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ABSTRACT 

 

COMMON ENDS OR COMMON MEANS? 

 

The Cold War is over and Sweden and Finland are starting to deal with the new security 

enviroment that has emerged. Grand Strategy in both countries is changing to meet the new 

Europe and surroundings. Both Sweden and Finland consider the risk of a direct attack in the 

near future to be highly unlikely and this has effects on the respective countries grand 

strategy. A broadened approach to security is applied and the military instrument is no longer 

the primary concern in the strategy. Both Sweden and Finland become members of the 

European Union in 1995 but neither is a member of NATO, the countries both consider 

themselves as military non-aligned, the only two countries with a coastline to the Baltic Sea 

with that stance. This makes for a logic choice to cooperate for the common security and a 

cooperation is formed to cover security policies to be relevant in peace, crisis and war. Even 

though the countries are existing in and interpret the new security enviroment in similar ways 

they approach the challanges in differing ways. This creates the differences that we identify 

and describe in this thesis.  

 

The purpose of this thesis is to identify and describe the differences between Sweden's and 

Finland's grand strategy, how this difference has changed from 1996 to 2018 and if these 

differences can have consequences for the cooperation between the two countries, mainly 

military and at the highest strategic level. The thesis is focused on the elements of the grand 

strategy that involves the armed forces of the respective countries. 

 

This comparative text analysis compares political policy documents within the grand strategy 

field from both Sweden and Finland. We will compare the period from 1996-2018. The 

comparison will be made by examining three occasions in the period, year 1996, Year 2004 

and year 2018. The documents used have relevance against these years and are analyzed by 

applying Jacob Westberg's model; ends, means, ways and environment. 

 

The differences and the consequences that are the conclusions of this thesis are that 

cooperation are not always formed because it is the best possible option but sometimest the 

only possible options. Sweden and Finland's history differ in some parts and this has affected 

the respective country's security strategies. Finland has a history of coping for itself and has 

thus a national focus with focus on a stable national defense while Sweden has a history 

without war in modern times and a constant glance at military international engagement and 

the political benefits that can be achieved on the international scene. 

 

 

 

 

 

Keywords: grand strategy, security policy, Finland, Sweden, cold war, military 

cooperation, EU, NATO, UN, transatlantic link, militarily non-aligned
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SAMMANFATTNING  

 

GEMENSAMT MÅL ELLER GEMENSAMMA MEDEL? 

 

Kalla kriget har tagit slut och Sverige och Finland börjar rätta in sig i den nya miljö som har 

skapats. Ländernas säkerhetsstrategier är under förändring till det nya Europa och dess 

närområde. Både Sverige och Finland ser det som osannolikt att det ska ske ett direkt angrepp 

mot landet i närtid och det här påverkar respektive lands nationella säkerhetsstrategier. 

Man använder sig av det vidgade säkerhetsbegreppet där det inte enbart är det militära 

maktmedlet som sätter agendan för ländernas säkerhetsstrategi. Sverige och Finland blir EU-

medlemmar 1995 men inget av länderna är medlemmar i Nato och de ser sig som militärt 

alliansfria vilket de tillsammans är ensamma om av västländerna runt Östersjön. Det här gör 

det också logiskt att Sverige och Finland samarbetar på de nivåer som är möjliga vilket också 

sker genom ett uppbyggt samarbete som sträcker sin över fred, kris och krig. 

Trots att länderna lever och tolkar den nya miljön på ett likt sätt så antar man utmaningen på 

olika sätt och skapar de skillnader som vi identifierar och beskriver i den här uppsatsen. 

 

Syftet med undersökningen är identifiera vilka skillnader det finns mellan Sveriges och 

Finlands säkerhetsstrategier, hur den här skillnaden har förändrats från 1996 till 2018 och om 

den skillnaden kan få konsekvenser för det samarbete som bedrivs mellan länderna, främst 

militärt och på den högsta strategiska nivån. Undersökningen fokuserar på de delar i 

säkerhetsstrategierna som är inriktade på försvarsmakterna i respektive länder.  

 

Den här komparativa textanalysen jämför politiska styrdokument inom det 

säkerhetsstrategiska fältet från både Sverige och Finland. Vi kommer att jämföra perioden 

från 1996-2018. Jämförelsen kommer att göras genom nedslag i perioden vid tre tillfällen, år 

1996, år 2004 och år 2018. Dokumenten som används har bärighet mot de här årtalen och 

analyseras genom Jacob Westbergs modell Mål, Medel, Metod och Miljö. 

 

De skillnader och de konsekvenser som uppsatsens slutsats gör gällande är att samarbete inte 

alltid påbörjas för att det är den bästa möjliga lösningen utan den enda möjliga lösningen. 

Sverige och Finlands historia skiljer sig i vissa delar åt och det här har påverkat respektive 

lands säkerhetsstrategier. Finland har en historia av att klara sig själva och därmed ett 

nationellt fokus med bärighet på ett stabilt nationellt försvar medan Sverige har en historia 

utan krig i modern tid men en ständig blick åt internationellt engagemang och de fördelar man 

politiskt kan dra på den internationella arenan.  

 

 

Nyckelord: säkerhetspolitik, säkerhetsstrategi, vidgat säkerhetsbegrepp Finland, Sverige, kalla 

kriget, militärt samarbete, Försvarsmakten, EU, Nato, FN, transatlantiska länken, militärt 

alliansfritt 
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1 Inledning 

 Bakgrund 
Ett försämrat säkerhetsläge i östersjöregionen har inte kunnat undgå någon. Den positiva 

utveckling som kunde anas efter det kalla krigets slut förändrades under början av 2000-talet. 

I ett svenskt perspektiv kom den ryska interventionen i Georgien 2008 som en chock. Det 

påverkade i hög grad svensk uppfattning om säkerhetsläget i närområdet och följdes av ”den 

ryska påsken” 2013 och en kränkning av svenskt inre vatten av en främmande ubåt 2014. Den 

ryska annekteringen av Krim 2014 följde samma oroväckande mönster. Det försämrade 

säkerhetsläget har fått Sverige att omvärdera sina säkerhetsstrategiska lösningar för att möta 

denna utveckling. En av dessa lösningar har varit ett mer utvecklat försvarssamarbete med 

andra länder. Sverige har valt att sprida sin risk genom att fortsätta vara militärt alliansfria 

men samtidigt vara en del av en europeisk säkerhetsordning genom solidaritetsklausulen i 

Lissabonfördraget och den svenska solidaritetsförklaringen. Att fortsätta utveckla samarbetet 

med Nato från att bara omfatta internationella insatser till att även omfatta övningar och 

förberedelser för nationellt försvar. Sverige har även ett utvecklat samarbete med de övriga 

nordiska länderna men med Finland har samarbetet utvecklats längre. I officiella dokument 

och uttalanden beskriver både Sverige och Finland att det svensk-finska försvarssamarbetet 

har en särställning i respektive land. De politiska dialogerna om hur ett samarbete mellan 

länderna för att stärka ländernas försvarsförmåga, säkerheten och stabiliteten i 

östersjöregionen genom att möjliggöra ett gemensamt militärt agerande har pågått sedan 

2009. Samarbetet har utvecklats och fördjupats i flera steg och under 2014 skrevs en 

handlingsplan för det svensk-finska försvarssamarbetet under. Försvarssamarbetet har utveck-

lats vidare och omfattar idag alla delar av militär verksamhet; materielsamarbeten, 

kompetensutveckling, logistik, infrastruktur, territoriell övervakning men även planering och 

genomförande av militära operationer i alla konfliktnivåer.1 Under sommaren 2018 under-

tecknas ett Memorandum of Understanding (MoU) mellan Finland och Sverige som omfattar 

försvarssamarbete i fred, kris och krig på den politiska nivån (strategisk), militärstrategiska 

nivån, operativa och taktiska nivån.2 Målsättningarna innehåller en gemensam armébrigad 

2020, en helt integrerad marin styrka 2023 och ökad förmåga till gemensamma operationer 

med luftstridskrafter.3 Detta gör att det svensk-finska försvarssamarbetet kan sägas ha en 

särställning, inte med något annat land eller organisation samarbetar Sverige eller Finland 

med ett sådant säkerhets- och försvarspolitiskt djup.  

 

Enligt information på det finska försvarsministeriets hemsida är det svensk-finska samarbetet 

grundat i en gemensam uppfattning om ”… likartade säkerhetspolitiska utgångspunkter.”4 

Finland och Sverige har en lång gemensam historia av säkerhetssamarbete. Den historiska 

sammanlänkningen av länderna är grundat i det faktum att Finland och Sverige var ett och 

samma rike under många hundra år. Uppgifter om Finlands och Sveriges tidiga historia menar 

att länderna var ett och samma kungarike från 1100-talet när den svenska kungen Erik den 

helige erövrade och kristnade befolkningen i det geografiska område som idag är Finland 

                                                 
1 Regeringen och Regeringskansliet, ‘Försvarssamarbetet Sverige Finland’, Regeringskansliet, 2016 <https://www.regeringen.se/regeringens-

politik/forsvarssamarbetet-sverige-finland/> [nedladdad 27 Mars 2019]. 
2 ‘Samförståndsavtal Rörande Det Svensk-Finska Försvarssamarbetet’ 
<https://www.regeringen.se/49fcef/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/mouer/mou-finnish-swedish-defence-

cooperation-20180625-signerad.pdf> [nedladdad 27 Mars 2019]. 
3 Regeringen och Regeringskansliet, ‘Förslag på närmare svensk-finskt försvarssamarbete’, Regeringskansliet, 2015 
<https://www.regeringen.se/artiklar/2015/02/forslag-pa-narmare-svensk-finskt-forsvarssamarbete/> [nedladdad 27 Mars 2019]. 
4 Regeringskansliet, ‘Försvarssamarbetet Sverige Finland’; ‘Finlands Försvarsministerium - Försvarssamarbetet Mellan Finland Och 

Sverige’ <https://www.defmin.fi/Sverige_Finland> [nedladdad 27 Mars 2019]. 
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fram till freden i Fredrikshamn 1809 då Finland, Åland och delar av norra Sverige överläts till 

Ryssland. Freden i Fredrikshamn avslutade det Finska kriget eller 1808-1809-års krig som 

utkämpades mellan Sverige och Ryssland. Efter Finlands självständighetsförklaring 1917 

genomled landet ett inbördeskrig under första halvåret 1918 och drygt 20 år senare drogs 

Finland in i andra världskriget efter att Sovjetunionen angrep landet.5 Sverige hänvisade till 

sin neutralitet men bistod Finlands försvarsansträngningar med materiel och frivilliga svenska 

trupper. När det andra världskriget övergick i ett kallt krig i Europa med två maktblock i 

konfrontation delades Europa i öst och väst och Finland och Sverige befann sig mellan de två 

blocken. De båda länderna valde av olika orsaker att förbli alliansfria under det kalla kriget. 

Finland hade efter andra världskriget tvingats anpassa sig efter Sovjetunionen och Sverige 

ansåg att ett medlemskap i Nato skulle försämra säkerhetsläget i östersjöregionen. Både 

Finland och Sverige var aktiva medlemmar i Förenta Nationerna (FN) och strävade efter att 

med diplomatiska medel påverka stabilitet och säkerhet i Europa. Finland hade 

fredsbevarande trupp under FN-flagg första gången 1956 i Suez och Sverige deltog första 

gången 1948 med militära observatörer i Mellanöstern. Efter det deltog både Finland och 

Sverige flera gånger i FN:s fredsbevarande styrkor, ofta sida vid sida. 

 

När det kalla kriget tog slut och östblocket och Sovjetunionen föll samman under åren mellan 

1989 och 1991 stod Europa inför en ny säkerhetsmiljö. Efter 1991 följde ett antal år av 

osäkerhet kring säkerhetsutvecklingen i Europa men när vi når mitten av 90-talet har flertalet 

västeuropeiska länder anslutit sig till den Europeiska Unionen (EU) och Ryssland verkar trots 

ett pågående krig i Tjetjenien gå mot en demokratisk och stabil utveckling. Detta leder till att i 

princip alla länder i Europa påbörjade en anpassning till det nya säkerhetsläget och den 

allmänna avspänningen vilket ledde till nedrustning i Europa. EU och Nato planerar för en 

fortsatt utvidgning österut.  

”I propositionen Totalförsvar i förnyelse tecknar regeringen ett försvar 

för vår tid och vår framtid, då länders och individers säkerhet blir allt-

mera sammanflätade. Det är ett försvar för nationens säkerhet i kris och 

krig men också för den enskilda människans säkerhet i fred. Det är ett 

försvar, som kan bidra till att bevara freden och bistå utsatta människor 

utanför vårt lands gränser.”6 

1996 antog den svenska riksdagen det försvarsbeslut med titeln Totalförsvar i förnyelse som 

skulle inrikta det militära försvaret i Sverige under åren 1997-2001. Beslutet pekade ut en 

övergång från ett invasionsförsvar till ett anpassningsförsvar och innehöll ett flertal förbands-

nedläggningar och en stegvis minskning av försvarsanslagets del av statsbudgeten.  

 

Under 1999 genomför Nato bombningar i Jugoslavien i syfte att tvinga fram ett 

tillbakadragande av förband från den inbördeskrigsdrabbade provinsen Kosovo. Samma år 

blir Polen, Tjeckien och Ungern medlemmar i Nato och Vladimir Putin väljs till Rysslands 

president för första gången. Ur ett västeuropeiskt perspektiv tolkas Natos utvidgning som ett 

sätt att öka stabiliteten och säkerheten i Europa. Ur ett ryskt perspektiv är detta början på en 

ny hotbild mot Ryssland. En form av spegel-tänkande i Västeuropa generellt och även i 

Sverige gör att denna nya konflikt mellan ryska och europeiska intressen inte uppfattas 

korrekt. För att ytterligare förstärka den ryska hotbilden tas Estland, Lettland, Litauen, 

Bulgarien, Rumänien, Slovakien och Slovenien upp som medlemmar i Nato 2004. Under 

2003 genomförde USA och en koalition av länder invasionen i Irak trots mycket kritik och 

                                                 
5 ”Finlands historia”, i Wikipedia, 15 juli 2018, https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Finlands_historia&oldid=43271876. 
6 Riksdagsförvaltningen, ‘Totalförsvar i förnyelse Proposition 1995/96:12 - Riksdagen’ <https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/proposition/totalforsvar-i-fornyelse_GJ0312> [nedladdad 27 februari 2019]. 
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långa diskussioner i FN. Ur ett ryskt perspektiv har Västeuropa och USA nu medvetet åsido-

satt ryska intressen och dessutom flyttat Natos gräns ända inpå den ryska. Ur rysk synvinkel 

är den nuvarande freden i Europa flyktig, det kommer alltid en ny Napoleon eller Hitler. 

Grunden för en förnyad konflikt mellan Ryssland och Europa är lagd. 

 

2004 antar den svenska riksdagen försvarsbeslutet för det svenska försvarets utveckling under 

åren 2005 till 2007. I försvarsbeslutet 2004 fortsatte den ominriktning av det svenska för-

svaret från invasionsförsvar till insatsförsvar som hade påbörjats redan 1996. Det skulle visa 

sig vara det sista. Försvarsbeslutet betonar en positiv utveckling i Europa. Stabiliteten ökar 

och en bidragande faktor är EU och Natos utvidgning österut. Utvecklingen i Ryssland upp-

fattas också som positiv. President Putin har enligt beskrivningen i beslutet vänt Ryssland 

närmare Europa för att öka och förbättra den ekonomiska utvecklingen. Ryska militära för-

mågor utvecklas fortfarande långsamt. Det kan i efterhand ses en oerhörd skillnad i hur 

Sverige tolkar utvecklingen och hotbilderna och hur Ryssland uppfattar samma utveckling. I 

beslutet fortsätter neddragningarna av det svenska militära försvaret och utvecklingen går mot 

att fredsfrämjande insatser ska vara dimensionerande. Försvarsutgifterna ska minskas och 

förbandsnedläggningarna fortsätter.  

 

De händelser som slutligen skulle väcka Sverige och övriga Europa till ett nytt säkerhetsläge 

har sin utgångspunkt redan under 2000-talets första år. År 2002 avbryter USA ett avtal med 

Ryssland som begränsar utplaceringen av anti-ballistiska-missil-system. Detta betyder att 

USA nu kan placera avancerade luftvärnssystem nära Rysslands gräns och detta hotar 

Ryssland i händelse av en kärnvapenkonflikt. 2002 skriver Nato också på ett samarbetsavtal 

med Ukraina. Samarbetsavtal upprättas med Georgien 2005. Under Nato-toppmötet i 

Bukarest i april 2008 får både Ukraina och Georgien löfte om ett framtida medlemskap. Att 

Ukraina och Georgien skulle bli medlemmar i Nato är ur en rysk synvinkel helt oacceptabelt. 

Ryssland uppfattar Nato som ett hot som kommer allt närmare och riskerar att omringa landet. 

Den ryska reaktionen lät inte vänta på sig. Kriget i Georgien pågår under fem dagar i augusti 

2008. Händelserna gav efterverkningar i den svenska politiken och försvarspropositionen som 

skulle läggas fram i riksdagen under hösten 2008 sköts upp till våren 2009.  

”– 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”, Sten Tolgfors, försvarsminister 2007-

2012.7 

En konsekvens av det politiska uppvaknandet efter kriget i Georgien var att svenska 

försvarsmakten fick nya planeringsdirektiv från regeringen i oktober 2008. Försvarsmaktens 

uppgift var att få ekonomin i balans och ett antal förbandsnedläggningar hade föreslagits. 

Dessa får enligt de nya direktiven inte genomföras. För att få ekonomin i balans stryks istället 

planerade materielprojekt. Men den största konsekvensen av och förändringen i det svenska 

försvarsbeslutet 2009 är att riksdagen antar förslaget om en vilande värnplikt. Kriget i 

Georgien visade att en modern konflikt kan uppstå och vara över på mycket kort tid och till 

detta duger inte ett mobiliserande värnpliktsförsvar enligt beslutet. Att Försvarsmakten består 

av allt färre krigsförband att krigsplacera värnpliktiga i är också en bidragande faktor. 

 

Som en konsekvens av kriget i Georgien backade Nato om sina utvidgningsplaner där men 

arbetet fortsatte i Ukraina. När Viktor Janukovytj valdes till president i Ukraina 2010 

                                                 
7 Mikael Holmström, ‘Försvarsbeslut kommer först nästa år’, Svenska Dagbladet, 9 september 2008, <https://www.svd.se/forsvarsbeslut-

kommer-forst-nasta-ar> [nedladdad 22 February 2019]. 
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uttryckte han att Ukrainas samarbete med Nato var på en tillräcklig nivå och att ett 

medlemskap inte var aktuellt just nu och det stabiliserade situationen temporärt.  

 

Under ett antal år efter försvarsbeslutet 2009 pågick en debatt i Sverige om finansiering av 

försvaret och om försvaret kunde lösa sina uppgifter med den tilldelade budgeten. Dåvarande 

ÖB Sverker Göransson blev upphovsman till det berömda ”en-veckasförsvaret”8i december 

2012 och dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt svarade med det lika berömda 

”särintresset”9i maj 2013.  

 

Under den sena hösten 2013 startade omfattande demonstrationer i Ukrainas huvudstad Kiev 

på det stora torget ”Maidan”. Demonstranterna var samlade för att demonstrera för ett 

närmande till Europa och EU. Demonstrationerna slogs ner hårt av polis men detta eskalerade 

konflikten. Efter krigsliknande scener under de första månaderna av 2014 avgick president 

Janukovytj i februari. I samma stund som Janukovytj avgick och lämnade landet dök ”små 

gröna män” upp på Krim. En tolkning kan vara att Ryssland bedömde risken för att en väst-

vänlig ledning skulle komma på plats i Ukraina vilket skulle kunna leda till att medlemskaps-

frågan med Nato skulle tas upp igen. Den ryska annektering av Krim som följde och den 

militära konflikten i östra Ukraina som följde har fördömts av väst men det går att tolka som 

ett lyckat ryskt användande av det militära maktmedlet för att uppnå sitt mål – att förhindra 

Ukrainas anslutning till Nato. Så länge konflikten pågår är ett medlemskap inte att tänka på 

för Ukraina. 

 

I Sverige konstaterar man efter 2008 och 2014 att säkerhetsläget på Nordkalotten och i 

östersjöområdet försämrats. Det som har förändrat säkerhetsläget är Rysslands uppvisade vilja 

att använda det militära maktmedlet för att uppnå sina politiska målsättningar vilket visade sig 

både 2008 i Georgien och 2014 i Ukraina. Ryssland uppträder också mer aktivt i Östersjön 

med både marina enheter och flygstridskrafter. Ryssland uttalar också att ett svenskt eller ett 

finskt medlemskap i Nato skulle få konsekvenser. 

 

Tiden efter det kalla kriget är en period där ett antal omsvängningar i det globala 

säkerhetsläget har förekommit och dessa har påverkat både Sverige och Finland. Genom att 

utgå från beskrivningen av svenskt och finskt militärt samarbete samt den historiska 

händelsebeskrivningen lägger vi grunden för att fokusera på frågeställningen i vår 

undersökning. Vi vill undersöka om två länder som har en gemensam historia, geografisk 

närhet och som gjorde liknande vägval under det kalla kriget har gjort liknande säkerhets-

strategiska vägval inom den militära sektorn efter det kalla kriget. Detta leder till vår 

problemformulering. 

 Problembeskrivning och syfte 
Sverige och Finland har ett pågående militärt samarbete, en liknande historia och länderna har 

samma miljö i norra Europa att förhålla sig till. Båda länderna är också medlemmar i EU och 

PFP (Partnership For Peace) men har uttalat sig att vara militärt alliansfria. Varken Sverige 

eller Finland är med i Nato men har trots det ett nära samarbete med organisationen och båda 

har upprättat värdlandsavtal med USA. Båda länderna har även en historia att söka ett nära 

samarbete med västländer för att öka sin nationella trygghet. Trots många likheter är vår 

uppfattning att det finns skillnader i ländernas säkerhetsstrategiska inriktning och skillnad i 

                                                 
8 Mikael Holmström, ”Försvar med tidsgräns”, Svenska Dagbladet, 30 december 2012, avs. Sverige, https://www.svd.se/forsvar-med-

tidsgrans. 
9 ”Reinfeldt: Ryssland har inte förmåga att anfalla Sverige”, Aftonbladet, åtkomstdatum 15 april 2019, https://www.aftonbladet.se/a/8wRand. 
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hur länderna väljer att agera inom det säkerhetsstrategiska området efter det kalla kriget och 

fram till 2018. 

 

Vi kommer i den här uppsatsen identifiera och beskriva skillnader mellan Sveriges och 

Finlands säkerhetsstrategier i ett svenskt militärt perspektiv från kalla krigets slut till 2018. 

Vår uppfattning är att de här skillnaderna går att finna i de politiska styrdokument som ger 

inriktning på respektive lands förhållande till den nationella säkerheten. Genom att titta på 

försvarsinriktade politiska styrdokument från en längre period bakåt i tiden vill vi också 

undersöka hur det säkerhetsstrategiska avståndet har förändrats under perioden och varför två 

länder med liknande politisk tradition och geografiskt läge har gjort olika säkerhetsstrategiska 

vägval. Syftet med undersökningen är att identifiera vilka skillnader det finns mellan Sveriges 

och Finlands säkerhetsstrategier, hur den här skillnaden har förändrats från 1996 till 2018 och 

om den skillnaden kan få konsekvenser för det samarbete som bedrivs mellan länderna, främst 

militärt och på den högsta strategiska nivån. Vi kommer att fokusera på de delar i säkerhets-

strategierna som är inriktade på försvarsmakterna i respektive länder.  

 

Vi avser därför göra följande: 

 

1. Identifiera och beskriva säkerhetsstrategiska skillnader inom det försvarspolitiska 

området mellan Sverige och Finland och hur de här skillnaderna förändrats inom åren 

1996-2018. 

2. Beskriva konsekvenser som de här skillnaderna kan få på det pågående svensk-finska 

försvarssamarbetet. 



11 

 

2 Referensram 
Kapitlet referensram kommer att hantera tidigare forskning och vad vi ser vad vår uppsats kan 

bidra med i den samlade forskningen. Vidare kommer vi förklara begreppet säkerhetsstrategi 

samt vilken undersökningsdesign och perspektiv vi valt att använda i vår forskning.  

 Tidigare forskning  
Det finns mycket tidigare forskning som tangerar vår problemformulering. Inte så konstigt då 

kalla krigets slut kanske är efterkrigstidens största händelse och har haft väldig betydelse för 

den säkerhetspolitiska inriktningen, inte bara i Sverige utan i de flesta länder runt om i 

världen.  

 

Wilhelm Agrell har skrivit boken Det säkra landet10 där han avhandlar den svenska säkerhets-

politikens förändringar från det kalla krigets slut fram till år 2015. I den här boken beskrivs 

det hur den svenska säkerhetspolitiken har förändrats efter det kalla kriget och fram tills år 

2015. Agrells bok förklarar hur den svenska säkerhetspolitiska historien var från 1933 igenom 

det kalla kriget och hur de politiska svängningarna var direkt efter 1989 och hur det här 

utvecklades fram till rysk annektering av Krim 2014. Agrell förklarar det han tycker är de 

drivkrafter som har fått de svenska politikerna att ta de beslut de har gjort inom svensk 

säkerhetspolitik. Agrell lotsar läsaren genom epoken 1933-2015 och förklarar hans syn på 

svensk säkerhetspolitik. 

 

Jacob Westbergs Svenska säkerhetsstrategier11 behandlar säkerhetsstrategier som Sverige har 

tillämpat från 2015 och 200 år bakåt i tiden innefattande såväl neutralitetspolitik, allians-

politik samt strategier för kollektiv säkerhet. Boken avses vara en sammanhållen analys från 

napoleonkrigets fram tills 2015. Alltså den 200 åriga epok av svensk historia där de inte har 

varit i krig. I boken förklarar Westberg hans syn på de svenska vägvalen inom det 

säkerhetsstrategiska området. Westberg tar bland annat upp den aktiva neutralitetsdoktrinen 

som infann sig under kalla kriget hur denna dog ut och blev en anpassningsdoktrin som senare 

blev födelsen för insatsdoktrinen och boken avslutas med det han kallar närområdesdoktrinen.  

 

Håkan Edström och Dennis Gyllensporre har forskat i svenska försvarsdoktriner i boken 

Svensk försvarsdoktrin efter kalla kriget, förlorade decennier eller vunna insikter.12 Här 

skriver de om hur utvecklingen har varit i svensk försvarsdoktrin sedan kalla krigets slut. Hur 

Sverige har hanterat hot och risker och hur de har balanserat den ekonomiska ramen. 

Författarna beskriver att boken har som ambition ett ge ett bidrag till att förklara utvecklingen 

av svensk försvarsdoktrin främst baserat på officiella tryck från de politiska 

beslutsprocesserna. De gör nedslag och förklarar hur det ligger till vid varje tillfälle det har 

varit svenskt val. Här förklarar de det politiska läget, långsiktiga försvarsbeslut, kortsiktiga 

försvarsbeslut samt vilka svenska internationella missioner försvarsmakten har i uppdrag och 

vilka de får under pågående mandatperiod. 

 

Edström, Gyllensporre och Westberg har även producerat en helt nyutgiven bok, Military 

strategy of small states: responding to external shocks of the 21st century.13 Här har de 

                                                 
10 Wilhelm Agrell, Det säkra landet? Svensk försvars och säkerhetspolitik från ett kallt krig till ett annat, Falkenberg, 2016 
11 Jacob Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, studentlitteratur, Lund, 2015   
12 Håkan Edström och Dennis Gyllensporre, Svensk försvarsdoktrin efter kalla kriget: förlorade decennier eller vunna insikter, Santèrus, 
Stockholm, 2014 
13 Håkan Edström, Dennis Gyllensporre, Jacob Westberg Military strategy of small states: responding to external shocks of the 21st century, 

Routledge, New York-Abingdon, 2019 
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forskat om hur små stater ändrar deras militära strategier för att svara på externa chocker. De 

primära länderna som de har forskat kring är Sverige, Norge, Danmark och Finland. De 

strategiska chockerna de främst hänvisar till i boken är terrorattacken mot USA 11 september 

2001, kriget i Georgien 2008, den ryska inblandningen i Ukraina samt det av Islamska staten 

utropade kalifatet.  

 

I Svensk Säkerhetspolitik i Europa och Världen14 skriver Engelbrekt och Ångström om vad 

och vem som driver den svenska försvarspolitiken, hur EU har förändrat de svenska villkoren 

för svensk säkerhets och försvarspolitik, bokens sträcker sig fram till 2015. I boken tar de upp 

vad det svenska EU medlemskapet betyder för svensk säkerhets och försvarspolitik men även 

vad det nordiska samarbetet har för betydelse och hur det här samarbetet kan utvecklas. 

Bokens målsättning är att klarlägga och kritiskt granska svensk säkerhetspolitik i ett 

internationellt och europeiskt perspektiv. 

 

Bo Hult m.fl. har skrivit boken Finnish and Swedish security, comparing national policys15 

där de behandlar och jämför svenska och finska säkerhets policys och förhållandet till 

Sveriges och Finlands säkerhetspolitiska roll i EU och Nato. De fortsätter sedan med hur 

länderna förhåller sig till Ryssland och de baltiska staterna. Boken avslutas med hur de ser på 

politiken bakom de säkerhetspolitiska besluten i Sverige och Finland och hur det går till när 

besluten genomförs. Boken sträcker sig fram till år 2001. 

 Undersökningens bidrag 
Vi ser att vår uppsats bidrar och kompletterar tidigare forskning med en fördjupning av 

skillnader mellan Sveriges och Finlands säkerhetsstrategier på det militära planet, vilka 

konsekvenser de här skillnaderna kan få och hur det i förlängningen kan påverka pågående 

samarbeten på en säkerhetsstrategisk nivå. Vår undersökning sträcker sig dessutom fram till 

år 2018 vilket i sig bidrar till en uppdatering av ämnet i stort. 

 Centralt perspektiv 
Vi kommer i nedan kapitel förklara vårt centrala perspektiv som vi använder oss utav för att 

svara på vår forskningsfråga. Att förklara begreppet säkerhetsstrategi är att underlätta för 

läsaren och därmed underlätta vederbörandes läsning samt öka förståelsen av vår 

undersökning.  

2.3.1 Vad är Säkerhetsstrategi och dess hierarkiska position  
Begreppet säkerhetsstrategi förklaras olika av olika forskare, vår tolkning i den här 

forskningen förklaras nedan, men vi ger även en förklaring till vad vi har använt för att tolka 

begreppet. 

Colin Gray förklarar sin definition av Grand Strategy som, styrning och användandet av 

någon eller samtliga medel som står till förfogande för en säkerhetsgemenskap för att nå 

politiska mål.16  Lars Wedin kallar det för fullständig strategi.17 Men innebörden är likartad. 

Säkerhetsstrategi utgår från högsta nivå, politikerna formulerar mål och utdelar medel samt 

beslutar vilken metod som ska användas. Det här ska ses som handlingsregler för lägre nivåer.  

 

Westberg förklarar hierarkin och begreppen med nedan figur18 vilken är en omarbetning av 

Wedins förklarande bild.19 

                                                 
14 Kjell Engelbrekt, Jan Ångsttröm, Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen, Visby, 2015 
15 B Hult, T Tilikainen, T Vaahtoranta, A Helkama-Rågård, Finnish and Swedish security: comparing national policys, FHS, 2001 
16 Gray, Colin S., The Strategy Bridge: Theaory for practice, Oxford University Press, Oxford, 2010, s 18, 28  
17 Wedin, Lars, Från politiskt projekt till militär handling: en introduktion till militärstrategin, Stockholm, 2009  
18 Jacob Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, studentlitteratur, Lund, 2015, sid 23 
19 Lars Wedin, Från politiskt projekt till militär handling – en introduktion till militärstrategin, Stockholm, 2009 sid 22 
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Figur 1: Westberg, Svenska säkerhetsstrategier, 2015 

Resursstrategi förklaras av ordet planering, hur vi skapar förmågor/resurser på kort och lång 

sikt medan i boxen insatsstrategier ligger hur vi nyttjar dessa förmågor/resurser. I insats-

strategi kan man då som exempel lägga samverkan med andra länder såsom Finland. Det här 

är såklart ett dynamiskt spel och därför kan samverkan med andra länder beroende på 

säkerhetsstrategi även landa in i resursstrategi.  

Hierarkin och betydelsen är härmed förklarad men för att den ska fungera så behövs det 

samarbete över gränserna, både vågrätt och lodrätt. Om det här samarbetet inte finns går det 

inte att genomföra den politiska viljan och säkerhetsstrategin är därmed svår att verkställa i 

alla led. Westberg beskriver denna samverkan som horisontell och vertikal koherens.20  

 

Strategi är konsten att använda militära styrkor för att uppnå mål som har beslutats av den 

politiska ledningen.21
 

 Analysmodell 
I ovan text återfinns förklaringen av begreppet säkerhetsstrategi vad det innebär och vad det 

betyder i vårt perspektiv och hur man använder det. Nedan genomlyses vad analysmodellen 

betyder och tolkas i en säkerhetstrategisk kontext. Vad menar vår undersökning med den 

analysmodell som är vald och vad sätter vi för perspektiv när vi tolkar vår empiri i modellen. 

Analysmodellen som är vald att nyttjas för vår undersökning är tagen från Jacob Westberg i 

säkerhetsstrategiska sammanhang kända modell: mål, medel, metod och miljö.22 Där mål, 

medel och metod förklaras som inre faktorer vilket är ett lands interna strategiska delar, miljö 

är den externa delen vilket förklaras med omvärldsfaktorer, de förhållanden, som påverkar de 

interna faktorerna eller den faktor som de inre faktorernas syfte är att påverka.  

 

En skicklig strateg förväntas med samma medel kunna uppfylla uppsatta mål bättre än en 

duglig strateg genom ett klokare val av metoder.23
 

 

2.4.1 Mål 
Övergripande säkerhetspolitiska mål där säkerhetspolitik förklaras genom en politik som 

syftar till nationell handlingsfrihet och oberoende.24 Målet i säkerhetsstrategi är alltså att 

                                                 
20 Jacob Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, studentlitteratur, Lund, 2015, sid 22 
21 Carl von Clausewitz, Om kriget, Bonniers 1991 
22 Jacob Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, studentlitteratur, Lund, 2015, sid 25 
23 Håkan Edström, Dennis Gyllensporre, Svensk försvarsdoktrin efter kalla kriget, Santerus, 2014, sid 7 
24 Nils Andrén, Säkerhetspolitik analyser och tillämpningar, andra upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 2002, sid 28 
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infria budskapet man har tillhandahållit från politiken. Redskapen man har till sitt förfogande 

är de medel man har, den metod man har valt samt i vilken miljö man verkar i.  

2.4.2 Medel 
Ekonomiska, politiska och militära maktmedel som landet har tillgång till och förfogar över. 

Inte om 10 år, utan förfogar över här och nu. Det kan dock även tolkas in i resurser som på 

längre sikt som exempelvis är beställda men inte levererade. Här får man då göra en tvådelad 

analys. Här och nu samt vad framtiden ger. 

Det finns även medel som kan vara uppdelade, som exempel två länder delar mellan varandra. 

Eller som en union har tillsammans. Så kallade gemensamma resurser. Här kan man dra en 

koppling till resursstrategi och insatsstrategi som vi förklarade i föregående kapitel.  

2.4.3 Metod 
Ett sätt att arbeta för att nå uppsatta mål. Hur väljer landet eller aktören att använda sina 

resurser? För att metoden ska fungera behövs det råda balans mellan mål och medel samt att 

metoden behöver fungera i den miljö som man har tänkt att verka i. Metoder handlar ytterst 

om hur olika former av maktmedel utnyttjas eller utvecklas.25 

2.4.4 Miljö  
Här spelar faktorer som landets geografiska läge, samarbete med andra länder, medlemskap i 

organisationer (såsom EU, Nato), relationer till andra länder där samarbete inom säkerhets-

strategi inte äger rum men även hur det säkerhetspolitiska läget är i närområdet och området 

utanför det direkta närområdet. Som ett exempel här kan man nämna Rysslands upprustning 

eller USAs relation till EU. Interaktionsmönster i form av maktfördelning och 

spänningsnivåer mellan stormakterna.26 Miljön är den faktorn bland de fyra som de övriga tre 

har som syfte är att påverka, att utnyttja eller anpassas till. 

2.4.5 Samband mellan ingående faktorer 
Sambandet mellan dessa fyra faktorer beskrivs av Westbergs modell interna och externa 

delar27 

 
Figur 2: Westberg, Svenska säkerhetsstrategier, 2015 

                                                 
25 Jacob Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, studentlitteratur, Lund, 2015, sid 24 
26 Jacob Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, studentlitteratur, Lund, 2015, sid 24 
27 Jacob Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, studentlitteratur, Lund, 2015, sid 25 
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Här förklaras de fyra ingående delarnas förhållande till varandra där metoden är mittpunkten, 

det som håller samman de andra tre delarna. Westberg utrycker sig i termerna att metoden 

utgör strategins kärna och är ett kitt som binder samman mål och medel med miljöfaktorer.28 

Som vi har berört innan så är det metoden som ska göra målet realiserbart. För att 

åstadkomma uppsatt mål behöver man rätt medel och dessutom kunna hantera metoden i den 

aktuella miljön. Mål och medel måste hela tiden hanteras i grupp, förhållandet måste vara i 

balans samtidigt som metoden anpassar strategin till miljön. Hur väl strategin kommer att 

fungera beror på samspelet mellan alla fyra komponenter. Man kan som exempel inte sätta 

upp ett mål som inte har uppbackning av rätt medel och en metod som inte är anpassad till 

miljön. Man kan som metod luta sig på samarbete med andra länder och då kan man 

möjligtvis nå högre mål på mindre medel än om man enbart har ett nationellt perspektiv och 

då behöver alla medel inom eget hägn. Om man har ett fastställt mål men saknar medel så 

måste man utveckla eller anskaffa det, eller så kan man påbörja samarbete med en befintlig 

allians eller skapa en sådan med land/länder man väljer och har samma vilja. Om man landar i 

ett läge där mål och medel inte är anpassade efter varandra så måste man se till att det blir 

balans (koherens). Antingen genom att sänka ambitionerna (mål) eller öka resurserna (medel). 

Om man vill sätta ett högt ställt mål från låg nivå så bör man alltså inte ha förhoppningar om 

att uppnå de här på kort sikt då det tar lång tid att bygga upp resurser. Både materiellt och 

personellt. Koherens handlar ytterst om samspelet mellan mål, medel och metoder29 här 

förklarar Westberg också att underliggande nivåer, vilket vi har förklarat sedan tidigare i 

hierarkin, stödjer de nivåer som är överställda. 

 

2.4.6 Modell och genomförande 
Inom ramen för en kvalitativ textanalys med deduktiv ansats avser vi använda en modell för 

analys som beskrivs i bilden nedan. 

 

 
Figur 3: Författarnas analysmodell 

Valda nedslagspunkter är efter det kalla kriget slut. Nedslagspunkt ett (1) är året 1996. Det 

här året är valt för att intressanta politiska dokument från respektive regeringar kommer ut vid 

den här tidpunkten samt att vi bedömer att chocken efter kalla krigets slut har lagt sig och de 

politiska beslut som togs i direkt anslutning till kalla krigets slut har fått verka igenom och 

börjar nu få effekt i samhället. 

Nästa nedslag (2) blir nästan 10 år senare 2004. Här anser vi att vi är mitt inne i det en del 

väljer att kalla den strategiska timeouten ”operativ time-out” vilket är ett citat från General 

                                                 
28 Jacob Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, studentlitteratur, Lund, 2015, sid 25 
29 Jacob Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, studentlitteratur, Lund, 2015, sid 21 



16 

 

Johan Kihl30. Stora politiska beslut tagna i mitten på 1990-talet i säkerhetsstrategiska frågor 

har implementeras. Även vid det här årtalet så kommer det ut politiska styrningar som direkt 

berör landens säkerhetsstrategier och är då bra empiri att jämföra. 

Sista nedslaget (3) blir i nutid och året 2018. Nu har världen förändrats, stora upprustningar i 

vissa länder har skett samt att bland annat kriget i Georgien, (2008) annekteringen av Krim 

(2014) har genomförts men även att rysk intervenenering av Ukraina pågår samt att super-

makten USA har en kontroversiell och ifrågasatt president. Det är en ny miljö och kanske 

behövs det även en ny säkerhetsstrategi? Att vi väljer den sista nedslagspunkten i nutid 

bedömer vi gör uppsatsen mer aktuell och intressant. Det har från Sverige och Finland 

kommit ut färska dokument från båda ländernas regeringar som är bra att jämföra för att hitta 

den empiri vi behöver för att kunna svara på vår problemformulering. 

 

Nedslagspunkterna består av en samlad bild ur valt materiel som tillsammans beskriver 

respektive lands säkerhetsstrategier vid respektive tidpunkt. Empirin består av tryckta källor 

utgivna av Sveriges och Finlands regeringar från året vi skriver om men även dokument som 

är skriva och utgivna från närliggande år relativt till berörd nedslagspunkt. En mer detaljerad 

och kritisk genomgång av källmaterialet återfinns i kapitlet Källmaterial och källkritik.  

 

Vi har använt Jacob Westbergs analysmodell mål-medel-miljö-metod som beskrivits ovan för 

att analysera de respektive nedslagspunkterna. Syftet med att använda Westbergs modell är att 

få jämförbara utfall ur alla nedslagspunkterna. Nedslagspunkterna kan därefter jämföras för 

att identifiera skillnader longitudinellt och även latitudinellt. Den longitudinella jämförelsen 

visar utveckling av respektive lands säkerhetsstrategi medan den latitudinella jämförelsen 

visar vilka skillnader som finns mellan svensk och finsk säkerhetsstrategi vid en given 

tidpunkt.  

 

När dessa skillnader har identifierats genom det raster som Westbergs modell utgör påbörjas 

en analys av resultatet. Resultatet av den analysen diskuteras i kapitel 5 och i kapitel 6 

redogör vi för de viktigaste slutsatserna av jämförelsen och vilka konsekvenser dessa kan ha 

på det pågående svensk-finska försvarssamarbetet.  

                                                 
30 Lars Ingelstam: Vapen i Sverige och världen, Arbetsnotat Nr 347, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, mars 2012. 



17 

 

3 Metod 

 Deduktiv ansats 
Den deduktiva ansatsen beskriver ett synsätt på hur man kan bygga upp kunskap. Ordet ansats 

har flera betydelser men i det här sammanhanget ska det förstås som en viljeriktning, en 

strävan och en ansträngning.  

 

Den deduktiva ansatsen bygger på uppfattningen att det bästa sättet att bygga ny kunskap är 

att utgå från tidigare kunskap och förväntningar om hur världen ser ut. Ett vanligt sätt att 

bedriva deduktiv forskning är att titta på befintlig forskning och hitta de kunskapsluckor som 

finns och därefter formulera en hypotes. Man utgår från vad man vet och de uppfattningar 

man har om hur saker är beskaffade och drar en logisk slutsats om hur detta borde påverka det 

studerade. Sedan samlar man in empiri för att se om observationerna stämmer överens med 

förväntningarna. I bästa fall kan ett deduktivt system byggas så att det innehåller 

grundläggande teorisatser, regler för härledning av nya satser och ett system för följdteorier. 
31 Det hela går egentligen ut på att kunna pröva sin teori. Stämmer vår uppfattning om det 

studerade enligt tidigare forskning med det vi kan observera?  

 

I den här undersökningen så har vi valt att använda oss av en analysmodell för att ha 

möjlighet med så rättvist resultat som möjligt kunna jämföra olika dokument och texter. Vi 

kommer att sortera vår empiri i modellen Mål, Medel, Metod och Miljö som är förklarad 

sedan tidigare. I en deduktiv ansats utgår man från en given teori och försöker bevisa om den 

fungerar eller inte medan man i den induktiva ansatsen utgår från sin empiri för att sedan 

finna sin teori. Emellan de här ytterligheterna så finns det en stor gråzon där vi landar i den 

här forskningen. Vi anser oss inte vara deduktiva i den mest ursprungliga förklaringen, inte 

heller induktiva. Vår ställning på den här skalan är närmre mitten och det finns inslag av både 

det induktiva och det deduktiva i uppsatsen. Vi anser dock efter många och långa diskussioner 

att vi är mer deduktiva än induktiva. 

 Kvalitativ metod 
I kvalitativa metoder söker man att problematisera, tolka och förstå det studerade. För att 

kunna jämföra och dra slutsatser av två länders säkerhetsstrategiska vägval måste vi tolka och 

värdera den text som vi läser. Kvalitativa undersökningar genomförs för att på ett 

vetenskapligt och systematiskt sätt tolka observationer i ett teoretiskt perspektiv. Vi använder 

oss som beskrivet i kapitel två av Jacob Westbergs mål-miljö-medel-metod som ett teoretiskt 

perspektiv för att sortera och göra observationerna jämförbara. 

Kvalitativa metoder används också för att genomföra tolkning från del till helhet när 

observationerna bara utgör fragment, i det här fallet studerar vi enskilda dokument och 

kompletterar det med vår egen analys eller med andra enskilda dokument som kan hjälpa oss 

att förstå textens innebörd och kontext.32 I vår undersökning använder vi en kvalitativ metod 

för att göra en tolkning av det empiriska materialet. Metoden och tolkningen ska ge oss 

tillgång till betydelsen i dokumenten ur det perspektiv som vi har.  

 

De kvalitativa metoderna karakteriseras av närhet till det utforskade. Ett annat påstående som 

kan omhändertas av kvalitativa metoder är det faktum att olika personer gör olika tolkningar 

av samma händelse. Genom att använda kvalitativa forskningsmetoder kan vi nå förståelse för 

                                                 
31 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1996). 
32 Wallen, Vetenskapsteori och forskningsmetodik. 
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den helhet som ett fenomen uppträder i – kontexten. Att förstå hur Sverige och Finland gjorde 

sina vägval och varför kan bara förstås om man samtidigt förstår kontexten de uppträder i. Vi 

har utnyttjat den kvalitativa forskningens styrka och haft som ansats att bibehålla en 

vetenskaplig och metodisk stringens för att kunna växla perspektiv från det lilla till det stora 

och skapa förståelse för fenomenet. 

 Komparativ textanalys 
 

”Hur ska vi få ut något vettigt av denna informationsmängd?”33
 

 

Textanalys som metod genomför man när man vill tolka en text eller texter och analysera 

desamma, förstå utryck och avsikter. Man ska helt enkelt tolka och sortera den text som 

analyseras. Det här kan man göra genom att använda ett analysverktyg eller genom kodning 

av texten. Hur som helst så kategoriserar man upp innehållet för att få en struktur som man 

kan arbeta vidare med när man sen kommer till att diskutera och dra slutsatser.  

 

Att analysera något är att plocka ner det i mindre delar, detaljer. De här mindre delarna tolkar 

man sedan och försöker förstå helheten. Det vi kommer att göra i vår forskning är att 

analysera Sveriges och Finlands säkerhetsstrategier. Vi kommer att göra det genom att 

analysera ett flertal dokument. Vi kommer att välja ut de här dokumenten genom att göra 

nedslagspunkter, vilka är tre till antalet. Två i dåtid och det tredje och sista nedslaget i nutid. 

Vid de här tillfällena kommer vi att jämföra empirin (texterna) och analysera dem för att hitta 

skillnader mellan Sverige och Finland i respektive lands säkerhetsstrategi. För att analysera 

texten kommer vi använda Jacob Westbergs modell Mål, Medel, Metod och Miljö.34 Det här 

för att läsaren ska få en större inblick i hur vår analys har gått till och också för att hjälpa oss 

att på ett strukturerat sätt kunna få så lika förutsättningar som möjligt i vårt jämförande av de 

olika texterna vid de olika årtalen. Att reducera komplexiteten är att förenkla och strukturera 

för att få en överblick.35 Att först analysera texten genom att dissekera den och därefter kunna 

jämföra den med en annan text dissekerad med samma metod kommer att hjälpa oss när vi 

genomför våra analyser och diskussioner som ska leda fram till slutsatserna som ska svara på 

vår problemställning. 

 Källmaterial och källkritik  
Den empiri som är använd i den här forskningen har vi granskat utifrån. Esaiassons 4 

kriterier.36 Äkthet, Oberoende, Samtidighet och Tendens. Vi kontrollerar vår empiri mot de 

här kriterierna och drar därefter slutsatser angående om de är relevanta för oss i vår forskning.  

 

Den empiri som nyttjats är dokument utgivna från Finlands eller Sveriges regeringar och 

andra statliga myndigheter såsom Försvarsmakten eller Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) men även kända säkerhetspolitiska forskare och dess tidigare verk har 

använts.  

 

Vad avser Esaiassons fyra kriterier så kan de svenska och finska dokument som används i 

denna undersökning antas vara äkta på så sätt att de är hämtade från respektive lands riksdags 

och regeringars hemsida. Det finns ingen anledning för oss att betvivla äktheten. Vad gäller 

oberoendegraden hos källorna så står dokumenten för sig själva och i de fall det finns 

                                                 
33 Jacobsen, Hur genomför man undersökningar? Introduktion till samhällsvetenskapliga studier, Studentlitteratur, Lund, 2017, sid 130 
34 Jacob Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, studentlitteratur, Lund, 2015, sid 25 
35 Jacobsen, Hur genomför man undersökningar? Introduktion till samhällsvetenskapliga studier, Studentlitteratur, Lund, 2017, sid 130 
36 Peter Esaiasson m.fl., Metodpraktikan : Konsten Att Studera Samhälle, Individ och Marknad, Stockholm, 

2017, s287–299 
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hänvisningar till tidigare dokument eller utredningar har vi i största möjliga mån gått tillbaka 

och även läst vad som framgår i dessa dokument. Att dokumenten är samtida är också 

tillförlitligt så till vida att man litar på att man inte i efterhand medvetet har manipulerat 

regeringsdokument av någon anledning. Det finns ingen anledning för oss att misstänka detta. 

Det sista kriteriet tendens blir lite svårare att förhålla sig till när det gäller politiska dokument. 

Wilhelm Agrell skriver i sin bok Det säkra landet? att Allan Widman vid ett seminarium på 

Försvarshögskolan (FHS) beskriver arbetet med analyser och beredningar inför försvarsbeslut 

som att de mer syftar till partipolitiskt kompromissande än att objektivt försöka beskriva 

omvärlden.37 För oss i den här undersökningen betyder det att alla politiska dokument är att 

betrakta som tendensiösa men att det är politiska dokuments natur och något som vi får 

förhålla oss till och att det egentligen är tendensen vi är intresserade av. 

 Etiska överväganden  
Båda författarna av den här uppsatsen har studerat strategi tidigare och därmed är det inte 

första gången som forskningen berörs, denna strategiutbildning som tidigare har bedrivits har 

inte specifikt berört Finland men dock Sverige och relationerna till övriga länder i Europa och 

världen. Båda författarna har medverkat vid övningar och planering av övningar samt andra 

möten inom ramen för det militära samarbetet mellan Sverige och Finland och där diskuterat 

möjligheter och utmaningar med pågående samarbete. 

 

Författarna har en mångårig yrkeserfarenhet av det militära yrket samt att båda två har tjänst-

gjort vid Högkvarterets marina produktionsavdelning, Marinstaben och vid insatsförband 

inom olika delar av den svenska Försvarsmakten. 

 

Eftersom vi båda är anställda av den svenska Försvarsmakten och med anledning av att vårt 

forskningsämne berör vår arbetsgivare så har vi diskuterat de etiska aspekterna i det och hur 

vi hanterar den situationen ur ett vetenskapligt etiskt korrekt förhållningsätt. Vi känner dock 

inte att vi har några krav från vår arbetsgivare att komma fram till något förutbestämt resultat. 

Vi har heller inte fått vår problemställning eller vårt syfte av Försvarsmakten utan själva valt 

det. Vi ser inga etiska problem med att behandla den organisation vi är anställda av i den här 

uppsatsen och vi känner inte heller att vår arbetsgivare ställer några krav eller har påverkat 

oss att komma fram till några bestämda slutsatser.  

 

Vi har varit noggranna med att återge resultat och citat fullständigt och i rätt sammanhang38 

där vi har använt oss av det. Vi manipulerar inte de dokument som vi hämtar vår empiri ifrån 

utan återger fakta på ett korrekt sätt.  

                                                 
37 Wilhelm Agrell, Det säkra landet? svensk försvars- och säkerhetspolitik från ett kallt krig till ett annat, Första upplagan, första tryckningen 

(Malmö: Gleerups, 2016), 249. 
38 Jacobsen, Hur genomför man undersökningar? Introduktion till samhällsvetenskapliga studier, Studentlitteratur, Lund, 2017, sid 37-38 
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4 Empiriska resultat 
I det här kapitlet redovisas de nedslagspunkter som vi har valt för att sortera empirin och få 

struktur på forskningen. Vi har som utgångspunkt använt oss av svenska försvars-

propositioner, svensk nationell säkerhetsstrategi, finska säkerhetspolitiska riktlinjer och 

Finlands statsråds säkerhets- och försvarspolitik. Tillvägagångsättet har varit att först 

analysera varje land tillsammans med utvalt årtal. Här landar vi alltså i sex stycken enskilda 

nedslag där vi har plockat fram värdeord och tagit fram viktiga begrepp och fakta. 

Värdeorden är redovisade i tabellform och empirin redovisas sedan mer noggrant i text under 

tabellerna. Både tabellerna och texten är uppstuckna i Mål, Medel, Metod och Miljö för att få 

bästa möjliga överblick. I slutet av varje vald nedslagspunkt finns även en kortare 

sammanfattning för att underlätta för läsaren. 

 

 Säkerhetsstrategi 1996 - Omvärldsförändring 
Kalla kriget är slut och det har dessutom gått ett halvt decennium från dess att muren Berlin-

muren rasade samman och likaså Warszawa pakten med Sovjetunionen i spetsen. Den värsta 

chocken har förhoppningsvis lagt sig och Sverige, Finland och övriga världen har hunnit 

landa och ta in den nya situation vi alla lever i. Har det förändrade omvärldsläget påverkat 

Sverige och Finlands perspektiv inom det säkerhetstrategiska spektret? Vi har valt som vår 

första nedslagspunkt året 1996 då vi anser att det är här den nya tiden efter kalla kriget har sin 

startpunkt, och detta för att det inte är förrän nu de politiska budskapen och den omfattande 

förändring som har skett efter det kalla kriget har värkt igenom. 

Empirin kommer från svenska regeringens proposition Totalförsvar i förnyelse, det finländska 

statsrådets redogörelse om Finlands säkerhetspolitiska riktlinjer, Säkerheten för en föränderlig 

värld samt finska statsrådets redogörelse Säkerhetsutvecklingen i Europa och Finlands 

försvar. 

4.1.1 Sverige 1996 
Säkerhetsstrategi Sverige 1996  

Mål - Bevara Sveriges frihet och oberoende 

- Nationell som internationell dimension 

- Militär alliansfrihet  

- Försvara Sverige mot väpnat angrepp  

- Fredsfrämjande operationer  

- Nationell säkerhet 

Medel  - Minskade försvarskostnader  

- Sveriges säkerhet kan långsiktigt endast garanteras genom 

gemensam säkerhet i men också utanför Europa  

- Folkligt engagemang  

- Modernt och effektivt material  

- Totalförsvaret 

Metod  - Militär alliansfrihet  

- Militärt samarbete  

- Betryggande beredskap och betryggande försvarsförmåga 

- Humanitär verksamhet  

- Förmåga till anpassning  

- Fortsatt värnpliktsförsvar  

Miljö - Förändrat Europa, mer demokrati 
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- EU, medlemmar sedan år 1995 

- Baltiska staternas frihet 

- Ryssland 

- Forna Jugoslavien 

 

4.1.1.1 Mål 
Nationellt skall Sverige kunna möta militära hot som direkt berör landet och 

förebygga och hantera situationer som utan att hota Sveriges frihet och oberoende ändå kan 

innebära nationella påfrestningar eller risker. Det här ska göras samtidigt som man på den 

internationella arenan skall samverkan med andra stater, och där aktivt delta i fredsfrämjande 

och humanitär verksamhet. De här åtagandena ska fullföljas för att fortsätta ett mångårigt 

arbete för fred och nedrustning samt för demokratisk, social, ekonomisk och ekologiskt 

hållbar utveckling.39  

Sverige ska fortsätta och bygga upp samarbetet inom ramen för FNs fredsfrämjande 

operationer. Engagemanget inom FN ska också bidra till landets egen säkerhet. Att bara stirra 

sig blind på det militära hotet anser Sveriges försvarsminister vara omodernt, man måste 

också ta hänsyn till miljökatastrofer, stora avbrott i elförsörjningen, kärnkraftsolyckor eller 

andra katastrofer som får stora konsekvenser för befolkningen. Konceptet att ta hänsyn till ett 

bredare spektra och för att trygga Sverige utgår svenska regeringen från något det kallar ett 

vidgat säkerhetsbegrepp.40  

 

Målet är gemensam säkerhet. Strävan efter säkerhetsgemenskap förverkligas i huvudsak 

genom befintliga institutioner.41
 

4.1.1.2 Medel 
Då den ena stormakten till del har upplöst och USA tillsammans med flertalet andra Nato 

länder dragit ner på sina försvarskostnader med betydande siffror landar Sveriges regering i 

att Sverige varken kan eller bör ställa sig vid sidan av denna säkerhetspolitiskt motiverade 

internationella utveckling mot minskade försvarskostnader.42 Den totala föreslagna 

nerdragningen på försvarsbudgeten är 4 miljarder per år vilket motsvarar nerdragning på 10 

procent av den totala försvarsbudgeten för år 1995. Neddragningen ska ske stegvis och starta 

år 1996 och vara fullt uppnådd år 2001. Den svenska regeringen hävdar att det svenska folkets 

starka försvarsvilja och förtroende för försvaret vilar på vetskapen om att vi har ett 

betryggande försvar mot angreppshot och nationella påfrestningar, men också på det 

berättigade kravet att kostnaderna för detta försvar underkastas samma hårda prövning som 

andra samhällsutgifter.43  

Som en andra dimension tar den svenska regeringen upp den inhemska försvarsindustrin och 

hur viktig den är för Sverige. Här anser Sverige att det är försvarsindutrin som ska leverera 

kraftfull och högteknologisk utrustning till det svenska försvaret, här ska de långsiktiga 

behoven säkerhetsställas och inhemsk kompetens måste bevaras på de mest värdefulla teknik-

områdena.44 Det behöver dock inte uteslutande vara svenska företag utan landet ser också att, 

trots markeringen med att inhemsk kompetens ska bevaras, är viktigt att även försvars-

industrin ska behålla och utveckla sitt samarbete med andra aktörer i utlandet. 

                                                 
39 Regeringen, Regeringens proposition 1995/96:12, Totalförsvar i förnyelse, sid 1 
40 Regeringen, Regeringens proposition 1995/96:12, Totalförsvar i förnyelse, sid 6 
41 Regeringen, Regeringens proposition 1995/96:12, Totalförsvar i förnyelse, sid 33 
42 Regeringen, Regeringens proposition 1995/96:12, Totalförsvar i förnyelse, sid 4 
43 Regeringen, Regeringens proposition 1995/96:12, Totalförsvar i förnyelse, sid 4 
44 Regeringen, Regeringens proposition 1995/96:12, Totalförsvar i förnyelse, sid 5 
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Sverige trycker på att det är av stor vikt att det folkliga engagemanget finns, självklart ska 

Försvarsmakten ha modern och effektivt material men om inte folkets vilja finns, om det inte 

finns folklig förankring så kommer försvaret bli ett främmande element i demokratin.45 

4.1.1.3 Metod 
Om det säkerhetspolitiska landskapet skulle ändras så förlitar sig Sverige på en betryggande 

beredskap. Den här beredskapen ska kunna hantera samhällets satsningar i den säkerhets-

politiska kontext som råder eller beräknas råda vid tidpunkten och kunna göra det i god tid. 

Förklaringen på hur man ska genomföra det här är genom att en helhetssyn skall prägla 

samhällets satsningar och åtgärder för att förebygga och hantera hot och risker såväl i fred 

som i krig.46 

Sveriges säkerhet kan långsiktigt endast garanteras genom gemensam säkerhet i men också 

utanför Europa.47  

 

Det ligger i Sveriges säkerhetspolitiska intresse att konkret bidra till fred och säkerhet genom 

att med totalförsvarets resurser, både militärt och civila, medverka i internationella 

fredsfrämjande och humanitära insatser… I och med detta reducerar vi också riskerna för att 

vi själva skulle drabbas av konsekvenserna av konflikter och oro i vår omvärld.
48

 

 

Sverige är tydliga med att vid den här tidpunkten kan aldrig godta att Sveriges värnplikts-

försvar ersätts av en yrkesarmé.49 De menar att skapandet av en yrkesarmé skulle minska 

motståndsviljan och robustheteten inom försvaret, istället är strävan att inneha en folklig 

förankring kring landets säkerhets och försvarspolitik där alla och envar ska engagera sig och 

bidra med personliga insatser för den gemensamma säkerheten.50 

Trots de stora nerdragningar som görs inom det säkerhetsstrategiska fältet så anser Sverige att 

de lever i en oförutsägbar värld där man har svårt att se vad som kan hända och detta medför 

att totalförsvaret, dock med största del pekande på det militära försvaret, kunna anpassa sig 

efter rådande läge och ändrade hotbilder.  

4.1.1.4 Miljö 
Europa har förändrats, nya gränser har dragits upp och stormakter har dragit sig tillbaka, eller 

åtminstone slutat framhäva sina styrkor på ett mer hotfullt sätt. Här handlar det främst om 

Warszawapaktens och Sovjetunionens upplösning, friheten till de baltiska staterna och ned-

skärningarna av militära styrkor, från båda sidor, vid den gamla gränsen till supermakterna. 

Sverige anser att gamla hot mot landets säkerhet har försvunnit eller reducerats.51 I samma 

stycke i försvarspropositionen skriver den svenska försvarsministern att det samtidigt som hot 

har försvunnit så har nya risker och påfrestningar för vårt land och folk framträtt.52 Det 

säkerhetspolitiska läget har förändrats drastiskt efter Berlinmurens fall 1989 och det hot som 

har präglat Europa under mer än fyra decennier är borta och de flesta länder inklusive Sverige 

håller på att landa i den nya miljön som skapades efter kalla krigets slut.53  

Supermakternas nedtonade upprustning mot varandra och det överhängande 

kärnvapenkrigshotet har minskat och därmed anser också Sverige att deras risk att dras in i ett 

                                                 
45 Regeringen, Regeringens proposition 1995/96:12, Totalförsvar i förnyelse, sid 7 
46 Regeringen, Regeringens proposition 1995/96:12, Totalförsvar i förnyelse, sid 1-2 
47 Regeringen, Regeringens proposition 1995/96:12, Totalförsvar i förnyelse, sid 6 
48 Regeringen, Regeringens proposition 1995/96:12, Totalförsvar i förnyelse, sid 33 
49 Regeringen, Regeringens proposition 1995/96:12, Totalförsvar i förnyelse, sid 2 
50 Regeringen, Regeringens proposition 1995/96:12, Totalförsvar i förnyelse, sid 46 
51 Regeringen, Regeringens proposition 1995/96:12, Totalförsvar i förnyelse, sid 2 
52 Regeringen, Regeringens proposition 1995/96:12, Totalförsvar i förnyelse, sid 2 
53 Regeringen, Regeringens proposition 1995/96:12, Totalförsvar i förnyelse, sid 2 
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storskaligt krig har minskat. Bedömningen från Sverige är att ett väpnat anfall mot Sverige 

inte ter sig sannolikt annat än i samband med ett stormaktskrig.54 

Sovjetunionen är nu borta och då blir istället Ryssland det stora frågetecknet i östersjö-

området, de anses dock inte i nuläget ha kapacitet att starta en väpnad konflikt i någon större 

skala. Deras landområden i östersjöregionen har kraftigt minskat och så även deras försvars-

budget vilket i nuläget ligger 40 procent under försvarsanslagen för åren 1989 – 1994.55 

 

4.1.2 Finland 1996 
 

Säkerhetsstrategi Finland 1996 

Mål Målet för Finlands säkerhetsstrategi är att: 

- bevara självständigheten 

- trygga samhällets grundvärden och, 

- garantera politisk handlingskraft när de internationella 

förhållandena förändras. 

Medel  - Militär alliansfrihet 

- Internationella samarbeten med tyngdpunkt på EU 

- Ett självständigt försvar 

Metod  - Stabilitetspolitik 

- Konflikthantering 

- Försvaret  

Miljö - Granne med Ryssland 

- Geo-strategiskt läge 

- Del av den globala och europeiska utvecklingen och det vida 

säkerhetsbegreppet 

- NATO:s utvidgning 

- Minskat hot för storkrig, ökad stabilitet i Finlands omgivning 

 

4.1.2.1 Mål 
På ett antal ställen i dokumenten presenteras olika formuleringar för målet med den finska 

säkerhetsstrategin under perioden. I Statsrådets redogörelse till riksdagen den 17 mars 

1997formuleras målet för den finska säkerhetspolitiken att vara att bevara självständigheten, 

trygga samhällets grundläggande värden och att garantera landets politiska handlings-

förmåga.56 Redogörelsen 1997 tar utgångspunkt i den redogörelse som statsrådet överlämnade 

till riksdagen den 6 juni 1995, Säkerheten i en föränderlig värld, där ett antal olika mål-

sättningar för finsk säkerhetspolitik presenteras: ”… att garantera finländarna en trygg framtid 

i en värld av fred, samarbete och fördjupad integration.”, ”… en fungerande internationell 

säkerhetsordning.” och ”… att främja stabiliteten i Nordeuropa.”57 I redogörelsen från 1995 

skriver man också ”I denna brytningstid driver Finland en säkerhetspolitik som bygger på att 

säkerhetsbegreppet uppfattas i vid bemärkelse som en helhet…”58 och i redogörelsen från 

1997 att ”… säkerhetspolitiken berör alla yttre faktorer som är betydelsefulla med tanke på 

det finska samhällets välfärd och säkerhet”.59 Det här är ett tecken på att det vidgade 

                                                 
54 Regeringen, Regeringens proposition 1995/96:12, Totalförsvar i förnyelse, sid 2 
55 Regeringen, Regeringens proposition 1995/96:12, Totalförsvar i förnyelse, sid 20 
56 Statsrådet, Säkerhetsutvecklingen i Europa och Finlands försvar: statsrådets redogörelse till riksdagen 17.3.1997. (Helsingfors: Statsrådets 

kansli, 1997), 9. 
57 Statsrådet, Säkerheten för en föränderlig värld: Finlands säkerhetspolitiska riktlinjer : Statsrådets redogörelse till Riksdagen 6.6.1995. 
(Helsingfors: Utrikesministeriet, 1995), 5. 
58 Statsrådet, 8. 
59 Statsrådet, Säkerhetsutvecklingen i Europa och Finlands försvar, 8. 
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säkerhetsbegreppet används även i Finland även om man med sin historiska erfarenhet har en 

traditionell syn på säkerhet.  

4.1.2.2 Medel 
Under det kalla kriget var Finland alliansfritt i likhet med Sverige. Den finska bedömningen i 

redogörelsen från 1997 är att Finland har såväl vilja som resurser för att upprätthålla ett tro-

värdigt nationellt försvar. Landet är inte utsatt för några hot som för att kunna hanteras skulle 

kräva garantier från en militär allians.60 Under den fortsatta förändringen i Europa avser 

Finland fortsatt vara militärt alliansfria med ett starkt försvar, något som man anser gynnar 

stabiliteten i Nordeuropa.61 ”Finland har en fungerande försvarslösning och Finland upplever 

inget säkerhetsunderskott.”62 Detta skrivs 1995 i kontexten att ett flertal forna medlemmar av 

Warszawapakten söker medlemskap i Nato. I redogörelsen från 1997 presenterar man dock en 

möjlighet till en annan bedömning om säkerhetsläget i Europa skulle förändras.63 

 

Säkerhetsstrategin som utvecklas efter det kalla krigets slut har internationellt samarbete som 

det uttalade medlet för stabilitetspolitiken och det främsta samarbetet för stabilitetspolitiken är 

medlemskapet i EU. Finland blir medlem 1995 och sätter stor tilltro till EU:s förmåga att vara 

en stabiliserande kraft och Finland avser vara en aktiv deltagare. ”Medlemskapet är ett led i 

Finlands aktiva och pragmatiska säkerhetspolitiska linje”.64 EU anses vara den främsta 

kanalen för Finlands stabilitetspolitik.65 Finland tillmäter även FN stor vikt som en 

stabiliserande faktor. Finland deltar även aktivt i Organisationen för säkerhet och samarbete i 

Europa (OSSE). Denna aktiva utrikespolitik är ett medel för finsk säkerhetsstrategi. I redo-

görelsen från 1995 skriver man ”Att söka säkerhet är att söka påverkningsmöjligheter.”66 och 

Finland deltar aktivt i flera samarbeten för ökad internationell krishanteringsförmåga. Det är 

dock inom ramen för EU som Finland ser att möjligheterna är störst för att påverka den 

säkerhetsstrategiska miljön i närområdet till exempel genom förebyggande diplomati.  

 

Det militära försvaret utgör ett grundläggande medel för finsk säkerhetsstrategi. I 

redogörelsen från 1995 skriver man att landets militära ställning är stabil. Säkerhetsläget 

måste bedömas på lång sikt och anpassas ut efter det. ”Ett försvarssystem som är baserat på 

territoriellt försvar, allmän värnplikt och mobilisering är det bästa sättet att trygga Finlands 

säkerhet och främja den regionala stabiliteten i Nordeuropa.”67 Detta understryks i 

redogörelsen från 1997 där man skriver att förändringarna i Europa inte har föranlett något 

behov av att ompröva Finlands försvarslösning.68 Att utvecklingen i Europa inte ger några 

effekter inom utformningen av den finska försvarsmakten är dock inte sant. I redogörelsen 

från 1997 beskriver man att den stabila grunden gör det möjligt att genomföra struktur-

förändringar inom försvaret som ska svara mot förändringar i säkerhetsomgivningen, 

utvecklingen i samhället och de ekonomiska resurserna.69 I Utrikesutskottets betänkande 

betonar man att det stabila säkerhetspolitiska läget nu skapar gynnsamma förutsättningar för 

en reform av försvarssystemet.70 För att möta det ökande kravet på deltagande i militär kris-

hantering antas en ny lag i riksdagen i december 1995 vilken förtydligar mandatet för att 

                                                 
60 Statsrådet, 6. 
61 Statsrådet, Säkerheten för en föränderlig värld, 29. 
62 Statsrådet, 32. 
63 Statsrådet, Säkerhetsutvecklingen i Europa och Finlands försvar, 6. 
64 Statsrådet, Säkerheten för en föränderlig värld, 37. 
65 Statsrådet, 42. 
66 Statsrådet, 40. 
67 Statsrådet, 42. 
68 Statsrådet, Säkerhetsutvecklingen i Europa och Finlands försvar, 7. 
69 Statsrådet, 7. 
70 ”Utrikesutskottets betänkande 6/1997 rd”, 2, åtkomstdatum 19 mars 2019, 

https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/utub_6+1997.pdf. 
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använda den finska försvarsmakten som ett redskap inom internationell krishantering och 

under 1996 påbörjas utbildning av de första frivilliga vid Björneborgsbrigaden, en enhet med 

högre beredskap avsedd för internationell krishantering.71 

4.1.2.3 Metod 
Redogörelsen från 1997 fastställer den indelning av de säkerhetsstrategiska metoderna som 

lades fram i redogörelsen 1995. Enligt denna är metoden för finsk säkerhetsstrategi indelad i: 

stabilitetspolitik, konflikthantering och försvar. Stabilitetspolitiken syftar till att främja 

demokratiska, politiska och ekonomiska förändringar och förebygga hot mot säkerheten 

genom att konsolidera de fredliga strukturerna. Konflikthanteringen omfattar tidig förvarning, 

konfliktförebyggande verksamhet, politisk och militär krishantering samt återuppbyggnads-

arbete efter en konflikt. Försvaret syftar till att avskräcka militära hot och skydda nationens 

självständighet och säkerhet, om det behövs med våld.72  

 

Stabilitetspolitiken bygger på ett aktivt deltagande i internationella samarbeten för att främja 

gemensam säkerhet. I redogörelsen från 1997 lyfts FN, OSSE, Europarådet och EU fram som 

viktiga institutioner, och i redogörelsen från 1995 beskrivs att ett viktigt mål för Finland är att 

utveckla och utvidga dessa samarbeten för att upprätthålla stabiliteten i Nordeuropa och 

Östersjöområdet.73  

 

Konflikthanteringsförmågan omfattar förmåga till humanitära hjälpinsatser, fredsbevarande 

insatser med trupp eller observatörer inom ramen för samarbetet inom FN och OSSE. Finland 

deltar också i flera samarbeten för en ökad krishanteringsförmåga bland annat PfP74 och 

PARP.75 Finland och de övriga nordiska länderna har redan ett etablerat samarbete inom 

fredsbevarande verksamhet efter gemensamma fredsbevarande insatser inom ramen för 

exempelvis IFOR/SFOR.76 Detta samarbete utvecklas ytterligare inom ramen för 

NORDCAPS77 och Finland stävar även efter att stödja de baltiska länderna i skapandet av 

militära förband för krishantering. 

 

Det militära försvaret har en central roll i och ska utgöra grunden för Finlands säkerhets-

politik.7879I redogörelsen från 1995, 1997 och i Utrikesutskottets betänkande angående 

redogörelsen från 1997 betonas särskilt att Finlands militära försvar är ett oumbärligt redskap 

för Finlands säkerhetspolitik. Försvaret ska garantera att det inte finns utrymme för 

spekulationer och hot ens i lägre konfliktnivåer. ”Ett trovärdigt försvar förebygger anfalls-

intentioner och kränkningar av den territoriella integriteten”.80 

4.1.2.1 Miljö 
Att redogörelsen från 1995 har titeln Säkerheten för en föränderlig värld säger en del om hur 

Finland såg på sin omgivning vid tiden. Åren efter Östblockets och Sovjetunionens fall och 

slutet på det kalla kriget karaktäriseras av stor förändring av säkerhetsläget i Europa. En stor 

optimism spreds och uppfattningen om ett förbättrat säkerhetsläge i Europa var tydlig. Det 

fanns dock en osäkerhet som handlade om utvecklingen i det forna Östeuropa och i Ryssland. 

                                                 
71 Statsrådet, Säkerhetsutvecklingen i Europa och Finlands försvar, 31. 
72 Statsrådet, 9. 
73 Statsrådet, Säkerheten för en föränderlig värld, 41. 
74 Partnership for Peace, Partnerskap för Fred, ett Nato-projekt för att öka säkerhet och stabilitet genom samarbete med länder som inte är 

medlemmar i Nato. 
75 PARP, Planning and reviewing process, En process inom Nato för att öka samarbetsförmågan inom PfP. 
76 IFOR, Implementation Force. SFOR, Stabilisation Force. Militära styrkor ledda av Nato under mandat från FN för att implementera och 

övervaka fredsavtal i kriget i det forna Jugoslavien. 
77 NORDCAPS, Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Support 
78 Statsrådet, Säkerhetsutvecklingen i Europa och Finlands försvar, 46. 
79 ”Utrikesutskottets betänkande 6/1997 rd”, 2. 
80 Statsrådet, Säkerheten för en föränderlig värld, 29. 
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För Finland är kontrollen av de säkerhetsproblem som berör Ryssland och den militära 

stabiliteten frågor av största vikt.81 Redogörelsen från 1997 lägger fast att Finland i sin 

bedömning av den säkerhetspolitiska miljön måste utgå från att Europa är i ständig 

förvandling.82 

 

Finland balanserar mellan optimism och oro i den föränderliga säkerhetsomgivningen men 

nämner samtidigt att den finska militärpolitiska ställningen bestäms av läget som granne till 

Ryssland och en del av den geopolitiska helheten i Nordeuropa. Utvecklingen i Ryssland 

uppfattas som positiv men med ett flertal osäkra faktorer som påverkar säkerheten i Europa.83 

Bland annat lyfts övergången till demokrati och marknadsekonomi84 fram samt de pågående 

minoritetskonflikterna och då främst det avslutade kriget i kriget i Tjetjenien och de pågående 

kriserna i Kaukasien.85 

 

Redogörelsen från 1997 beskriver att Finlands geografiska läge vid Östersjön och på 

Nordkalotten placerar landet i närheten av områden som är strategiskt viktiga for Ryssland. 

De norra områdena i Europa fortsätter vara av strategisk betydelse för Ryssland framförallt i 

relation till USA och Nato. I Kolaområdet finns stora delar av Rysslands strategiska 

kärnvapenkapacitet, S:t Petersburg ett viktigt ekonomiskt, kulturellt och politiskt centrum för 

Ryssland och Leningrads militärdistrikt är en viktig del för den ryska militära utvecklingen 

mycket beroende på att det är det enda som har både landgräns till Nato och komponenter av 

sjöförsvar i Östersjön.86 Geo-politiskt identifierar Finland sin position i förändring. Konflikt-

linjerna går inte längre i centrala Europa utan har flyttat längre österut och även in på Finlands 

gräns.  

 

I beskrivningen av den säkerhetsstrategiska miljön betonar redogörelsen från 1997 att Finland 

är djupt beroende av säkerhetsutvecklingen i Europa. I en allt mer öppen och globaliserad 

värld påverkas Finland av det som händer i omvärlden allmänhet och det som händer i Europa 

i synnerhet.  

 

I redogörelsen från 1995 påpekas att säkerhetsbegreppet ska uppfattas i en vid betydelse87 och 

detta påverkar också hur den säkerhetsstrategiska miljön beskrivs. I redogörelsen från 1997 

tas ett antal utmaningar för säkerheten upp som inte är klassiskt militära och som kan härledas 

till det vidare säkerhetsbegreppet. De flesta problemen som beskrivs är gränsöverskridande 

och de måste hanteras i mellanstatliga samarbeten. Terrorism, organiserad brottslighet, illegal 

vapenhandel och spridning av massförstörelsevapen tas upp. Det gör även problematik med 

illegal invandring, människosmuggling och okontrollerade befolkningsrörelser. Redogörelsen 

tar också fasta på tilltagande hot mot miljön som kärnkraftsolyckor och kamp om natur-

tillgångar i form av till exempel olja och vatten.88 Det lyfter även fram frågan om vad som ska 

skyddas och innefattar andra aktörer och fenomen än stater. Till exempel värderingar, den 

liberala globala världsordningen. Även enskilda individers säkerhet omfattas av detta nya 

vidgade säkerhetsbegrepp.89 Det kalla krigets slut öppnade upp för detta nya vidgade 

säkerhetsbegrepp och Finland har 1997 införlivat det i sin syn på säkerhet. 

 

                                                 
81 Statsrådet, Säkerhetsutvecklingen i Europa och Finlands försvar, 6. 
82 Statsrådet, 11. 
83 Statsrådet, 20. 
84 Statsrådet, 14. 
85 Statsrådet, 16. 
86 Statsrådet, 38ff. 
87 Statsrådet, Säkerheten för en föränderlig värld, 8. 
88 Statsrådet, Säkerhetsutvecklingen i Europa och Finlands försvar, 14f. 
89 Jacob Westberg, Svenska säkerhetsstrategier: 1810-2014, Upplaga 2:1 (Lund: Studentlitteratur, 2015), 54. 
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I de säkerhetspolitiska redogörelserna från 1995 och 1997 kan man dock skönja en stor 

optimism kring säkerhetsutvecklingen i Europa. Det kalla kriget är slut och en ny öppenhet 

och gemenskap är under uppbyggnad. 1995 skriver man ”Risken för ett storkrig har 

undanröjts, nedrustningen pågår och öppenheten ökar.”90 och ”En återgång till det kalla kriget 

är inte möjlig, och den framtida säkerhetsordningen håller på att utformas.”91.   

4.1.3 Sammanfattning säkerhetsstrategi 1996  
Miljön är förändrad och risken för ett storkrig mellan nationer har minskat och det här märker 

både Finland och Sverige och börjar en anpassning efter rådande förhållanden. Båda länderna 

gör nerdragningar i försvarsbudgeten men Sverige går steget längre. Finland satsar på kvalitet 

i försvaret och lägger ner de sämst utrustade förbanden medan Sverige prioriterar pengar från 

försvaret till övriga samhället och gör nerdragningar över hela Försvarsmakten. Sverige gör 

en tydlig ambitionssänkning och ändrar drastiskt sina anslag till försvaret men trots det 

bibehåller och verkar för att den svenska försvarsindustrin ska stå stabil och förbli en aktör i 

den långsiktiga planeringen medan Finland ligger förhållandevis stabilt med bara någon 

tiondels skillnad i procent av BNP till försvarsbudgeten. Och fortsätter sin bana på att det 

nationella försvaret är det viktigaste och den grund man bygger ifrån. 

Sverige är mer aktiva när det gäller den internationella dimensionen och talar i starkare 

ordalag om att engagera sig utanför nationens gränser medan Finland talar om förändrade 

internationella förhållanden och att det är viktigt att behålla den politiska handlingskraften 

trots utökat engagemang, båda länderna har EU och det vidgade säkerhetsbegreppet som två 

faktorer vilket spelar stor roll i båda ländernas säkerhetsstrategier. 

 Säkerhetsstrategi 2004 - Fredens tid 
Lugnet har lagt sig, tiden då alla stater är vänner kommer närmre och närmre. Det stora hoten 

är grupperingar som sysslar med kriminell verksamhet eller terrorism. Hur gör man för att 

komma åt det här, hur prioriterar man sina ekonomiska medel. Är det på hemmaplan eller 

tillsammans med andra på den internationella arenan som hoten mot Sverige och Finlands 

fred och säkerhet bäst bevaras? Världens allt mer öppna gränser och en förändrad hotbild kan 

göra att länder behöver ta omtag i sina säkerhetsstrategier, men hur görs det och hur 

prioriteras medlen i den nya miljön. Är medel koherenta med de mål som sätts upp och den 

metod som avses användas? 

Är det samarbete med EU, Nato, FN eller andra allianser som utgör framtidens enda behov till 

en stabil demokrati i Finland och Sverige? Är det så vi skyddar vår territoriella integritet? 

Empirin är hämtad från den svenska regeringens proposition, Vårt framtida försvar utrikes 

och försvarsutskottets betänkande, Sveriges säkerhetspolitik samt Finland statsråds säkerhets 

och försvarspolitik. 

4.2.1 Sverige 2004 
Säkerhetsstrategi Sverige 2004  

Mål - Fortsatt ominriktning av det svenska försvaret 

- Stärka det internationella samarbetet  

- Upprätthålla territoriell integritet 

- Öka EUs kapacitet för krishantering 

- Strategi för samhällets säkerhet 

Medel  - Minskade anslag 

- Grundläggande försvarsförmåga 

- Informationsutbyte 
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- Koordineringssamarbete 

- Inte bidra med mer medel än andra jämförbara länder 

- Robust nationell infrastruktur  

Metod  - Internationellt samarbete, FN, EU, OSSE, PFP, EAPR, USA 

- Nedläggning, avveckling 

- Frivillig personal 

- Konfliktförebyggande 

- EU gemensamma strategiska målsättningar 

- Militärt alliansfritt 

Miljö  - Positiv 

- Dynamisk omvandling 

- Ökad integration 

- Bredare hotbild 

- Fortsatt hög risk för konflikter på den internationella arenan.  

 

4.2.1.1 Mål 
Målet är att Sverige ska stärka sin förmåga att delta i internationellt arbete och 

krishanteringsinsatser, Sverige ska satsa ännu mer på den internationella arenan och genom 

att göra det stärks internationell fred och säkerhet och därmed anser Sverige att säkerheten för 

Sverige, EU och omvärlden också kommer att stärkas.92 Sveriges förmåga att delta i freds-

befrämjande insatser över hela skalan från förbyggande åtgärder till fredsframtvingande 

insatser bör öka, både kvalitativt och kvantitativt.93 Målbilden med den här satsningen är att 

det svenska försvaret ska utvecklas, att det ska skapa utrymme för framtiden och bli ett 

modernt flexibelt och rörligt insatsförsvar.94 Det svenska försvaret ska utvecklas till att möta 

de behov och utmaningar vi står inför idag, och som också från Sveriges sida bedöms att vara 

relevanta i framtiden.95 Sverige ska fortsatt kunna upprätthålla den territoriella integriteten 

och samtidigt genomföra internationella insatser där målet är att fokusera på den snabbinsats-

förmåga som EU driver.  

Sverige driver en linje där viljan är att få ett mer solidariskt EU, ett EU som engagerar sig mer 

och tar ett större ansvar globalt.96 Sverige har i detta solidariska EU som mål, en strävan, att 

skapa en bättre relation med Ryssland och involvera dem mer i både bilaterala som regionala 

samarbeten. Inte minst kring Östersjön då det är det område som Sverige känner lite extra 

för.97 Förutom att utveckla en politisk dialog bör även ett praktiskt samarbete uppmuntras 

med Ryssland.98  

Om världen, Europa eller Sverige mot förmodan skulle återgå till de orostider som fanns för 

15 år sedan och därmed ett försämrat omvärldsläge i det svenska närområdet ska Sverige 

fortsätta sitt samarbete med andra länder och organisationer, detta ska ske under samma 

förhållanden som sker idag, det är dock klarlagt att Sverige varken ger eller tar ömsesidiga 

försvarsförpliktelser men samtidigt ses det som osannolikt att Sverige ställs ensamt om 

Sveriges grundläggande säkerhetsintressen hotas. Dock så anser Sverige att det är rimligt att 

hantera hot i närområdet gemensamt och tillsammans med andra.99 Nationellt ska det svenska 

kunskapen och förmågan till väpnad strid öka med hjälp av de internationella åtagande som 

                                                 
92 Regeringen, Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, sid 1 
93 Regeringen, Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar. Sid 25 
94 Regeringen, Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, sid, 12 
95 Regeringen, Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, sid 12 
96 Regeringen, Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, sid 15 
97 Regeringen, Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar. Sid 19 
98 Regeringen, Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar. Sid 30 
99 Regeringen, Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar. Sid 24 
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Sverige gör. Man ska även stärka det nationella samhället med en robust infrastruktur100 i 

syfte att hantera eventuella kriser. 

 

4.2.1.2 Medel 
Trots att man ska öka sina åtaganden internationellt och kunna bevara den svenska 

territoriella integriteten ska den ekonomiska ramen för Försvarsmakten fortsätta att minska 

och vara 3 miljarder mindre vid utgången av 2007. Sverige anser att FN har det yttersta 

ansvaret för att skapa internationell fred och det är också FN som skapar legitimitet för 

våldsanvändning genom beslut i säkerhetsrådet.101 här är EU ytterligare en stor aktör där 

Sverige anser att med en utökning av EU med nya medlemsländer så blir även säkerheten 

bättre, inte bara i Sverige utan även i hela Europa. Genom Sveriges medlemskap i EU och 

även i PFP så anser Sverige att de stärker sin gemenskap i den viktiga transatlantiska länken. I 

den transatlantiska länken är Nato en del och Sveriges relation till Nato är genom EAPR 

(Euroatlantiska partnerskapsrådet) och PFP. Dessa organisationer är centrala för de länder 

som inte är eller kommer att bli medlemmar i Nato.102 Sverige anser inte att det finns något 

motsatsförhållande mellan att förhålla sig militärt alliansfria och samtidigt bygga upp en 

gemensam krishanteringsförmåga med EU, EAPR och till viss del Nato.103  

Det som är högaktuellt är asymmetriska och transnationella hot inte minst efter terrorattacken 

i USA 11 september 2001. Här anser Sverige att det är vitalt med ett samarbete, det som 

måste genomföras är exempelvis ett samarbete mellan säkerhets och underrättelsetjänster. Det 

här är en förutsättning för framgång.104 Samarbetet ska enligt Sverige ske i formen av 

informationsutbyte samt koordinering och det är avgörande för säkerheten att så sker. 

Det internationella engagemang som Sverige vill ta ska också vara proportionerligt med lika 

stora länder i Europa.  

 

4.2.1.3 Metod 
Genom internationellt samarbete anser Sverige att förmågan att stärka fred och säkerhet i 

Sverige ökar, det här tillsammans med en förändändrad omvärld och genomlysning av 

försvarsmaktens uppgifter och förändringar av desamma gör att nedläggning av förband är ett 

faktum. Personalen inom grund och insatsorganisationen ska baseras på frivillighet 105 och 

totalförsvarsplikten ska fortgå men även här baseras på frivillighet för att öka basen till 

uttagning och öka tyngden på det fokus Sverige har för internationella åtaganden.  

Sverige kan idag med tvång endast utbilda för det nationella försvarets behov.106 Med 

frivilligheten bedöms förmågan och legitimiteten för internationell tjänst öka. Här kan man se 

en tydlig dragning mot yrkesförsvar även om det här och nu inte är uttalat att Sverige är på 

väg mot det hållet. Samtidigt som den svenska regeringen säger att man ska öka sina 

åtaganden internationellt så ska man genomföra en omfattande avveckling i syfte att kunna 

utveckla Försvarsmakten och andra myndigheter. För att den här utvecklingen ska kunna ske 

så krävs det en omfattande avveckling av materiel och personal.107 Denna avveckling ska ske 

i snabbt tempo men med förstånd i syfte att få en hållbar ekonomi till det försvar som nu 

växer fram. I den nya strategin så ska Sveriges kompetens och resurser användas där de bäst 

                                                 
100 Regeringen, Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar. Sid 26 
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103 Regeringen, Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar. Sid 24 
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105 Regeringen, Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, sid 12 
106 Regeringen, Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, sid 13 
107 Regeringen, Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, sid 12 



30 

 

bidrar till att stärka Sveriges säkerhet.108 Här ska Sverige bidra till att deeskalera konflikter i 

de områden som konflikten riskerar att uppkomma eller har uppkommit.  

Genom ett större och bredare samarbete med länder i närområdet så bidrar det till och ökar 

förutsättningarna för en gemensam kamp mot gemensamma utmaningar inom det säkerhets-

strategiska fältet där ett effektivt multilateralt samarbete är centralt för den svenska säkerhets-

politiken.109 Om ett annat EU-land råkar ut för en naturkatastrof eller terrorangrepp skall 

Sverige bistå med humanitärt bistånd, civila räddningsinsatser och om nödvändigt med 

militära resurser.110 Och räknar därmed själva med att få samma hjälp. 

4.2.1.4 Miljö 
Sverige bedömer att det säkerhetspolitiska läget i närområdet är bra, det utvecklas i positiv 

riktning. Östersjöområdet präglas av ett lugn, en stabilitet som tidigare inte har varit möjlig då 

det istället skedde en kapprustning. De baltiska staterna och Polen har blivit medlemmar i EU 

och Nato dessutom har Ryssland utvecklat goda arbetsrelationer med EU och Nato.111 Sverige 

bedömer att det säkerhetspolitiska läget är sådant att det är osannolikt att ett enskilt väpnat 

angrepp mot Sverige sker under överskådlig framtid, här sätter man även upp en tidsram på 

överskådlig framtid och den är på minst 10 år.112 Däremot så kan man inte utesluta att det kan 

ske mindre militära incidenter mot Sverige eller för den delen att Sverige utsätts för någon 

form av hot. De mellanstatliga spänningar som fanns under kalla kriget har minskat men 

samtidigt har andra hot vuxit sig starkare. De här hoten är mer komplexa och mer 

svårförutsägbara är de hot mot väpnat angrepp som tidigare har varit.113  

På den internationella arenan bedöms det fortfarande att risken är hög för konflikter. Hoten 

mot Sverige och utmaningarna för Sverige kommer främst ifrån regionala konflikter, stater i 

upplösning, organiserad brottslighet, spridning av massförstörelsevapen och terrorism.114 Det 

är överlag en bättre miljö i närområdet och fokus ligger på att göra resten av världen till en 

lika säker plats som norra Europa. Den stora och eviga världsfreden tycks vara här och det är 

definitivt tryggt i Sverige samt att de dimensionerande fiender Sverige har haft numera ses 

som vänner och handelspartners.  

4.2.2 Finland 2004 
Säkerhetsstrategi Finland 2004 

Mål Målet för Finlands säkerhetsstrategi är att: 

- trygga landets självständighet och demokratiska grundvärden 

- främja medborgarnas säkerhet och välfärd 

- ta ansvar för internationell säkerhet och stabilitet 

Medel  - Militär alliansfrihet 

- Internationella samarbeten med tyngdpunkt på EU 

- Transatlantisk relation  

- Ett självständigt försvar 

Metod  - Territoriellt försvar 

- Ett fungerande samhälle 

- Aktiv och konsekvent utrikespolitik 

- Inre och yttre säkerhet 

Miljö - Förstärkt stabilitet genom utvidgning av Nato och EU 

- Positiv utveckling i Ryssland 

                                                 
108 Regeringen, Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar. sid 12 
109 Regeringen, Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar. sid 25 
110 Regeringen, Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar. sid 27 
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- Konventionellt krig osannolikt 

- Globalisering, internationellt beroende 

- Terrorism 

- Gränsöverskridande säkerhetsproblem 

 

4.2.2.1 Mål 
Den finska säkerhetsstrategin 2004 beskriver tydligare än 1997 hur det vidgade säkerhets-

begreppet har påverkat hur tankarna kring säkerhet ser ut. I målsättningarna omfattas nu 

förutom landets självständighet även demokratiska grundvärden och även de individuella 

medborgarna och inte bara deras säkerhet utan också deras välfärd. Finland strävar efter att ta 

ansvar för den internationella säkerheten och stabiliteten och för fredlig förändring i enlighet 

med gemensamma värden och principer.115 Den internationella säkerheten ska byggas genom 

samarbetsorgan som FN, EU, OSSE. 

4.2.2.2 Medel 
Den finska militära förmågan ska fortsätta utvecklas utanför militära allianser. Landet ska 

dock bevaka omvärldsutvecklingen med fokus på Finlands närområde i norra Europa.116 

Liksom i tidigare redogörelser uttrycks att ett medlemskap i Nato fortsatt är en möjlig väg för 

finsk säkerhet.117 Trots sin alliansfria ställning avser Finland fortsätta att fördjupa de militära 

samarbeten för krishantering som man är del i, bland annat med Nato genom medlemskapet i 

PFP och inom EU. 

 

I finsk synvinkel har EU:s utvidgning och ökade integration bidragit till ökad stabilitet i 

Europa och närliggande grannländer. Den ökade integreringen beror framförallt på det 

konstitutionella fördrag som arbetats fram och som EU-medlemmarna avser skriva på under 

2004. Utvidgningen har resulterat i stabilisera de nya medlemsländernas status men flyttar 

samtidigt EU:s gräns närmare instabila områden.118 Säkerhetssamarbete kring inre säkerhet 

inom EU förutspås få ökad tyngd med anledning av de gränsöverskridande hoten från 

exempelvis organiserad brottslighet och terrorism.119 Vad avser yttre förbindelser menar 

redogörelsen att EU på grund av sin ökande styrka kommer att bli en allt viktigare global 

aktör inom säkerhetsarbetet. EU:s säkerhetsstrategi grundar sig i traditionell stabiliserings-

politik och krishanteringsförmåga. Unionens säkerhetsstrategi utgår från att ett mellanstatligt 

krig inom EU är uteslutet och det heller inte finns någon risk för ett storskaligt krig i 

Europa.120  Under åren efter millennieskiftet har EU:s gemensamma utrikes- och säkerhets-

politik (GUSP) utvecklats betydande. Tillika har den gemensamma säkerhets- och försvars-

politiken utvecklats med resultatet att EU-länderna har anmält styrkor som kan frigöras för 

EU:s gemensamma krishanteringsförmåga.121 

 

I redogörelsen beskrivs det transatlantiska samarbetet inom säkerhetsfrågor mellan EU och 

USA som mångsidigare efter det kalla kriget. De globala hoten förenar Europa och USA. 

USA är den viktigaste externa partnern för EU. Detta beror främst på ett kulturellt band och 

ekonomiska beroenden. 122För finskt vidkommande är det av vikt att relationen mellan USA 

och EU är god och att samarbetet för att stärka den internationella säkerheten fortsätter att 

                                                 
115 Statsrådet, Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2004. (Helsingfors: Statsrådets kansli, 2004), 76. 
116 Statsrådet, 8. 
117 Statsrådet, 6. 
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utvecklas. Finland för även bilaterala samtal och har bilaterala samarbeten med USA. Finland 

strävar efter att utvidga och utveckla dessa.123 

 

Enligt redogörelsen ska Finland fortsatt utveckla sitt försvar som ett icke-allierat land. För det 

nationella försvaret har Finlands närområden central betydelse. Försvaret baserar sig på 

allmän värnplikt och ett territoriellt försvarssystem. Försvarslösningen ska utgöra en trovärdig 

nationell försvarsförmåga. Målet är att denna i alla lägen ska kunna garantera landets själv-

ständighet, trygga medborgarnas levnadsmöjligheter och statsledningens handlingsfrihet. I 

redogörelsen från 1997 skrev man att hela Finland skulle kunna försvaras, i redogörelsen 

2004 skriver man att tyngdpunkten för försvaret nu är med förlagd till objekt och livsviktiga 

funktioner. 124125 Man anser att den starka försvarsviljan i Finland är av avgörande 

betydelse.126 Strävan är att kunna bemöta militära hot med nationella resurser men att 

utveckla en beredskap för militärt samarbete.  Ökad uppmärksamhet ska dock fästas vid 

utvecklandet av snabbinsatsstyrkor för militär krishantering och försvarsplaneringen ska ta 

hänsyn till konsekvenserna av EU:s solidaritetsklausul.127 Försvarets utveckling ska ta hänsyn 

till Nato-standarder och -normer.  

4.2.2.3 Metod 
Den finska säkerhetsstrategin innehåller fortsatt ett trovärdigt nationellt försvar även om man 

i redogörelsen från 2004 nedtonar vikten av det jämfört med redogörelsen från 1997.  

Grunden är fortsatt ett försvar av hela Finland med värnplikt som bas. I redogörelsen 

formulerar man sin ansats: ”Finland bör i alla situationer ha förmåga att garantera landets 

självständiga handlingskraft”.128 Det militära maktmedlet beskrivs mer i termer av 

krishanteringsförmåga men med förmåga att hantera en regional kris med ”begränsad 

användning” av militära maktmedel mot Finland, till exempel strategiskt överfall.  

 

För att kunna upprätthålla och garantera säkerhet och välstånd för medborgarna i landet måste 

landet ha förmågan att upprätthålla ett fungerande samhälle. De livsviktiga samhälls-

funktionerna beskrivs som statsledning, yttre handlingsförmåga, militärt försvar av riket, 

intern säkerhet, fungerande ekonomi och samhälle, befolkningens försörjningstrygghet och 

handlingskapacitet samt den mentala kriståligheten.129 Redogörelsen pekar på att det finska 

samhället genom internationalisering och globalisering har blivit mer känsligt och att rikt-

linjer till ges ut till de funktioner som förvaltar sådana livsviktiga funktioner. Bland dessa 

nämns energiförsörjning, livsmedelsförsörjning, industri-och serviceproduktion, samhällets 

kommunikations- och IT-system, transportsektorn, social- och hälsovård samt försörjnings-

beredskap.130  

 

Den aktiva och konsekventa utrikespolitiken syftar till att trygga Finlands intressen och är en 

viktig del av säkerhetsstrategin. I redogörelsen beskrivs en strävan att samordna verksamhet i 

den ”yttre handlingsförmågan”. Bland annat nämns bistånd, politik för mänskliga rättigheter, 

globaliseringspolitik och närområdessamarbeten som områden som ska samordnas under en 

expertmyndighet, Utrikesministeriet.131 Syftet är att alla ansträngningar ska samordnas för att 

bättre trygga Finlands intressen och ge statsledningen bättre lägesuppfattning och förmåga att 
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leda verksamheten i händelse av en krissituation. Den aktiva utrikespolitiken ska fortsatt föras 

i de sedan tidigare etablerarede institutioner där Finland deltar, fortsatt med tyngdpunkt på 

medlemskapet i EU. Finland engagerar sig i konfliktförebyggande arbete genom stöd för 

demokratiuppbyggnad, rättstatsuppbyggnad och arbete för de mänskliga rättigheterna. Inom 

ramen för utrikespolitiken finns också förmåga till civil och militär krishantering. Utrikes-

politiken samordnar och omfattar alltså fler områden än tidigare till exempel bistånd, konflikt-

förebyggande insatser, krishantering, civil krishantering, militär krishantering.  

I den globala omvärldssituation som redogörelsen beskriver identifieras ett antal 

gränsöverskridande hot mot Finlands säkerhet. I redogörelsen beskrivs åtgärder för den yttre 

och den inre säkerheten. Åtgärder för den yttre säkerheten ska samordnas av 

Utrikesministeriet som beskrevs i ovanstående stycke. Den inre säkerheten ska till största de 

hanteras av Inrikesministeriet.132 Åtgärderna som beskrivs i redogörelsen omfattar 

bekämpning av organiserad och allvarlig brottslighet, bekämpning av IT-brottslighet, 

bekämpning av terrorism och terroristbrott, reglerad invandring, skydd av befolkningen och 

räddningstjänst, miljösäkerhet och gränssäkerhet.133 

4.2.2.1 Miljö 
Den finska regeringen beskriver i redogörelsen från 2004 att stabiliteten i närområdet har haft 

positiv utveckling under åren från 1997. EU:s och Natos utvidgning har bidragit till detta. 

Även situationen i Ryssland är fortsatt positiv. Risken för ett konventionellt krig i närområdet 

har vikit tillbaka och Finlands säkerhet uppfattas allt mer vara beroende av utvecklingen i 

omvärlden.134 Uppfattningen är att Finland befinner sig i en förändrad omvärld där den 

globala utvecklingen, regionala konflikter, och nya hot allt mer påverkar Finland.135 För 

försvarsplaneringen används ett olika kris- och hotmodeller. Dessa är regional konflikt som 

påverkar Finland, politisk, ekonomisk och militär påtryckning, användning av militära makt-

medel inklusive strategiskt överfall.136 

 

Den globala utvecklingen med ökad globalisering gör att Finland uppfattar att geografiska 

avstånd har minskat i betydelse. Hot och risker kan nu påverka inte bara på det globala planet, 

inte heller bara den Europeiska Unionen utan direkt det finländska samhället och med-

borgarna. Detta är en anledning till att globala säkerhetshot inte längre kan behandlas som 

perifera hot för Finland. Orsakerna till dessa säkerhetsproblem kan vara många, till exempel 

ojämlikhet i utveckling i världen, sönderfallande stater, problem med demokrati och 

mänskliga rättigheter samt motsättningar mellan olika kulturer och extremistiska grupper. 

Dessa problem kan leda till konflikter som påverkar Finlands säkerhet genom globala 

beroenden.137Att internationell terrorism tas upp särskilt i den finska beskrivningen av den 

säkerhetsstrategiska omvärlden är inte särskilt uppseendeväckande. Efter terrorattackerna mot 

World Trade Center-byggnaderna i New York 2001 har hela världen att förhålla sig till en ny 

typ av global terrorism. Redogörelsen nämner också attackerna i Madrid i mars 2004. Risken 

för attacker i Finland bedöms som mycket liten men Finland kan ändå påverkas om ett annat 

EU-land attackeras.  

4.2.3 Sammanfattning säkerhetsstrategi 2004 
Miljön har gått i den riktning som man till del förutsåg efter det kalla kriget, länderna i 

Europa och dess närhet är goda vänner och de stora hoten kommer istället från terror-

organisationer och andra icke-statliga aktörer. Sverige satsar på ett internationellt 
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engagemang och sätter stor tilltro till att medverka i politiska allianser. Finland ser också 

betydelsen av att verka på det internationella planet och samarbeta med andra men trycker 

samtidigt hårt på den nationella säkerheten. Finland trycker även särskilt på att den allmänna 

värnplikten är basen för ett fungerande och säkert försvar medan Sverige börjar diskutera att 

värnplikten ska baseras på frivillighet för att kunna öka det internationella engagemanget. 

Både Sverige och Finland nyttjar krishantering som en metod för att bidra till sin säkerhet. 

Sverige går mycket långt med sina mål på den internationella arenan och säger att de ska öka 

sitt engagemang båda i kvalitet och kvantitet, detta samtidigt som de gör stora nerdragningar i 

försvarsbudgeten. Finland har varit mer försiktiga i sina nerdragningar de senaste 10 åren och 

ligger fortsatt stabilt i sina ekonomiska anslag till försvaret.  

Det har även skett en förändring om hur man utrycker målen i finsk säkerhetsstrategi. Här kan 

man se tendenser att Finland har närmat sig den säkerhetsstrategi som Sverige antog redan 

1996. Men med större överväganden och mindre drastiska åtgärder. Sverige har å sin sida 

dragit sitt internationella engagemang ytterligare ett par steg och verkar nu helt ha släppt det 

nationella tänket vilket Finland inte har gjort. Finland talar om ett fungerande samhälle och 

metoden inre och yttre säkerhet, Finland har alltså ett mer tvådimensionellt tänk där Sverige 

mer litar på en endimensionell säkerhetsstrategi och satsar allt på den internationella arenan. 

Båda länderna genomför nerdragningar inom försvaret men Finland något försiktigare och 

förhåller sig till en mer jämn anslagsnivå vilket också kan bidra till en mer långsiktig och 

stabil planering istället för att ständigt leva i en organisation i ständig förändring och ihållande 

nerdragningar som den svenska Försvarsmakten tvingas förhålla sig till.  

 Säkerhetsstrategi 2018 - Uppvaknandet 
Världen är föränderlig, nya hotbilder skapas och oroshärdar uppstår. Ett demokratiskt 

samhälle glider över till mer slutet och maktbalanser skiftas. Ett politiskt spel likt det som 

infann sig under det kalla kriget kan vara på väg att närma sig. Var står Sverige och Finland i 

all den här förändringen? Har länderna i iver att vara vänner med allt och alla gjort för stora 

nedskärningar i det militära medlet för att kunna möta det hot som nu börjar banka på dörren? 

Eller har vi stått trygga med att gamla sanningar har en tendens att komma tillbaka. Var ligger 

dagens fokus? Är det på den internationella arenan eller den nationella och med vem?  

Hur väl rustat är det övriga samhället när det kanske finns länder som skissar på krigsplaner 

mot Europa? Den digitala värld vi lever i och de sociala medier som finns lättillgängliga, kan 

det här utnyttjas av en potentiell motståndare och hur skyddar sig Sverige och Finland mot 

det?  

Empirin för de två sista nedslagen är hämtade från svenska regeringens proposition, 

försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar, svenska regeringens nationella 

säkerhetsstrategi, Finlands statsråds utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse samt Finlands 

säkerhetsstrategi för samhället. 

4.3.1 Sverige 2018 
Säkerhetsstrategi Sverige 2018  

Mål - Stärka den svenska försvarsförmågan 

- Fördjupa säkerhetspolitiska samarbeten 

- Återupprättande av totalförsvaret 

- Solidarisk säkerhetspolitik 

- Undvika terroristattentat  

Medel  - Politik, diplomati, ekonomi och försvar 

- Förstärka försvarsekonomin 

- Totalförsvar 

- Stöd av andra 
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- Psykologiskt försvar 

- Samverkan mot terrorism över nationsgränserna 

Metod  - Nationellt fokus 

- FN, EU, OSSE, Nato, USA, Finland 

- Militär alliansfrihet 

- Politik för nedrustning och icke spridning av kärnvapen 

- Cybersäkerhet, förebygga IT-incidenter 

- Skärpt lagstiftning mot terrorism och förebyggande arbete 

Miljö - Försämrad säkerhetspolitisk situation i Sveriges närområde, 

Europa och övriga världen  

- Påverkansoperationer 

- Terrorism och våldsbejakande extremism 

- Organiserad brottslighet  

- Klimatförändringar 

 

4.3.1.1 Mål 
Det svenska försvaret ska stärkas på grund av förändrad miljö och ska kunna möta ett väpnat 

angrepp mot Sverige.138 Det skiftade fokuset från den internationella arenan till nationellt 

försvar tar dock inte bort de engagemang som Sverige har på det internationella planet utan de 

bi- och multilaterala försvars och säkerhetssamarbeten bör fördjupas.139 Här nämns Finland 

som ett land av särskild betydelse. 

Sverige måste stärka sin försvarsförmåga och totalförsvaret är det verktyg som behövs för att 

förbereda Sverige för krig.140 Eftersom totalförsvaret består av två grenar, den militära grenen 

och den civila grenen så har Sverige som mål att nu återuppta civilförsvaret.  

 

Målet för det civila försvaret är att vid krigsfara och krig värna civilbefolkningen, 

säkerhetsställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga 

vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.141
 

 

 Sverige har sedan tidigare efter förslag från försvarsberedningen och beslut i riksdagen 

antagit försvars – och säkerhetspolitiska mål142 dessa mål gäller fortfarande och syftar främst 

till att garantera Sveriges oberoende och självständighet. Att härmed kunna hävda den 

territoriella integriteten är av största vikt för säkerheten och innanför Sveriges gränser ligger 

också Gotland som sedan en längre tid nästan har varit utan stationärt försvar. Den svenska 

regeringen skriver att på grund av den förändrade miljön i östersjöområdet så är det ett 

svenskt strategiskt intresse143 att ha militär närvaro på Gotland. Anledningen till öns 

strategiska läge hänvisas främst till att det har en stabiliserande effekt i hela östersjöområdet 

ur en militärstrategisk kontext.  

 

Målet för det svenska militära försvaret är att enskilt och tillsammans med andra inom och 

utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet.144
 

 

Regeringen i Sverige gav 2018 ut sin första nationella säkerhetsstrategi där man övergripande 

kan läsa hur de ställer sig i frågan. Denna säkerhetsstrategi ska vara en ledstång i allt arbete på 
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och för svenska myndigheter. Här kan man exempelvis hitta Sveriges nationella intressen som 

får ses som ett mål att lyckas behålla. Målen sätts här upp i punktform men förklaras väl i 

Nationell säkerhetsstrategi. 145 

 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 själv-

bestämmande 

 Att främja stabilitet och säkerhet i vårt närområde 

 Att samarbete, solidaritet och integration inom EU bevaras och stärks 

 Att främja regelbaserad multilateral världsordning  

4.3.1.2 Medel 
Sverige menar nu att Försvarsmakten tillsammans med ekonomiska, diplomatiska och 

politiska146 åtgärder ska skapa den tröskel som avhåller en eventuell motståndare att anfalla 

nationen eller de som har en vilja att genomföra påtryckningar mot Sverige med militära 

maktmedel. Sverige kommer att förstärka försvarsekonomin med 10,2 miljarder kronor fram 

till år 2020. Sverige ska öka sin kapacitet och det är helt avgörande att öka den sammantagna 

operativa förmågan. Det som ses som avgörande är att krigsförbanden är personellt men även 

materiellt uppfyllda.147  

Att arbeta nationellt innebär inte för Sverige att man arbetar som en ensamvarg. Det 

internationella åtagandet är av största vikt, medlemskapen i EU och FN bidrar till svensk 

säkerhet genom att stärka den internationella säkerheteten. Det nordiska samarbetet ses som 

en särskilt viktig del i att värna den svenska säkerheten och även samarbetet med Nato bidrar 

till att stärka och utveckla den svenska militära förmågan.148 Om något EU land eller nordisk 

land utsätts för katastrof eller angrepp så kommer inte Sverige förhålla sig passivt till det och 

Sverige förväntar sig att de här länderna agerar på samma sätt om något händer Sverige. 

4.3.1.3 Metod 
Den metod som Sverige har antagit är att det främst är den nationella arenan som är 

prioriterad vilket innebär att Sveriges stridskrafter ska vara anpassade för att verka i Sverige 

och dess närområde, alltså inte i Malis öken eller havet kring Afrika. Dessutom ska samtliga 

krigsförband ha beredskapskrav för krig eller krigsfara.149 Hur denna beredskap ska utformas 

eller hanteras och med vilken ekonomi som ska belastas står inte klart. Dock behövs 

beredskapen öka för att inneha en trovärdig beredskap och en trovärdig militär förmåga bidrar 

till att skapa politisk handlingsfrihet.150 

Tillsammans med andra är Sverige starkare, ett utökat samarbete med Finland, övriga 

nordiska länder, länder i Europa och en stark transatlantisk länk är avgörande för Europas 

säkerhet 151 och då även för Sveriges. Så trots det mer nationella engagemanget så räknar 

Sverige med att få hjälp av övriga EU länder samt nordiska länder vid behov och tillika ge 

hjälp om någon av de här länderna behöver. Det här innebär att Sverige behöver kunna ge och 

ta emot civilt och militärt stöd.152  

                                                 
145 Regeringen, Nationell säkerhetsstrategi, 2018, sid 14-16 
146 Regeringen, Regeringens proposition 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar, sid 1 
147 Regeringen, Regeringens proposition 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar, sid 2 
148 Regeringen, Regeringens proposition 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar, sid 8 
149 Regeringen, Regeringens proposition 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar, sid 2 
150 Regeringen, Regeringens proposition 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar, sid 8 
151 Regeringen, Nationell säkerhetsstrategi, 2018, sid 12 
152 Regeringen, Nationell säkerhetsstrategi, 2018, sid 17 
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Då påverkanskampanjer från främmande part har blivit allt mer vanliga och komplicerade 

vilket gör att det drabbar många i det svenska samhället behövs det ett psykologiskt försvar 

anpassat till dagens verklighet, det här för att kunna möta dessa hot och identifiera vilka och 

vad som ligger bakom och om möjligt neutralisera propagandakampanjer.153 Här skriver 

Sverige om en helt ny förmåga som ska byggas upp för att möta den framtid som vi redan 

lever i.   

4.3.1.4 Miljö 
Omvärldsläget har förändrats så även i Sveriges närområde ett exempel på det är att Ryssland 

har visat att man är beredd att med militära maktmedel ta annans territorium. Här framhävs 

som exempel tydligt den ryska aggressionen mot Ukraina154 och den negativa tendens som är 

på frammarsch. Särskilt oroande i den försämrade säkerhetspolitiska bilden är att kärnvapen 

återigen har fått en mer framträdande roll i världen.155 Så även i norra Europa. Det här betyder 

inte att sannolikheten för att Sverige ska utsättas för ett enskilt, isolerat angrepp från någon 

stat markant har ökat men att det kan ske i östersjöområdet eller dess närhet inte kan uteslutas 

och här ses det inte som troligt att en sådan militär konflikt enbart påverkar ett land.156 

Sverige kan alltså inte utesluta att Sverige dras in i en konflikt där militära maktmedel 

används. 

Det som ständigt och pågående är ett hot mot världsfreden och dess säkerhet är terrorism och 

våldsbejakande extremism. Det här hotar också Sveriges nationella säkerhet även om de flesta 

terrordåd sker utanför Europa så händer det även innanför Europas gränser. Sverige kan inte 

utesluta att det kommer ske fler terrordåd innanför landets gränser eller mot grannländer och 

det här är en del i den nya miljön Sverige har att jobba med.157 Som ett exempel på en möjlig 

framtida oro är att nu när Islamska Staten (IS) håller på att förlora sitt fotfäste i Syrien kan 

Sverige förvänta sig att en del av de överlevande terroristerna, som innehar svenskt 

medborgarskap, kommer att återvända till Sverige och kan där utgöra ett säkerhetshot inom 

landets gränser. 

4.3.2 Finland 2018 
 

Säkerhetsstrategi Finland 2018 

Mål Målet för Finlands säkerhetsstrategi är att: 

- undvika att hamna i militär konflikt 

- stärka Finlands internationella ställning 

- trygga vår självständighet och territoriella integritet 

- förbättra finländarnas säkerhet och välfärd 

- upprätthålla ett fungerande samhälle 

Medel  - Militär alliansfrihet 

- Bilateralt och multilateralt försvarssamarbete (Norden, EU och 

Nato) 

- Försvarsförmåga 

- Kristålighet 

Metod  - Aktiv utrikespolitik 

- Stabilitetspolitik 

- Nationell säkerhetsstrategi 

- Nationell försvarsförmåga 

                                                 
153 Regeringen, Nationell säkerhetsstrategi, 2018, sid 18 
154 Regeringen, Regeringens proposition 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar, sid 8 
155 Regeringen, Nationell säkerhetsstrategi, 2018, sid 13 
156 Regeringen, Nationell säkerhetsstrategi, 2018, sid 17 
157 Regeringen, Nationell säkerhetsstrategi, 2018, sid 21 
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Miljö - Oförutsägbara och snabba förändringar 

- Globalisering  

- Försämrat regionalt säkerhetsläge 

- Hybridhot 

 

4.3.2.1 Mål 
Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska målformulering är ett svar på en försämrad 

omvärld.158 Målen för finsk säkerhet har förändrats utifrån den omvärldsutveckling som har 

identifierats. Från att 2004 ha haft ett fokus på internationell säkerhet och stabilitet har den 

säkerhetspolitiska utvecklingen i Finlands närområde tvingat fram ett mer nationellt fokus. 

Att undvika att hamna i en militär konflikt är det centrala målet.159  

 

Att stärka Finlands internationella ställning bidrar till att undvika att dras in i militära 

konflikter. Finland deltar aktivt i internationellt samarbete och strävar efter att stärka 

respekten för principerna i FN-stadgan. Finland varken kan eller vill isolera sig och som 

medlem i EU kan Finland inte vara passivt om säkerheten hotas i Europa.160 Finland strävar 

efter ett fördjupat samarbete för att stärka säkerheten i sitt närområde, ett samarbete som 

också ska kunna utgöra en ram vid undantagsförhållanden. 

 

Genom att den finska säkerhetsstrategin syftar till att säkra finska nationella intressen och 

främja Finlands säkerhet och välstånd kan en gynnsam utveckling av samhället komma till. 

Ett fungerande samhälle med en stabil ekonomi spelar en roll för det finska välståndet. Detta 

leder i sin tur till ett ökat förtroende för gemensamma värderingar, demokrati och 

gemensamma institutioner som är av avgörande vikt för samhällets kristålighet. Detta innebär 

att säkerhetsstrategin för att uppnå de säkerhetspolitiska målen måste beaktas även inom 

andra politikområden.161  

4.3.2.2 Medel 
För Finlands säkerhet är ett aktivt internationellt samarbete avgörande. Landet tillhör dock 

inte någon militär allians men stärker sina internationella nätverk och förbehåller sig rätten att 

ompröva sin ställning och alliera sig militärt.162 Finland fortsätter att utveckla sin relation med 

Nato som ett partnerland i syfte att stärka den internationella krishanteringsförmågan men 

också för att stärka sitt nationella försvar. Det fördjupade samarbetet med Nato sker med 

beaktande på att man som icke-medlem inte har varken skyldigheter eller garantier i händelse 

av en konflikt. Man förhåller sig positiv till det faktum att Nato håller sin dörr öppen för 

europeiska länder att söka medlemskap. Ett eventuellt finskt medlemskap måste ses i relation 

till Natos roll som en stabiliserande faktor i Östersjön och Finland menat att ett finskt 

medlemskap i Nato fundamentalt skulle förändra den säkerhetspolitiska situationen kring 

Östersjön och detta skulle få sådana konsekvenser för finsk säkerhet att det skulle vara ett 

beslut som noga måste övervägas. I redogörelsen kopplar man ihop den finska ståndpunkten 

med den svenska. Ett svenskt medlemskap skulle också få stora konsekvenser för Finlands 

säkerhet och det finns ett nära samband mellan de båda ländernas säkerhetspolitiska 

avvägningar.163 

 

                                                 
158 ”Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse” (Statsrådets kansli, 17 juni 2016), 20. 
159 ”Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse”, 9. 
160 ”Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse”, 19. 
161 ”Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse”, 19–20. 
162 ”Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse”, 19. 
163 ”Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse”, 26. 



39 

 

Den militära alliansfriheten till trots arbetar Finland aktivt för att förstärka det nordiska 

försvarssamarbetet och det bilaterala samarbetet med Sverige har en särställning. Samarbetet 

grundar sig i lång gemensam historia, gemensamma värderingar och starkt integrerade 

ekonomier. Det bilaterala samarbetet med Sverige är omfattande och främjar gemensamma 

intressen utan några begränsningar och omfattar operativ planering i alla situationer. 

Samarbetet omfattar både militärt och civilt samarbete och syftar till att stärka säkerheten i 

Östersjöregionen och höja tröskeln för incidenter och angrepp.164 Under 2018 signerades ett 

MoU (Memorandum of Understanding) mellan den finska och svenska regeringen som är 

mycket långtgående vad avser försvarssamarbete och redan tidigare är samarbetet fördjupat 

med bland annat gemensam lägesuppföjning. Även det multilaterala nordiska försvars-

samarbetet NORDEFCO har stor betydelse för Finlands säkerhet.  

 

Inom ramen för EU arbetar Finland för att stärka unionens säkerhetsgemenskap. Säkerheten 

inom Europa bygger på samarbete mellan medlemsländerna. Den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken (GUSP) är en viktig faktor för den europeiska säkerheten och stabiliteten 

och ökar unionens påverkansmöjligheter. Finland understryker vikten av en gemensam 

strategi för att lösa de säkerhetsutmaningar som EU står inför för att kunna stärka unionens 

relativt försvagade position. Finland betraktar solidaritetsklausulen (artikel 222 i EUF) och 

klausulen om ömsesidigt bistånd (artikel 42.7 i EUF) som ett sätt att stärka unionen som 

säkerhetsgemenskap och bidra till ökad solidaritet mellan medlemmarna. Finland betraktar 

klausulerna som bindande och skapar beredskap för att kunna både ge och ta emot 

internationellt bistånd. Finland anser att EU bör fortsätta att utveckla gemensam beredskap för 

krishantering och avser delta aktivt i en sådan utveckling.165 

 

Finland har ett bilateralt samarbete med USA och sedan 2017 ett trilateralt avtal med USA 

och Sverige. Finland anser att USA är en viktig partner både globalt och regionalt. Finland 

och USA fördjupar sitt samarbete omfattande flera politikområden, försvar och säkerhet, 

klimat, energi och arktiska frågor samt ekonomisk tillväxt och global utveckling. Det 

bilaterala samarbetet med USA och samarbetet med Nato är nödvändigt för Finlands 

nationella försvarsförmåga. Samarbetet ska syfta till att utveckla den militära 

interoperabiliteten, försvarsmaterielsamarbeten samt utbildning- och övningssamarbeten.166 

 

Finland vill aktivt främja den säkerhetspolitiska stabiliteten i sitt närområde. Ett sätt att 

komplettera övriga verktyg eller medel är att upprätthålla en trovärdig försvarsförmåga. 

Försvarsförmågan ska stå i proportion till säkerhetsmiljön.167 Den försvarspolitiska 

redogörelsen från 2017 lägger riktlinjerna för en nationell försvarsförmåga som stödjer 

stabilitetspolitiken och bidrar till att de utrikes- och säkerhetspolitiska målsättningarna kan 

uppnås. Försvaret ska utvecklas så att det kan bemöta de ökande krav som omvärlden ställer, 

militär påtryckning kan utvecklas snabbt eller ett storskaligt militärt angrepp.168 Denna 

omvärldsförändring kräver trupper i omedelbar beredskap och en reserv som kan utöka 

uthålligheten om en konflikt blir långvarig eller storskalig.169 Ett försvarssystem som har 

högre beredskap och förmåga till gemensamma operationer krävs och att försvarets tyngd-

punkt kan flyttas inom hela landet.170 Ett värnpliktsförsvar anses på ett kostnadseffektivt sätt 

producera försvarets krigstida personal.171 

                                                 
164 ”Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse”, 23. 
165 ”Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse”, 21–23. 
166 ”Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse”, 24. 
167 ”Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse”, 19. 
168 ”Statsrådets försvarspolitiska redogörelse” (Statsrådets kansli, 16 februari 2017), 15. 
169 ”Statsrådets försvarspolitiska redogörelse”, 19. 
170 ”Statsrådets försvarspolitiska redogörelse”, 19. 
171 ”Statsrådets försvarspolitiska redogörelse”, 28. 
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Utöver traditionella militära hot förbereder sig Finland också för att möta mer mång-

facetterade hot än tidigare, där militära och icke-militära metoder integreras. Detta innebär att 

den inre och den yttre säkerheten är tätt sammanlänkade. Försvaret är en del av Finlands 

vitala funktioner och samhället ska stödja den militära ansträngningen samtidigt som försvaret 

har förmågor som kan stödja de myndigheter som ansvarar för den inre säkerheten. ”Den 

finska värnplikten och medborgarnas försvarsvilja förstärker samhällets kristålighet.”172 I den 

övergripande säkerhetsstrategin som beskrivs i om den utrikes- och säkerhetspolitiska 

redogörelsen beskrivs åtgärder för ökad kristålighet. Den nationella kriståligheten ska byggas 

med en stor och omfattande ansats. Upprätthållandet av försvarsförmågan och den inre 

säkerheten, bekämpning av informationspåverkan, bekämpning av pandemier samt 

bemästrandet av mänskligt orsakade katastrofer och naturkatastrofer nämns.173 Kriståligheten 

i samhället stöds av den nationella säkerhetsstrategin för samhället. 

4.3.2.3 Metod 
Finland strävar efter att påverka sin säkerhetspolitiska omgivning i syfte att främja stabilitet. I 

den omgivande miljön bedriver Finland en aktiv stabilitetspolitik för att förebygga militära 

hot. För att förverkliga stabilitetspolitiken strävar Finland i utrikespolitiken efter att främja 

demokrati och den regelbaserade ordningen genom bi- och multilaterala internationella 

samarbeten. Ur ett finskt perspektiv är samarbetet inom EU, med Sverige och de övriga 

nordiska länderna samt med USA av största vikt för finsk säkerhet. Även förhållandet till 

Nato har stor påverkan på den finska möjligheten att påverka sin säkerhet.174 

 

För att ytterligare förstärka sin säkerhet har Finland vidtagit åtgärder för att stärka samhällets 

kristålighet. Att samhället även under press kan fortsätta att fungera gör att landet är mindre 

känsligt för hot av militära och icke-militära hot. Att samhället görs kriståligt är också ett sätt 

att garantera medborgarnas säkerhet och välfärd även i kristider.  Den nationella säkerhets-

strategin för samhället som gavs ut 2017 reglerar på samma sätt som sina föregångare 

allmänna principer för samhällets beredskap att upprätthålla samhällets vitala funktioner. 

Strategin beskriver beredskapen ur perspektivet ”övergripande säkerhet”175 vilket kan anses 

motsvara det vidgade säkerhetsbegreppet. Den första tväradministrativa strategin blev klar 

2003 och har utvecklats i flera steg.  

 

Det tredje benet i finsk säkerhetsstrategisk metod utgörs av en nationell försvarsförmåga. Den 

nationella försvarsförmågan tryggar Finlands självständighet och territoriella integritet och 

byggs upp av försvarssystemets militära förmågor, nationellt myndighetssamarbete och 

internationellt försvarssamarbete.176  

4.3.2.4 Miljö 
I redogörelsen beskrivs den utrikes- och säkerhetspolitiska omvärlden vara i kraftig 

omvälvning både i Finlands närområde och globalt. Den förändrade omvärlden kännetecknas 

av snabba förändringar och oförutsägbar utveckling. Detta har skapat nya hot och instabilitet. 

I redogörelsen ges uttryck för en uppfattning där de internationella institutionernas handlings-

förmåga är försämrad och att den praxis ”att man följer ingångna avtal” är satt under tryck.177 

De regelbaserade internationella organisationerna och samarbetet däri har under senare år stått 

under tryck. Detta bland annat beroende på ökad maktpolitik och ökad globalisering med fler 

                                                 
172 ”Statsrådets försvarspolitiska redogörelse”, 16. 
173 ”Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse”, 32. 
174 ‘Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse’, kap. 5. 
175 ”Säkerhetsstrategi för samhället” (Säkerhetskommittén, 02 november 2017), 5. 
176 ”Statsrådets försvarspolitiska redogörelse”, 17. 
177 ”Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse”, 10. 
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aktörer som följd. FN:s säkerhetsråd har haft stora problem att hantera konflikter där de 

permanenta medlemmarna har intressen såsom Mellanöstern och Ukraina.178 

 

Samtidigt har den globala ordningen påverkats av en tilltagande maktkamp mellan USA som 

håller fast vid sin ledande ställning, Ryssland som strävar efter att återupprätta maktbalansen 

till USA samt Kina som strävar efter att utveckla en global maktställning som motsvarar 

landets ekonomiska ställning. Denna förändring i den internationella säkerhetssituationen, 

Rysslands återgång till ett maktpolitiskt tänkande och återuppbyggnad av sin militära 

kapacitet skapar instabilitet också i Finlands närområde.179 Ryssland strävar efter att stärka 

landets stormaktsställning och betraktar internationella relationer till stor del utifrån ett 

geopolitiskt noll-summespel. Ryssland har till stor del avvisat den säkerhet som bygger på 

samarbete då landet anser att västvärlden inte har tagit hänsyn till Rysslands synpunkter och 

säkerhetsintressen på flera punkter. Ryssland har officiellt framfört sina säkerhetspolitiska 

mål som bygger på en indelning i intressesfärer. Rysslands interna problem med ekonomiska 

reformer tvingar den ryska statsledningen att arbeta aktivt för inre stabilitet. Ryssland har 

uppvisat både förmåga och vilja att använda det militära maktmedlet för att främja sina 

målsättningar.180 

 

Säkerhetssituationen i Europa och Östersjöregionen har försämrats. Annekteringen av Krim 

2014 och konflikten i östra Ukraina har orsakat en negativ spiral som ökar spänningen och 

den militära aktiviteten i Östersjön. Finlands geografiska läge gör att Finland utsätts för 

omedelbara konsekvenser, en användning av eller och hot om användning av militära makt-

medel kan inte uteslutas. 181 

 

Att stärka den avskräckande effekten i det kollektiva försvaret inom Nato har aktualiserats 

och fått central betydelse. Nato genomför aktiva åtgärder för att stabilisera situationen i 

östersjöregionen medan Ryssland menar att samma åtgärder upprätthåller spänningen. 

Uppbyggnaden av de baltiska ländernas försvarskapacitet är central för Natos ansträngningar. 

Detta påverkar Finland och Sverige genom partnerskapet med Nato.182  

 

Terroristorganisationer har utvecklats till stora icke-statliga aktörer på den säkerhetspolitiska 

spelplanen, som exempel nämns IS i Syrien.183 

 

4.3.3 Sammanfattning säkerhetsstrategi 2018 
Både Sverige och Finland noterar ett försämrat omvärldsläge och Sverige anser sig behöva 

stärka sitt totalförsvar. Båda länderna ser samarbete med varandra och andra länder samt 

organisationer som en mycket viktig del i den egna säkerhetsstrategin. Finland står kvar vid 

att värnplikt är ett positivt och kostnadseffektivt medel för att bevara en hög nationell säkerhet 

medan Sverige återuppväcker sin värnplikt från att ha haft ett yrkesförsvar. Här närmar 

Sverige sig Finlands inställning och har nu en återuppbyggnad att göra. Här kan man se att 

Finlands mer restriktiva förändringsbeteende har gjort att de står starkare när vinden har vänt. 

Sverige har en lång väg att gå då man efter nästan 30 år av hårda försvarsnerdragningar 

behöver börja bygga upp sin försvarsmakt till en godtagbar nivå.  

Sverige har väldigt högt uppsatta mål och ökar även sin försvarsbudget men är det tillräckligt?  

                                                 
178 ”Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse”, 17. 
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Finland håller kvar sin hållning om ett starkt nationellt försvar och känner sig inte behöva 

ändra sin strategi i grunden. Finland anser sig ha en stabil grund att stå på och fortsätter sin 

väg med att vara avvaktande på de skiftningar i miljön som uppträder medan Sverige ser att 

de behöver stärka upp och går på sin tradition att förändra efter miljön. Det är dock lättare att 

gå från ett starkt försvar till ett svagare än att bygga från en låg nivå till ett stabilt nationellt 

försvar. 

Sveriges mål är nu väldigt högt satta och man satsar på den nationella arenan och som god 

tvåa kommer den internationella aspekten, vilket också är ett närmande mot den finländska 

säkerhetsstrategin. Nu ska Sverige kunna möta väpnat angrepp och måste därmed stärka den 

svenska försvarsförmågan. Sverige har fortsatt internationella åtaganden men har det 

nationella försvaret i fokus och den materiel som finns och den som ska anskaffas ska vara 

byggd för den miljö som finns i närområdet. Sverige förstärker sin försvarsbudget markant 

men för att komma upp i den höga nivå och nå de mål som är satta så krävs det ännu mer. 

Finland drar återigen inga förhastade slutsatser och behåller den stabilitet som landet har 

skapat under de senaste 30 åren, men gör ändå en mindre ökning av försvarsanslagen på 

grund av den försämrade miljön. Sverige behöver lägga väldigt mycket mer ekonomi för att 

bygga upp det försvar man har nedmonterat medan Finland har sin grund att stå på och 

kommer därför få det lättare att öka om ett sådant beslut kommer. Finland har en större 

nationell beredskap än Sverige om det idag skulle bli ett väpnat angrepp mot landet. Den 

ekonomiska kontentan är att Finland i nuläget har ca 30 % mer i försvarsanslag än Sverige i 

förhållande till respektive lands BNP, detta till trots att Sverige har högre uppsatta mål och ett 

mycket större återtagande för att nå de uppsatta målen än vad Finland har.  
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5 Analys 
I det här kapitlet avser vi sammanfatta de observationer som vår undersökning har lett fram 

till. Vi avser analysera de svenska och de finska ställningstaganden som lett fram till dagens 

läge i kronologisk ordning. Ur författarnas perspektiv förefaller Finland stå bättre rustade i 

den tid av ökad osäkerhet och säkerhetspolitisk instabilitet som nu har infallit. Den svenska 

säkerhets- och försvarspolitiken framstår som mer irrationell och utsatt för fler tvära kast och 

kortsiktiga beslut. Är den bilden riktig? Vad kan detta bero på? Vi avser genom att svara på 

våra undersökningsfrågor nå kunskap om hur det förhåller sig. Finland har ett bättre 

utgångsläge än Sverige att nu skruva om säkerhetspolitiken till att handla om vår egen 

säkerhet i vårt eget närområde från att under det första årtiondet under 2000-talet ha handlat 

mer om internationella insatser och krisförebyggande långt ifrån Sveriges gränser. Finland har 

också deltagit aktivt på den internationella arenan men vår uppfattning är att Finland 

samtidigt har haft en tydlig omsorg om sitt nationella och territoriella försvar. 

 Analys kring Sveriges och Finlands säkerhetsstrategier 1996 
Finland verkar ha ett stort tålamod och stressar inte fram några beslut som visserligen ger 

politiska poäng på den internationella arenan men kan skapa osäkerheter på den nationella. 

Struktur och långsiktig planering är Finlands melodi medan Sverige springer direkt på 

förändringens väg. Varför kan det vara så här? En förklaring kan vara att Sverige har drabbats 

hårt av den ekonomiska kris som utspelade sig i början på 1990 talet och håller nu på att 

reparera de skador som har uppkommit. I den mer fredliga miljö som har bildats i norra 

Europa efter det kalla kriget kan det te sig naturligt att pengarna behövs satsas på andra 

samhällsviktiga projekt än totalförsvaret. Sverige har i det här läget dessutom cirka 60 procent 

större försvarsbudget än Finland relativt respektive lands BNP men den säkerhetsstrategiska 

inriktningen är likartad. Sverige tar nu ett beslut att sänka sina försvarsutgifter och ändra om 

totalförsvaret så att Försvarsmakten har en mer tydlig internationell inriktning. Sverige ska 

fortsatt kunna bevara landets frihet och oberoende och Försvarsmakten ska kunna försvara 

Sverige mot väpnat angrepp men säkerhetsstrategin är att göra det i två dimensioner. Den 

nationella dimensionen och den internationella dimensionen, där den sistnämnde får mer och 

mer utrymme. Sveriges anser att deras säkerhets endast kan långsiktigt garanteras genom 

gemensam säkerhet i men också utanför Europa. Regeringen i Sverige trycker också på att 

den inhemska försvarsindustrin är ett viktigt instrument att behålla för att den säkerhets-

strategiska inriktningen ska kunna bli långsiktig och få en stabilitet. Här har vi bland annat 

stora projekt för flygvapnet och marinen som är i sin linda men även att fordonsparken för 

armen som behöver moderniseras och då använder Sverige sig gärna av teknik sprungen från 

sitt egna land medan Finland har valt en annan väg då de oftare köper redan färdigutvecklade 

projekt från andra länder vilken kapar den utvecklingskostnad Sverige har vid framtagandet 

samt att Finland ej har någon press på sig att sälja egen tillverkad materiel till andra länder. 

5.1.1 Mål 
Målen i sig är till del likartade. Det som skiljer dem åt är att Sverige har en större drivkraft att 

verka i den internationella miljön, vad det beror på är inte uttalat men man kan tolka det om 

att de vill skapa en stor säkerhet för landet genom att binda upp sig på andra för en lägre 

kostnad. Vi tolkar det också som att man kan gynna den svenska försvarsindustrin genom att 

visa upp dess egenskaper och det materiel de skapar på en större marknad. Men det stora 

målet för bägge länderna är att bevara frihet och oberoende i det egna landet, att 

självständigheten ska vara stabil.  
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5.1.2 Medel 
Här skiljer sig Sveriges och Finlands säkerhetsstrategiska tänk åt väsentligt. Finland trummar 

på sin inslagna väg och tänker långsiktigt. Finland drar visserligen ner på anslagen men inte 

mycket. De tar bort vissa omoderna delar av försvarsmakten men satsar samtidigt på att 

utveckla och kvalitetssäkra de kvarvarande delarna. Hela Finland ska kunna försvaras och då 

krävs det likartade medel som alltid har behövts. Sverige har legat på en nivå över 2 procent 

av sin BNP under lång tid och gör det även här men nu ska det skäras ner och pengarna 

behövs enligt Sverige till annat än försvar. Sverige började i sitt förra försvarsbeslut (1992) en 

era av besparingar och nedmontering av sin försvarsmakt vilket tydligt fortsätter under 1996 

års försvarsbeslut. Sverige hänvisar sina nerdragningar till att de flesta andra länder i Europa 

drar ner på sina försvarskostnader och då bör Sverige göra detsamma. Det den svenska 

regeringen inte tar hänsyn till när de hävdar att de ska göra motsvarande neddragningar som 

Nato länder är att Sverige inte är med i Nato och kan därför inte räkna med hjälp från de 

samlade resurser som finns inom den alliansen. Vid händelse av ofred kan det bli så att 

Sverige står ensamma och då ensamma med ett litet försvar. 

5.1.3 Metod  
Finland är mer försiktiga medan Sverige satsar hårdare på den internationella vägen. Finland 

är inte på något sätt oäven att medverka i internationella engagemang men har ett nationellt 

tänk som går före. Båda länderna ser FN och EU som viktiga aktörer för att kunna bibehålla 

säkerheten i världen och Europa vilket i sin tur medför stärkt säkerhet även i det enskilda 

landet. Det som skiljer länderna åt är att Finland har en något skarpare ton om hur man tänker 

sig göra med någon som angriper deras suveränitet. 

 

”Försvaret syftar till att avskräcka militära hot och skydda nationens självständighet och 

säkerhet, om det behövs med våld.”184
 

 

I samma syfte skriver Sverige med något mer diplomatiska ord: 

 

”Att avhålla från och försvara Sverige mot väpnat angrepp är totalförsvarets yttersta och 

viktigaste uppgift. Det militära försvaret skall kunna ingripa mot varje form av kränkning av 

vår territoriella integritet.”185
 

 

När vi viktar orden avskräcka, skydda och våld som Finland använder så ter sig de svenska 

målen ingripa, avhålla och försvara sig väldigt neutrala och diplomatiska. Här kan man ha en 

Försvarsmakt bestående av en (1) person och ändå lyckas att uppfylla målbilden att ingripa 

mot den som kränker Sveriges territoriella integritet. Man kan såklart läsa in att det betyder 

exakt samma sak men ändå så använder Sverige ett försiktigare språk och det är märkbart i 

hela det säkerhetsstrategiska tänket.  

5.1.4 Miljö  
Sverige och Finland bedömer miljön på ett likvärdigt sätt. Det som möjligtvis sticker ut lite är 

att Finland påtalar sitt grannskap med Ryssland och det geografiska strategiska läge det här 

innebär nu när Sovjetunionen har fallit och att den kuststräcka längs Östersjön som 

Sovjetunionen hade inte tillföll Ryssland och behöver Ryssland återta kust mot Östersjön så 

har Finland ett sämre geografiskt utgångsläge än Sverige. 

 

 

                                                 
184 Statsrådet, Säkerheten för en föränderlig värld, s40 
185 Regeringen, Regeringens proposition 1995/96:12, Totalförsvar i förnyelse, sid 4 
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 Analys kring Sveriges och Finlands säkerhetsstrategier 2004 
Under åren mellan 1996 och 2004 fortsätter den positiva säkerhetsutvecklingen i Europa. 

Både EU och Nato utvidgas österut. Stabiliteten förefaller öka i Ryssland under Putin som 

vänder sig mot Europa främst för att gynna den ekonomiska utvecklingen. Dock är Ryssland 

mycket missnöjt med den utvidgningen av Nato som nu har resulterat i att Nato finns invid 

Rysslands gräns. Europeiska länder har under den här perioden svårt att se det groende 

säkerhetsproblem som motsättningen mellan Nato och Ryssland utgör. Något som också 

bidrar till att många missar det gryende hotet är att världens fokus 2001 riktats mot 

terrordåden i New York och det efterföljande ”kriget mot terrorismen”. Efter terrordåden i 

New York 2001 genomförde USA invasioner i Afghanistan och Irak tillsammans med en 

”koalition av de frivilliga”. Det utrikes- och säkerhetspolitiska fokuset i väst ligger inte på 

säkerhet i Europa utan i Mellanöstern och södra Asien. Även terrordåd i Europa som 

attackerna i Madrid bidrar till att man missar det växande missnöjet i Ryssland med sin 

marginaliserade ställning på världsarenan. Både Sverige och Finland har i sina säkerhets-

strategier ett ökat fokus på globala beroenden och säkerhetshot.  

5.2.1 Mål 
Sverige hade redan 1996 påbörjat en utveckling som omfamnade det vidgade säkerhets-

begreppet. Detta tillsammans med en solidaritetspolitik gör att målen för svensk säkerhets-

strategi allt mindre handlar om det territoriella och nationella försvaret och allt mer om 

internationell krishantering. I Finland har de tidigare målen bevarats, om än något 

omformulerade, och den internationella aspekten lagts till. I tolkningen av de olika ländernas 

målsättningar tycks formuleringen ”upprätthålla den territoriella integriteten”186 och ”… i alla 

situationer garantera landets självständighet”187 utgöra en stor skillnad mellan ländernas syn 

på både målsättningar och hotbilder. 

5.2.2 Medel 
Sverige fortsätter en trend med sänkta försvarsanslag som andel av BNP och förlitar sig allt 

mer på internationella samarbeten. Finland fortsätter å sin sida med stabila anslag och vill 

fortsatt kunna försvara sig med nationella resurser. Sverige har fortsatt en allmän värnplikt 

men en allt mindre andel av årskullen utbildas och en ökad frivillighet diskuteras. I Finland 

anses värnpliktsförsvaret vara en mycket viktig del av den totala försvarsförmågan, dels är 

den ett effektivt sätt att personalförsörja försvarsmaktens krigstida trupper och dels anses den 

bidra till totala försvarsviljan.  

5.2.3 Metod 
Båda länderna sätter stor tilltro till de internationella samarbetsstrukturerna. EU, FN och 

samarbetet med Nato fortgår. Sverige vill stärka sitt internationella samarbete och 

engagemang samtidigt som försvaret får minskade anslag. Detta resulterar i stora 

neddragningar i svensk försvarsförmåga som nu är grundläggande. Finland deltar också i 

internationella insatser men med något lägre ambition. I Finland består det territoriella 

förvaret men man fokuserar nu mer på att skydda viktiga objekt och för samhället livsviktiga 

funktioner med operativa förband med hög rörlighet. Ett fungerande samhälle är en viktig del 

av den finska säkerhetsstrategin och redan ett år tidigare 2003 ges den första nationella 

strategin för samhällets säkerhet ut då under namnet Strategin för tryggandet av samhällets 

vitala funktioner. Den svenska regeringen nämner en strategi för samhällets säkerhet i 

försvarspropositionen men det ska ta ytterligare 14 år innan den tas fram. Gränserna mellan 

den yttre globaliserade säkerheten och den inre säkerheten har suddats ut och både Sverige 

                                                 
186 ”Regeringens proposition Vårt framtida försvar”, 34, åtkomstdatum 25 april 2019, 

https://www.regeringen.se/49bb68/contentassets/6a2fe3ec956f4f65983e507614adec32/proposition-2004055---vart-framtida-forsvar. 
187 Statsrådet, Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2004., 97. 



46 

 

och Finland för resonemang om hur det militära maktmedlet ska kunna utvecklas för att vara 

relevant även inom den inre säkerheten till exempel vid omfattande terrordåd.  

5.2.4 Miljö  
Både Sverige och Finland uppfattar att omvärldsläget har utvecklats i positiv riktning. I 

Finland nämns EU:s och Natos utvidgning som en bidragande orsak. Båda länderna verkar 

åtminstone i officiella dokument ha förbisett det potentiella säkerhetsproblem som Ryssland 

utgör. Att USA har genomfört invasioner och förklarat krig mot terrorism bidrog säkerligen 

till att dessa signaler inte uppfattades. Att ett stort krig ska bryta ut i Europa framstår som 

osannolikt i de bägge ländernas omvärldsbeskrivningar. De båda länderna är också överens 

om att den nya globaliserade värld som vi lever i har ökat integreringen och de ömsesidiga 

beroendena. Det som sker i Adenviken och Malackasundet påverkar även norra Europa. Det 

här motiverar ett ökat internationellt engagemang.  

 Analys kring Sveriges och Finlands säkerhetsstrategier 2018 
Världen har förändrats, det som blev positivt i början av 1990 talet och som både Sverige och 

Finland har byggt sina säkerhetsstrategier på i slutet av 1990-talet och början på 2000-talet 

har sakta men säkert förändrats och blivit det som av vissa kallas ett nytt kallt krig. Ryssland 

har tydligt visat att de inte tvekar på att använda sin försvarsmakt för att påverka de regioner 

de har intresse i och har nu börjat agera som den stormakt som de engång var vilket påverkar 

den säkerhetsstrategiska situationen i hela Europa. 

Finland och Sverige är båda märkbart påverkade av den här nya miljön och har 

uppmärksammat de händelser som har skett i deras direkta närhet. Sverige verkar slå på den 

stora trumman och säger sig behöva stärka den svenska försvarsförmågan, fokus är nu på det 

nationella försvaret men utan att lägga undan de internationella åtagandena. Det är dock 

tydligt att de likt Finland har försvaret av det egna landet som prioritet ett (1).  

Finland som har haft en förhållandevis stabil ekonomisk anslagsfördelning till sin 

försvarsmakt och ett bevarat värnpliktsförsvar gör att de står trygga i sin säkerhetsstrategi 

medan Sverige som har gjort en resa där man har skurit bort mer än 50 % av de ekonomiska 

anslagen till sin försvarsmakt sedan 1996. Dessutom har Sverige valt att återta ett vilande 

värnpliktsförsvar och genomfört en rejäl ökning av de säkerhetsstrategiska målen. Det här 

sammantaget gör att Sverige är i en mer osäker situation är Finland. Sverige verkar vara i en 

situation vilket till del kan sammanfattas med panik och ännu ett stort lappkast av den 

säkerhetsstrategiska inriktningen. Sverige går nu från en försvarsbudget på under 1 % av BNP 

till att öka så landet ligger knappt över 1 % av landets BNP. Det har i svensk media 

rapporterats om att Sveriges politiska partier kan vara överens om att tillföra ytterligare 

ekonomiska medel vid nästa försvarsbeslut vilket i så fall skulle medföra att Sverige landar 

strax under 1,5 % av landets BNP vid utgången av 2025, alltså motsvarande nivå som Finland 

ligger på idag. Här pratas det om en tillförsel av de svenska ekonomiska anslagen i 

storleksordningen 30 miljarder svenska kronor.188 Samtidigt för Finland ett resonemang om 

att öka sin försvarsbudget för att möta den nya miljön och det understryker ännu mer vilken 

lång väg Sverige har att gå. 

När man följer den svenska säkerhetspolitiska historien så ser man att Sverige verkar ha en 

tendens att alltid ha en pendelrörelse i förändring. Sverige går ”all in” i de beslut som 

politikerna fattar, åtminstone om det gäller nerdragningar eller att försöka införskaffa 

politiska poäng hos de större länderna och organisationerna ute i Europa och världen. Kan det 

här vara en nackdel gällande ett samarbete med Finland som har en något annorlunda strategi 

och går mer åt eftertänksamhet, stabilitet och långsiktighet. Finland har inte den största 

försvarsbudgeten i Europa, men den är stabil, Finland gör inget förhastat och har en tendens 

                                                 
188 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/84-miljarder-kostar-ett-nytt-forsvar, 2019-04-26, kl 10.04 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/84-miljarder-kostar-ett-nytt-forsvar
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att tänka mer långsiktigt och inte kasta sig in i nya projekt så fort vinden verkar vända. Är de 

här stora skillnaderna mellan länderna ett bekymmer i det nu pågående samarbetet nom det 

säkerhetsstrategiska fältet? 

5.3.1 Mål 
Sverige har satt ribban väldigt högt och deras mål är rimliga i förhållandet till miljön men från 

den låga nivå de befinner sig så kommer det att ta tid att bygga upp dem. Sverige ska bygga 

upp sin försvarsmakt igen och skapa den tröskel som ska hindra eller avhålla den eventuella 

motståndaren från att attackera Sverige. Finland är återigen trygga i sina tidigare beslut men 

talar i termer om att stärka, trygga, förbättra och upprätthålla säkerheten för nationen och det 

finska folket.  

5.3.2 Medel 
Finland står kvar på samma ekonomiska nivåer som 2004 men har en tendens att vilja öka sin 

förmåga. De ligger just nu på cirka 1,4 procent av Finlands BNP, en siffra som Sverige med 

nuvarande inriktning tidigast uppnår år 2025 och detta endast om de svenska beslutsfattarna 

kan komma överens och därefter omfördela de miljarder som saknas från någon annan del av 

samhället.  

Både Finland och Sverige ser EU, FN och den transatlantiska länken som en tydlig säkerhet 

även för den enskilda nationen. Här ser vi fortfarande den stora skillnaden att Finland skriver 

att de förbehåller sig själva rätten att besluta om de vill ansöka om medlemskap i Nato eller 

inte. En tydlig signal om den självständighet de värnar om. Dock så ser de också att ett sådant 

medlemskap skulle förändra den säkerhetsstrategiska situationen i hela närområdet. De 

nämner samtidigt att ett eventuellt svenskt medlemskap i Nato också skulle förändra miljön. 

Både Sverige och Finland vill utveckla och stärka de Europeiska samarbetet och det nordiska 

samarbetet inom det säkerhetsstrategiska området. Det som nämns särskilt är det samarbete 

som sker mellan Sverige och Finland.  

5.3.3 Metod 
Sverige och Finland har liknade metoder för sin säkerhetsstrategi. De säger sig vara militärt 

alliansfria och ser sitt engagemang i organisationer och samarbeten som FN, EU, PFP och den 

transatlantiska länken som vitala för att kunna upprätthålla den nationella säkerheten. Finland 

och Sverige ser samarbetet mellan varandra som särskilt viktig. 

Båda länderna har nu fokus på den nationella arenan och det är främst Sverige som behöver 

göra en förändring och metoden här är att förbereda manskap och material för att kunna verka 

i hemmamiljö. En höjning av beredskapen på hemmaplan och även att göra länderna mer 

tåliga för att hantera kriser och därmed mindre känsliga för hot är för både Sverige och 

Finland vitalt och en metod för att kunna säkerhetsställa den strategi man har valt. 

5.3.4 Miljö 
Miljön är för både Sverige och Finland likvärdig. Den har försämrats på flera plan och båda 

länderna har noterat och dragit slutsatser kring händelser som Georgien kriget, rysk 

annektering av Krim samt rysk intervenering i östra Ukraina. Båda länderna har även märkt 

av en ökad påfrestning och påtryckning i cybermiljön från både statliga aktörer men även 

aktörer som säger sig agera självständigt.  

 Säkerhetsstrategiska skillnader inom åren 1996-2018 
Finland och Sverige har väldigt många likheter men också stora skillnader. De skillnader som 

vi anser vara de mest påtagliga kommer vi att ta upp i det här avsnittet. Vi har kommit fram 

till att ländernas åtskillnad ursprungligen grundar sig i historien och de vägval samt händelser 

respektive land har blivit utsatt för. Finland har varit i krig i modern tid och försvarat sig med 
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sitt nationella försvar och klarat sig bra med det utan större hjälp utifrån. Medan Sverige valde 

en mer diplomatisk approach till världskrigen och sa sig vara neutrala men upplät samtidigt 

exempelvis svenskt territorium för Tyskland att agera inom, en så kallad eftergiftspolitik.189 

De här tillsammans med Sveriges tidiga och stora engagemang i FN med Dag Hammarskjöld 

i spetsen gör att de ställningstaganden och de val som Sverige och Finland har gjort efter det 

kalla kriget och fram till idag kan förstås på ett lättare sätt. Finland har med sin historia varit 

mer försiktiga och mindre förändringsbenägna i sin säkerhetsstrategiska inriktning, de har valt 

att fortsätta med sin inriktning att det nationella försvaret är den viktigaste grundstenen för att 

kunna försvara hela landet190 medan Sverige har valt en väg där engagemang på den 

internationella arenan har varit större och viktigare än det nationella försvaret.191 

 

Genom att stärka vår förmåga att delta i internationellt arbete och krishanteringsinsatser 

stärks internationell fred och säkerhet för Sverige EU och vår omvärld.192
 

 

Sveriges mål är att ha stor påverkan i framförallt FN med även att kunna påverka EU i den 

mer solidariska riktning Sverige vill inta.  

 

En skillnad är också att Finland har under studerad period haft en mer stabil politisk miljö där 

det främst har varit en konstellation med majoritetsregeringar när Sverige under samma 

period har haft större skiftningar och till stora delar minoritetsregeringar. Skillnaden här är att 

det krävs mer förhandlingar och jämkningar i stora strategiska beslut för att få igenom dem i 

riksdagen när man sitter i en minoritetsregering. Här har vi en bidragande orsak till att de 

anslag till den svenska Försvarsmakten inte har gett verkan i de mål som politikerna har gett 

dem att uppnå. De svenska ekonomiska medlen har i den miljö som varit i perioden istället 

smetats ut på övriga delar i samhället som vid förhandlingar på politisk nivå ansetts viktigare. 

Som ett exempel på den svenska kortsiktigheten och de snabba förändringarna kan nämnas att 

det i samband med det svenska försvarsbeslutet 2009, då Försvarsmaktens personal-

försörjning skulle stöpas om från värnplikt till frivillighet med anställda soldater, fattade 

regeringen beslut att frigöra medel till detta genom att avbryta och reducera pågående 

materielprojekt vilket har fått stora negativa konsekvenser idag.   

 

Finland har sedan 1996 till 2018 haft en förhållandevis stabil försvarsekonomisk inriktning 

där man 1996 avsatte 1,66 % av Finlands BNP till försvarsbudgeten och år 2018 endast har 

minskat den procentuella delen relativt BNP marginellt till 1,4 % av sin BNP. Sverige har 

under samma period gjort en större ekonomisk resa där landet startade 1996 på 2.2 % av BNP 

för att korsa Finland linje 2004 med 1,4 % och 2018 sluta på 1,0 % av Sveriges BNP.193 

 

                                                 
189 Jacob Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, studentlitteratur, Lund, 2015, sid 30-31 
190 Håkan Edström, Dennis Gyllensporre, Jacob Westberg Military strategy of small states: responding to external shocks of the 21st century, 

Routledge, New York-Abingdon, 2019 
191 Jacob Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, studentlitteratur, Lund, 2015, sid 203 
192 Regeringen, Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar. Sid 1 
193 Stockholm international Peace Research Institute (SIPRI), https://www.sipri.org/databases/milex, 2019-04-30, kl 1530 

https://www.sipri.org/databases/milex
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Figur 4: Försvarsbudget relativt BNP, författarna, källa SIPRI 

Sverige har trots en tydlig ambitionssänkning i medel valt att framhäva sin inhemska försvars-

industri som viktig, utveckling av eget material kostar pengar och konkurrerar här med 

Försvarsmaktens lönemedel, insatspengar och materialkostnader.194 Finland har inte det här 

huvudbryet utan har till största del förlitat sig på andra nationers försvarsindustri för 

modernisering och kvalitetshöjande åtgärder av sin försvarsmakt. Här återfinns igen den 

finska benägenheten att vara svårrörlig och inte sätta sig i en tvingande situation i sina 

strategiska beslut.  

Nu säger sig Sverige har förstått att det krävs större satsningar på totalförsvaret och även en 

tillbakagång till den nationella metod195 som under kalla krigets dagar var så viktigt men 

övergavs för den internationella eran under slutet på 1990-talet och som till del fortgår även i 

nutid. 

 

Försvaret går från ett insatsförsvar till ett försvar som tydligare inriktas mot den nationella 

försvarsdimensionen.196
 

 

Sverige har en benägenhet av att alltid vara ”bäst i klassen” att få många politiska poäng och 

att synas i medierna i rubriker som handlar om att göra skillnad. Sverige har väldigt högt 

uppsatta mål vilket inte backas upp av samma höga medel. Finland å sin sida hanterar landets 

interna säkerhet och sin historia i en större utsträckning. Sverige säger sig dock kunna sin 

historia i myndighetsdokument men slutsatsen är att de inte agerar som de skriver. 

Våra svenska erfarenheter från tiden mellan de båda världskrigen visar hur 

avsevärda brister i just detta avseende kan få förödande konsekvenser. När regering 

och riksdag sent omsider anvisade mera pengar till försvaret, saknades 

genomtänkta militära planer för hur pengarna skulle användas.197 

Beredskapen i Finland är på en högre nivå än den svenska då de över hela perioden har 

bibehållit sitt allmänna värnpliktsförsvar och ser det som en strategisk grund vid händelse av 

konflikt. Finland tycker också att EU, FN med flera organisationer är viktiga, lika viktiga som 

Sverige tycker, dock i ett annat syfte. Här kan man tolka in att Finland agerar mer långsiktigt, 

medan Sverige har en mer kortsiktig inriktning men som skapar en större maktpåverkan på 

den internationella arenan. 

  

                                                 
194 Jacob Westberg, Svenska Säkerhetsstrategier, studentlitteratur, Lund, 2015, sid 230 
195 Regeringen, Nationell säkerhetsstrategi, 2018, sid 9 
196 Regeringen, Regeringens proposition 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar, s 9 
197 Regeringen, Regeringens proposition 1995/96:12, Totalförsvar i förnyelse, sid 5 
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Genom konfliktförebyggande insatser och konflikthantering i det aktuella området kan 

omvärlden bidra till stabilisering och därmed begränsa effekterna av konflikten.198
 

 

Från 2015 och fram till nutid så går Sverige mer mot den finländska metoden och ser sin 

nationella gräns som den viktigaste. Sverige och Finland har 2018 närmat sig varandra 

väsentligt och har nu liknande säkerhetsstrategiska mål, miljö och metod. Den stora 

skillnaden ligger i medel och här behöver både Sverige och Finland öka sina anslag för att nå 

koherens med framförallt målen. Det som dock är slående är att Sverige har en brantare 

uppförsbacke, både personellt och ekonomiskt. 

 

Kan det vara så att det här är stärkande för det samarbete som pågår. Att Sverige och Finland 

kompletterar varandra. Att länderna nu har motsvarande säkerhetspolitiska mål underlättar ett 

samarbete, att ländernas materiel kompletterar varandras är positivt men går det att slå hål på 

de historiska skillnaderna eller är skillnaderna det som stärker samarbetet? 

 Konsekvenser för svensk-finskt samarbete 
Författarna till den här uppsatsen har genom analys av de respektive ländernas 

säkerhetsstrategier identifierat skillnader som ger konsekvenser för det nu pågående militära 

samarbetet. För att beskriva och analysera dessa har vår tidigare analysmodell mål-medel-

metod-miljö använts som bakgrund och kompletterats med ledorden ur den svenska 

Försvarsmaktens vision; tillgänglighet, tillsammans, trovärdighet och tröskeleffekt.199 I den 

nya modellen kan vi resonera kring vilka olikheter och faktorer som orsakar konsekvenser för 

det svensk-finska samarbetet.  

 

 
Figur 5: Konsekvenser för det svensk-finska samarbetet. 

Det gemensamma målet för det svensk-finska samarbetet uppfattar vi vara att öka den 

gemensamma tröskeleffekten. Tröskeleffekt är summan som byggs upp av de övriga 

faktorerna och skulle kunna uttryckas som krigsavhållande effekt. I vår modell menar vi 

                                                 
198 Regeringen, Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar. Sid 13-14 
199 Försvarsmakten, ”Vision”, Försvarsmakten, åtkomstdatum 23 maj 2019, https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/vara-

varderingar/vision/. 
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vidare att trovärdighet byggs upp av att de gemensamma medlen står i balans till målen, alltså 

tillräckliga styrkor för att uppnå tröskeleffekt. Trovärdighet kan i sin tur delas upp i intern och 

extern trovärdighet. Faktorn tillsammans är uttrycket för att kunna använda gemensamma 

metoder för att nå målen. Metoderna återfinns på det politiska planet såväl som på de 

underordnade nivåerna. Tillgänglighet innebär att de metoder som avses användas står i 

balans till de gemensamma medlen, att det till exempel finns samövade förband med rätt 

utrustning och kompetens.  

 

Analysen tar sin utgångspunkt i det faktum att samarbetet ska vara fruktbart för båda parter 

idag och imorgon. Finland och Sverige behöver gemensamma resursstrategier och 

insatsstrategier. Idag ska samarbetet kunna ge båda parter fördelar genom att till exempel 

kunna göra ekonomiska besparingar när resurser kan delas eller upphandlingar göras till ett 

mer fördelaktigt pris. I övergången mellan idag och imorgon ska samarbetet kunna resultera i 

en gemensam tröskeleffekt och imorgon förmågan att genomföra gemensamma militära 

försvarsoperationer.  

 

Trovärdighet 

Vi anser att de mål som både Sverige och Finland beskriver för sin säkerhetsstrategi från 2015 

och framåt i hög grad är samstämmiga. Respektive land har som mål att trygga sina 

medborgare och deras liv samt att kunna skydda sitt territorium. Målen är däremot inte 

gemensamma. Avsaknaden av ett avtal som skulle skapa gemensamma mål påverkar 

trovärdighet för det svensk-finska försvarssamarbetet. För att det svensk-finska 

försvarssamarbetet ska kunna vara trovärdigt krävs intern trovärdighet och extern 

trovärdighet. Den externa trovärdigheten uppstår när de gemensamma medel som står till 

förfogande utgör ett tillräckligt hot samtidigt som målsättningarna för respektive land 

understödjer detta. Förutom att kunna presentera tillräckliga styrkor i en gemensam 

försvarslösning krävs det också att motståndaren tror att det ömsesidiga avtalet kommer att 

hedras i händelse av ett anfall. Den parametern hänger ihop med den andra delen av 

trovärdigheten. 

 

För att nå intern trovärdighet måste de bägge länderna kunna lita på att få hjälp den dagen det 

krävs.  

”Frågan kan destilleras till om de båda länderna är beredda att gå i krig 

av samma orsaker?”200 

För den interna trovärdigheten krävs alltså ett avtal som går utöver det som är realpolitiskt 

möjligt den dag som avskräckningen inte har fungerat. Både Sverige och Finland har efter det 

kalla kriget bibehållit sin uttalade militära alliansfrihet. I Sverige är alliansfriheten en påtaglig 

del av den politiska identiteten. I Finland har man uttryckt en mer pragmatisk inställning till 

alliansfriheten genom att i säkerhetspolitiska sammanhang betona att ett medlemskap i Nato 

alltid finns på bordet och att Finland kan söka medlemskap om detta skulle gynna finsk 

säkerhet. Idag kan alliansfriheten kännas något överspelat, Sverige och Finland är medlemmar 

i EU och har skrivit på Lissabonfördraget som innebär att länderna inom EU har 

säkerhetspolitiska skyldigheter mot varandra. För länder i norra Europa är kanske en 

pragmatisk inställning som gör att alla dörrar kan hållas öppna i händelse av ofred i 

omvärlden lämplig men å andra sidan finns inga garantier om militär hjälp. Jens Stoltenberg 

citeras om ett svenskt medlemskap i Nato i samband med firandet av Nato 70 år: 

                                                 
200 Charly Salonius-Pasternak och Karlis Neretnieks, ”Svensk-finskt militärt samarbete: Vad talar vi om?”, Fri värld 2016, nr 3 (april 2016): 

4. 
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”– Sverige kan när som helst komma till Nato och be om konsultationer. 

Sverige kan när som helst sätta sig ner och diskutera en kris med Nato-

länderna. Men den automatiska försvarsgarantin, som är Natos kärna, 

den gäller bara för Natos medlemsländer.”201
 

Den svenska inställningen ger upphov till osäkerheter och i finsk debatt finns en diskussion 

om att det svensk-finska försvarssamarbetet bör göras juridiskt bindande. Debatten i Sverige 

handlar mer om Finland är rätt partner. Genom det nu gällande avtalet mellan länderna skapas 

möjligheter till försvarssamarbete i alla krisnivåer men är det värt något om det inte finns ett 

bindande avtal att komma till varandras hjälp vid en kris? En fråga som vi ställer oss är om 

Finland kan lita på Sverige? Finland har historiska erfarenheter av hur snabbt 

säkerhetspolitiska överväganden kan förändras. Jan-Erik Enestam citeras i en artikel i finska 

Hufvudstadsbladet från 2013 där han menar att ”Deklarationen är ju bara ett politiskt avtal 

och jag tvivlar på att det materialiserar sig i en eventuell krissituation” och att ett statsfördrag 

mellan länderna skulle leda till att ”den politiskt godkända solidaritetsdeklarationen juridiskt 

kodifieras”.202  

 

Tillgänglighet 

Vad avser gemensamma medel så kan vi hitta ett antal olika delar som kan analyseras till 

exempel storlek på styrkor, försvarsanslag och särskilda förmågor. Medan Sverige genom 

åren efter det kalla kriget avsevärt har minskat sina försvarsanslag och sin krigstida numerär 

har Finland legat förhållandevis stabilt. Finland har genomfört numerära reduceringar men då 

främst på de mest omoderna trupperna och i syfte att frigöra medel för att kunna modernisera 

försvaret. Bland annat för att Sverige har en inhemsk försvarsindustri som har varit viktig att 

bibehålla har Sverige ett teknologiskt avancerat, snabbrörligt men litet försvar medan Finland 

fortsatt har en stor numerär i ett något mer trögrörligt försvar. På så sätt har ländernas olika 

vägval, som formats ur deras respektive metodval, resulterat i en för det nu pågående 

försvarssamarbetet gynnsam mix av förmågor. Att Sverige under en period valde att låta 

värnplikten vara vilande har i hög grad påverkat hur den svenska sammansättningen av 

styrkor har kunnat realiseras. Jan-Erik Enestam, tidigare finländsk försvarsminister, skriver i 

en artikel från 2013 om det då påbörjade svensk-finska försvarssamarbetet med en uppräkning 

av svenska och finska försvarsresurser som till synes kompletterar varandra genom att ge 

svensk spets och finsk uthållighet.203 De båda ländernas läge gör också att de båda länderna 

kan tjäna på ett utökat operativt djup i sina försvarsoperationer. Att samarbete mellan de två 

länderna har pågått under lång tid på taktisk nivå bidrar till att samarbetet på låg nivå fungerar 

och båda länderna har sedan början av 2000-talet förändrat och anpassat sina försvarsmakter 

till Nato-standarder. Detta sammantaget ger intrycket av att tillgängligheten är eller kommer 

att vara uppfylld under första delen av 2020-talet om nuvarande avtal fullföljs. 

 

Tillsammans 

För att få gemensamma medel att arbeta mot gemensamma mål krävs gemensamma metoder. 

Detta skulle kunna innebära att Finland och Sverige skulle behöva ha än mer samsyn och 

samordning inom det försvars-, utrikes- och säkerhetspolitiska området. Det har föreslagits 

men är idag osannolikt att Sverige och Finland skulle ta samarbetet till en sådan nivå att de 

båda länderna har gemensam politik inom dessa områden.204 Det finns också skillnader i 

                                                 
201 ”Natochefen: ”Sverige är välkommet””, åtkomstdatum 30 april 2019, https://www.expressen.se/nyheter/natochefen-sverige-ar-
valkommet/. 
202 ”Enestam vill se försvarsallians med Sverige”, Hbl.fi | Finlands ledande nyhetssajt på svenska, åtkomstdatum 30 april 2019, 

http://gamla.hbl.fi/nyheter/2013-06-06/458831/politiska-avtal-racker-inte. 
203 ”Nordisk tidskrift 2013 - häfte 2”, 144, åtkomstdatum 30 april 2019, http://www.letterstedtska.org/wp-content/uploads/2014/03/NT2-

13.pdf. 
204 Salonius-Pasternak och Neretnieks, ”Svensk-finskt militärt samarbete: Vad talar vi om?”, 2. 
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medel som kommer få skillnader i hur metoderna kan utformas. Som vi har diskuterat tidigare 

är svensk doktrin uppbyggd kring att det svenska försvaret ska vara så starkt att det utgör en 

krigsavhållande effekt, en tröskeleffekt. Finland uttrycker samma tankar. Edström et.al. 

diskuterar det faktum att Finland har medel för att upprätthålla en tröskeleffekt med hot om 

”vedergällning” (retaliation) medan Sverige bygger sin tröskeleffekt på ”förnekande” 

(denial).205 Vilken av dessa metoder som ett gemensamt försvar ska använda kan komma att 

påverka hur styrkor byggs upp och vilka planer som läggs. Eventuellt kan dessa komplettera 

varandra men de kan också bli en utmaning på politisk nivå. För att det svensk-finska 

samarbetet verkligen ska vara tillsammans kommer det krävas att metoderna både på politisk 

och militärstrategisk nivå synkroniseras.  

 

Gemensam miljö 

Att Sverige och Finland i stor utsträckning delar uppfattning om sin externa miljö har blivit 

allt tydligare de senaste åren. Både Sverige och Finland strävar efter att upprätthålla och 

stärka stabiliteten i regionen. Sverige och Finland är två länder som tillsammans har den 

överlägset längsta kustlinjen mot Östersjön, samtidigt som Finland har en lång landsgräns mot 

Ryssland och Sverige har landsgräns mot Natolandet Norge gör att ett eventuellt 

Natomedlemskap för det ena eller båda länderna avsevärt skulle förändra den 

säkerhetspolitiska balansen i regionen. Ett medlemskap skulle ge Ryssland en väldigt lång 

sammanhängande landsgräns i väster som helt domineras av Natoländer vilket inte skulle 

accepteras utan protester. Efter Georgien 2008 och Ukraina 2014 tänker sig Nato noga för 

innan sådan utvidgning sker för att inte påverka stabiliteten. Både Sverige och Finland har 

istället för att gå med i Nato ingått ett utvidgat värdlandsavtal med Nato, och med USA 

undertecknat ett tri-lateralt avtal om försvarssamarbete mellan länderna. För både Sverige och 

Finland framstår den transatlantiska länken som viktig, för finsk del inte minst med tanke på 

att Finland använder stridsflyg och långräckviddiga bekämpningssystem tillverkat av 

amerikanska industrin. För Sverige är bakdörren till USA traditionellt öppen precis som den 

var även under kalla kriget. För både Sverige och Finland framstår ett utökat samarbete med 

de nordiska länderna som en framkomlig väg för att öka sin samlade försvarsförmåga utan att 

påverka balansen i Östersjöområdet och på Nordkalotten. Både Danmark och Norge lutar sig 

mycket mot sitt Nato-medlemskap och har svårt att ingå i andra bindande allianser. Både 

Sverige och Finland arbetar aktivt för ett ökat säkerhetssamarbete inom EU men då så stor del 

av EU-länderna är Nato-länder och det är Nato som egentligen, genom USA, innehar de reella 

förmågorna är det europeiska säkerhetssamarbetet inte tillräckligt. Det europeiska militära 

samarbetet lider av att så många länder är med i Nato och att Nato ses som den egentliga och 

reella garanten för säkerhet. Detta sammantaget har lämnat Sverige och Finland i en situation 

där de är varandras enda möjliga partner kompletterat med en stark transatlantisk länk till 

USA. 

 

Tröskeleffekt 

De beskrivna faktorerna ovan syftar till att samverka för att bygga gemensam 

krigföringsförmåga. Att tillsammans kunna använda de tillgängliga gemensamma styrkorna 

mot de gemensamma målen. Om allt detta fungerar och kompletteras med intern och extern 

trovärdighet kan tröskeleffekt uppnås. Tröskeleffekten som syftar till att presentera ett sådant 

hot att en presumtiv motståndare ska avstå från ett anfall då de tänkbara kostnaderna skulle bli 

för höga i relation till de tänkbara vinsterna med ett sådant agerande.  

                                                 
205 Håkan Edström, Carin Ellström, Marcus Mohlin och Anders Oltorp, ”Militärstrategiskt samarbete – Finland lösningen ... eller 

problemet?”, Krigsvetenskapsakademins tidskrift 2016, nr 2 (u.å.): 120. 



54 

 

6 Slutsatser  

 Kritik mot använd modell 
Författarna till den här uppsatsen stödjer Westbergs förklaring kring de olika beståndsdelarna 

av ett lands säkerhetsstrategi. Uppdelningen i de interna och externa beståndsdelarna är 

logisk. Genom analys av vårt empiriska resultat har vi tagit fram och visat på skillnader i 

säkerhetsstrategiska val som Sverige och Finland har gjort under perioden 1996 till 2018. Det 

är slående att två länder med så liknande analys av sin omvärld väljer så olika strategier för 

sin nationella säkerhet. Vad kan förklara denna skillnad? Vi har tagit fram en ny bild (fig.6) 

som syns nedan vilken vi anser på ett bättre sätt illustrerar hur beståndsdelarna förhåller sig 

till varandra. I Westbergs ursprungliga bild (fig.2) ges intrycket att begreppet miljö verkligen 

är en extern faktor som bara påverkar eller påverkas genom de säkerhetsstrategiska 

metoderna. Med vår bild vill vi visa att miljö, omvärldsfaktorerna där vår säkerhetsstrategi 

existerar, har en tydlig intern aspekt som även påverkar de övriga interna delarna. Vad som är 

ett godtagbart mål för strategin eller vilka medel som kan avsättas för att nå det påverkas ju 

även av en intern miljö. Denna diskussion förs även av Edström & Gyllensporre i Svensk 

Försvarsdoktrin Efter Kalla Kriget:Förlorade Decennier Eller Vunna Insikter. Edström & 

Gyllensporre behandlar i sin bok beslut som fattats Sveriges riksdag att sända svensk trupp 

utomlands och varför Sverige deltar i vissa insatser och inte andra. I en del av boken 

diskuteras svensk säkerhetsstrategi och den jämförs då med finsk. Edström & Gyllensporre 

framför att en möjlig förklaring till Sveriges och Finlands olika val kan vara det faktum att 

Finland under perioden efter kalla krigets slut har styrts av ett antal majoritetsregeringar 

medan Sverige har haft ett större antal minoritetsregeringar.206 Detta anser vi kan anses gälla 

både utveckling och nyttjande av det militära maktmedlet. Ett annat exempel på att det finns 

en intern miljö som påverkar vad som är möjligt att välja säkerhetspolitiskt är följande citat 

från den svenska regeringens försvarsproposition 1996: 

”Det svenska folkets starka försvarsvilja och förtroende för försvaret vilar 

på vetskapen om att vi har ett betryggande försvar mot angreppshot och 

nationella påfrestningar men också på det berättigade kravet att 

kostnaderna för detta försvar underkastas samma hårda prövning som 

andra samhällsutgifter.”207 

Citatet ska ses i den kontext att Sverige 1994 kom ur en allvarlig finansiell kris och bedrev en 

hård åtstramningspolitik för att komma till rätta med statens och samhällets finanser. Statens 

finanser påverkar alltså vilka säkerhetsstrategiska val som är möjliga. Ytterligare ett exempel 

är strategisk kultur som diskuteras av Fredrik Doeser i artikeln Strategic Culture, Domestic 

Politics, and Foreign Policy: Finland’s Decision to Refrain from Operation Unified Protector 

(2017). Strategisk kultur beskrivs där som en stats ”strategiska stil”, mer specifikt en stats 

”kärnvärden och förutfattade mening om utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.”208 

Strategisk kultur skapas av en stats erfarenheter men kan inte ensam förklara hur en stat 

agerar men kommer alltid att vara en faktor. Doeser citerar John Duffield: 

 

                                                 
206 Håkan Edström och Dennis Gyllensporre, Svensk försvarsdoktrin efter kalla kriget: förlorade decennier eller vunna insikter? (Stockholm: 

Santérus Academic Press, 2014), 269. 
207 Riksdagsförvaltningen, ”Totalförsvar i förnyelse Proposition 1995/96”. 
208 Fredrik Doeser, ”Strategic Culture, Domestic Politics, and Foreign Policy: Finland’s Decision to Refrain from Operation Unified 

Protector”, Foreign Policy Analysis 13, nr 3 (juli 2017): 744, https://doi.org/10.1093/fpa/orx001. 
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”The overall effect of culture is to predispose collectivities toward certain 

actions and policies over others. Some options will simply not be 

imagined. Of those that are contemplated, some are more likely to be 

rejected as inappropriate, ineffective, or counterproductive than 

others.”209 

 

Enligt Doesers artikel är Finland i sin strategiska kultur inriktat på att prioritera sitt 

territoriella försvar och delta i internationella insatser endast om det gynnar Finlands 

position.210 Sveriges strategiska kultur är stark färgad av den svenska självbilden som säger 

att vi är en viktig internationell spelare och deltar i på den internationella arenan främst av 

altruistiska skäl.211 Detta påverkar hur den svenska svängningen från nationellt fokus till 

internationellt fokus efter kalla krigets slut kan förklaras. Vi menar således att den interna 

miljön är komplex och består av ett antal olika faktorer som påverkar de möjliga valen av 

såväl mål som medel och metoder. Vi menar vidare att den interna miljön i många fall är lika 

viktig som den externa när vi analyserar staters valda säkerhetsstrategier.  

 

 
Figur 6: Författarnas modell baserad på Westberg, Svenska säkerhetsstrategier, 2015 

Den externa och den interna säkerhetspolitiska miljön påverkar alla delar av en stats 

säkerhetsstrategier. Vår modell illustrerar, anser vi, på ett bättre sätt att säkerhetsstrategi är en 

mycket dynamisk företeelse där de ingående delarna är i konstant interaktion med varandra.  

 Svensk förändringsbenägenhet står mot finsk eftertänksamhet 
Sverige och Finland har sedan slutet på det kalla kriget tagit olika vägar i sin 

säkerhetsstrategi. Sverige gick rakt in i ett förändringsbeteende där de valde att dra ner 

drastiskt på sin försvarsbudget medan Finland har hållit sig mer stabila i sina ekonomiska 

beslut. Sverige gick ”all in” i den internationella arenan på bekostnad av det nationella 

försvaret där Finland alltid har satt sitt nationella försvar och försvar av hela Finland i främsta 

rummet men ändå engagerat sig internationellt fast i mindre skala än Sverige. 

 

Både länderna sa sig vara måna om sitt nationella försvar i början av vår undersökta period 

men med de nerdragningar som Sverige valde att göra på sin försvarsbudget gjorde att man 

                                                 
209 Doeser, 745. 
210 Doeser, 747. 
211 Jan Angstrom och Jan Willem Honig, ”Regaining Strategy: Small Powers, Strategic Culture, and Escalation in Afghanistan”, Journal of 

Strategic Studies 35, nr 5 (oktober 2012): 682f, https://doi.org/10.1080/01402390.2012.706969. 
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steg för steg nedmonterade det nationella försvaret och ett flertal förbandsnedläggningar var 

ett faktum. Sverige har också haft en negativ spiral gällande utbildning av antal människor 

som tjänstgör inom försvarsmakten och har klarat det här genom att lägga ner förband och 

därmed kunna göra förflyttningar av personal inom Försvarsmakten. Konsekvensen av det här 

syns tydligt nu när den svenska Försvarsmakten ska börja växa igen och regementen och 

förband ska återuppstå eller nybildas. Det finns ingen reserv att ta ifrån och 

pensionsavgångarna är stora till antalet. Finland har med sin historik i ryggen haft en stabil 

inriktning på sin försvarsmakt och hållit sina försvarsanslag på en jämn nivå under hela den 

undersökta perioden. Man kan skönja en tendens att Finland har en mer avvaktande approach 

till stora förändringar och ligger minst ett oftast två försvarsbeslut efter Sverige när det gäller 

stora ominriktningar av sin försvarsmakt. Den här eftertänksamheten har med facit i hand 

gynnat Finland. Ett slående exempel på det här är att Sverige valde att lägga sin allmänna 

värnplikt vilande och satsade på ett renodlat yrkesförsvar medan Finland har behållit sin 

allmänna värnplikt och har därmed ett bättre utgångsläge i utbildad numerär för kris och 

krigsberedskap än vad Sverige har.  

 

Finland har alltid varit noggranna med att värna sitt egna land främst och har mestadels haft 

ett stabilt politiskt landskap där finska regeringen inte har behövt förhandla i samma 

utsträckning som i Sverige där det i större omfattning har varit minoritetsregeringar. Finland 

har en historia av att försvara sitt land med egna medel. Den här historiken ligger fortfarande 

färska i minnet hos finländarna. Sverige däremot har inte varit i krig under modern tid och 

den svenska befolkningen vet inte vad det innebär att vara det. Det här gör det lätt för de 

svenska politikerna att se det svenska försvaret som ett särintresse och därmed lägga de 

ekonomiska medlen på andra delar av samhället där man införskaffar sig lättare politiska 

poäng. 

 

Att Sverige har valt ett större internationellt engagemang än Finland har att göra med att 

Sverige alltid har engagerat sig stort inom FN och EU och har där velat vara en storspelare. 

Sverige har även en försvarsindustri som har stor påtryckningskapacitet och en icke obefintlig 

del i den svenska säkerhetsstrategin. Att trygga den inhemska försvarsindustrin för att skapa 

stabil material tillförsel i det egna försvaret är ett mål som Sverige håller fast vid. Men för att 

ha stora företag som producerar bra och modern krigsmateriel så behöver det även ske en 

försäljning till andra länder. Att Sverige valde att gå ut stort på den internationella arenan 

istället för att behålla sin nationella förmåga kan ha att göra med att Sverige då även får visa 

upp sin materiel för de stora aktörerna långt ifrån Sveriges gränser. Finland har istället en 

historia av att köpa in sin försvarsmateriel från andra länder som har en försvarsindustri, USA 

är ett land som man exempelvis har köpt stridsflygplan ifrån. Här kan man anta att så här stora 

affärer med USA ger landet som köper en viss trygghetsförsäkring.  

 

Efter Georgienkriget, rysk annektering av Krim samt rysk intervention i Ukraina och det 

ständigt pågående kriget mot terrorism i världen så har både Finland och Sverige förstått att 

miljön, inte minst i östersjöområdet, har förändrats. Ländernas slutsats av den nya miljön har 

gett vid handen att båda länderna har skärpt sina säkerhetsstrategiska mål. Sverige har 

återigen förändrat sin säkerhetsstrategi totalt och nu närmat sig Finland och satsar initialt på 

den nationella arenan men utan att släppa fokus helt på den nationella arenan. Här har alltså 

Sverige och Finland en liknande metod att uppnå sina mål med. Det som dock är slående är 

att den försvarsekonomiska resa som Sverige har gjort efter det kalla kriget där man 1996 låg 

försvarsekonomiskt högt över Finland och med sin resa neråt tangerade Finlands 

försvarsbudget 2004 och ligger idag cirka 30 procent under Finlands anslag till 

försvarsmakten. Vi anser att Finland har för låga medel för att få koherens med sina metoder 
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för att uppnå sina mål i den nya miljön som har infunnit sig. Men Finland ligger ändock 

närmre än vad Sverige gör då Sverige inte ens är i närheten av att ha koherens.  

Vi upplever att Sverige och Finland har realistiska mål, de har en metod som kan fungera i 

den nya miljön. Det som felar är att länderna inte backar upp det med medel och här är 

Sverige det land mellan de två som har överlägset störst avstånd till att uppnå koherens 

mellan mål, medel, metod och miljö. 

 

 Förtroende mellan parterna saknas 
Det svensk-finska samarbetet bygger på uppfattningen att ett Nato-medlemskap för något av 

länderna skulle tvinga det andra att också gå med. En sådan situation skulle allvarligt påverka 

säkerhetsläget i ländernas närområde och relationerna till Ryssland. Försöken att skapa ett 

bredare nordiskt samarbete har inte varit framgångsrikt, Norge och Danmark förlitar sig på 

sitt medlemskap i Nato. I ett försämrat omvärldsläge har då Finland och Sverige funnit sig i 

en situation där de är varandras enda möjliga partner. Men ur ett svenskt perspektiv framstår 

valet av Finland som en halv lösning. Visserligen skulle det operativa djupet för det svenska 

försvaret öka men Sverige skulle också kunna bli indraget i operationer som inte gynnar den 

svenska situationen. Edström et.al. menar i en artikel från 2016 att samarbetet kan förstås som 

ett sätt att undvika en debatt om ett svenskt medlemskap i Nato. Skillnaderna i svensk och 

finsk försvarsdoktrin kan vara så stora att samarbetet skapar fler problem än det löser.212 I sin 

artikel från 2016 konstaterar Salonius-Pasternak och Neretnieks att koalitionskrigföring är 

svårt och att det både är en fråga om på vilka grunder båda länderna kan tänka sig att gå i krig 

och på vilka premisser båda länderna är beredda att sluta fred. Finland har sitt minne och sin 

erfarenhet av krig i närtid.213 Ett avtal mellan länderna måste därför vara mycket tydligt och 

innehålla bindande delar för att ett förtroende ska kunna byggas upp.  

 

För att det säkerhetsstrategiska samarbetet mellan Finland och Sverige ska kunna fördjupas 

och få önskad effekt, att vara stabiliserande och krigsavhållande, krävs inledningsvis att den 

interna trovärdigheten stärks. Detta kräver ur ett svenskt perspektiv att det från svensk sida är 

tydligt vad vi vill uppnå med samarbetet och vilka risker och uppoffringar vi är beredda att 

göra och att dessa formaliseras i avtal med Finland, helst i form av en formell allians. Det 

förtroendet saknas idag och det måste byggas från den politiska nivån. Först därefter kan 

extern trovärdighet och önskad tröskeleffekt uppnås.  

”However, for deeper cooperation to have positive long-term 

consequences, both sides must work on the most important enabler of 

deeper cooperation: trust, in both the political and military spheres. The 

sharing of operational national defence duties, plans and true operative 

capabilities requires a level of trust that currently does not exist.”214 

Enligt Charly Salonius-Pasternak citat ovan från 2014 saknas i Finland det förtroende som 

skulle göra försvarssamarbetet till en realistisk del av en försvarslösning för Finland. Efter 

dessa uttalanden har både Sverige och Finland fortsatt att utveckla samarbetet och det MoU 

som undertecknades 2018 innehåller fortsatta regleringar för att fördjupa och stärka 

samarbetet men det som fortfarande saknas är bindande avtal med garantier för gemensamt 

försvar i händelse av krig. 

                                                 
212 Håkan Edström, Carin Ellström, Marcus Mohlin och Anders Oltorp, ”Militärstrategiskt samarbete – Finland lösningen ... eller 

problemet?”, 121. 
213 Salonius-Pasternak och Neretnieks, ”Svensk-finskt militärt samarbete: Vad talar vi om?” 
214 Charly Salonius-Pasternak, ”FIIA BRIEFING PAPER 163: Deeper Defence Cooperation: Finland and Sweden Together Again?” 

(Utrikespolitiska Institutet, 03 december 2014), 6, https://www.fiia.fi/sv/publikation/deeper-defence-cooperation. 
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”The defence cooperation covers peace, crisis and war. No predetermined 

limits will be set on deepening the bilateral defence cooperation. This 

MoU does not contain mutual defence obligations. Execution of bilateral 

military action and operations is subject to separate national 

decisions.”215  

 

Både Sverige och Finland har som en viktig del i sina säkerhetsstrategier en transatlantisk 

länk till USA. Finland som saknar egen försvarsindustri valde amerikanska stridsflygplan 

efter att ha haft svenska flygplan under lång tid. Att de bägge länderna lägger stor vikt vid att 

ha långtgående samarbete med USA om försvarsfrågor gynnar inte förtroendet mellan 

länderna utan väcker snarare frågan om vem det faktiskt är som man litar på. Det hänger 

sannolikt ihop med det faktum att Sverige har satt stor vikt vid att uppfattas som en pålitlig 

partner på den internationella arenan medan lika stor vikt har inte lagts vid att vara en pålitlig 

aktör i sitt närområde där man ur finskt perspektiv snararare uppfattas som en ”konsument av 

säkerhet”.216Ur ett svenskt perspektiv kan den finska pragmatiska inställningen till Nato vara 

besvärande. De båda länderna förefaller överväga hur stor tilltro man kan sätta till varandra 

och hur beroende man kan låta sig bli av partnern. Slutsatsen av detta är att även om ett avtal 

skulle komma på plats kommer det ur bägge ländernas perspektiv finnas anledning att bygga 

upp ett förtroende på alla nivåer, i synnerhet den politiska.  

 

Det är vår uppfattning att samarbetet kräver ett juridiskt bindande avtal som omfattar 

gemensamma försvarsförpliktelser för att skapa det förtroende mellan länderna som skulle 

kunna påverka den säkerhetsstrategiska situationen i närområdet. Vi är övertygade om att 

både Sverige och Finland har mycket att vinna på ett avtal med förpliktelser och att ett sådant 

avtal skulle kunna accepteras i svensk politik där ett Nato-medlemskap är omöjligt.  

 

                                                 
215 ”Memorandum of understanding on defence cooperation”, 3, åtkomstdatum 30 april 2019, 

https://www.regeringen.se/49fcef/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/mouer/mou-finnish-swedish-defence-
cooperation-20180625-signerad.pdf. 
216 Charly Salonius-Pasternak, ”Will Sweden Become a Net Consumer of Security – or Will Svea Wake up and Seek to Assume Its 

Traditional Role as a Stabilizing Power in the Baltic Sea?”, 2013, 2. 
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7 Förslag på fortsatt forskning 
Då vår undersökning i den här uppsatsen klarlägger att det finns skillnader på den politiska 

nivån mellan Sverige och Finland och att slutsatsen är att det här kan få konsekvenser på 

pågående samarbete så föreslår vi en fördjupande forskning neråt i den hierarkiska strategiska 

modellen, exempelvis hur Finland och Sverige under perioden har valt att utnyttja sina 

stridskrafter. Här kan man analysera militärstrategiska doktriner eller någon av de 

underliggande nivåerna som operativ eller taktisk nivå.  

 

Vidare vore det intressant att bygga vidare på om samarbetet på den politiska nivån kan 

påverka de lägre nivåerna och i så fall hur? Är det liknande beröringspunkter på de lägre 

nivåerna? Och hur påverkar de säkerhetsstrategiska meningsskiljaktigheterna den militär 

strategiska, operativa samt taktisk nivån? 

 

Det vore även intressant att följa upp den svenska och finska inriktningen från 2019 och fram 

emot 2025. Kommer de högt satta målen att mötas av tillräckliga medel? Eller är det återigen 

bara ord från politikerna? Kommer Sverige bli ett land att lita på inom säkerhetspolitiken? 

 

Ett ämne som vi tycker kan vara värt att forska vidare på och som vi bara har berört i periferin 

i den här undersökningen är den svenska försvarsindustrins påverkan på den svenska 

säkerhetspolitiken. Och/eller bakgrunden till varför de svenska politikerna väljer att köpa in 

försvarsmateriel från andra länder, exempelvis USA, trots att Sverige har en egen 

försvarsindustri. 

 

Under analysen av skillnader mellan de båda ländernas säkerhetsstrategier och dess 

utveckling under den studerade perioden har en fråga väckts kring om de kan förstås på ett 

bättre sätt genom att använda ett eller flera av de klassiska teorierna kring internationella 

relationer. Ett uppslag till fortsatt forskning kunde vara att jämföra ländernas 

säkerhetsstrategier i ett realistiskt perspektiv och i ett liberalistiskt perspektiv. Vi har en 

föraning om att detta skulle göra att skillnaderna kan förstås på ytterligare ett sätt. 
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