlamning och icke-agerande när en strategisk chock inträffar.58 

Nathan Freier menar att strategiska chocker plötsligt och oåterkalleligt ändrar spelreglerna och 
spelplanen. När den strategiska chocken har mognat, reser den sig snabbt och utan erforderlig 
förvarning över systemet så det inte hinner anpassa sig.59 I undersökningen valdes Westbergs, 
Edströms och Gyllensporrens definition av strategisk chock då den är tydlig, enkel och inte 
innefattar lika många variabler som Antons definition. Anton och Freier bidrager dock i 
undersökningen genom sina resonemang runt strategisk chock, till en djupare förståelse likväl 
som möjliga förklaringar till hur chockerna påverkar svenska säkerhetsstrategier.  

De två strategiska chocker som identifierats och valts till undersökningen är Rysslands väpnade 
intervenering i Georgienkriget år 2008 samt Rysslands annektering av Krim år 2014. Motiven 
till att dessa två säkerhetspolitiska händelser kvalificerar sig som strategiska chocker, redovisas 
i kapitel 4 i tidsmässig anslutning till respektive analysenhet. 

Denna utvikning om begreppet anses nödvändig då strategisk chock spelar en central roll i 
problemformuleringen samt nästa kapitel där undersökningen avhandlar metod och sätter 
tidigare beskrivna modeller i ett sammanhang. 

 
 

                                                
55 Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, 56. 
56 Westberg, Gyllensporre och Edström, Small States Defence Strategies - The Nordic Countries Response to the 
Strategic Shocks of the 21st Century, Kommande, 12. 
57 Anton, ‘Conceptual Insights of Strategic Shock and Strategic Surprise’, 58. 
58 Anton, ‘Conceptual Insights of Strategic Shock and Strategic Surprise’, 60. 
59 Nathan Freier, Known Unknowns - Unconventional Strategic Shocks in Defense Strategy Development  
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3. Metod – Kvalitativ fallstudie 
I detta kapitel beskrivs hur undersökningen genomförs, vilka modeller samt perspektiv som 
används, vad som analyseras, varför och hur allt detta hänger ihop. Undersökningen är 
inspirerad av hermeneutiken i sitt genomförande och nyttjar en kvalitativ metod med en 
induktiv ansats. Detta utvecklas till del även senare i kapitlet under rubrikerna textanalys samt 
analys av säkerhetsstrategier.  

Kvalitativ metodik innebär att forskaren är öppen, tolkar och går från del till helhet. Metoden 
är lämplig för att hantera subjektiva fenomen såsom människor, upplevelser, känslor och när 
hela helheten inte framgår tydligt. Tolkningen kan också ske i ett teoretiskt perspektiv för att 
utröna sammanhang och företeelser men oftast är det efter datainsamlingen som det blir 
kategoriserat med samband. Generellt innebär kvalitativa data att det sätts ord och mening på 
det som inhämtas men det kan också vara siffror i kvalitativ kontext.60 De fördelar som lyfts 
fram med kvalitativ metod är främst öppenheten och närheten mot informationen, nyanserade 
data och flexibilitet då det är en iterativ process som rör sig fram och tillbaka.61 

Fallstudiemodellen som används kommer från; Robert K. Yin, Alexander L. George samt 
Andrew Bennett och är en strukturerad, fokuserad, jämförande fallstudie med fyra 
analysenheter. Vidare är den jämförande fallstudien av typen kontrollerat jämförande. 
Fallstudier lämpar sig särskilt där svar söks på hur och varför.62 I ett longitudinellt fall skapas 
möjligheten att förklara hur samma fall (säkerhetsstrategi) förändras över en definierad tid (år 
2008–2018) med nedslag i tidpunkter (jämförelser) och aktiviteter (strategier och chocker).63 
Denna typ av fallstudie har en induktiv utformning, vilket innebär att fallet som ska granskas 
står i centrum och inte någon referensram.64 I den fortsatta texten nyttjas fenomen som 
ersättning för variabel i syfte att göra begreppet tydligare och mer kvalitativt, refererad 
metodlitteratur nyttjar dock oftast variabel.  ”Strukturerad kontrollerad jämförande” är den 
starkaste av ”mest-lika-design”, fallen skall vara jämförbara i alla avseenden förutom det 
påverkande fenomenet som skall kunna förklara förändringarna, därav kontroll av alla 
fenomen.65 Strukturerad innebär att frågor ställs till empirin som bär mot huvudfrågorna och 
att dessa ställs till varje fall som jämförs, för att systematiskt kunna jämföra. Fokuserad innebär 
att enbart vissa historiska aspekter av fallet hanteras. Metoden togs fram för att studera historisk 
erfarenhet på ett sådant sätt att den skulle kunna utgöra generisk kunskap om utmaningar inom 
säkerhetspolitiken.66  

Westbergs modell (mål-medel-metod-miljö) framstår väl lämpat i sammanhanget då det ger 
möjlighet till analys och jämförelser vid olika tidpunkter och på olika nivåer. En av de 
vanligaste invändningarna mot fallstudier är att forskaren i fråga bygger in systematiska fel i 
arbetet genom att omedvetet felvärdera empiri eller fenomen.67 George och Bennett menar att 
fallstudier som metod bl.a. har följande fyra styrkor; potential att uppnå hög konceptuell 
trovärdighet, starka procedurer för att fostra nya hypoteser, deras värde som användbart medel 
att nära undersöka kausala mekanismers hypotetiska roll i kontexten enskilda fall och 

                                                
60 Göran Wallén, Vetenskapsteori Och Forskningsmetodik (Lund, 1996), 73–75. 
61 Dag Ingvar Jacobsen, Hur genomför man undersökningar?: introduktion till samhällsvetenskapliga metoder, 
(Lund, 2017), 86. 
62 Robert K. Yin, Fallstudier Design Och Genomförande (Malmö, 2007), 22. 
63 Yin, Fallstudier, 63. 
64 Alexander L. George och Andrew Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, 
Fourth Printing edition (Cambridge, Mass, 2005), 70. 
65 George och Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, 81. 
66 George och Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, 67. 
67 Yin, Fallstudier, 27. 
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avslutningsvis fallstudiers förmåga att hantera kausal komplexitet.68 Trovärdighet och 
tillförlitlighet avhandlas under en senare rubrik, nu redovisas istället uppbyggnaden av 
undersökningens design. 

3.1 Forskningsdesign – De fem stegen 
Yin, George och Bennett är relativt samstämmiga när de alla tre beskriver fem punkter som är 
grunden i en fallstudie. Dessa fem delar kommer beskrivas nedan och kompletteras i syfte att 
möta undersökningens behov. De fem komponenterna enligt Yin är; undersökningens 
frågeställningar, dess eventuella hypoteser, dess analysenhet(er), den logiska kopplingen 
mellan data och hypotes samt kriterier för att tolka resultaten.69 George och Bennetts fem 
punkter är; specificera forskningsfrågan, definiera fenomen, välj fall, definiera variation i 
fenomen, formulera behov av data och övergripande frågor.70  Undersökningen har nyttjat de 
fem punkter Yin beskriver samt lagt till definition av fenomen enligt George och Bennetts andra 
och fjärde punkt. Detta i syfte att tydligare hantera relationen mellan strategisk chock och 
säkerhetsstrategin samt bidraga till det Yin kallar för eventuella hypoteser.71  

Syftet med undersökningen är som bekant att undersöka hur två ryska strategiska chocker har 
påverkat svensk säkerhetsstrategi under tio år, 2008–2018. Undersökningen har inga hypoteser 
i formell mening men ett öppet sinne till att det finns alternativa förklaringar till 
strategiförändring i form av identitetsfenomen samt att händelserna i Georgien och Krim faller 
under strategisk chock. Med andra ord att dessa händelser var djupt oväntade och har bidragit 
till delar av förändringarna i svensk säkerhetsstrategi från år 2008 till år 2018. Nedanstående 
bild visar grafiskt undersökningens forskningsdesign. 

 

Figur 2. Forskningsdesign med analysenheter och fenomen.  

Forskningsdesignen visar hur de strategiska chockerna påverkar säkerhetsstrategierna samt att 
denna påverkan varierar beroende av flertalet identitetsfenomen. De olika analysenheterna 
utgörs av rådande säkerhetsstrategi och tillsammans utgör de undersökningens fall som 
studeras. En strategi för Sveriges säkerhet (Strat06)72 ligger utanför fallet och kontexten då den 
endast utgör den första referensstrategin innan de strategiska chockerna. Resonemanget om 
analysenheter fortsätter under nästkommande rubrik. 

                                                
68 George och Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, 19–22. 
69 Yin, Fallstudier, 40. 
70 George och Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, 86. 
71 Yin, Fallstudier, 40. 
72 Strat06 är författarnas egna förkortning 
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3.1.1 Analysenheter – Syfte och referenspunkter 

Analysenheterna är delar av själva fallet som skall undersökas, fallet i sin tur ligger inom en 
kontext och gränserna mellan dessa domäner är inte knivskarp.73 Undersökningens första 
analysenhet är Försvarsberedningens formellt benämnda förslag till säkerhetsstrategi från år 
2006, En strategi för Sveriges säkerhet.74 Syftet med denna analysenhet är att utgöra en första 
referenspunkt innan den första strategiska chocken år 2008. Den andra analysenheten utgörs av 
försvarspropositionen från år 2009 som benämns FB09.75 Syftet med denna analysenhet är att 
identifiera hur påverkan skett från den första strategiska chocken samt utgöra grund för fortsatt 
analys. Undersökningens tredje analysenhet är försvarspropositionen från år 2015 som benämns 
FB15.76 Syftet med denna analysenhet är att identifiera hur påverkan skett från den andra 
strategiska chocken jämfört med föregående strategi. Den fjärde analysenhet är regeringens 
utgivna Nationell säkerhetsstrategi (Strat17)77 från år 201778 samt den nyligen utgivna 
Delrapport över genomförandet av Nationell säkerhetsstrategi från år 2018.79 Syftet med den 
sista analysenheten är att utgöra en slutlig referenspunkt år 2018. 

3.1.2 Val av data och källkritik 
Valet av empiri till textanalysen utgörs av officiella dokument från Försvarsberedningen, 
Regeringen, riksdagen och Försvarsmakten, vilket naturligt bidrager till att minimera faktafel 
samt delge den officiella ståndpunkten, då underlaget utgivits av beslutande myndigheter och 
organ. Valet av data faller naturligt på myndighetsdokument och vetenskapliga analyser av 
detsamma. Vid behov har empirin kompletterats av forskning inom det försvars- och 
säkerhetspolitiska området i syfte att belysa olika perspektiv på samma företeelse. Det 
empiriska underlaget från myndigheter har inte källgranskats då de utgivna propositionerna och 
rapporterna utgör officiella primärkällor samt är hämtade från riksdagens och Regeringens 
officiella hemsida.  

Empirin består främst av försvarsberedningens rapporter, försvarspropositioner, 
perspektivstudier och forskning på området. Försvarsberedningens rapporter innehåller olika 
former av omvärldsanalyser, rekommendationer och förslag när det kommer till Sveriges 
försvars- och säkerhetspolitik. Syftet är att skapa förutsättningar för Regeringen och riksdagen 
inför kommande försvarspropositioner, budgetunderlag eller utgöra beslutsunderlag inom det 
säkerhetspolitiska området. Regeringens försvarspropositioner utgör efter godkännande i 
riksdagen, det formella beslutet för Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska inriktning. 
Försvarsmaktens perspektivstudier utgör ett beslutsunderlag till Regeringen som omfattar 
strategiska vägval, beslut och utformning av Försvarsmakten inför kommande försvarsbeslut. 
Ovanstående dokument visar nödvändigtvis inte hur den faktiska verkligheten ser ut, vilket inte 
heller är undersökningens syfte, studien ämnar påvisa den officiellt uttryckta säkerhetsstrategin 
och dess förändring.  

För att beskriva de strategiska chockerna och dess påverkan i säkerhetsstrategin har 
undersökningen utöver tidigare nämnda dokument, nyttjat sig av artiklar och litteratur från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), försvars- och säkerhetspolitisk 
forskning samt i enstaka fall tidningar som Svenska dagbladet. Detta underlag har granskats 

                                                
73 Yin, Fallstudier, 60. 
74 Försvarsdepartementet, En strategi för Sveriges säkerhet. 
75 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar. 
76 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–2020. 
77 Strat17 är författarnas egna förkortning 
78 Regeringskansliet, Nationell säkerhetsstrategi. 
79 Regeringskansliet, Delrapport Om Genomförandet Av Den Nationella Säkerhetsstrategin. 
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utifrån begreppen äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.80 I fråga om äkthet får det anses 
att samtlig litteratur uppfyller kriteriet. Litteratur omfattande tidigare forskning på området som 
nyttjas i undersökningen är producerad i nära anslutning till de strategiska chockerna och 
berörda säkerhetsstrategier. Vidare har en del av källgranskningen avseende oberoende och 
tendens renderat i att ursprungsdata har kompletterats med ytterligare forskning och empiri, 
likväl som att undersökningen vid tveksamma fall redovisar flera synsätt. Ett exempel på detta 
är att undersökningen försöker väga upp bilden av ett aggressivt Ryssland genom att redovisa 
forskning som delvis kan förklara ryskt agerande. 

Huvuddelen av undersökningens litteratur förekommer i annan forskning och som 
utbildningsunderlag på Försvarshögskolan, vilket har bidragit till den källkritiska granskningen 
genom allmängiltighet. För att undvika tendentiösa åsikter har flera källor jämförts med 
varandra, varpå uppenbart subjektiva perspektiv har identifierats och undvikits, alternativt 
kompletterats med en motpol. Samma metod har nyttjats för att korrekt återge de båda 
chockerna samt olika forskares analys av säkerhetsstrategierna. Detta ämne berörs även till del 
under rubriken kvalité. Hur undersökningen tar sig an empirin beskrivs under nästkommande 
rubrik. 

3.1.3 Analys av data – Textanalys 

Textanalysen ger oss möjligheter att fånga in det för oss väsentliga i texten. Det kan också 
beskrivas som att författarna med analytiska modeller och intensiv läsning finner det dolda och 
eftersträvansvärda.81 George och Bennett beskriver att en jämförande fallstudie systematiskt 
inhämtar rätt data ur texten genom att ställa en uppsättning finstämda frågor av generell karaktär 
som återkopplar till de övriga fyra grundläggande delarna av designen.82 Dessa totalt fem 
punkter beskrevs tidigare under rubriken forskningsdesign.  

Rådande säkerhetsstrategi, likväl som dess koppling till de strategiska chockerna, uttrycks 
sällan tydligt i data utan kräver en förståelse av det övergripande sammanhanget. Det ställer 
även krav på analysen att kunna växla mellan olika dokument, delområden och underliggande 
budskap. Författarna har med anledning av detta och i kombination med att det är 
myndighetsdokument som utgör grunden för data, valt att nyttja textanalys. I syfte att extrahera 
de värden som eftersöks i texten och analysera dem inom ramen för forskningsdesignen 
används nedanstående analysmodell. 

3.2 Analysmodell – Mål, medel, metod, miljö och tre frågor 
En analysmodell skall utgöra en tydlig beskrivning för hur empirin analyseras och sätta värden 
på händelser i analysenheterna, med andra ord en beskrivning och vägledning av hur fenomenet 
i fråga mäts.83 Utöver Westbergs modell mål-medel-metod-miljö har det tillförts tre frågor i 
enlighet med Georges och Bennets tidigare nämnda finstämda frågor, i syfte att göra analysen 
tydligare. Frågorna är enligt följande; 

1) Vad är den beskrivna säkerhetsstrategin i aktuell analysenhet (studerat fenomen) med 
utgångspunkt i mål-medel-metoder-miljö?  

                                                
80 Peter Esaiasson m.fl., Metodpraktikan : Konsten Att Studera Samhälle, Individ Och Marknad (Stockholm, 
2017), 287–99. 
81 Esaiasson m.fl., Metodpraktikan, 211. 
82 George och Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, 86–87. 
83 Esaiasson m.fl., Metodpraktikan, 55. 
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2) Hur har den beskrivna säkerhetsstrategin i aktuell analysenhet (studerat fenomen) 
förändrats i förhållande till föregående referenspunkt med utgångspunkt i mål-medel-
metoder-miljö?  

3) Varför har det skett förändringar i den beskrivna säkerhetsstrategin i aktuell analysenhet 
(studerat fenomen), med andra ord, går det att finna några samband till det påverkande 
fenomenet, identitetsfenomenet eller till en annan förklaring med utgångspunkt i mål-
medel-metoder-miljö? 

Definitionen av strategins fyra delkomponenter miljö, mål, medel och metod som modell har 
tidigare beskrivits i kapitlet referensram. I analysmodellen utgör dessa fyra delkomponenter 
boxar där delar av empirin kategoriseras i syfte att utröna respektive strategi samt skapa 
förutsättningar att jämföra strategierna och dess komponenter. Vissa medel och metoder går in 
i varandra, ett exempel på detta är totalförsvar som kan vara ett medel att nyttja likväl som att 
upprättandet av ett totalförsvar är en metod. I nedanstående tabell redovisas en del av 
analysmodellen i form av mål, medel, metod och miljö med koppling till var de återfinns i 
empirin samt riktlinjer för kategorisering. 

 Återfinns i empirin som; Riktlinjer; 

Miljö Politisk, geografisk och militärstrategisk 
utveckling i Ryssland. Georgien, Ukraina 
och Krim. Tematiska säkerhetshot, Sveriges 
militärstrategiska läge, geostrategisk 
utveckling, organisationer, aktörer, länder 
och regioner. 

Bör redovisa rådande kontext med fokus 
på det säkerhetspolitiska läget, svensk 
hotbildsuppfattning samt Rysslands 
agerande i Georgien och Krim. 

Mål Säkerhetspolitiska mål, utgångspunkter, 
inriktning, nationella intressen, vår syn på 
säkerhet, målsättningar och mål med 
försvarspolitiken. 

Bör beskriva de tydligt uttalade 
övergripande strategiska målen eller vitala 
nationella intressen. 

Medel Totalförsvarets förmågor, psykologiskt 
försvar, informations och cyberförmåga. 
Säkerhetspolitik, diplomati och ekonomi. 
Militära försvarets utformning, 
stridskrafternas utveckling, förmågor och 
personalförsörjning. 

Bör utgöras av ting eller förmågor. 
Särskiljs från metod genom att inte vara 
en aktivitet. Exempelvis militära 
stridskrafter, förmågor i totalförsvaret och 
ekonomiska maktmedel. 

Metod Bi- och multilaterala samarbeten, EU, 
norden och Nato. Totalförsvarets och det 
militära försvarets användning. 
Säkerhetspolitisk inriktning och 
ekonomiska anslag. 

Bör vara en aktivitet som nyttjar ett eller 
flera medel. Särskiljs från medel genom 
att det är något man ”gör” eller 
”upprättar”. Exempelvis upprätta ett 
totalförsvar, fokusera militärt på 
närområdet eller ingå i ett samarbete. 

Tabell 1. Komplement till analysmodellen, visar hur strategins delkomponenter återfinns. 

Syftet med ovanstående tabell är att visa hur strategins delar miljö, mål, medel och metod har 
återfunnits i empirin samt vart de har återfunnits. Kolumnen i mitten beskriver teman och 
rubriker i empirin där underlag till strategins delar har återfunnits. Den högra kolumnen 
beskriver hur undersökningen sedan har kategoriserat informationen. Denna tabell bidrager 
således även till spårbarheten i analysen. 
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I nedanstående tabell redovisas analysmodellen i sin helhet och dess utgångspunkter i 
tabellform i syfte att skapa en sammanfattande bild. 

 En strategi för 
Sveriges säkerhet 
år 2006 (Strat06) 

Ett användbart 
försvar år 2009 

(FB09) 

Försvarspolitisk 
inriktning-

Sveriges försvar 
år 2015 (FB15) 

Nationell 
säkerhetsstrategi 
år 2017 (Strat17) 

Vad 

Mål, medel, 
metod, miljö 

Vad är 
referensstrategin 
innan Georgien 

Vad är strategin 
efter Georgien 
och före Krim 

Vad är strategin 
efter Georgien 
och efter Krim 

Vad är den 
slutliga 
referensstrategin 

Hur 

Mål, medel, 
metod, miljö 

Ej relevant Hur har strategin 
förändrats jmf 
med Strat06 

Hur har strategin 
förändrats jmf 
med FB09 

Hur har strategin 
förändrats jmf 
med FB15 

Varför 

Georgien, Krim, 
identitetsfenomen, 
annat 

Ej relevant Varför har 
strategin 
förändrats, dvs 
vad kan härledas  

Varför har 
strategin 
förändrats, dvs 
vad kan härledas 

Varför har 
strategin 
förändrats, dvs 
vad kan härledas 

Tabell 2. Analysmodellen 

Ovanstående modell visar samtliga analysenheter på den översta raden i tidsmässig ordning. 
Den vänstra kolumnen visar hur analysmodellen frågar vad som är strategin i respektive 
analysenhet, hur den har förändrats och varför den har förändrats. I kolumnen för Strat06 
efterfrågas endast vad strategin är, övriga frågor beskrivs som ej relevanta. Anledningen är att 
Strat06 utgör referensstrategin som den efterföljande strategin nyttjar i syfte att belysa 
förändringarna efter den första chocken. Nyttjandet av analysmodellen beskrivs utförligare 
under de två efterföljande rubrikerna. 

3.2.1 Utgångspunkter för analysmodellen 

Den forskningsmässiga ansatsen i undersökningen är av induktiv karaktär. Detta återspeglas 
genom att undersökningen har själva fallet i centrum samt tar sitt avstamp i datainsamling ur 
empirin.84 Vidare är analysmodellen skapad utifrån empirins förutsättningar i syfte att 
utkristallisera det efterfrågade.  

Analysmodellen används inledningsvis på analysenhet 1 i syfte att definiera de 
säkerhetsstrategiska förutsättningarna som råder innan den första strategiska chocken äger rum. 
Det innebär att endast fråga nr ett (vad) behöver ställas till analysenhet 1. Därefter används 
verktyget med samtliga frågor (vad, hur och varför) på analysenhet 2 och 3, i syfte att analysera 
de direkt efterföljande strategierna i anslutning till respektive chock. Som referens används 
kontinuerligt föregående analysenhet, dvs den föregående säkerhetsstrategin. Avslutningsvis 
nyttjas analysmodellen på analysenhet 4 i syfte att följa den fortsatta utvecklingen fram till år 
2018, vilket i sin tur också bidrager till undersökningens trovärdighet och tillförlitlighet genom 
att den fortsatta trenden undersöks. Detta sista steg bidrager också till att skapa en djupare 
förståelse för Sveriges nuvarande säkerhetsstrategi, dess påverkansfaktorer och utveckling. 

                                                
84 Wallén, Vetenskapsteori Och Forskningsmetodik, 47. 
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3.2.2 Fenomen – Förklaring och definition 

Fenomen har tidigare nämnts inom ramen för forskningsdesignen och analysmodellen. George 
och Bennet betonar vikten av väldefinierade fenomen i form av tre frågor;  

1) Vad exakt är det studerade fenomenet som ska förklaras?  
2) Vilka övriga fenomen ingår i fallstudien? 
3) Vilka av dessa fenomen kommer vara konstanta och vilka kommer variera genom fallet 

inklusive jämförelsen?85 

I undersökningens förutsättningar innebär detta att svensk säkerhetsstrategi utgör det studerade 
fenomenet (1). Rysk strategisk chock utgör det påverkande fenomenet (2) och möjliga 
förklaringar till att säkerhetsstrategin reagerat olika på de två chockerna utgör ett övrigt 
fenomen, i undersökningen benämnt identitetsfenomen (2). Identitetsfenomenen är konstanta 
och vid analys av förändring i aktuell strategi används föregående strategi som referens (3). De 
möjliga påverkansfaktorer som är placerade under identitetsfenomen behöver förklaras, dessa 
är nationella intressen, allianser och samarbeten. Med nationella intressen avses främst statens 
bibehållna välfärd, bekräftande identitet, maximerat inflytande och säkerhet.86 Med allianser 
avses exempelvis EU. Samarbeten i detta fall avser exempelvis Nato eller bilaterala militära 
samarbeten med andra länder. Genom dessa förklaringar och definitioner av fenomen tillförs 
precision i analysen, vilket utvecklas under följande rubrik. 

3.2.3 Analys av strategier 

De strategier, propositioner och rapporter som utgör empirin har varierande struktur, 
detaljrikedom och fokus. Vidare uttrycks den underliggande strategin sällan tydligt i form av 
mål, medel, metod och miljö, samt att det saknas en gemensam stringens. Detta ställer krav på 
en detaljerad analys av omfattande myndighetsdokument i syfte att finna och sätta samman 
strategiernas pusselbitar för analys och komparation. Analysmodellen i kombination med 
förförståelse inom området utgör dock ett bra instrument för att identifiera efterfrågade data. I 
syfte att göra Strat06 och Strat17 detaljrikare, mer jämförbara och strukturellt lika med FB09 
och FB15 påklädes de med de i tiden mest närliggande rapporterna från Försvarsberedningen. 
Anledningen till detta är att Försvarsberedningens rapporter har samma struktur som 
försvarsbesluten, samt att dess detaljrikedom kompletterar de ofta övergripande skrivningarna 
från regeringens strategidokument. Omfattningen av empirin gör det av utrymmesskäl 
problematiskt att återge all data som ger stöd för den specifika strategin, därav kommer de 
tydligaste och mest signifikanta delarna att redovisas.  

Tanken bakom tillvägagångssättet vid analysen påminner om huvudpunkterna inom 
hermeneutiken, där det finns en förförståelse som författaren uttrycker samt att densamma 
växlar mellan del- och helhetsperspektiv. Denna växling innebär att man vid inläsning 
upptäcker nya saker som gör att man på ett bättre sätt kan förstå tidigare textavsnitt och på så 
sätt zoomar in och ut. Vidare beskrivs det som en iterativ process där man hoppar fram och 
tillbaka mellan delarna för att forma en bättre helhet. Dessa tolkningar skall dock ske i 
förhållande till en kontext, dvs under vilka förutsättningar skapades exempelvis en text, i vilken 
situation och vad kan ha varit syftet.87 Genom att på motsvarande sätt röra sig mellan och inom 
de olika dokumenten i undersökningens empiri och kontext skapas goda förutsättningar att 
leverera en djupare förståelse. 

                                                
85 George och Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, 79. 
86 Westberg, ‘Det glömda arvet från svensk allianspolitik’, 27. 
87 Wallén, Vetenskapsteori Och Forskningsmetodik, 33–34. 
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3.2.4 Kvalitet i undersökningen 

När det kommer till resonemang om kvalité i kvalitativa studier, finns det bland forskare en 
varierad syn på vilka begrepp som skall nyttjas vid redovisning av en kvalitetsdiskussion. Detta 
beror sannolikt på den kvalitativa metodens öppenhet och frihet att finna svaren. Denna 
undersökning har valt följande synsätt på kvalitet; trovärdighet, tillförlitlighet, möjlighet att 
belägga resultat och slutsatser samt pålitlighet när det gäller data.88 Utöver dessa begrepp har 
även undersökning förhållit sig till ett motsvarande synsätt i form av; perspektivmedvetenhet, 
intern logik, god kvalité på data, och legitimitet.89  

Undersökningen nyttjar en analysmodell vars grundläggande syfte är att beskriva, utröna och 
analysera olika strategiförändringar i varierande kontext på ett konsekvent sätt. Genom att 
analysmodell, perspektiv samt undersökningens fallstudie är anpassade för forskningsområdet, 
skapas förutsättningar för god trovärdighet och intern logik. 

Upplägget i undersökningen syftar till en tydlig process-spårning90 där respektive strategi och 
chock redovisas i tidsmässig ordning. De olika strategierna redovisas sammanfattat men även 
uppdelade i sina komponenter miljö, mål, medel och metod med direkt hänvisning till 
primärkällor i form av officiella propositioner och rapporter. Strategiernas förändring och 
påverkan redovisas sedan stegvis, syftandes till att utgöra en bevis-kedja med kontinuerlig 
återkoppling till vad som har förändrats, vad som kan vara orsaken och hur det kan förklaras. 
Undersökningen kan möjligtvis med anledning av detta uppfattas vara av återupprepande 
karaktär, detta anses dock vara nödvändigt för att säkerställa hög tillförlitlighet, legitimitet samt 
skapa förutsättningar att belägga resultat och slutsatser.  

Vidare nyttjas även slutsatser från flertalet forskare inom området som har analyserat strategisk 
chock samt säkerhetsstrategierna i anslutning till respektive chock. Detta kompletteras med ett 
resonemang om alternativa förklaringar likväl som kopplingar till identitetsfenomen som 
bidrager till att chockerna påverkar strategierna i varierande grad. Detta tillsammans bidrager 
till trovärdighet, god legitimitet och belagda resultat. 

De möjliga felfaktorer som har identifierats i analysarbetet är risken att felaktigt kategorisera 
strategins delkomponenter från data eller på ett missvisande sätt komplettera en strategi med 
fakta från andra dokument än huvuddokumentet (analysenheten). Den första felkällan har 
minimerats genom en tabell med riktlinjer för kategorisering av strategins delkomponenter, som 
ett komplement till analysmodellen. Undersökningen delger också att vissa komponenter med 
multipel innebörd kan redovisas i olika kategorier inom samma strategi för att betona dess 
dubbla innebörd. Den andra identifierade möjliga felkällans existens är nödvändig för att göra 
strategierna mer jämförbara samt för att skapa större djup i analysen. Innan en strategi har 
kompletterats med delar ur dokument som ligger utanför analysenheten, har dessa delar 
nogsamt övervägts samt jämförts med trenden eller den övergripande beskrivningen i 
huvuddokumentet. Ett exempel på detta är att Regeringens Nationell säkerhetsstrategi 
kompletteras med detaljer ur försvarsberedningens närliggande rapport. 

Undersökningens data utgörs utav officiella dokument från riksdagen, Regeringen och 
Försvarsmakten. Detta innebär att en god pålitlighet och kvalité på data är säkerställd, vilket 
har redovisats tidigare i kapitlet under val av data och källkritik. Detsamma gäller även 

                                                
88 Yin, Fallstudier, 54. 
89 Per Svensson, ‘Kvalitativ Och Kvantitativ Undersökningsmetodik’, 17 
<https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/programinformation/maskinteknik/kandidatarbete/Docum
ents/20150225%20Vetenskapsmetodik%20förel%202%20PS.pdf> [hämtad 27 mars 2018]. 
90 George och Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, 6-7. 
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författarnas perspektivmedvetenhet som redovisas under nästkommande rubrik, etiska 
överväganden.  

3.2.5 Etiska överväganden 
Vid kvalitativa studier har forskarens syn, värderingar och förförståelse en större betydelse 
jämfört med den tidigare vetenskapsteoretiska traditionen som tydligt betonar forskarens 
objektivitet.91  

Undersökningens båda författare är yrkesofficerare med tidigare erfarenhet av strategistudier, 
vilket kan innebära att yrkesrollen och förförståelsen inom ämnet utgör fördelar och nackdelar. 
Nackdelen kan exempelvis vara att en svensk officer är mer kritisk i sin hållning mot Ryssland 
jämfört med Försvarsmakten, vilket skulle kunna påverka undersökningens objektivitet, om 
författarna i fråga avviker från vetenskaplig etik och metodik. För att motverka detta har 
undersökningen särskilt kontrollerats i detta avseende i kombination med att de bakomliggande 
orsakerna till de ryska chockerna har belysts ur olika perspektiv i undersökningens inledande 
del.  

Förförståelse inom ämnet kan även utgöra en fördel när det kommer till att finna och analysera 
erforderlig empiri. Författarna har genom analysmodellen förhållit sig neutrala till det som 
empirin har givit utan att påverka resultatet, framföra egna värderingar eller ta hänsyn till 
partipolitisk åskådning. Varje steg i undersökningens process redovisas i tabell och textform 
med referenser till empirin som till huvuddel utgörs av primärdata från Sveriges demokratiskt 
valda riksdag och regering. Vidare finns ingen agenda som gynnas eller missgynnas av att 
undersökningen drar åt något särskilt håll, annat än att redovisa hur strategierna har påverkats 
av strategisk chock. Författarna värderar heller ej själva de olika strategierna eller synen på 
Ryssland som hot, utan låter de officiella dokumenten stå för åsikterna och analysmodellen får 
värdera strategierna. Anledningen till att de båda chockerna utgörs utav ryskt militärt agerande 
syftar enbart till att skapa bästa möjliga förutsättningar för undersökningens resultat. 
Exempelvis möjligheten att jämföra de båda chockernas påverkan som lika påverkande 
fenomen.  

En dialog har förts med forskare (Westberg m.fl.) från Försvarshögskolan som bedriver ett 
forskningsarbete inom samma område som denna undersökning. Syftet med dialogen har varit 
att höja kvalitén på undersökningen samt säkerställa dess särart. Författarna har tagit del av 
deras arbetsunderlag avseende perspektiv och metod, dock ej underlag avseende nyttjad empiri, 
analys av empiri och eventuella slutsatser.  

 

 

 
 

                                                
91 Wallén, Vetenskapsteori Och Forskningsmetodik, 132–33. 
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4. Empiriska resultat 
I detta kapitel redovisas de ur empirin identifierade säkerhetsstrategierna i fallande ordning med 
början på strategin från år 2006. Utöver detta redovisas även de två chockerna i tidsmässig 
anslutning till respektive strategi, i syfte att belägga deras status som strategiska chocker. Syftet 
med redovisningen av strategierna är att svara på den första av tre frågor i analysmodellen, dvs 
vad är svensk säkerhetsstrategi vid olika tidpunkter och vilken typ av strategi. Respektive 
strategi redovisas inledningsvis i en överskådlig tabell, därefter i utförligare text som beskriver 
strategins delkomponenter och avslutningsvis en sammanfattning där undersökningen 
sammanfattar strategin i sin helhet. I slutet på kapitlet redovisas även en sammanställd tabell 
av samtliga strategier.  

De formellt uttryckta målsättningarna är lika i de tre första dokumenten, men vid djupare analys 
av övrig text i respektive dokument, kan ändå en variation i strategierna skönjas genom 
helheten, vilken beskrivs i anslutning till de formella målen. Vad avser medel är det politiska 
och militära maktmedlet mest framstående i dokumenten med tyngdpunkt på det militära 
maktmedlets utformning. Det militära maktmedlets nyttjande och utformning beskrivs även 
utförligt i propositionerna vilket bäddar för djup i analysen inom området. De diplomatiska och 
politiska medlen är stundtals svåra att separera från varandra med en tydlig gränsdragning då 
de i flera avseenden går in i varandra. Vissa medel är också problematiska att skilja från 
metoder, exempelvis utgör en tillförd förmåga ett maktmedel samtidigt som det kan vara en 
metod att hantera ett hot eller balansera strategin. Vid sådana situationer kan redovisning av 
samma objekt ske under olika rubriker i syfte att markera dess multipla innebörd. Metoder visar 
sig tydligast genom politik samt allians- och samarbetsstrategier i kombination med fokus på 
geografiska områden, det nationella eller internationella. Miljön beskrivs med varierad 
detaljrikedom respektive fokus och prioriteringen i analysen har varit att identifiera det 
säkerhetspolitiska klimatet, hot mot strategin och andra relevanta företeelser som påverkar eller 
påverkas av strategin. 

4.1 Analysenhet 1 – En strategi för Sveriges säkerhet 2006 
Försvarsberedningens rapport, En strategi för Sveriges säkerhet, (Strat06) gavs ut den 15 
januari 200692 och fastlades sedermera av riksdagen.93 Denna säkerhetsstrategi utgör en första 
referenspunkt och ligger till grund för kommande komparation av efterföljande analysenhet. 
Utöver användandet av den utgivna rapporten nyttjas även Försvarsberedningens 
omvärldsanalys från december år 2007, Säkerhet i samverkan samt Försvar i användning från 
juni år 2008, i syfte att tydligare beskriva aktuella förutsättningar i nära anslutning till den första 
strategiska chocken. Omvärldsanalysen Säkerhet i samverkan beskriver de strategiska 
trenderna i vår omvärld med en global ansats samt ett regionalt fokus på Ryssland och vårt 
närområde.94 Försvar i användning utgör försvarsberedningens underlag och rapport avseende 
inriktningen av det militära försvaret till efterföljande försvarsproposition, FB09.95 
Nedanstående tabell är en sammanställning av den identifierade säkerhetsstrategin ur Strat06. 

 

 

                                                
92 Försvarsdepartementet, En strategi för Sveriges säkerhet. 
93 Försvarsdepartementet, Säkerhet i Samverkan Försvarsberedningens Omvärldsanalys, 7. 
94 Försvarsdepartementet, Säkerhet i Samverkan Försvarsberedningens Omvärldsanalys. 
95 Försvarsdepartementet, Försvar i användning. 
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 Strat06 
Miljö EU, FN, Nato är viktiga arenor 

Gränslösa hot och komplexa hot, hotbilden i förändring 
Rysk utveckling stabil men mångfacetterad 
Ryssland utpekas ej som hot 

Mål ”…att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och	vår förmåga att 
upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- 
och rättigheter.” 96 Förutsättningar för samhället är demokratiska rättsstaten, hälso- och 
sjukvården, energiförsörjningen och annan samhällsviktig verksamhet som ej får 
påverkas97 

Medel Krigsplacerade värnpliktiga 
Militära insatsförband i hög beredskap 
Separat utlandsstyrka 

Metod Aktiv Försvars- och utrikespolitik i EU, FN, OSSE98 
Sverige ej passivt om annat land i EU eller norden angrips 
Säkerhet tillsammans med andra 
Multifunktionella insatser med bistånd (mil och civ) 
Aktivt deltagande i internationella insatser 
Sveriges säkerhet kan värnas utomlands.  

Tabell 3. Säkerhetsstrategin innan den första chocken, tillika referensstrategi 

Ovanstående tabell redovisar en kortfattat sammanställning av den rådande strategin i 
analysenhet 1, uppdelad i miljö, mål, medel och metod. Syftet med tabellen är att delge en 
överblick av den rådande strategin genom att nyttja essensen av texten som beskriver strategin. 
Under de efterföljande rubrikerna redovisas strategin i utförligare karaktär med samma 
indelning som tabellen. 

4.1.1 Miljö 
I rapporten beskrivs hur Sveriges säkerhet har stärkts genom den europeiska integrationen och 
utvecklingen i vårt närområde. Samtidigt finns det ett antal hot mot vår säkerhet av 
antagonistisk och icke-antagonistisk karaktär. Hoten idag är ofta gränslösa och kan vara mycket 
komplexa.99 Utan inbördes prioritering omfattar de; regionala väpnade konflikter, 
massförstörelsevapen, miljökatastrofer, klimatförändringar, IT-angrepp, terrorism och 
pandemier. Ryssland anses ”karakteriseras av en större stabilitet” samtidigt som utvecklingen 
beskrivs som ”mångfacetterad” med anledning av auktoritära drag, kortsiktighet, korruption 
och nationalism. Försvarsberedningens analys indikerar också att det har varit vägledande för 
president Putin att Ryssland skall utgöra en respekterad och betydelsefull internationell aktör.100 
Det aktiva deltagande inom EU, FN och OSSE samt samarbete med Nato, innebär att de utgör 
en väsentlig del av miljö. Ett militärt angrepp mot Sverige anses vara osannolikt inom en 
överskådlig framtid, det kan dock inte uteslutas på längre sikt.101 

                                                
96 Försvarsdepartementet, En strategi för Sveriges säkerhet, 16. 
97 Försvarsdepartementet, En strategi för Sveriges säkerhet, 16. 
98 Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa 
99 Försvarsdepartementet, En strategi för Sveriges säkerhet: försvarsberedningens förslag till reformer, 15  
100 Försvarsdepartementet, Säkerhet i Samverkan Försvarsberedningens Omvärldsanalys, 116. 
101 Försvarsdepartementet, Säkerhet i Samverkan Försvarsberedningens Omvärldsanalys, 48. 
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4.1.2 Mål 

De övergripande målen redovisas i punktform i rapporten; 

• Att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, 
rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 

• Att värna befolkningens liv och hälsa 
• Att värna samhällets funktionalitet102 

Målen för Sveriges säkerhet uttrycks konkret i rapporten enligt ovanstående punkter. Vidare 
beskrivs det att målen för vår säkerhet måste ses i ett sammanhang och tillsammans med hoten 
mot vår säkerhet, samt de medel vi förfogar över för att stärka den egna säkerheten.103 I 
rapporten beskrivs säkerheten syftandes till att värna vårt moderna samhälle där demokrati, 
rättssäkerhet och respekt för mänskliga rättigheter är grundläggande värden.104 

4.1.3 Medel 
De maktmedel som beskrivs och som tillsammans med olika metoder uppnår uppsatta 
målsättningar finns inte redovisade lika tydligt i rapporten som målen, men kan ändock utrönas. 
Förekommande medel i rapporten kan kategoriseras till diplomatiska, ekonomiska, politiska 
och militära maktmedel. Diplomati beskrivs som en nödvändighet för att i samarbete med andra 
säkerställa fred och säkerhet globalt.105 Inom det politiska medlet beskrivs hur vår säkerhet 
numera berör många fler områden än bara försvars- och utrikespolitik som traditionellt sett varit 
centrala för säkerhetsarbetet. Dessa nya områden är bistånds-, kriminal, miljö-, social-, arbets-
, marknads- och näringspolitik.106 Det militära maktmedlet finns i grunden till för att vi inte 
långsiktigt kan utesluta ett militärt angrepp mot Sverige. Ett enskilt militärt väpnat angrepp mot 
Sverige bedöms som osannolikt och har med det förändrat uppgifterna för det militära försvaret. 
Sveriges insatsförband måste härvid vara välutbildade och gripbara här och nu, nationellt såväl 
som internationellt.107 Det militära medlet beskrivs även tillsammans med det som benämns 
humanitära, fredsförebyggande, och utvecklingsrelaterade medel.108 Det rådande militära 
maktmedlet, som föreslås gå mot frivilligt anställda insatsförband, består av främst av 
krigsplacerade värnpliktiga men till del av tillfälligt sammansatta registerförband och 
utlandsstyrkor.109 

4.1.4 Metod 
De metoder som beskrivs visar ett tydligt fokus mot att främja svensk säkerhet utomlands 
tillsammans med andra statliga och icke-statliga aktörer, en aktiv utrikespolitik med olika 
former av samarbeten och allianser. Försvarsberedningen uttrycker också för första gången ett 
solidariskt budskap till EU;  

Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle 
drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder 
agerar på samma sätt om Sverige drabbas.110 

                                                
102 Försvarsdepartementet, En strategi för Sveriges säkerhet, 16. 
103 Försvarsdepartementet, En strategi för Sveriges säkerhet, 16. 
104 Försvarsdepartementet, En strategi för Sveriges säkerhet, 11. 
105 Försvarsdepartementet, En strategi för Sveriges säkerhet, 15. 
106 Försvarsdepartementet, En strategi för Sveriges säkerhet, 18. 
107 Försvarsdepartementet, En strategi för Sveriges säkerhet, 18–21. 
108 Försvarsdepartementet, Försvar i användning., 33. 
109 Försvarsdepartementet, Försvar i användning., 29–30. 
110 Försvarsdepartementet, Säkerhet i Samverkan Försvarsberedningens Omvärldsanalys, 11. 
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Rapporten påtalar vikten av en aktiv medverkan i FN, EU och OSSE och samarbete med 
Nato.111 Det globala samfundets gemensamma ansvar för säkerheten och den växande 
internationella solidariteten visar att kollektiv säkerhet är beroende av ett effektivt samarbete i 
enlighet med folkrätten för att hantera gränsöverskridande hot. Ingen stat kan stå ensam enligt 
rapporten.112 Försvarsmaktens uppgifter har med detta som utgångspunkt kommit att 
förändras. 

Målet för det militära försvaret ska vara att tillsammans med andra, inom och utom 
landet, aktivt värna våra grundläggande värden och intressen genom att: förebygga 
och hantera konflikter och krig; säkerställa landets suveränitet och skydda samhället 
och dess funktionalitet.113  

För att bidra till fred och säkerhet krävs ett ökat deltagande i internationella insatser. Detta 
ställer krav på våra insatsförband att vara välutbildade och gripbara här och nu. Det är vidare 
av vikt att öka vår förmåga att bidra till det breda spektrum av fredsfrämjande insatser som 
genomförs internationellt, inte minst multifunktionella insatser där samverkan mellan militära 
och civila komponenter är en central del. På detta vis bidrager vi också till fred och utveckling 
i vår omvärld.114  

Vidare redovisar rapporten att säkerhetsarbetet kontinuerligt måste utvecklas och förbättras för 
att möta nya hot och utmaningar. Det är därför viktigt att förbättra utbytet och samordningen 
av underrättelser och omvärldsanalys. Samhällets underrättelsefunktioner måste härvid ses som 
en nationell tillgång och användas mer flexibelt och effektivt mot de hot som finns mot 
samhällets säkerhet.115 Risken för väpnade konflikter och terrorism kan genom fokuserade 
åtgärder mot krisernas grundorsaker drastiskt minskas. Dessa orsaker beskrivs som fattigdom, 
brist på demokrati och mänskliga rättigheter samt utnyttjande av naturresurser. Det politiska 
samarbetet och insatser som stärker demokratin och skapar möjlighet för ekonomisk utveckling 
på lång sikt i vår omvärld måste fortgå. Bistånd är en aktiv del för att på kort sikt jämna ut den 
ekonomiska snedfördelning som ofta är en bidragande faktor till konflikters uppkomst och som 
ofta tar sig uttryck i etniska och religiösa motsättningar.116 

4.1.5 Sammanfattning 

Den beskrivna strategin i Försvarsberedningens rapport indikerar en internationell inriktning. 
Insatsförband skall vara välutbildade och finnas gripbara här och nu, för att kunna användas 
nationellt, men framförallt beskrivs användning i internationella fredsfrämjande- och 
multifunktionella insatser. Aktiv internationell samverkan har en central roll, där EU, FN och 
OSSE framtår som prioriterade även om samarbete skall ske med Nato. Strategin uttrycker även 
en alliansstrategi till norden och EU då Sverige inte kommer förhålla sig passiva om ett annat 
land angrips och vice versa. Utöver de ordagrant beskrivna målsättningarna tolkas strategins 
underliggande målsättningar vara att även hindra, den demokratiska rättsstaten, hälso- och 
sjukvården, informations- och kommunikationssystemen, energiförsörjningen, flödena av varor 
och tjänster och annan samhällsviktig verksamhet från att bryta samman. Ryssland uppfattas 
inte som ett hot utan snarare som ett land med positiva ambitioner som är på väg att accepteras 
i det internationella samfundet, trots att vissa negativa tendenser har visat sig. 

                                                
111 Försvarsdepartementet, En strategi för Sveriges säkerhet, 15. 
112 Försvarsdepartementet, En strategi för Sveriges säkerhet, 16. 
113 Försvarsdepartementet, Försvar i användning., 26. 
114 Försvarsdepartementet, En strategi för Sveriges säkerhet, 20–21. 
115 Försvarsdepartementet, En strategi för Sveriges säkerhet, 48–49. 
116 Försvarsdepartementet, En strategi för Sveriges säkerhet, 18–19. 
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4.2 Strategisk chock nr 1 – Rysslands intervenering i Georgien 
Detta avsnitt syftar till att kort beskriva den första strategiska chocken och avgöra huruvida 
Rysslands intervenering i Georgien år 2008 utgör en strategisk chock eller inte. Sydossetien 
och Abchazien är utbrytarregioner från Georgien och har genom sina egna 
självständighetsförklaringar hamnat i konflikt med Georgien i varierande omfattning sedan år 
1991 då Georgien uppstod som självständigt land efter Sovjetunionens fall. Den 7 augusti år 
2008 anföll Georgien Sydossetiens huvudstad Tschinvali och Rysslands svar i form av militär 
intervenering lät inte vänta på sig. Ryssland som dessförinnan varit positiv till utbrytarstaternas 
självständighet, tryckte tillbaka de Georgiska styrkorna på mindre än en vecka och passade 
samtidigt på att avlägsna georgier från omtvistade områden i Abchazien. En rysk permanent 
militär närvaro upprättades i Sydossetien och Abchazien samtidigt som ryska pass delades ut 
samt att den lokala politiken och ekonomin knöts till Ryssland. Även ett gemensamt 
försvarsavtal slöts mellan Ryssland, Sydossetien och Abchazien. Detta innebar i praktiken att 
Sydossetien och Abchazien inte längre var en del av Georgien även om det internationella 
samfundet aldrig accepterade dem som självständiga stater.117 

Återspeglingen av Rysslands agerande i Georgien med grund i den efterföljande 
försvarspropositionen FB09 kan uppfattas som blygsam, i jämförelse med annekteringen av 
Krim år 2014 och den efterföljande propositionen FB15. Denna jämförelse ligger dock ej till 
grund för avgörandet om vad som utgjort en strategisk chock eller ej, däremot kan en varierande 
respons skönjas vilket undersökningen återkommer till i nästa kapitel. För att Rysslands 
intervenering i Georgien skall utgöra en strategisk chock, skall händelsen vara oväntad, ha 
djupgående konsekvenser och kräva motåtgärder från den politiska nivån.  

Försvarsberedningen uttrycker i sin rapport från juni år 2008 (två månader före interveneringen) 
att Rysslands agerande mot staterna i forna Sovjetunionen skall utgöra ett lackmustest för 
Sveriges syn på Ryssland och dess vägval. Efter Rysslands militära agerande i Georgien skedde 
en ”tyngdpunktsförskjutning i den svenska försvarsdebatten” om insatser närmare Sverige än 
Afghanistan. Regeringen ändrar även sin syn på Ryssland genom konstaterandet att ”den ryska 
tröskeln för användning av militärt våld för att uppnå politiska syften har sänkts”.118 Rysslands 
agerande anses från Regeringens sida vara något Sverige fortsättningsvis skall förhålla sig 
till.119 Den 18 augusti år 2008 låter Sveriges dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt meddela 
att alla militära besök och utbyten med Ryssland avbryts tillsvidare med anledning av rådande 
krisläge.120 Inledningskapitlet har tidigare redovisat bakgrunden till Rysslands agerande i 
Georgien. 

Sammanfattningsvis innebär detta att Rysslands intervenering i Georgien faller inom ramen för 
undersökningens definition av strategisk chock. Agerandet var oväntat, fick djupgående 
konsekvenser och föranledde motåtgärder på den politiska nivån. En förstärkande faktor är 
också att Georgien nämns långt senare i FB15 tillsammans med annekteringen av Krim.121 
Under nästa rubrik redovisas säkerhetsstrategin ur FB09 utförligare.  

                                                
117 MSB, Fördjupning Georgien, 3–6. 
118 Engelbrekt, Holmberg and Ångström, Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen, 178. 
119 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 29. 
120 Regeringen, regeringskansliet, ‘Militärövningar Med Ryssland Genomförs Inte’, 2008 
<https://web.archive.org/web/20080820124452/http://www.regeringen.se/sb/d/10856/a/109510> [hämtad 4 maj 
2018]. 
121 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 28. 
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4.3 Analysenhet 2 – Ett användbart försvar (FB09) 
Denna försvarsproposition godkände riksdagen den 16 juni 2009 efter nästan ett års fördröjning 
med anledning av kriget i Georgien.122 Innehållsförteckningens sidnummer i propositionen 
stämmer inte överens med sidornas nummer, varav hänvisningarna relaterar till det nummer 
som står på sidan, inte i innehållsförteckningen. Nedanstående tabell är en sammanställning av 
den identifierade säkerhetsstrategin ur FB09. 

 Från FB09 
Miljö Norra Europas säkerhetssituation i oklar förändring 

Rysslands våldströskel sänkt efter interveneringen i Georgien 
Ryssland utpekat som hot men utan militära ambitioner i Östersjöområdet 
Kriget i Georgien förs till Natos interna agenda  
EU, FN, Nato är viktiga arenor och partners 
Utmaningar avs. energi och naturtillgångar 

Mål ”…att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och	 vår förmåga att 
upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- 
och rättigheter.”123 Säkerhet är ett vidare begrepp än skydd av det egna fysiska territoriet. 
Garantera landets politiska oberoende och självständighet. 

Medel Omedelbart gripbara kvalitativa expeditionära förband 
Kvantitativt mindre militära maktmedel 

Metod Begränsade ekonomiska resurser 
Aktiv samarbetspolitik, solidaritetsförklaringen, gemensamma värden 
Reducerat försvar med vilande värnplikt 
Begränsat fokus på nationellt försvar 
Frivilligt anställda gruppbefäl, soldater och sjömän 
Säkerhet solidariskt tillsammans med andra, nordiskt samarbete (NORDEFCO) 
Sverige militära försvar; enskilt och tillsammans med andra 
Aktivt deltagande i internationella insatser samt ekonomiskt bistånd 
Sveriges säkerhet kan värnas utomlands 
Förbandsreserv med upp till tre års återtag 

Tabell 4. Säkerhetsstrategin efter den första chocken 

Ovanstående tabell redovisar en kortfattat sammanställning av den rådande strategin i 
analysenhet 2, uppdelad i miljö, mål, medel och metod. Syftet med tabellen är att delge en 
överblick av den rådande strategin genom att nyttja essensen av texten som beskriver strategin. 
Under de efterföljande rubrikerna redovisas strategin i utförligare karaktär med samma 
indelning som tabellen. 

4.3.1 Miljö 

Propositionens beskrivning av en bredare hotbild mot Sverige utan inbördes prioritering är 
regionala väpnade konflikter, massförstörelsevapen, miljökatastrofer, klimatförändringar, 
pandemier, ekonomiska kriser och känslighet mot IT-angrepp. Ett militärt angrepp anses 
osannolikt under överskådlig tid men kan på längre sikt inte uteslutas. Man anser dock att den 
säkerhetspolitiska situationen i norra Europa är under förändring vilket bidrager till osäkerhet 
om framtiden och vilka utmaningar det kan innebära. Regeringen uttrycker en oro avseende 
Rysslands maktspråk mot grannländer men menar samtidigt på att Ryssland inte upplever en 
hotbild från länder i Sveriges närområde. Rysslands intåg i Georgien nämns inte i någon större 
omfattning även om propositionen uttrycker att ”ett land med stormaktsambitioner i Sveriges 

                                                
122 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 1. 
123 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 14. 
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närområde är något som vi har att förhålla oss till”.124 Det uttrycks dock i propositionen att 
Rysslands geopolitiska våldströskel är sänkt och att inblandning i Georgien kan komma att 
påverka Nato internt.125 Man anser också att Rysslands stridskrafter är dimensionerade mot de 
av Ryssland upplevda hoten i Kaukasus, inte östersjöområdet.126 De internationella insatserna 
beskrivs också möta hot i form av sjukdomar, bristande respekt för folkrätten, stridssituationer 
och mer välbeväpnade irreguljära grupper.127 Avslutningsvis bör det återupprepas att utöver 
norden, FN och Nato intar EU en särställning i svensk politik, vilket innebär att EU även utgör 
en väsentlig del av miljön.128 

4.3.2 Mål 
De övergripande målen i punktform är samma målsättningar som uttrycks i strategin från år 
2006.129 Målen för Sveriges säkerhet är; 

• Att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, 
rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 

• Att värna befolkningens liv och hälsa 
• Att värna samhällets funktionalitet130 

Samtliga politiska områden berörs av strategin med dess målsättningar och de skall vara 
långsiktigt hållbara samt kunna hantera förändringar i hotbild och omvärldsutveckling.131 Vid 
fortsatt analys av propositionen framgår det att den svenska säkerhetspolitikens främsta syfte 
är att säkerställa svensk självständighet och politiskt oberoende, likväl som att det är en 
grundläggande förutsättning att hävda vår suveränitet för att kunna uppnå målsättningarna med 
säkerheten.132 Det framgår också i propositionen att Sverige inte skall stå ensamma i att uppnå 
sina målsättningar. Dessa mål skall uppnås solidariskt med andra länder som har motsvarande 
demokratiska värderingar som Sverige.133 

4.3.3 Medel 

De olika medel som beskrivs i propositionen för att tillsammans med metoder uppnå 
målsättningarna kan kategoriseras till diplomatiska, ekonomiska, politiska och militära 
maktmedel. Diplomati beskrivs här som ett nödvändigt medel i kombination med andra för att 
säkerställa konfliktdämpande resultat av de internationella insatserna.134 Regeringen 
undertrycker vikten av delaktighet i EU, FN, Nato samt genom multi- och bilaterala 
samarbeten.135 Man uttrycker också ”att det ligger i Sveriges intresse att påverka Ryssland i 
demokratisk riktning”.136 Diplomati får antas utgöra ett av flera medel för att säkerställa 
inflytande på beskrivna arenor. Politik är frekvent återkommande i propositionen och uttrycks 
främst i form av politik, säkerhetspolitik och försvarspolitik.  

                                                
124 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 29. 
125 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 20. 
126 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 28. 
127 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 29. 
128 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 15. 
129 Försvarsdepartementet, En strategi för Sveriges säkerhet, 16. 
130 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 14. 
131 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 14. 
132 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 14. 
133 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 9. 
134 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 42. 
135 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 9. 
136 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 16. 
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Säkerhetspolitiken är ett av flera medel, tidigare beskrivet under rubriken mål, som skall 
säkerställa svensk självständighet och politiskt oberoende. Samtidigt beskrivs den 
gemensamma säkerhetspolitiken inom EU, styrd av den Europeiska säkerhetsstrategin, ”inta en 
särställning” som politiskt medel för Sverige.137 Ekonomi uppfattas i strategin som ett delvis 
begränsande medel då regeringen uttrycker att utvecklingen av det nya tillgängliga och 
användbara försvaret endast kan ”ske i den takt ekonomin medger”.138 Regeringen uttrycker 
dock att EU genom sin breda och tillgängliga säkerhetspolitiska verktygslåda kan ”omsätta 
unionens ekonomiska tyngd i politisk handlingskraft”.139 Propositionen ger uttryck för 
reduceringar i ekonomi samtidigt som det militära maktmedlet marknadsförs i nya operativa 
termer. Det militära maktmedlet skulle nu minskas i numerär och utgöras av tillgängliga, 
användbara, kvalitativa, lätta och interoperabla förband som kan genomföra insatser nationellt 
och internationellt tillsammans med andra aktörer.140 Dock upprättas en förbandsreserv 
bestående av fyra mekaniserade bataljoner som efter tre års återtag skall kunna nyttjas vid höjd 
beredskap.141 

4.3.4 Metod 
De metoder som beskrivs är främst en reformering av Försvarsmakten till ett insatsförsvar, en 
aktiv utrikespolitik samt olika former av allians och samarbetsstrategier. De nya gripbara 
insatsförbanden ska bidraga till metoden att Sveriges säkerhetsintressen säkerställs genom ett 
agerande inom och utanför närområdet.142 För att på lång sikt hantera hot mot närområdet skall 
en ”krisfallsplanering” genomföras som omfattar vitala samhällsfunktioner och strategiskt 
betydelsefulla områden.143 Regeringens solidaritetsförklaring till EU och de nordiska länderna 
utgör en tydlig metod som alliansstrategi och innebär att;  
 

Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle 
drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder 
agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige bör därför kunna såväl ge som ta 
emot militärt stöd.144 
 

Det nordiska samarbetet skall också fördjupas i syfte att bidraga till säkerhet inom samtliga 
geografiska områden men även för att uppnå rationalitet, effektivitet och synergieffekter 
mellan försvarsmyndigheterna. Detta utgör utöver en form av alliansstrategi även en uttryckt 
samarbetsstrategi med de nordiska länderna. Detta formaliseras år 2009 genom Nordic 
Defence Cooperation (NORDEFCO) som är en struktur för ”…politisk inriktning, 
förmågeutveckling, personalfrågor, utbildning och övning, insatser samt materiel.”145 

Nästa väsentliga metod i propositionen är omställningen från värnpliktsförsvar till ett 
omedelbart användbart insatsförsvar med frivilligt anställda soldater som skall kunna agera i 
Sverige, närområdet samt utanför närområdet.  
 

                                                
137 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 15–17. 
138 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 2. 
139 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 17. 
140 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 8. 
141 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 12. 
142 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 35. 
143 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 9. 
144 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 9. 
145 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 23. 
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Målet för det militära försvaret ska fr.o.m. 2010 vara att enskilt och tillsammans med 
andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet. Detta ska ske 
genom att: - hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella 
intressen, - förebygga och hantera konflikter och krig, samt - skydda samhället och dess 
funktionalitet i form av stöd till civila myndigheter.146 

Vidare beskriver propositionen att Sveriges säkerhet inte bara handlar om att skydda vår egen 
gräns utan att vi genom samverkan med andra och i internationella insatser kan hantera hot och 
utmaningar innan de når Sverige.147 Regeringen väljer dock att förrådsställa stridsvagnar till ett 
stridsvagnskompani på Gotland, då ön saknar stående förband utöver hemvärn efter beslut i de 
två föregående försvarspropositionerna.148 I syfte att prioritera valda operativa delar av 
försvaret genomfördes en kostnadsneutral rationalisering och avveckling, främst på bekostnad 
av militär stödverksamhet, personal, logistik, materiel samt djup och bredd på förmågor.149 
Avslutningsvis ger propositionen utryck för vikten att genom bi- och multilaterala dialoger 
påverka Ryssland i en demokratisk riktning, samt integrera Ryssland i internationellt samarbete 
avseende Europa och östersjöområdet.150 

4.3.5 Sammanfattning 
Den beskrivna strategin ger intrycket av att metodmässigt vara upphängd på användbara 
insatsförband och olika former av allians och samarbetsstrategier i syfte att uppnå sina mål. 
Utöver de ordagrant beskrivna målsättningarna tolkas strategins syfte vara att säkerställa 
Sveriges strategiska säkerhetsintressen via olika internationella arenor och då främst via EU. 
De militära medel som skall nyttjas är reducerade, men man anser ändock att de militära 
förbanden tack vare sin nya kvalitativa utformning skall lösa ålagda uppgifter. Den eventuella 
obalansen som kan uppfattas mellan mål och medel förefaller regeringen försöka hantera genom 
alliansstrategi i egenskap av solidaritetsförklaringen. Resonemanget förstärks av att man inte 
uppfattar något enskilt angreppshot mot Sverige och att Ryssland inte tolkas som ett 
överhängande hot mot när- och östersjöområdet.  

4.4 Strategisk chock nr 2 – Rysslands annektering av Krim 
Detta avsnitt syftar till att kort beskriva den andra strategiska chocken och avgöra om Rysslands 
annektering av Krim utgör en strategisk chock eller ej. Den 27 februari år 2014 tar pro-ryska 
militärer, utan förbands- eller nationalitetsbeteckningar, kontrollen över viktiga 
myndighetsbyggnaders och strategiska platser på Krimhalvön som tillhör Ukraina. På endast 
några dagar har dessa ”gröna män” tillsammans med ryska reguljära förband, stationerade på 
Krim, tagit över hela halvön. De pro-ryska separatisterna anordnade en folkomröstning som 
innebar en ny politisk ledning och självständighet gentemot Ukraina. Ryssland erkände den 
politiska processen och annekterade därmed Krim som en del av Ryssland redan den 18 mars 
år 2014.151 Ryssland förnekade inledningsvis sin aktiva roll i annekteringen av Krim, men 
oberoende rapporter från området i kombination med den snabba upptagningen av Krim till 
Ryssland lämnade inget utrymme för eventuella tvivel om att rysk inblandning. Inom loppet av 
några veckor hade plötsligt en ny form av internationell kris skapats som rubbade den rådande 

                                                
146 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 33. 
147 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 8. 
148 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 11. 
149 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 107. 
150 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar, 32. 
151 Niklas Granholm, Johannes Malminen och Gudrun Persson, A Rude Awakening Ramifications of Russian 
Aggression Towards Ukraine, 21. 
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synen på gränser, säkerhetspolitik och nyttjande av militära maktmedel i Europa och Sveriges 
närområde.152  

Effekten efter Rysslands annektering av Krim i den efterföljande försvarspropositionen FB15, 
är påtaglig i jämförelse med Rysslands intervenering i Georgien år 2008 och dess återspegling 
i FB09. Regeringen anser i FB15 att det säkerhetspolitiska läget har försämrats ytterligare 
genom att Ryssland nyttjat militära maktmedel i Krim för att uppnå sina politiska målsättningar. 
Den svenska försvarsförmågan skall med anledning av detta stärkas och fokusera på 
närområdesförsvar.153 Vidare framgår det i FB15 att annekteringen av ”Krim visar att ett 
överraskande och obesvarat anfall kan ge oproportionerligt stora fördelar.”154 

Inledningen på undersökningen har tidigare redovisat de bakomliggande orsakerna till 
Rysslands agerande på Krim. 

Sammanfattningsvis framgår det att Rysslands annektering av Krim utgör en strategisk chock 
då det varit en oväntad händelse med djupgående konsekvenser som krävt motåtgärder från den 
politiska nivån. I efterföljande text redovisas säkerhetsstrategin ur FB15. 

4.5 Analysenhet 3 – Försvarsbeslut 2015 
Denna försvarsproposition godkände riksdagen 23 april år 2015, drygt ett år efter annekteringen 
av Krim. Nedanstående tabell är en sammanställning av den identifierade säkerhetsstrategin ur 
FB15. 

 Från FB15 
Miljö Säkerhetssituationen i Östersjöområdet försämras 

Ryssland har annekterat Krim och nyttjar militära medel för politiska syften 
Rysslands aggressiva agerande är centralt och utgör hotet 
FN:s säkerhetsråd tandlöst mot ryskt agerande 
Nato och Ryssland har fokus på Östersjöområdet 
Utmaningar avs. påverkansoperationer, info, cyber 

Mål ”…att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och	vår förmåga att 
upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- 
och rättigheter.”155 Säkerställa Sveriges handlingsfrihet, territoriella integritet, 
försörjning och intressen 

Medel Totalförsvar som både medel och metod 
Nya förmågor, ex aktiv cyberförmåga och psykologiskt försvar 
Tillgängliga krigsförband för nationellt försvar 

Metod Utökade ekonomiska resurser, 10,2 miljarder 
Fördjupade bilaterala samarbeten, Finland, USA (värdlandsavtalet) 
Fördjupat nordiskt samarbete 
Nationellt försvar av närområdet prioriteras, stridsgrupp till Gotland 
Upprättande av ett totalförsvar med nya förmågor 
Stärkt försvar och ökad operativ förmåga 
Tröskeleffekt mot angrepp 
Sanktioner mot Ryssland 

                                                
152 Agrell, Det säkra landet?, 227. 
153 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 1–2. 
154 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 45. 
155 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 7. 
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Tabell 5. Säkerhetsstrategin efter den andra chocken. 

Ovanstående tabell redovisar en kortfattat sammanställning av den rådande strategin i 
analysenhet 3, uppdelad i miljö, mål, medel och metod. Syftet med tabellen är att delge en 
överblick av den rådande strategin genom att nyttja essensen av texten som beskriver strategin. 
Under de efterföljande rubrikerna redovisas strategin i utförligare karaktär med samma 
indelning som tabellen. 

4.5.1 Miljö 

Nedanstående citat från FB15 beskriver huvuddragen i strategin på ett tydligt sätt.  

Ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige är fortsatt osannolikt. Kriser eller 
incidenter, som även inbegriper militära maktmedel kan dock uppstå och militära 
angreppshot kan likväl aldrig uteslutas. Rysslands aggression mot Ukraina innebär att 
risken för dessa har ökat, även i vårt närområde. Regeringen anser mot denna bakgrund 
att den svenska försvarsförmågan bör stärkas.156 

Propositionen inleder med att ”den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats” 
genom att Ryssland visat sig beredda att nyttja det militära maktmedlet ”för att uppnå sina 
politiska mål”.157 Rysslands agerande mot Ukraina och annekteringen av Krim anses utgöra 
den största utmaningen mot europeisk säkerhet på 25år.158 Östersjöområdet utgör fronten 
mellan Ryssland, Nato och EU efter Ukraina.159 Propositionen beskriver fortsatt att Ryssland 
genom framskjuten militär verksamhet i Östersjöområdet visar att man ser sina militära 
maktmedel som verktyg att påverka den säkerhetspolitiska situationen i vår närmiljö även under 
fredstid.160 Gotland och inloppen till Östersjön anges ha strategisk betydelse för kontroll av sjö- 
och luftvägar över Östersjön i händelse av kris eller krig.161 Regeringen anser att utvecklingen 
i vår omvärld har försämrat Sveriges militärstrategiska läge, vilket gör det till ett svenskt 
strategiskt intresse att förstärka Gotland med en mekaniserad stridsgrupp i syfte att erhålla en 
stabiliserande effekt i Östersjöområdet.162 Propositionen använder sig av rubriken ”tematiska 
säkerhetshot” när den beskriver öppna och dolda påverkanskampanjer, 
informationsoperationer, cyberkrigföring, terrorism och massförstörelsevapen.163  

4.5.2 Mål 

De övergripande målen i punktform är samma målsättningar som uttrycks i strategin från år 
2006 och FB09; 

                                                
156 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 47. 
157 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 1. 
158 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 22. 
159 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 43–46. 
160 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 28. 
161 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 74. 
162 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 8. 
163 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 40. 



  
School of Business and Engineering 
Bachelor Thesis 
 

 Sida 36 (55) 
 

• Att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, 
rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 

• Att värna befolkningens liv och hälsa 
• Att värna samhällets funktionalitet 164 

Det konstateras dock vidare att en säkerhetspolitisk utgångspunkt är att Sverige ska kunna värna 
våra grundläggande värderingar och ”skydda svensk handlingsfrihet inför politisk, militär eller 
annan påtryckning.”165 Regeringen uttrycker även att man vill ”säkra Sveriges välstånd, 
trygghet och säkerhet” likväl som försörjning och handel.166 Hävdandet av landets territoriella 
integritet uppges vara ”en nödvändig förutsättning för att uppnå målen med vår säkerhet” likväl 
som att ”säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra”.167  

4.5.3 Medel 
De medel som beskrivs i propositionen utgörs av militära, diplomatiska, politiska, psykologiska 
och ekonomiska maktmedel. Det militära maktmedlet framhävs särskilt genom att det skall 
förstärkas avseende personal, materiel, förmåga och operativ effekt samt utgöra en del av ett 
totalförsvar.168 Propositionen beskriver också att en fortsatt fredlig utveckling med politisk 
handlingsfrihet behöver bidrag i form av en trovärdig militär förmåga.169 Det diplomatiska 
maktmedlet skall i samverkan med övriga medel utgöra en tröskel för den som vill angripa 
Sverige eller utöva militära påtryckningar.170 Politiken som maktmedel är också framstående i 
propositionen och uttrycks som politik, säkerhetspolitik, utrikes- och försvarspolitik. En 
solidarisk säkerhetspolitik sägs utgöra grunden för den svenska politiken och inbegriper stora 
delar av det breda perspektivet på säkerhet.171 Det psykologiska maktmedlet skall säkerställa 
svensk försvarsvilja, fri nyhetsförmedling, motverka psykologisk krigföring samt bidraga till 
att påverka motståndarens psykologiska motståndskraft.172 Det ekonomiska, diplomatiska och 
politiska medlen används även gemensamt i syfte att stödja Ukraina och skapa sanktioner (en 
metod) mot Ryssland med anledning av den olagliga annekteringen av Krim.173  

4.5.4 Metod 
De metoder som beskrivs främst är stärkt försvarsförmåga, fokus på närområdet, upprättande 
av nationellt totalförsvar, ökade ekonomiska anslag på 10,2 miljarder kr, stående förband till 

                                                
164 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 20. 
165 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 7. 
166 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 20. 
167 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 7. 
168 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 2. 
169 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 8. 
170 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 50. 
171 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 7–8. 
172 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 108–9. 
173 Regeringen Regeringskansliet, ‘Sanktioner som svar på Rysslands olagliga annektering av Krim och 
Sevastopol’, Regeringskansliet, 2015 <http://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-
sakerhetspolitik/sanktioner/sanktioner-avseende-ryssland-och-ukraina/sanktioner-som-svar-pa-rysslands-
olagliga-annektering-av-krim-och-sevastopol/> [hämtad 24 april 2018]. 
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Gotland, utveckling av nya förmågor, upprättande av EU-gemensamma sanktioner mot 
Ryssland, aktiv säkerhetspolitik samt allians- och samarbetsstrategier.174 

Det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020 är att öka den 
operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i 
totalförsvaret.175 

Totalförsvar består av civilt samt militärt försvar och är enligt propositionen den verksamhet 
som behövs för att förbereda Sverige för krig. Resurserna skall vara anpassade för närområdet 
och uppgifter i Sverige. Materiel skall tillföras, övningsverksamheten intensifieras och samtliga 
krigsförband skall vid höjd beredskap vara tillgängliga inom en vecka. Den grundläggande 
militära utbildningen skall förlängas med syftet att kunna krigsplacera all personal som 
genomfört densamma.176 

Målet för det militära försvaret ska från och med 2016 vara att enskilt och tillsammans 
med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet. Detta ska 
ske genom att; –  hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella 
intressen, –  förebygga och hantera konflikter och krig, –  skydda Sveriges 
handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan  påtryckning och om det krävs försvara 
Sverige mot incidenter och  väpnat angrepp samt –  skydda samhället och dess 
funktionalitet i form av stöd till civila  myndigheter.177 

Allians- och samarbetsstrategier uttrycks utöver solidaritetsförklaringen genom fördjupat 
samarbete med USA, nordiska samarbetens särställning för säkerheten i vårt närområde, 
fördjupat samarbete med Finland omfattande förberedelser att hävda varandras territoriella 
integritet med gemensamma stridskrafter.178 Den 4 september år 2014 undertecknade Sverige 
ett samförståndsavtal med Nato avseende värdlandsstöd, även kallat Host Nation Support 
(HNS) vilket syftar till att praktiskt öka förmågan att ge och ta emot militärt stöd i enlighet med 
den uttalade solidariska säkerhetspolitiken.179 Trots flertalet fördjupade och utvecklade 
samarbeten betonar regeringen att Sverige är militärt alliansfritt.180 Med anledning av 
Rysslands olagliga annektering av Krim upprättar Sverige tillsammans med EU sanktioner mot 
Ryssland samt stöd till Ukraina.181  

4.5.5 Sammanfattning 

Den beskrivna strategin utgörs metodmässigt av totalförsvarets upprättande som tillsammans 
med närområdesfokus, ökade resurser och solidaritetsförklaringen ska uppnå sina mål. Syftet 
med strategin är att säkerställa Sveriges handlingsfrihet, värderingar och säkerhet samtidigt som 

                                                
174 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 1–2. 
175 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 7. 
176 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 2. 
177 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 11. 
178 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 8. 
179 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 37–38. 
180 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 20. 
181 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 48. 



  
School of Business and Engineering 
Bachelor Thesis 
 

 Sida 38 (55) 
 

det försämrade säkerhetsläget i norra Europa hanteras genom en skapad tröskeleffekt. Det 
militära och ekonomiska maktmedlet förstärks i syfte att öka den operativa förmågan, balansera 
strategin mot den förändrade miljön och utgöra en del av totalförsvaret. Ryssland anges som 
orsak till det försämrade säkerhetsläget i norra Europa och ambitionsökningen i strategins 
medel och metoder. 

4.6 Analysenhet 4 – Nationell säkerhetsstrategi 2017 
Nationell säkerhetsstrategi tillsammans med Delrapport över genomförandet av Nationell 
säkerhetsstrategi utgör undersökningens fjärde analysenhet och samtidigt undersökningens 
slutliga referensstrategi. Nationell säkerhetsstrategi utgavs den 8 januari år 2017, med syftet att 
sätta ramarna och riktningen för landets övergripande säkerhetsarbete.182 Delrapport över 
genomförandet av Nationell säkerhetsstrategi utgavs 14 januari år 2018 syftandes till att utgöra 
en uppföljningsrapport som sammanfattar genomförandet av den Nationella 
säkerhetsstrategin.183 Dessa två dokument utgör av naturliga skäl en gemensam analysenhet. 
Vid analys av den rådande strategin fram till år 2018 nyttjas stundtals även den tidsmässigt 
närliggande försvarsberedningsrapporten Motståndskraft från december år 2017184 som 
ersättning för försvarspropositionernas innehåll i syfte att påkläda strategin djupare 
detaljrikedom med liknande struktur som propositionerna. Sidnumreringen i Motståndskraft 
överensstämmer inte med dess innehållsförteckning, samtliga referenser hänvisar till sidornas 
numrering, ej innehållsförteckningens nummer. 

 Från Strat17 
Miljö Säkerhetssituationen i Östersjöområdet försämrat 

Rysslands aggressiva agerande centralt 
Nato förstärker Baltikum 
Hot genom påverkansoperationer, info, cyber m.m. 

Mål ”…att tillgodose invånarnas trygghet säkerhet och hälsa, att säkra försörjning och skydd 
av samhällsviktiga funktioner, att upprätthålla grundläggande värden: demokrati, 
rättsstat mänskliga fri och rättigheter, att under alla omständigheter försvara Sveriges 
frihet, säkerhet och rätt till självbestämmande, att främja stabilitet och säkerhet i vårt 
närområde, att samarbete och solidaritet och integration inom EU bevaras och stärks, att 
främja en regelbaserad multilateral världsordning” 

Medel Totalförsvar med utvecklade maktmedel 
Tillgängliga krigsförband för nationellt försvar 
Handel och bistånd kopplat till ekonomiska medel 

Metod Utökade ekonomiska resurser, 26 miljarder till totalförsvaret 
Fortsatt utveckling av totalförsvaret 
Gemensamma sanktioner mot Ryssland 
Allmän värnplikt införs 
Utövande av värdlandsavtal, försvarsmaktsövning 
Fördjupat trilateralt samarbete med Finland och USA (Östersjöallians) 
Tröskeleffekt mot angripare 

Tabell 6. Säkerhetsstrategin i slutet av undersökningens period 

Ovanstående tabell redovisar en kortfattat sammanställning av den rådande strategin i 
analysenhet 4, uppdelad i miljö, mål, medel och metod. Syftet med tabellen är att delge en 
överblick av den rådande strategin genom att nyttja essensen av texten som beskriver strategin. 

                                                
182 Regeringskansliet, Nationell säkerhetsstrategi. 
183 Regeringskansliet, Delrapport Om Genomförandet Av Den Nationella Säkerhetsstrategin. 
184 Försvarsdepartementet, Motståndskraft: Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila 
försvaret 2021-2025. 
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Under de efterföljande rubrikerna redovisas strategin i utförligare karaktär med samma 
indelning som tabellen. 

4.6.1 Miljö 

Nedanstående citat ur försvarsberedningens senaste rapport delger synen på miljön. 

Det säkerhetspolitiska läget har försämrats i Sveriges närområde och i Europa. 
Rysslands aggression mot Ukraina och den olagliga annekteringen av Krim strider mot 
Förenta nationernas (FN) våldsförbud och har utmanat den europeiska 
säkerhetsordningen i grunden liksom de normer, samarbeten och institutioner som utgör 
fundament för europeisk säkerhet. Det ryska agerandet i Georgien 2008, i Ukraina sedan 
2014 samt i Syrien sedan 2015 visar en rysk vilja att använda militära medel för att nå 
politiska mål, såväl inom som utanför Europa.185 

Den säkerhetspolitiska situationen har försämrats till följd av Rysslands agerande, detta har 
föranlett en ökad närvaro av Nato i östersjöområdet, främst genom stationerade förband från 
USA och Nato i Estland, Lettland, Litauen och Polen. Det svensk-finska samarbetet har 
fördjupats och båda länderna har nu ett utvecklat partnerskap med Nato som utövas i 
närområdet. Östersjöområdet beskrivs också som miljön där friktionerna mellan USA, Nato 
och Ryssland utspelas, man gör även en koppling till kalla kriget.186 Nationell säkerhetsstrategi 
anger följande åtta hot mot Sveriges säkerhet; militära hot, informations- och cybersäkerhet, 
terrorism och våldsbejakande extremism, organiserad brottslighet, hot mot energiförsörjning, 
hot mot transporter och infrastruktur, hälsohot, klimatförändringar och dess effekter.187 Ett 
militärt angrepp mot Sverige anses fortfarande vara osannolikt, Rysslands agerande mot 
Ukraina innebär dock att risken för incidenter eller kriser med militära maktmedel har ökat i 
vårt närområde.188 

4.6.2 Mål 

Målen uttrycks som ”Sveriges nationella intressen för vår säkerhet” och är; 

• att tillgodose invånarnas trygghet säkerhet och hälsa 
• att säkra försörjning och skydd av samhällsviktiga funktioner 
• att upprätthålla grundläggande värden: demokrati, rättsstat mänskliga fri och rättigheter 
• att under alla omständigheter försvara Sveriges frihet, säkerhet och rätt till självbestämmande 
• att främja stabilitet och säkerhet i vårt närområde 
• att samarbete och solidaritet och integration inom EU bevaras och stärks 
• att främja en regelbaserad multilateral världsordning189 

Respektive redovisat intresse utgör i strategin en rubrik med en efterföljande utförligare 
förklaring. Det centrala i de utförligare beskrivningarna av målsättningarna är främst att värna 
om nationen Sveriges funktionalitet avseende försörjning och viktiga funktioner samt vår frihet, 
säkerhet och människors grundläggande behov. Målet är också att vi enskilt likväl som 
tillsammans med andra skall skapa stabilitet och säkerhet i vårt närområde.190 

                                                
185 Försvarsdepartementet, Motståndskraft, 17. 
186 Regeringskansliet, Nationell säkerhetsstrategi, 12. 
187 Regeringskansliet, Nationell säkerhetsstrategi, 17–28. 
188 Regeringskansliet, Nationell säkerhetsstrategi, 17. 
189 Regeringskansliet, Nationell säkerhetsstrategi, 14–16. 
190 Regeringskansliet, Nationell säkerhetsstrategi, 14–16. 



  
School of Business and Engineering 
Bachelor Thesis 
 

 Sida 40 (55) 
 

4.6.3 Medel 

De medel som uttrycks i strategin faller under rubrikerna militära, politiska, diplomatiska, 
ekonomiska och psykologiska maktmedel. Det militära maktmedlet är en del av totalförsvaret 
och skall stärkas samt dimensioneras för att främst möta ett väpnat angrepp men också kunna 
deltaga i internationella insatser.191. Militära medel tillsammans med politiska, ekonomiska och 
diplomatiska medel skall utgöra en tröskel mot en angripare som vill utöva påtryckningar mot 
Sverige med militära maktmedel.192 Politik och diplomati som maktmedel är återkommande i 
strategin som aktiva medel i att genomdriva svensk säkerhetspolitik, detta beskrivs vidare under 
metoder. Det ekonomiska medlet omfattar främst handel och bistånd, vikten av detta beskrivs 
genom att Sveriges export utgör femtio procent av BNP.193 

4.6.4 Metod 
De metoder som beskrivs är förstärkt nationellt försvar, fördjupat internationellt säkerhets- och 
försvarssamarbete, allians- och samarbetsstrategier, aktiv utrikes- och säkerhetspolitik, ökade 
ekonomiska resurser för säkerhetsfrämjande verksamhet med fokus på närområdet och 
Europa.194 Metoderna konkretiseras i delrapporten genom; ett sammantaget ekonomiskt 
tillskott på 26 miljarder kr till totalförsvaret i perioden år 2015-2020195, återinförandet av allmän 
värnplikt, tidigarelagd militär etablering på Gotland och förstärkt nationell 
underrättelseförmåga. Fortsatt beskrivs även fördjupning av det nordiska och finska samarbetet, 
deltagande i Joint expeditionary force (JEF)196 som leds av England, samt genomförande av 
den största nationella försvarsmaktsövningen sedan år 1993, där värdlandsavtalet prövades 
genom deltagande av stridskrafter från Nato.197 I maj år 2017, godkände Sveriges riksdag det 
tidigare samförståndsavtalet med Nato avseende värdlandsstöd.198 Aktiv politik för att påverka 
Ryssland, skall nyttjas när gemensamma intressen sammanfaller inom exempelvis Arktiska 
rådet, Barentsrådet och Östersjöstaternas råd.199 Den 1 januari år 2018 beslutar regeringen att 
Gotlands regemente (P18) skall inrättas på ön, vilket är en ambitionsökning jämfört med det 
tidigare beslutet att enbart förstärka Gotland med en stridsgrupp.200 Den 7 maj år 2018 
undertecknar Sverige, Finland och USA en gemensam trilateral avsiktsförklaring om fördjupat 
militärt samarbete. En av skrivelserna i avtalet lyder; 

Our countries have a shared interest in cooperating to support a stable and secure 
environment in the Baltic Sea region, in safeguarding the fundamental principles of 
international law, and in preserving the European security order.201  

                                                
191 Försvarsdepartementet, Motståndskraft, 79–80. 
192 Regeringskansliet, Nationell säkerhetsstrategi, 17. 
193 Regeringskansliet, Nationell säkerhetsstrategi, 16. 
194 Regeringskansliet, Delrapport Om Genomförandet Av Den Nationella Säkerhetsstrategin, 8. 
195 Av den totala summan är 10,2 miljarder redovisade tidigare vid analys av FB15 
196 En gemensam insatsstyrka för operationer (efter nationella beslut) ledda av FN, EU eller Nato  
197 Regeringskansliet, Delrapport Om Genomförandet Av Den Nationella Säkerhetsstrategin, 11–13. 
198 Försvarsdepartementet, Motståndskraft, 236. 
199 Regeringskansliet, Nationell säkerhetsstrategi, 15. 
200 Regeringen Regeringskansliet, ‘Beslut om regemente på Gotland’, Regeringskansliet, 2017 
<http://www.regeringen.se/artiklar/2017/12/beslut-om-regemente-pa-gotland/> [hämtad 3 maj 2018]. 
201 Regeringen och Regeringskansliet, ‘Försvarsminister Peter Hultqvist undertecknar trilateral 
avsiktsförklaring’, Regeringskansliet, 2018 
<http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/forsvarsminister-peter-hultqvist-undertecknar-trilateral-
avsiktsforklaring/> [hämtad 9 maj 2018]. 
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Avsiktsförklaringen fokuserar på en gemensam hantering av säkerhetsläget i östersjöområdet 
och Europa, likväl som upprätthållandet av internationell lagstiftning. 

4.6.5 Sammanfattning 
Den beskrivna strategin består metodmässigt av totalförsvarets utveckling, förstärkt nationellt 
försvar, nationell Försvarsmaktsövning, införande av allmän värnplikt, utövande av 
värdlandsavtalet och fördjupade samarbeten med Finland, Nato och USA i syfte att uppnå de 
breda säkerhetsmålen. Flertalet maktmedel förstärks inom ramen för totalförsvarets utveckling 
syftandes till att balansera strategin mot den försämrade miljön. Rysslands utmaning av 
säkerheten i norra Europa har gjort Östersjöområdet till en spänd arena med friktioner 
involverande samtliga aktörer i området. 

4.7 Sammanfattning av de empiriska resultaten 
Under denna rubrik delges en kort sammanfattning av samtliga analysenheter. Syftet är att på 
ett enkelt och överskådligt sätt redovisa samtliga säkerhetsstrategier. 

 En strategi för 
Sveriges säkerhet 
år 2006 (Strat06) 

Ett användbart 
försvar år 2009 

(FB09) 

Försvarspolitisk 
inriktning-Sveriges 

försvar år 2015 
(FB15) 

Nationell 
säkerhetsstrategi år 

2017 (Strat17) 

Miljö EU, FN, Nato 
viktiga, 
gränslösa hot 
Ryssland ej hot 

EU, FN, Nato 
viktiga, 
rysk våldströskel 
sänkt, utmaningar 
avs energi och 
naturtillgångar 

Finland, USA, Nato 
viktiga, 
Säkerheten i 
östersjöområdet 
försämrad, Ryssland 
nyttjar maktmedel 
för politiska mål 

Finland, USA viktiga, 
Säkerheten i 
östersjöområdet 
försämrad, Nato-
förband stationerade i 
Baltikum 

Mål Befolkningens liv 
och hälsa, 
grundläggande 
värden, samhällets 
funktionalitet 

Befolkningens liv 
och hälsa, 
grundläggande 
värden, säkerhet ett 
vidare begrepp än 
det egna territoriet 

Befolkningens liv 
och hälsa, 
grundläggande 
värden, Sveriges 
handlingsfrihet och 
territoriella integritet 

Befolkningens liv och 
hälsa, grundläggande 
värden, under alla 
omständigheter 
försvara Sveriges 
frihet 

Medel Krigsplacerade 
värnpliktiga, 
insatsförband i 
beredskap, separat 
utlandsstyrka 

Omedelbart 
gripbara förband, 
expeditionära 
förband, mindre 
förband 

Totalförsvar, nya 
förmågor, nationella 
krigsförband 

Totalförsvar, 
utvecklade förmågor, 
tillgängliga 
krigsförband  

Metod Sverige ej passivt 
om annat land 
angrips, 
internationella 
insatser, säkerhet 
tillsammans med 
andra 

Solidaritets-
förklaringen, 
reducerad 
försvarsförmåga, 
vilande värnplikt 
 

Bilaterala militära 
samarbeten Nato, 
USA, Finland, 
upprättande av 
nationellt 
totalförsvar, stärkt 
försvarsförmåga 

Fördjupat trilateralt 
samarbete med 
Finland och USA, 
återinförd värnplikt, 
försvarsmaktsövning 
med nyttjande av 
värdlandsavtal 

Tabell 7. Sammanfattning av undersökningens empiriska resultat. 

Ovanstående tabell visar samtliga analysenheter, tillika säkerhetsstrategier på den översta 
raden. Den vänstra kolumnen delger respektive strategis delkomponenter. Med stöd av tabellen 
kan således en koncentrerad version av respektive strategi utläsas i tidsmässig ordning. 
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5. Analys, diskussion och slutsatser 
I föregående kapitel redovisades säkerhetsstrategierna och de två strategiska chockerna i 
tidsmässig ordning i syfte att bekräfta chockerna och svara på frågan; vad är den beskrivna 
säkerhetsstrategin. I detta kapitel analyseras inledningsvis förändringarna i strategierna efter 
respektive chock i syfte att svara på frågan; hur den beskrivna strategin har förändrats eller 
bibehållits. Därefter skall den beskrivna förändringen i säkerhetsstrategierna förklaras genom 
kopplingar till påverkande fenomen och identitetsfenomen. Syftet är att finna svar på frågan 
varför strategin har förändrats. Som stöd för analys av strategierna nyttjas även tidigare 
forskning på området i syfte att belysa olika perspektiv i diskussionen. Detta kompletteras med 
ett resonemang om alternativ påverkan i säkerhetsstrategierna. Avslutningsvis redovisas 
sammanfattande slutsatser syftandes till att svara på undersökningens frågeställning.   

5.1 Förändringar i strategin efter första chocken 
Säkerhetsstrategin efter den första chocken är i stort utformad enligt de riktlinjer och 
förutsättningar som delgivits innan chocken ägde rum, även om propositionen sköts upp ett år 
med anledning av Rysslands intervenering i Georgien. De delar av miljön som inte har 
förändrats är den breda synen på hot samt att regeringen fortsatt anser att ett militärt angrepp 
på Sverige anses osannolikt under överskådlig tid, även om det på längre sikt ej kan uteslutas. 
Förändringar i miljön består av att riksdagen anser att Rysslands våldströskel som sänkt, att de 
utgör ett hot mot forna Sovjetstater i Kaukasusområdet och att Rysslands agerande är något 
som Sverige har att förhålla sig till. EU som plattform utgör nu också en väsentlig del av 
Sveriges säkerhetsstrategiska miljö.  
 
Mål är i formella och övergripande termer desamma som tidigare. Förändringarna består i att 
riksdagen nu anser att målsättningarna skall uppnås tillsammans andra länder och aktörer som 
delar Sveriges demokratiska värderingar. Detta innebär också att säkerhetsstrategins medel till 
del förändras då EU intar en särställning för svensk säkerhetspolitik. Andra förändringar är att 
det militära maktmedlet minskas avseende kvantitet till förmån för kvalitativa insatsförband, 
detta skall endast ske i den takt ekonomin medger, då även detta medel reduceras. 
 
Metoderna i strategin är liknande när det kommer till den aktiva utrikespolitiken som bygger 
på solidaritet och gemensamt ansvar tillsammans med andra länder och aktörer. Internationella 
insatser utgör fortsatt en viktig metod för att bidraga till svensk säkerhet. Förändringarna består 
i att Sverige nu även skall kunna ge och ta emot militärt stöd samt att Försvarsmakten inte bara 
tillsammans med andra, utan även enskilt, skall kunna försvara Sverige. Som ett led i detta skall 
det förrådsställas stridsvagnar på Gotland, upprättas en förbandsreserv på fyra mekaniserade 
bataljoner med upp till tre års återtag samt påbörjas en krisfallsplanering i syfte att kunna möta 
hot i närområdet på lång sikt. Andra förändringar avseende metod är omställningen från ett 
invasionsförsvar till ett insatsförsvar, att pliktlagen läggs vilande till förmån för anställda 
förband samt att samarbetet mellan de nordiska länderna skall fördjupas. Ryssland skall nu även 
genom diplomatiska och politiska maktmedel påverkas i en demokratisk riktning.202 

5.2 Förändringar i strategin efter andra chocken 
Säkerhetsstrategin efter den andra chocken genomgår en markant förändring jämfört med 
strategin efter den första chocken. I beskrivning av miljön vidhåller regeringen fortfarande att 
ett enskilt militärt angrepp mot Sverige är att anse som osannolikt även om det ej kan uteslutas. 
Man menar dock på att risken för att detta ska ske har ökat efter Krim. Övriga delar av miljön 

                                                
202 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar. 
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har förändrats genom att säkerhetssituationen upplevs som försämrad. Detta då Ryssland 
beskrivs som ett hot mot närområdet genom sitt nyttjande av militära maktmedel i Krim i 
kombination med Sveriges utsatta militärstrategiska läge i Östersjön. Ett nytt begrepp inom 
miljön är de tematiska säkerhetshoten, som tillsammans med en sänkt tröskel för konflikter i 
vårt närområde, utgör ett nytt hot Sveriges säkerhet. De uttryckta formella målen är 
oförändrade. Det är dock en ny säkerhetspolitisk utgångspunkt att Sveriges handlingsfrihet skall 
skyddas från olika former av påtryckningar, samt att hävdandet av Sveriges territoriella 
integritet utgör en förutsättning för att uppnå de säkerhetspolitiska målsättningarna.  

De medel som beskrivs är av samma kategori som tidigare bortsett från ett delvis förnyat och 
stärkt innehåll samt att det psykologiska maktmedlet har tillförts. Förändringarna inom medel 
består av ekonomiskt tillskott, totalförsvar, fler krigsförband och aktiv cyberförmåga. De 
metoder som har bibehållits är den aktiva säkerhetspolitiken och solidaritetsförklaringen men 
med tillägget att Sverige är militärt alliansfritt. Förändringar inom området är samarbetet med 
USA som fördjupas genom värdlandsavtalet likväl som det fördjupade samarbetet med Finland 
genom bilaterala försvarsavtal och gemensamma stridskrafter. Ytterligare förändringar inom 
metoder är förstärkning av den operativa förmågan, upprättandet av totalförsvaret samt fokus 
på närområdet och nationellt försvar. En ny metod är att regeringen nyttjar ekonomiska, 
politiska och diplomatiska maktmedel för att stödja Ukraina samt upprätta sanktioner mot 
Ryssland. En kombination av svenska maktmedel skall enligt Regeringen även utgöra en tröskel 
för den som med militära eller andra medel avser angripa eller påverka Sverige.203 

5.3 Förändringar i strategin fram till år 2018 
Under de två föregående rubrikerna har förändringar i säkerhetsstrategierna efter respektive 
chock redovisats. I detta avsnitt redogörs för hur säkerhetsstrategin har utformats efter det 
senaste försvarsbeslutet fram till början av år 2018, vilket skapar förutsättningar att identifiera 
chockernas fortsatta påverkan. 

Säkerhetsstrategin efter de båda chockerna fortsätter till del att förändras i den riktning som 
pekas ut i den senaste propositionen FB15. Miljön beskrivs på samma sätt avseende terrorism, 
informations- och cyberkrigföring. Regeringen anser att risken för ett militärt angrepp mot 
Sverige fortsatt är osannolik men att det inte kan uteslutas. Dock har miljön förändrats genom 
att det säkerhetspolitiska läget har försämrats ytterligare över tid. Permanent militär närvaro av 
förband från USA och Nato i Östersjöområdet i kombination med ett aggressivare beteende 
från Ryssland har bidragit till ytterligare spänningar i regionen. Vidare beskrivs även nya hot 
mot Sveriges säkerhet i form av våldsbejakande extremism, organiserad brottslighet, hälsohot, 
klimatförändringar samt hot mot transporter och infrastruktur.  

Målen i strategin har bibehållits från de tidigare propositionerna men med en viss omskrivning 
och nya tillägg. Även fortsättningsvis skall Sverige enskilt och tillsammans med andra skapa 
stabilitet och säkerhet i närområdet. De nya tilläggen är att Sveriges frihet under alla 
omständigheter skall försvaras, solidariteten inom EU bevaras och stärkas samt att en 
regelbaserad multilateral världsordning skall främjas. Strategins maktmedel är detsamma som 
tidigare även om de i olika utsträckning skall stärkas och utvecklas.  

Avseende metoder bibehåller Regeringen sin aktiva politik och samarbetsstrategi med andra 
länder samtidigt som fokus på närområdet kvarstår. Totalförsvarets uppbyggnad är central för 
försvaret av Sverige och ytterligare ekonomiska medel tillförs. Förändringarna i metod består 

                                                
203 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020. 
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främst av den återinförda värnplikten, uppkomsten av ett regemente på Gotland, fördjupat 
militärt samarbete i Östersjöområdet mellan Sverige, Finland och USA samt genomförandet av 
en försvarsmaktsövning inkluderat utövande av värdlandsavtalet med utländska militära 
förband på svensk mark.204, 205 

5.4 Förklaringar till påverkan i säkerhetsstrategierna 
Under efterföljande tre rubriker redovisas påverkan av den första och andra chocken samt 
alternativa förklaringar till påverkan i säkerhetsstrategin. Påverkan redovisas genom direkta 
kopplingar mellan chock och förändring i analysenheterna eller genom underbyggda 
antaganden i kombination med forskares slutsatser inom området. Förändringar eller bevarande 
av strategierna som inte kan härledas till någon av chockerna eller alternativa förklaringar tas 
fortsatt inte upp av utrymmesskäl, samt för att skapa fokus på besvarandet av undersökningens 
problemformulering.  

5.4.1 Påverkan relaterad till strategisk chock nr 1 
Rysslands intervenering i Georgien år 2008 förändrade Sveriges syn på Ryssland då man ansåg 
att våldströskeln hade sänkts och att Rysslands agerande var något Sverige har att förhålla sig 
till. Regeringen flyttade även fram utgivandet av FB09 i syfte att analysera de nya 
förutsättningarna.206 Chockens påverkan i dessa avseenden är tydlig då sambandet beskrivs i 
FB09 likväl som i efterföljande proposition FB15 och den senaste perspektivstudien207 år 2018. 
Paradoxalt nog genomförs ändock den sedan innan chocken föreslagna transformeringen av 
Försvarsmakten mot ett reducerat insatsförsvar utan värnplikt, trots att den säkerhetspolitiska 
miljön som förändringen tidigare baserats på uppvisade tecken på att ändra karaktär.208  

Det genomförs dock några förändringar som är direkt kopplade till nationellt försvar av Sverige 
genom; krisfallsplanering på lång sikt, upprättandet av förbandsreserver, stridsvagnar på 
Gotland samt att Försvarsmakten inte bara tillsammans med andra, utan även enskilt, skall 
kunna försvara Sverige.209 Dessa beslut är inte kopplade till internationella insatser eller 
solidaritet gentemot andra aktörer utan framstår som tydliga åtgärder för att enskilt nationellt 
hantera ett eventuellt väpnat angrepp mot Sverige.  

Wilhelm Agrell anser att dessa åtgärder är ”marginella och delvis kosmetiska…”210, vilket 
förefaller rimligt med tanke på den låga beredskapen på förbandsreserven samt att den tillförda 
resursen på Gotland endast utgjordes av stridsvagnar till ett kompani. Men samtidigt återspeglar 
de nya besluten att den politiska ledningen i Sverige känner sig manade att vidtaga någon form 
av nationella försvarsåtgärder. Westberg anser det ”inte vara så långsökt att tänka sig att 
tilläggsuppgiften att även enskilt kunna försvara Sverige var en konsekvens” av Rysslands 
agerande i Georgien.211 Robert Dalsjö anser att den så kallade krisfallsplaneringen utgjorde ett 
viktigt steg för försvarsplaneringen likväl som att den första chocken medförde ”att fokus 

                                                
204 Regeringskansliet, Nationell säkerhetsstrategi, 2017 
<http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/01/nationell-sakerhetsstrategi/> [hämtad 7 mars 2018]. 
205 Regeringskansliet, Delrapport Om Genomförandet Av Den Nationella Säkerhetsstrategin. 
206 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar. 
207 Försvarsmakten, Slutredovisning Av Försvarsmaktens Perspektivstudie 2016-2018 Tillväxt För Ett Starkare 
Försvar, 5. 
208 Agrell, Det säkra landet?, 235. 
209 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar. 
210 Agrell, Det säkra landet?, 238. 
211 Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, 213. 
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flyttades från enbart internationella insatser till både internationella insatser och nationellt 
försvar”.212 

Efter den första chocken kompletterades solidaritetsförklaringen med viljan att Sverige skall 
kunna ge och ta emot militärt stöd. Detta ställningstagande skapar bättre balans i 
säkerhetsstrategin genom att nyttja en aktiv allianspolitik gentemot EU och nordens länder, i 
syfte att kompensera för den egna reducerade militära förmågan samt förändringar i miljön. 
Antagandet stärks dessutom av att EU i FB09 ges en särställning när det kommer till svensk 
säkerhetspolitik i kombination med uppfattningen om att Sveriges säkerhet kan värnas 
utomlands tillsammans med andra. EU-medlemskapet och solidaritetsförklaringen utgör i och 
med detta ett identitetsfenomen som delvis absorberar den första chockens initiala effekt. 

Agrell menar att frånvaron av röster för ett eget nationellt försvar berodde på ”den hegemoni 
som föreställningen om det europeiska säkerhetssystemet som en permanent fredsordning 
stegvis uppnått under åren…”.213 Det förefaller dock inte orimligt att chocken har varit 
pådrivande till formuleringen att Sverige skall kunna ge och ta emot militärt stöd. Särskilt med 
tanke på Sveriges nationella självbild och intressen, som identitetsfenomen, där alliansfrihet 
och neutralitet anses vara det grundläggande fundamentet i Sveriges 200-åriga tradition av 
fred.214 Att chocken påverkat strategin i denna riktning harmoniserar med Kjell Engelbrekts 
beskrivning av maktbalansteori där ”två eller fler stater ingår formella eller informella 
säkerhetspolitiska överenskommelser för att balansera mot den potentiella övermakten”.215 Det 
ska dock visa sig senare att EU inte lyckas leva upp till förväntningarna att utgöra en väsentlig 
aktör när det kommer till global krishantering eller hantering av hot i anslutning till den egna 
intressesfären.216  

Sammanfattningsvis framstår det som sannolikt att den första chocken har påverkat svenska 
säkerhetsstrategier genom att bidraga till en uttalad alliansstrategi där Sverige skall kunna ge 
och ta emot militärt stöd, främst gentemot EU, men även gentemot de nordiska länderna. Utöver 
detta har chocken sannolikt även genom sin påverkan skapat de begränsade åtgärder som syftar 
till nationellt försvar av Sverige. Påverkan i säkerhetsstrategin har således skett inom miljö, 
metod, och medel. Den delvis absorberade första chocken lever dock vidare i svensk 
säkerhetsstrategi, vilket undersökningen återkommer till i slutsatserna. 

5.4.2 Påverkan relaterad till strategisk chock nr 2 
Under denna rubrik beskrivs inledningsvis påverkan av chock nummer två i direkt anslutning 
till FB15. Därefter beskrivs den fortsatta påverkan fram till år 2018. Avslutningsvis genomförs 
en kortare sammanfattning av den andra chockens totala påverkan. 

Effekten av den andra chocken i den omedelbart efterföljande försvarspropositionen FB15 
innebär ett paradigmskifte i svensk försvars- och säkerhetspolitik, likväl som en helomvändning 
i säkerhetsstrategin. Propositionen uttrycker bokstavligen att det är Rysslands agerande som 
ligger till grund för det försämrade säkerhetsläget. Med hänvisning till det av Ryssland 
ytterligare försämrade säkerhetsläget skall den operativa förmågan stärkas för att kunna möta 
ett angrepp mot Sverige, totalförsvaret upprättas med fokus på närområdet, krigsförbanden 
ökas, anslagen förstärkas, nya förmågor som psykologiskt försvar och aktiv cyberförmåga 
skapas. Den tydliga kopplingen mellan chock nummer två och kraftfulla konkreta åtgärder i 

                                                
212 Engelbrekt, Holmberg och Ångström, Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen, 179. 
213 Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, 203. 
214 Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, 9–10. 
215 Engelbrekt, Holmberg och Ångström, Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen, 28. 
216 Engelbrekt, Holmberg och Ångström, Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen, 167. 
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propositionen, gör att ovanstående förändringar anses vara en bekräftad påverkan i 
säkerhetsstrategin genererade av Rysslands agerande i Krim.217  

Sveriges agerande kan till del förklaras som en oberoendestrategi, vilket innebär att strategin 
nu försöker uppnå sina säkerhetsmål med hjälp av egna nationella medel istället för att vara 
upphängd på andra aktörer.218 Detta harmoniserar dock inte med inriktningen att fördjupa 
samarbetet med USA och Finland likväl som att Sveriges säkerhet även fortsatt skall byggas 
solidariskt med de nordiska länderna och EU. Dessa samarbeten pekar snarare på olika former 
av alliansstrategier och samarbetsstrategier samtidigt som Sveriges militära alliansfrihet 
paradoxalt nog framhålls. Westberg anser att en av de grundläggande frågorna ett land måste 
ställa sig vid val av säkerhetsstrategi är just om man avser att uppnå målen enskilt med 
nationella medel eller i samarbete med andra. Han kopplar även val av en passiv eller aktiv 
politik till dessa grundläggande val, i syfte att undvika konflikter genom passivitet eller genom 
att påverka omgivningen aktivt.219  

Identitetsfenomenen i form av nationella intressen, allianser och samarbeten utgör möjliga 
förklaringar till chockens varierade påverkan i säkerhetsstrategin. Den tidigare alliansstrategin 
gentemot EU och de nordiska länderna i form av solidaritetsförklaringen, hade visat sig vara 
tandlös då inget annat land anmälde sig som allierad.220 Därmed utgjorde denna alliansstrategi 
troligtvis inte längre en avgörande metod att balansera säkerhetsstrategin och därmed absorbera 
chocken, utan snarare ett identitetsfenomen som förstärker chocken som drivkraft mot ett 
starkare nationellt försvar och fördjupade militära samarbeten med Finland och USA istället för 
EU. Agrell för ett liknande resonemang genom att ”EU:s svaghet som politisk aktör har blivit 
tydligare” samt att Natofrågans aktualitet i svenska säkerhetspolitiska diskussioner visar på 
”hur starkt det klassiska säkerhetsdilemmat är i det nya läge som uppkommit år 2014”.  Det 
förefaller således rimligt att identitetsfenomen i form av nationella intressen förstärker 
chockens påverkan i alla avseenden förutom när det kommer till svenskt medlemskap i formella 
hårda militära allianser som Nato.  

I FB15 framgår det att Sverige är militärt alliansfritt, denna text går dock inte att återfinna i 
föregående försvarsproposition FB09. Robert Dalsjö anser att ett Natomedlemskap förhindras 
av den djupt rotade bilden av det ”neutrala Sverige” som finns i den nationella självbilden men 
även i utlänningars syn på Sverige.221 Istället framstår det som att Sverige väljer en 
självbildsmässigt mer gångbar alliansstrategi med USA genom att inom ramen för 
solidaritetsförklaringen upprätta ett samförståndsavtal om värdlandsstöd, vilket också innebär 
att Sverige skall kunna ge och ta emot militärt stöd. Även det fördjupade samarbetet med 
Finland utgör en alliansstrategi då samarbetet skall sträcka sig till att förbereda för gemensamt 
självförsvar och hävdande av territoriell integritet.  

Den andra chocken anses vara drivkraften bakom dessa förändrade och till del nya 
alliansstrategier. Detta antagande stöds av Westerbergs resonemang om att ”…småstater är 
snabba att anpassa sin politik efter förändrade maktförhållanden och påtryckningar från 
stormakter” i kombination med att ”…externa chocker är en av de faktorer som kan förklara 
omfattande förändringar i länders säkerhetsstrategier och strategiska kultur”.222 De nya 

                                                
217 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020. 
218 Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, 13. 
219 Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, 30. 
220 Agrell, Det säkra landet?, 244. 
221 Engelbrekt, Holmberg och Ångström, Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen, 187. 
222 Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, 50. 
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säkerhetspolitiska utgångspunkterna, att Sveriges handlingsfrihet nu skall skyddas från 
påtryckningar samt att hävdandet av territoriell integritet är en förutsättning att uppnå 
säkerhetspolitiska mål, anses också vara en påverkan av chocken kopplat till Westbergs 
resonemang.223 

Bakgrunden till att identitetsfenomenet, nationella intressen, anses förstärka chockens påverkan 
i svenska säkerhetsstrategier är flera. För det första var chocken en kraftfullare återupprepning 
av Georgien genom sin annekterande karaktär i kombination med att det skedde närmare 
Sverige. Dessutom ansågs Rysslands uppträdande i Östersjön ha intensifierats och vara 
aggressivare i sin utformning genom exempelvis simulerade flygangrepp mot Sverige. Den 
nationella känslan av säkerhet blev sannolikt inte bättre av att dåvarande ÖB under nyåret 2013 
lät meddela att det svenska försvaret endast klarar ett begränsat angrepp mot Sverige under en 
vecka. Kort efter ÖB:s uttalande förklarade Natos generalsekreterare på Folk och Försvar i 
Sälen att Sverige inte kan räkna med stöd från Nato vid ett väpnat angrepp, ”antingen är man 
medlem eller så är man det inte”.224  

Alla dessa faktorer tillsammans skapade omfattande säkerhetspolitiska debatter i media som 
troligtvis påverkade Sveriges nationella intressen, till den grad att de senare utgjorde grund till 
att förstärka den andra chockens påverkan.  

Sammanfattningsvis anses den efter chock nummer två direkt efterföljande strategin ha 
påverkats i samtliga delkomponenter, miljö, mål, medel metoder och miljö. Chockerna 
fortsätter även sin påverkan i den efterföljande säkerhetsstrategin fram till år 2018, vilket 
redovisas i texten nedan. 

Det säkerhetspolitiska läget i Östersjöområdet anses i den senaste strategin ytterligare ha 
försämrats med hänvisning till ett aggressivare ryskt beteende i kombination med stationära 
Natoförband i området. I samband med dessa beskrivningar görs även kopplingar till de båda 
chockerna i försvarsberedningens senaste rapport225 likväl som i Försvarsmaktens senaste 
perspektivstudie. Följande återgivning av perspektivstudiens viktigaste slutsatser bekräftar hur 
chockerna fortsätter påverka svensk säkerhetsstrategi; 

Ryssland har genom sitt agerande i Georgien år 2008 samt på Krim och i östra 
Ukraina år 2014 visat att landet inte tvekar att använda militära maktmedel i syfte att 
nå sina politiska mål. Dynamiken mellan Ryssland, Natoländer samt militärt alliansfria 
Sverige och Finland gör Östersjöområdet till ett säkerhetskomplex och en geostrategisk 
skärningspunkt. Vid en konflikt i regionen blir därför Sverige oundvikligen påverkat.226 

Detta anses motivera att chockerna, i synnerhet den senaste chocken, fortsätter att påverka 
svensk säkerhetsstrategi. Vidare bör det också belysas att ovanstående citat även ger uttryck för 
att Nato och länderna runt Östersjön, likväl som Ryssland, gemensamt bidrager till spänningar 
i regionen.  

Regeringen beslutade den 2 mars år 2017 att totalförsvarspliktiga (kvinnor och män) skall vara 
skyldiga att genomföra mönstring och värnplikt. Man räknar med att ca 4000 personer årligen 
skall genomföra den nu könsneutrala värnplikten. Anledningen till denna återaktivering av 

                                                
223 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 20. 
224 Engelbrekt, Holmberg and Ångström, Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen, 181. 
225 Försvarsdepartementet, Motståndskraft, 17. 
226 Försvarsmakten, Slutredovisning Av Försvarsmaktens Perspektivstudie 2016-2018 Tillväxt För Ett Starkare 
Försvar, 5. 
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värnplikten anges vara det försämrade säkerhetsläget i närområdet och syftet anges vara att 
tillgodose Försvarsmaktens ökade behov av personal i krigsförbanden.227  

Ett halvår senare genomförs Försvarsmaktsövning Aurora med anledning av det försämrade 
säkerhetsläget i närområdet. Syftet anges vara att stärka Försvarsmaktens förmåga att möta ett 
väpnat angrepp mot Sverige samt att sända säkerhetspolitiska signaler till omvärlden. Övningen 
är den största som har genomförts i Sverige på 23 år. Vidare utövades även värdlandsavtalet 
med USA för första gången i praktiken, vilket medförde att bl.a. amerikanska förband 
grupperade i Sverige med luftvärnssystem.228 

Ytterligare tre månader senare, närmare bestämt 1 januari år 2018, beslutade regeringen att 
Gotlands regemente, P18, skall upprättas på Gotland. Motiveringen anges vara att öns 
strategiska läge skall stärkas militärt.229  

Fördjupningen av det bilaterala samarbetet med USA och Finland befästs ytterligare i maj när 
den trilaterala avsiktsförklaringen om fördjupat militärt samarbete i Östersjöområdet 
undertecknas.230  Det framstår med anledning av avsiktsförklaringens fokus på säkerhetsläget i 
Östersjöområdet som rimligt, att den andra chocken utgör en drivkraft och bakomliggande 
orsak. Denna alliansstrategi framstår alltjämt som en metod att balansera den egna strategin i 
brist på erforderliga militära maktmedel, men även som en maktbalansstrategi för att skapa 
jämvikt mot Ryssland i Östersjöområdet. 

Den andra chocken anses sammanfattningsvis även ha fortsatt påverka den senaste 
säkerhetsstrategin när det kommer till miljö, metod och medel. Chocken bedöms med anledning 
av ovanstående redovisning vara den dominerande drivkraften bakom återinförd värnplikt, 
upprättande av regementet på Gotland, genomförande av försvarsmaktsövning samt de 
fördjupade alliansstrategierna med Finland och USA. 

5.4.3 Resonemang om alternativ påverkan 
Alternativa förklaringar till påverkan i säkerhetsstrategin skulle även kunna utgöras av andra 
faktorer som undersökningen inte omfattar eller härledas till något som inte uttrycks i de 
officiella dokumenten. Det är inte omöjligt att EU, Nato eller USA har utövat lobbyverksamhet 
eller politiska påtryckningar gentemot Sverige i syfte att påverka svenska säkerhetspolitiska 
val. Om dessa eventuella påtryckningar från andra aktörer har skett på grund av Rysslands 
agerande i Georgien och Krim är det ändå att se som att chockerna indirekt har påverkat svenska 
säkerhetsstrategier.  

En annan möjlig påverkansfaktor är ”politiskt taktiserande” som innebär att politiker gör vissa 
vägval för att vinna popularitet, genomföra ”kohandel” alternativt skapa förutsättningar inför 
kommande valperiod eller andra beslut. Denna potentiella påverkansfaktor minimeras dock 
genom att riksdagen är representerad i försvarsberedningen, i kombination med att politiken 
eftersträvar breda samt långsiktiga försvars- och säkerhetspolitiska beslut.231 Rimligtvis 

                                                
227 Regeringen, ‘Regeringen återaktiverar mönstring och grundutbildning med värnplikt’, Regeringskansliet, 
2017 <http://www.regeringen.se/artiklar/2017/03/regeringen-ateraktiverar-monstring-och-grundutbildning-med-
varnplikt/> [hämtad 9 maj 2018]. 
228 Regeringen, ‘Försvarsmaktsövningen Aurora 17 ökar den militära förmågan’, Regeringskansliet, 2017 
<http://www.regeringen.se/artiklar/2017/09/forsvarsmaktsovningen-aurora-17-okar-den-militara-formagan/> 
[hämtad 9 maj 2018]. 
229 Regeringskansliet, ‘Beslut om regemente på Gotland’. 
230 Regeringskansliet, ‘Försvarsminister Peter Hultqvist undertecknar trilateral avsiktsförklaring’. 
231 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020, 7. 
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uttrycker dock inte Regeringen eller riksdagen eventuella dolda agendor eller olika former av 
sekretessbelagd information, vilket medför att dessa eventuella fragment ej kan omhändertagas 
i undersökningen.  

Ett historiskt exempel på detta är Sveriges tidigare hemliga återförsäkringsstrategi under kalla 
kriget, som innebar dold militär samverkan och förberedelser med västmakter inför en potentiell 
konflikt med Ryssland, trots den officiellt uttalade neutralitetspolitiken.232 Möjligheten till 
alternativa förklaringar till påverkan i säkerhetsstrategierna framstår som mindre efter den 
andra chocken jämfört med den första. Detta beroende på att chockerna i FB15 nämns 
tillsammans samt att kopplingarna mellan chock och politisk åtgärd är tydligare i dokumenten 
som efterföljer den andra chocken. 

Andra externa faktorer som troligtvis till del har påverkat den senaste säkerhetsstrategin i 
undersökningens tidsperiod är terrordådet på Drottninggatan den 7 april år 2017, kriget i Syrien 
och misstänkta ryska påverkansoperationer i Ukraina likväl som i den senaste valrörelsen i 
USA. Terrorrelaterad påverkan har kunnat särskiljas från chockernas påverkan genom att de 
senaste strategidokumenten hanterar detta separat som nya hot mot Sveriges säkerhet och 
åtgärder kopplat till detta.  

Kriget i Syrien beskrivs visserligen i den senaste rapporten från försvarsberedningen 
tillsammans med de två chockerna som ett bevis på en ”rysk vilja att använda militära 
maktmedel för att uppnå politiska mål, såväl inom som utanför Europa”.233 Det nya tillägget 
utanför Europa tolkas vara kopplat till Syrien, vilket gör att påverkan kan särskiljas från 
aktiviteter kopplade till säkerhetsläget i närområdet eller östersjöområdet. Ryska 
påverkanoperationer i kombination med cyberarenans ökade betydelse för totalförsvaret anses 
vara en av flera drivkrafter bakom upprättandet av en aktiv cyberförmåga i Försvarsmakten. 
Det förefaller också rimligt att detta även har bidragit till den säkerhetspolitiska utgångspunkten 
att Sverige skall skyddas från olika former av påtryckningar.234 

Bedömningen är ändock sammanfattningsvis att de officiella åsikter, dokument och 
forskningsresultat som finns tillgängliga, i kombination med de faktiska säkerhetspolitiska 
händelserna och dess konsekvenser, har utgjort ett fullgott underlag för att leverera trovärdiga 
slutsatser avseende chockernas påverkan i strategierna, vilket redovisas under nästa rubrik. 

5.5 Slutsatser 
Undersökningen har påvisat att de två strategiska chockerna i form av Rysslands intervenering 
i Georgien år 2008 samt annekteringen av Krim år 2014, har utgjort reella strategiska chocker 
genom att vara oväntade händelser med djupgående konsekvenser som krävt motåtgärder från 
den politiska nivån i Sverige. De utav varandra stärkta chockerna har sedan i sin tur påverkat 
svenska säkerhetsstrategier de senaste 10 åren att gå från internationellt fokus med en 
solidaritetsdoktrin och ett frivilligt insatsförsvar till fokus på Sveriges närområde med en form 
av Östersjöallians235 och ett återupprättat nationellt totalförsvar med värnpliktiga. 

Den första chockens påverkan har inledningsvis visat sig vara blygsam jämfört med den andra 
chocken som utlöste ett paradigmskifte i svensk säkerhetsstrategi. Den inledande påverkan av 
den första chocken i säkerhetsstrategin bestod utav en uttalad alliansstrategi som metod där 

                                                
232 Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, 191. 
233 Försvarsdepartementet, Motståndskraft, 17. 
234 Regeringskansliet, Delrapport Om Genomförandet Av Den Nationella Säkerhetsstrategin. 
235 Författarnas egna begrepp som åsyftar gemensamt åtagande av flera länder att tillsammans säkerställa 
stabilitet och säkerhet i Östersjöområdet. Alliansstrategin saknar i skrivande stund bindande förpliktelser. 
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Sverige skall kunna ge och ta emot militärt stöd gentemot EU och de nordiska länderna. Utöver 
detta har den första chocken sannolikt även genom sin påverkan, skapat de begränsade åtgärder 
inom medel och metoder i försvarspropositionen från år 2009, som syftar till nationellt försvar 
av Sverige. De begränsade åtgärderna består av att Sverige inte bara med hjälp av andra utan 
även ”enskilt” skall kunna försvara landet, i kombination med upprättandet av en 
förbandsreserv samt stridsvagnar på Gotland.236 

Det framstår som att den första chocken delvis absorberats av den svenska synen på det trygga 
Europa likväl som Sveriges 200-åriga tradition av fred, kopplad till den traditionella 
neutralitetspolitiken och militära alliansfriheten. Den första chocken visar sig dock senare ha 
legat latent i flera år och vid tidpunkten för den andra chocken, utgör den första chocken en 
katalysator som förstärker dess effekt och påverkan.  Att den första chocken kunnat vara latent 
fram till år 2014 stöds av resonemanget om att en strategisk chock i vissa avseenden även kan 
medföra handlingsförlamning inom relevanta områden, beroende på feltolkade signaler av 
analytiker eller en rigid politisk ledning och befolkning.237 Annekteringen av Krim bidrog dock 
till att detta förändrades.  

Den andra chockens påverkan, förstärkt av den första chocken, innebär en helomvändning i 
svensk säkerhetsstrategi. Initialt påverkar den andra chocken strategin genom att vara 
drivkraften bakom synen på Ryssland som hot, återupprättande av totalförsvaret med nya 
förmågor, fokus på närområdet med förstärkt nationellt försvar, en stridsgrupp på Gotland samt 
fördjupning av det bilaterala samarbetet med Finland och USA som primär alliansstrategi 
istället för EU. Sveriges nationella intressen har genom den förnyade synen på Ryssland som 
hot sannolikt också bidragit till att förstärka effekten av chocken, istället för att verka 
absorberande, vilket var fallet i anslutning till den första chocken.238 

Den förstärka andra chocken fortsätter att påverka till slutet av undersökningens tidsperiod och 
utgör den huvudsakliga drivkraften till återinförd värnplikt, genomförandet av 
Försvarsmaktsövning Aurora, upprättandet av ett nytt regemente på Gotland samt ett trilateralt 
försvarssamarbete mellan Sverige, Finland och USA med fokus på säkerhet i 
Östersjöområdet.239 240 

Detta innebär att säkerhetsstrategin vid undersökningens slut har baserats på två huvudmetoder, 
uppbyggandet av ett robust totalförsvar som skall kunna hantera ett militärt angrepp mot 
Sverige och närområdet samt den ytterligare fördjupade alliansstrategin med Finland och USA. 
Det bör understrykas att nationella intressen i form av militär alliansfrihet har bidragit till att 
ingen av de redovisade alliansstrategierna är av juridiskt bindande karaktär när det kommer till 
att bistå varandra i militära operationer. Undersökning finner dock att de strategiska chockerna 
har pressat svenska säkerhetsstrategier så nära en militär formell allians det har varit möjligt 
och skapat en form av Östersjöallians.  

Svensk rådande säkerhetsstrategi förefaller efter påverkan av de båda chockerna ha greppat 
efter varje halmstrå, i syfte att balansera strategin mot den försämrade miljön, samt skapa 
maktbalans i Östersjöregionen med egna medel likväl som tillsammans med andra, främst USA 
och Finland. Östersjöalliansen kan tolkas som ett dilemma eller en mellanmjölksmodell, där 

                                                
236 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett Användbart Försvar. 
237 Anton, ‘Conceptual Insights of Strategic Shock and Strategic Surprise’, 60. 
238 Regeringen, Regeringens Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk Inriktning – Sveriges Försvar 2016–
2020. 
239 Regeringskansliet, ‘Försvarsminister Peter Hultqvist undertecknar trilateral avsiktsförklaring’. 
240 Regeringskansliet, Delrapport Om Genomförandet Av Den Nationella Säkerhetsstrategin. 
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man söker ”alliansfrihetens handlingsfrihet och alliansmedlemskapets säkerhet,” men med 
detta riskerar man likväl att erhålla ”alliansfrihetens skyddslöshet och alliansmedlemskapets 
riskexponering.”241 Kanske utgör en framtida tredje strategisk chock den slutgiltiga drivkraften 
som tvingar svensk säkerhetsstrategi att välja en definitiv linje. 

5.6 Författarnas egna reflektioner 
Under denna rubrik avser författarna delge sina egna resonemang avseende det tidigare 
beskrivna säkerhetspolitiska dilemmat som uppstått i Östersjöområdet. Syftet är att ge 
ytterligare perspektiv på undersökningens slutsatser likväl som ett bidrag till perspektiv på 
maktbalans i regionen.  

Det förefaller inte orimligt att de strategiska chockerna till del har framtvingats när Nato började 
fylla det maktbalans-vakuum som uppstod efter sovjetunionens fall. Ryssland kände sig 
möjligtvis tvingade att markera ”hit men inte längre” när den sista buffertzonen samt 
handlingsfriheten i Svarta havet och Östersjöområdet hotades. Ur detta perspektiv framstår det 
som ironins kranka blekhet att Nato nu i Östersjöområdet anser sig nödgade att möta en hotbild 
som delvis genererats av det egna agerandet. Om de strategiska chockerna hade kunnat 
undvikas genom ett mindre expansivt Nato kan vi endast spekulera i. Samtidigt är det varje 
suverän stats rättighet att välja sin egen säkerhetsstrategi och inom ramen för detta uppvakta 
andra länder eller organisationer. 

Den tidigare benämnda Östersjöalliansen kan även förklaras som en form av 
uppvaktningsstrategi från svenskt och finskt förmenande gentemot en stormakt i form USA. Ur 
ett amerikanskt perspektiv rör det sig snarare om en form av utsträckt avskräckning gentemot 
Ryssland. Även om denna Östersjöallians i dagsläget endast består av en avsiktsförklaring, visar 
den ändock på en gemensam ambition och upplevd hotbild trots att länderna troligtvis har olika 
bakomliggande strategiska agendor. Det är inte omöjligt att denna avsiktsförklaring är ett första 
steg till en mer formell Östersjöallians. Särskilt med tanke på det fördjupade samarbetet med 
Finland som riktas mot ett kollektivt självförsvar i kombination med att Norge och Danmark, 
som ingår i det nordiska samarbetet NORDEFCO, även är Nato-medlemmar. En rimlig 
frågeställning är hur en formellt bindande Östersjöallians skulle påverka maktbalansen i norra 
Europa samt om det skulle utgöra en bidragande orsak till att en potentiell tredje rysk strategisk 
chock uppstår? 

Författarna kan med stöd av ovanstående resonemang skönja en logisk koppling mellan 
strategisk chock och en tilltagande avsaknad av regional maktbalans. En annan väsentlig faktor 
i växelverkan mellan strategisk chock och säkerhetsstrategi anser författarna vara länders eller 
organisationers självbild, som i vissa avseenden framstår som en överordnad ledstjärna. 
Avslutningsvis vill författarna belysa att reell säkerhet i strategin kräver ett omhändertagande 
av tidigare nämnda faktorer. Förhoppningsvis har författarna genom denna reflektion bidragit 
till ytterligare perspektiv och delger med anledning av detta nedanstående rekommendationer 
inom området. 

5.6.1 Rekommendationer 

Vid framtagande av Sveriges säkerhetsstrategi bör valet av metoder och målsättningar vara 
bidragande till det författarna tidigare har benämnt reell säkerhet. Strategin kan bli av 
kontraproduktiv karaktär om exempelvis en icke bindande alliansstrategi endast ådrar sig en 
ökad hotbild samtidigt som den inte ger några skyddande garantier. 

                                                
241 Engelbrekt, Holmberg och Ångström, Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen, 187. 
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Vidare bör koherensen mellan den militärstrategiska och säkerhetsstrategiska nivån säkerställas 
i syfte att samordna de säkerhetspolitiska signalerna och det militära maktmedlet. Med detta 
menas att Försvarsmaktens uppträdande bör harmonisera med Sveriges inrikes- och 
utrikespolitik i syfte att bidraga till trovärdighet och säkerhet. 

Avslutningsvis bör Försvarsmaktens deltagande i bilaterala samarbeten och internationella 
övningar föregås av en säkerhetsstrategisk analys som säkerställer att verksamheten är i paritet 
med den uttalade strategin samt bidrager till reell säkerhet.    

5.7 Förslag på fortsatt forskning 
Undersökningen har genom sitt begränsade utrymme och omfattande analys av 
strategibeskrivande dokument, identifierat utrymme och förslag på fortsatt forskning inom 
området. Skillnader i påverkan av chockerna mellan den säkerhetsstrategiska och 
militärstrategiska nivån har identifierats. Dessutom är det stundtals tydligare och mer konkreta 
förändringar på den militärstrategiska nivån, vars syfte är att tjäna de politiska målen och den 
övergripande säkerhetsstrategin. Därav föreslås fortsatt forskning som kan svara på vilka 
skillnader i påverkan av strategisk chock som kan utrönas vid jämförelser mellan olika strategi-
nivåer, alternativt enbart undersöka hur den militärstrategiska nivån har påverkats. Genom en 
sådan forskning skapas dessutom förutsättningar att utröna koherens mellan strategierna likväl 
som hur anpassningsbara de olika nivåerna är för strategiska chocker.  Vidare föreslås även 
fortsatt forskning när det kommer till analys av hur pass väl den senaste rådande strategin år 
2018 möter den förändrade breda hotbilden.  
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