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Sammanfattning 

Kalla krigets slut kom att innebära en ökad andel militära försvarsomställningar. Ända 

sedan dess har det rått delade meningar i forskarvärlden angående hur militära 

försvarsomställningar ska förklaras; Farrell och Terriff är några av de forskare som försökt 

förklara dessa genom att skapa en teoretisk förklaringsmodell. Den teoretiska 

förklaringsmodellen utgår ifrån tre förklarande kategorier: teknologibaserade, politiska-

strategiska och kulturbaserade. För att uppfylla syftet med denna uppsats genomfördes en 

teoriprövning med Farrell och Terriffs teoretiska förklaringsmodell som utgångspunkt för 

att testa om den kunde förklara den svenska försvarsomställningen. För att kunna genomföra 

teoriprövningen genomfördes en motivanalys av proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk 

inriktning – Sveriges försvar 2016-2020. Utifrån det analyserade materialet drogs slutsatsen 

att den teoretiska förklaringsmodellen kunde förklara den svenska försvarsomställningen, 

främst genom politiska-strategiska orsaker, men att den behöver utvecklas ytterligare för att 

på ett mer strukturerat och omfattande sätt kunna förklara försvarsomställningar. 

 
Nyckelord: militär försvarsomställning, proposition 2014/15:109, Theo Farrell och Terry 

Terriff  
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1.Inledning  
 
1.1 Introduktion och problemformulering 

I en intervju som Svenska Dagbladet genomförde i december 2012 med den dåvarande 

överbefälhavaren, Sverker Göransson, framkom det att det svenska försvaret enbart skulle 

kunna motstå ett militärt angrepp i en vecka på egen hand (Holmström 2012). Detta 

uttalande var enligt Malena Britz och Jacob Westberg (2015, 424) startskottet för debatten 

angående den nationella försvarsförmågan i Sverige. Sedan detta uttalandet gjordes har 

debatten kring Sveriges nationella försvarsförmåga ökat, särskilt i anknytning till den ryska 

annekteringen av Krim och deras förmodade undervattenskränkningar av det svenska 

territoriet (Britz, Westberg 2015, 423). I nära anknytning till denna händelse lade Sveriges 

regering fram proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-

2020 som kom att innebära en rad omställningar inom den svenska försvars- och 

säkerhetspolitiken. Detta blev synligt dels genom att totalförsvaret och värnplikten kom att 

återinföras samt de förändringar som skedde inom det militära och civila försvarets mål 

(prop. 2014/15:109, 51-52, 87). Detta skulle enligt Theo Farrell och Terry Terriff (2002, 5) 

definieras som en militär försvarsomställning i enlighet med deras definition av militära 

försvarsomställningar ”change in the goals, actual strategies, and/or structure of a military 

organization”.  

 

Enligt Farrell och Terriff (2002, 3) har antalet större militära försvarsomställningar ökat 

markant under 2000-talet med grund i de stora förändringar som kalla krigets slut kom att 

innebära. De förändringar som Farrell och Terriff syftar på är den förändrade synen på 

militärens plats i ett efterkrigssamhälle. Efter krigets slut minskade behovet av 

militärstrategisk planering, ekonomiska tillgångar som tidigare tillfallit den militära 

organisationen omplacerades till andra delar av samhällets funktioner och de teknologiska 

framgångarna som ständigt utvecklades kom att förändra sättet militära operationer kunde 

utföras på. Alla dessa förändringar ledde till det ökade antalet militära 

försvarsomställningen då staterna behövde anpassa sig till den nya kontexten och behålla 

förmågan att upprätthålla den nationella säkerheten (Farrell och Terriff 2002, 3).  

 

Både Farrell, Terriff (2002, 3) och Magnus Petersson (2015, 218) problematiserar det 

faktum att det råder delade meningar inom forskarvärlden angående hur dessa 

försvarsomställningar ska förklaras. Enligt Farrell och Terriff (2002, 265) är det vedertaget 

att dessa försvarsomställningar sker, men varför och vad som kan förklara dem är inte lika 

uppenbart. Tidigare studier har enligt Farrell och Terriff (2002, 266) ofta utgått ifrån enbart 
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en teori i syfte att förklara dessa försvarsomställningar; det har dels funnits ambitioner att 

förklara utifrån neorealistiska och organisationsteoretiska utgångspunkter. Dock har dessa 

teoretiska utgångspunkter, på egen hand, kritiserats och ansetts bristfälliga i sina försök att 

förklara försvarsomställningarna (Farrell och Terriff 2002, 266, 271-275). På grund av detta 

ämnade därför Farrell och Terriff i sin bok The Sourses of Military Change – Culture, 

Politics, Technology skapa en rad teoretiska kategorier som på ett mer omfattande sätt skulle 

kunna förklara de militära försvarsomställningarna. Detta resulterade i en kulturbaserad, en 

politisk-strategisk och en teknologibaserad kategori (Farrell och Terriff 2002, 3, 6).  

 

Trots deras försök att skapa en mer omfattande teoretisk modell för att försöka förklara de 

militära försvarsomställningarna ansåg de att ytterligare studier skulle behövas för att uppnå 

detta (Farrell och Terriff 2002, 275-276). Magnus Petersson (2011, 706) var en av de 

forskare som ämnade utveckla Farrell och Terriffs resonemang genom att lägga till två 

faktorer, materiella och immateriella, som skulle möjliggöra ett mer strukturerat analyssätt. 

Det är kombinationen av dessa två resonemang som kommer användas i denna 

teoriprövande uppsats.  

 

Även Kjell Engelbrekt för ett viktigt resonemang kring försvars- och säkerhetspolitiska 

beslut som styrker relevansen i att studera varför militära försvarsomställningar sker och 

således relevansen med att utveckla en mer omfattande teori. Han menar att försvars- och 

säkerhetspolitiken förs på en ”mellannivå” vilket betyder att politiken sker mitt emellan den 

nationella och globala nivån (Engelbrekt 2015, 32). Enligt Engelbrekt (2015, 30-32) betyder 

detta att de beslut som fattas av den enskilda staten också påverkar den internationella 

arenan. Detta medför att de militära försvarsomställningar som sker i anknytning till dessa 

beslut kan komma att få konsekvenser långt utanför den enskilda staten.  

 

Med grund den delade meningen som råder angående hur försvarsomställningar ska 

förklaras och att dagens försvarsomställningar kan få konsekvenser långt utanför den 

enskilda staten är det således relevant att testa huruvida den ovannämnda teoretiska 

förklaringsmodellen kan förklara denna militära försvarsomställning. Detta för att kunna 

bidra till utvecklingen av ett mer omfattande sätt att förklara dessa militära 

försvarsomställningar.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att testa huruvida den teoretiska förklaringsmodellen om 

Military change kan förklara den svenska försvarsomställningen som skedde i anknytning 

till den försvarspolitiska inriktningen 2016-2020. För att utföra denna teoriprövning 

kommer en motivanalys av prop. 2014/15:109 genomföras för att undersöka vilka 

motiveringar som låg till grund för förslagen och huruvida dessa kan förklaras med hjälp av 

teorin. För att uppnå syftet med denna uppsats kommer följande frågor ligga till grund: 

• Vilka olika teoretiska faktorer kan användas för att förklara militära 

försvarsomställningar?  

• På vilket sätt motiveras förslagen till den försvarspolitiska inriktningen 2016-2020?  

• Kan förklaringsmodellen om Military change förklara den svenska militära 

försvarsomställningen? Vilken/vilka av kategorierna förklarar den bäst? 

 
1.3 Användning av begreppen motiv och motiveringar  

Genom denna uppsats kommer begreppen motiv och motiveringar nämnas frekvent, därmed 

kommer en kort beskrivning av dessa begrepp för att förtydliga vad som menas med dem 

inom ramen för denna uppsats. Motiv kommer att användas som en benämning på de 

förklarande faktorerna (teknologibaserade, politiska-strategiska och kulturbaserade) som 

kan föreligga och motiveringar kommer användas för att beskriva hur den svenska 

regeringen resonerar och motiverar förslagen till förändring. För att förtydliga detta, det är 

motiveringarna som kommer eftersökas i motivanalysen för att utskilja huruvida ett visst 

motiv föreligger.  

 

1.4 Avgränsningar 

Inom ramen för denna uppsats är teorin det centrala. Sverige, med proposition 2014/15:109, 

är enbart ett fall av militär försvarsomställning som kommer användas för att testa huruvida 

den teoretiska förklaringsmodellen om Military change kan användas för att förklara den. 

Ytterligare en avgränsning som gjorts i anknytning till denna uppsats är att enbart studera 

vilka motiveringar som angivits till de olika förslagen i propositionen. Detta kommer 

innebära att jag, inom ramen för denna uppsats, enbart kan analysera det som står skrivet i 

propositionen och därmed inte kommer kunna dra några slutsatser om bakomliggande motiv 

till denna försvarsomställning. Det kommer även nämnas att den teoretiska 

förklaringsmodellen är influerad av olika teoretiska utgångspunkter. Dessa kommer dock 

inte vara en del av analysen då denna uppsats inte ämnar förklara den militära 
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försvarsomställningen utifrån de olika teoretiska utgångspunkterna utan enbart testa 

huruvida den teoretiska förklaringsmodellen kan förklara försvarsomställningen.  

 

1.5 Disposition  

Efter det inledande kapitlet kommer uppsatsen delas in i ytterligare 4 kapitel. Det teoretiska 

kapitlet i denna uppsats, kapitel 2, består av tidigare forskning, Farrell och Terriffs teoretiska 

förklaringsmodell om Military change och avslutas med ett avsnitt där den teoretiska 

förklaringsmodellen operationaliseras för att kunna nyttjas vid motivanalysen. Följande 

kapitel, kapitel 3, behandlar uppsatsens metod. Kapitlet kommer inledas med en 

presentation av kvalitativ fallstudie, vilket är den valda studiedesignen för uppsatsen. 

Därefter kommer ett avsnitt som berör motivanalysens tillvägagångssätt och en förklaring 

av hur operationaliseringen (avsnitt 2.2.1.) genomfördes. Det avslutande avsnittet i detta 

kapitel kommer redovisa materialet för den empiriska delen av uppsatsen samt diskutera 

studiens validitet och pålitlighet. Kapitel 4 kommer utgöra den empiriska delen i denna 

uppsats. Detta kapitel inleds med ett avsnitt som återger hur den svenska försvars- och 

säkerhetspolitiken har förändrats sedan kalla krigets slut. Därefter kommer resultatet av 

motivanalysen redovisas. I det avslutande avsnittet i kapitel 4 kommer en analys och 

sammanfattning av resultatet göras. Det avslutande kapitlet, kapitel 5, kommer innehålla en 

avslutande diskussion och de slutsatser som har dragits inom ramen för denna uppsats.  

 

2.Teori 
Denna del av uppsatsen är uppdelad i tre avsnitt. Den inleds med ett avsnitt där tidigare 

forskning kommer presenteras för att ge en bild av hur tidigare forskning som ämnar 

förklara militära försvarsomställningar har genomförts och vad dessa kommit fram till. 

Därefter följer ett avsnitt där den teoretiska förklaringsmodellen som är aktuell för denna 

uppsats presenteras och förklaras. Kapitlet kommer avslutas med att den teoretiska 

förklaringsmodellen operationaliseras för att möjliggöra motivanalysen.  

 

2.1 Tidigare forskning  

Som nämnt i den inledande delen av uppsatsen råder det delade meningar om hur militära 

försvarsomställningar ska förklaras. Detta har resulterat i en rad olika studier inom området 

med olika utgångspunkter. I följande del av uppsatsen kommer några av de tidigare 

forskningar som gjorts inom detta område presenteras för att ge en överblick över hur 

militära försvarsomställningar skulle kunna förklaras.  
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Magnus Petersson (2015, 218) var en av de forskare som problematiserade det faktum att 

det råder en delad mening i forskningsvärlden angående hur försvarsomställningar ska 

förklaras. Det var även Petersson (2011, 706) som kompletterade Farrell och Terriffs 

förklarande kategorier med immateriella och materiella orsaker. Kombinationen av dessa 

kom Petersson att använda i sin studie Försvarstransformeringen efter det kalla krigets slut: 

klassificering, förklaring och karakteristik från 2015. Syftet med studien var trefaldigt, 

Petersson (2015, 227) ville klassificera, förklara och karaktärisera den svenska 

försvarsreformeringsprocessen. De tre försvarsreformerna som behandlades i studien var: 

övergången från neutralitetspolitik till solidaritetspolitik, territorialförsvar till 

expeditionskårsförsvar och värnpliktsförsvar till insatsförsvar (Petersson 2015, 227). 

Omställningen till solidaritetspolitik skedde enligt Petersson på grund av immateriella 

faktorer såsom kultur, identitet och ideologi vilket således gjorde att denna omställning 

kunde förklaras utifrån att det skett en tyngdpunktsförskjutning i det kulturbaserade tänket 

efter kalla krigets slut (Petersson 2015, 221). Den andra omställningen som studerades, 

omställningen till expeditionsåkarförsvar, skulle enligt Petersson förklaras utifrån politiska-

strategiska orsaker. Detta eftersom att den existentiella hotbilden som fanns gentemot 

Sverige under kalla kriget försvann när kriget tog slut och Sovjetunionen föll. 

Invasionshotet ersattes av andra typer av hot, således kunde denna omställning förklaras av 

de politiska-strategiska orsakerna då det yttre hotet hade förändrats (Petersson 2015, 221). 

Den sista omställningen var värnpliktsförsvar till insatsförsvar. Denna omställning vill 

Petersson förklara med hjälp av teknologibaserade orsaker då denna omställning enligt 

honom till stor del berodde på förändringar inom materiella faktorer såsom teknik och 

ekonomi (Petersson 2015, 222-223).  

 

Ytterligare en forskare som studerat försvarsomställningar är M. Taylor Fravel i artikeln 

Shifts in Warfare and Party Unity: Explaining China’s Change in Military Strategy från 

2017/18. Enligt Fravel (2017/18, 43) är det en stor del av den existerande litteraturen inom 

detta problemområde som riktar in sig på att förklara försvarsomställningar utifrån externa 

faktorer med neorealistisk utgångspunkt. Dock anser Fravel att detta inte kan ge en 

heltäckande bild av varför och när dessa försvarsomställningar sker, för att undersöka detta 

måste ytterligare utgångspunkter appliceras på problemområdet (Fravel 2017/18, 43).   

 

Fravels studie ämnade förklara när, varför och hur Kina genomförde förändringar inom den 

militära strategin (Fravel 2017/18, 37). För att undersöka detta ägnade sig Fravel åt att 
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undersöka motiveringar till strategiomställningarna där han utgick ifrån två olika 

utgångspunkter (Fravel 2017/18, 38). Dels utgick han ifrån externa orsaker till militär 

försvarsomställning. Fravel utgick ifrån att dessa fyra externa orsaker skulle kunna motivera 

militära försvarsomställningar: direkta eller stundande hot mot statens säkerhet, förändring 

i potentiella motståndares strategier, uppkomsten av nya mål för den militära organisationen 

med grund i förändringar inom de politiska målen, sist nämndes de teknologiska 

innovationernas förmåga att påverka krigföringen (Fravel 2017/18, 42).  Dock anser Fravel 

att dessa externa faktorer inte är tillräckliga för att förklara förändringarna i sin helhet, 

särskilt inte varför de inträffar. Fravel (2017/18, 43) argumenterar att en förändrad 

krigföring inom det internationella systemet inte ska negligeras som en förklarande faktor 

för militära försvarsomställningar då han hävdar att detta i allra högsta grad kan vara 

incitament nog för att en stat ska ändra sin militära strategi. 

 

Inom den andra utgångspunkten kretsar en stor del av diskussionerna kring huruvida civila 

interventioner behövs för att det ska ske förändringar inom den militära organisationen eller 

om det enbart krävs en vilja inom den militär ledning för att förändringen ska ske (Fravel 

2017/18, 44).  Svaret på diskussionen, enligt Fravel, är att det beror på den befintliga 

strukturen inom den civil-militära relationen och huruvida den stärker militära ledare eller 

inte. Med detta menar Fravel att i de länder där militären är nära anknuten till 

partitillhörighet kan det styrande partiet delegera ansvar till militären utan att oroa sig för 

att militären inför strategiska förändringar som är i konflikt med partiets åsikter. Med detta 

menar Fravel att partienighet är viktigt för att dessa militära omställningar ska kunna ske. 

Utifrån dessa antaganden kom Fravel fram till att Kinas militärstrategiska omställning 

inträffar med största sannolikhet i anknytning till att det sker signifikanta förändringar i 

krigföringen på den internationella arenan och att det råder partienighet i Kinas 

Kommunistiska Parti (Fravel 2017/18, 39, 44).  

 

Med denna tidigare forskning vill jag dels påvisa att det råder delade meningar om hur 

försvarsomställningar ska förklaras och att det görs med olika infallsvinklar. Jag vill även 

exemplifiera hur den teoretiska förklaringsmodell jag valt att testa har använts tidigare. 

Båda dessa forskare har identifierat brister när det kommer till att kunna förklara 

försvarsomställningar och har således genomfört studier där olika teoretiska faktorer har 

använts för att försöka förklara dessa försvarsomställningar. Det studierna har gemensamt 

är att de tar hänsyn till att det både kan finnas interna och externa faktorer som kan driva 

militära försvarsomställningar till att utvecklas. Utifrån deras resultat gör jag antagandet att 
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det kommer finnas både interna och externa faktorer som kan påverkar huruvida en militär 

försvarsomställning kan inträffa eller inte.  

 
2.2 Teoretisk förklaringsmodell om Military change 

Enligt Farrell och Terriff (2002, 4) är större militära försvarsomställningar ovanliga; 

försvaret föredrar att hålla sig till välbeprövade strategier och strukturer och enbart 

genomföra förändringar om absolut nödvändigt. Detta betyder dock inte att de inte 

förekommer (Farrell och Terriff 2002, 4). Vidare påpekar Farrell och Terriff (2002, 4) att 

det råder diskussioner om hur militära, framförallt stora, försvarsomställningar ska 

definieras. Diskussionerna kring definitionen kretsar till stor del kring vad det egentligen är 

som ska förklaras i anknytning till försvarsomställningarna. På grund av de delade meningar 

som råder i denna diskussion påpekar Farrell och Terriff (2002, 5) därför vikten av att 

bredda definitionen av stora militära försvarsomställningar. Definitionen de kom fram till 

var ”change in the goals, actual strategies, and/or structure of a military organization” 

(Farrell och Terriff 2002, 5). Det som undantas från denna definition är således mindre 

militära försvarsomställningar då dessa inte anses bära lika stor vikt som de stora militära 

försvarsomställningarna. Anledningen till detta är för att de inte anses ha lika stor inverkan 

på militärens strategiska mål och strukturer, men även för att de inte anses påverkar den 

internationella säkerheten i tillräckligt stor utsträckning (Farrell och Terriff 2002, 6). Det är 

den här definitionen som uppsatsen kommer utgå ifrån.  

 

Som tidigare nämnt finns det tre stycken kategorier som anses kunna förklara stora militära 

försvarsomställningar: kulturbaserade, politiska-strategiska och teknologibaserade 

förklaringar (Farrell och Terriff 2002, 7-13). Anledningen till att de kulturbaserade 

förklaringarna tas upp i det här sammanhanget är för att de kulturella normerna omger de 

aktörer som är ansvariga för att fatta dessa beslut. De kulturella normerna definierar vad 

som anses vara lämpligt och effektivt i relation till de beslut som ska fattas. Med grund i 

detta anses därför de kulturella normerna kunna definiera syfte och skapa möjlighet för 

militära försvarsomställningar att ske (Farrell och Terriff 2002, 7). Detta betyder alltså att 

de kulturella normer, vårt sätt att uppfatta och se på saker, som finns i en stat eller i de 

organisationer som en stat samarbetar med kan påverka de beslut som fattas i en annan stat 

vilket i sin tur kan leda till militära försvarsomställningar. Detta skulle tillexempel kunna 

innebära att en försvarsomställning inträffar på grund av att svenska folkets syn på/känsla 

av säkerhet och hot har förändrats.  
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Den andra kategorin är politiska-strategiska förklaringar, vilket även utgör de mest 

uppenbara orsakerna till förändring enligt Farrell och Terriff (2002, 10). Denna del av teorin 

hävdar att förändringen sker på grund av förändrat hot mot den nationella säkerheten, det 

vill säga externa faktorer. Inom denna kategori är strategi och politik nära sammankopplade. 

Det är både en förändrad situation som kan skapa press på de befintliga strategierna vilket i 

sin tur anses leda till politiska processer som orsakar den militära försvarsomställningen. 

De politiska omständigheterna kan även anses skapa förutsättningar för att förändra de 

befintliga strategierna och därmed orsaka militära försvarsomställningar (Farrell och Terriff 

2002, 10-11). Förändringen kan alltså ske från båda hållen, antingen med förändringar inom 

politiken eller tidigare strategier som den drivande faktorn.  

 

Sista kategorin av orsaker som anses förklara militära försvarsomställningar är 

teknologibaserad. Inom denna del av teorin anses teknologiska uppfinningar kunna förändra 

den potentiella krigföringens karaktär. Detta skapar då incitament för militära 

försvarsomställningar för att militären ska kunna anpassa sig till det potentiellt nya hot som 

den teknologiska innovationen skulle kunna orsaka. På grund av detta ses teknologibaserade 

orsaker som potentiella förklaringar till militära försvarsomställningar, trots att det råder 

delade meningar om betydelsen av denna del av teorin (Farrell och Terriff 2002, 13).  I och 

med att förändringar av dessa faktorer kan förklara varför militära försvarsomställningar 

sker är det därför också vedertaget att dessa faktorer är föränderliga i sig vilket innebär att 

innebörden av dessa faktorer kan förändras. 

 

Dessa ovannämnda faktorer som orsakar förändring har sina ursprung i olika teoretiska 

utgångspunkter. De härstammar till stor del från neorealismens, organisationsteoretiska och 

kulturalismteoretiska resonemang. Anledningen till att dessa olika teorier har slagits 

samman till dessa teoretiska kategorier är med syfte att på ett mer omfattande sätt kunna 

förklara militära försvarsomställningar, vilket är något Farrell och Terriff anser vara viktigt 

för att förstå dessa skeenden på ett mer omfattande sätt (2002, 273-276).  Eftersom dessa 

förklarande kategorier enbart är influerade av de ovannämnda teorierna kommer ingen 

större vikt läggas vid dessa. Detta eftersom att syftet med denna uppsats är att testa huruvida 

de teoretiska kategorierna kan förklara den svenska försvarsomställningen, inte de enskilda 

teoretiska utgångspunkterna.  

 

Som tidigare nämnt är Magnus Petersson en av de forskare som nyttjat dessa kategorier, 

däribland i sin artikel Defense Transformation and Legitimacy in Scandinavia after the Cold 



 

 9 

War: Theoretical and Practical implications från 2011. I denna artikel har han skapat en 

förklaringsmodell utifrån Farrell och Terriffs kategorier av orsaker som nämndes ovan. 

Utöver att han skapat en förklaringsmodell har Petersson även utökat det befintliga 

resonemanget med ytterligare faktorer som ska hjälpa till att förklara dessa militära 

försvarsomställningar. Enligt Petersson (2011, 706) behövde denna modell kompletteras för 

att skapa ett mer strukturerat sätt att nyttja den på. De tidigare nämnda kategorierna, 

kulturbaserade, politiska-strategiska och teknologibaserade, skulle därför placeras in på en 

skala där materiella och immateriella orsaker skulle användas för att analysera det aktuella 

beslutet för att sedan kunna placera in det i en förklaringskategori. I samband med detta 

tillägg påpekade Petersson även vikten av att inse att dessa förklarande kategorier inte 

nödvändigtvis behöver nämnas uteslutande av varandra. Detta betyder att förklaringar kan 

innehålla motiveringar från samtliga kategorier. Petersson anser därför att dessa inte 

nödvändigtvis behöver utesluta varandra, utan kan snarare agera som inkluderande 

gentemot varandra (Petersson 2011, 706). I Figur 1, här nedan, finner ni en illustration över 

hur Petersson skapade förklaringsmodellen.  

  

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Förklaring av försvarsomställningar (Petersson 2011, 706). 

 

Den materiella delen ligger, som visas i figuren ovan, längst ute på den vänstra sidan vid 

den teknologibaserade kategorin. Med dessa materiella faktorer menar Petersson (2011, 

706) att fysiska, teknologiska och ekonomiska faktorer räknas in. Detta till skillnad från den 

högra sidan där de immateriella faktorerna ligger tillsammans med den kulturbaserade 

kategorin. Dessa immateriella faktorer inkluderar argument som är baserade på identitet, 

kultur och normer (Petersson 2011, 706). I denna uppsats kommer bara de tre kategorierna 

från Farrell och Terriff finnas med som förklarande faktorer. De materiella och immateriella 

orsakerna kommer däremot bidra till att operationalisera teorin och skapa de 

motivimplikationer som ska användas i teoriprövningen. Operationaliseringen återfinns i 

Tabell 1 här nedan; hur den ska användas kommer förklaras mer djupgående i avsnitt 3.2.2 

i metodkapitlet.  

 
Teknologibaserade       Politiska-strategiska  Kulturbaserade 
 
 
 
 
 
Materiella orsaker    Immateriella orsaker
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2.2.1 Tillämpning av teorin  

Förklarande faktorer (Motiv) Motivimplikationer  
Teknologibaserade 
  

- Motiveringar som indikerar en 
ökande försvarsbudget 

- Motiveringar som indikerar 
teknologiska hot  

- Motiveringar som indikerar hot mot 
informationssäkerhet  

 
Politiska-strategiska  
 

- Motiveringar som indikerar 
förändrade externa hot mot den 
nationella säkerheten  

- Motiveringar som tyder på behov av 
strategiförändring 

- Motiveringar som indikerar behov av 
ökad operativ förmåga 
 

Kulturbaserade  - Motiveringar som indikerar att 
samarbeten och/eller allianser driver 
förändringen  

- Motiveringar som indikerar att 
legitimitet/identitet har förändrats  

- Motiveringar som indikerar 
påverkanskampanjer utifrån 

- Motiveringar som syftar på 
upprätthållande av samhällets 
funktioner/statens egenintressen 
oavsett läge 

 
Tabell 1. Analysverktyg – operationalisering av teorin  

 

För att uppnå syftet med denna uppsats kommer den ha en teoriprövande ansats med grund 

i de teoretiska resonemangen som presenterades i avsnittet här ovan. Den teoriprövande 

ansatsen innebär att jag kommer använda teorin som operationaliserades i Tabell 1 för att 

testa om den kan förklara det valda fallet, Sverige, som presenteras i avsnitt 3.1.1. 

Operationaliseringen som presenteras i Tabell 1 har jag skapat utifrån de teoretiska 

resonemangen som Farrell, Terriff och Petersson förde i sina studier; det är denna 

operationalisering och modell som kommer användas i den kommande motivanalysen.  

 

Anledningen att denna teori blir aktuell i relation till denna uppsats är för att den syftar till 

att förstå och förklara stora militära försvarsomställningar (Farrell och Terriff 2002, 4). 

Baserat på den tidigare nämnda definitionen av stora militära försvarsomställningar 

kommer den svenska försvarsomställningen därför vara ett relevant fall att genomföra 

teoriprövningen på.  
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3.Metod 
I följande kapitel kommer det metodologiska tillvägagångssättet för denna uppsats 

redovisas. Det inledande avsnittet kommer förklara den valda studiedesignen för uppsatsen. 

Därefter kommer den valda metoden, motivanalys, presenteras och förklaras.  Vidare 

kommer den ovannämnda teoretiska operationaliseringen presenteras för att förtydliga hur 

den valda teorin tillämpades inom ramen för denna uppsats. Slutligen kommer uppsatsens 

empiriska material och studiens pålitlighet samt validitet diskuteras.  

 

3.1 Studiedesign – kvalitativ fallstudie  

För att uppnå syftet med uppsatsen kommer studiedesignen utgöras av en kvalitativ 

fallstudie. Denna typ av studiedesign lämpar sig för att undersöka specifika skeenden eller 

situationer med syfte att fördjupa förståelsen av den aktuella situationen eller skeendet. Den 

lämpar sig även för de studier som ämnar belysa och undersöka det samspel som kan tänkas 

finnas mellan olika faktorer och det specifika skeendet (Merriam 1994, 25). Med grund i 

detta anses den kvalitativa fallstudien vara lämplig studiedesign då denna uppsats ämnar 

förklara och fördjupa förståelsen för huruvida teorin om Military change kan förklara den 

svenska försvarsomställningen.  

 

Enligt Merriam (1994, 46) är en av de stora fördelarna med fallstudier att den på ett 

tillfredställande sätt kan studera komplexa skeenden där flertalet variabler kan vara av 

betydelse för att förstå och förklara det aktuella skeendet. Ytterligare en fördel med denna 

studiedesign är att den tenderar att ge en mer omfattande bild och vidga kunskaperna om 

det skeende som studeras (Merriam 1994, 46). Likväl som denna studiedesign har fördelar, 

medför den även begränsningar. En av de begränsningar som denna typ av studiedesign 

medför, som denna uppsats var tvungen att ta hänsyn till, är det faktum att denna typ av 

tillvägagångssätt kan leda till att felaktiga slutsatser dras av läsaren då det är lätt att 

faktorernas betydelse överdrivs eller överförenklas i uppsatsen (Merriam 1994, 47).   

 

3.1.1 Val av fall 

Syftet med denna uppsats är att testa huruvida teorin om Military change kan förklara den 

militär försvarsomställningen som skedde i Sverige. Enligt den teoretiska 

förklaringsmodellen som låg till grund för uppsatsen definierades stora militära 

försvarsomställningar som något som ska innebära antingen en förändring i målen, de 

faktiska strategierna och/eller strukturen av den militära organisationen (Farrell och Terriff 

2002, 5). Med grund i denna definition valdes Sverige som fall med proposition 
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2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020 som studieobjekt då 

det var denna proposition som presenterade förändringarna som kom att leda till den militära 

försvarsomställningen i Sverige.  

 

I den inledande problemformuleringen nämndes det att försvars- och säkerhetspolitiska 

beslut fattas på en ”mellannivå” och att de beslut som fattas kan komma att få konsekvenser 

utanför den enskilda staten. Sverige skulle även kunna ses som ett bra exempel på ett land 

som ingår i ett flertal samarbeten; vikten av samarbeten, både nationella och internationella, 

återkommer genom hela propositionen i allmänhet och inom den försvars- och 

säkerhetspolitiska delen i synnerhet (prop. 2014/15:109, 20-39). Det framkommer specifikt 

i den säkerhetspolitiska delen av propositionen att regeringen anser att säkerhet är något 

som ”byggs solidariskt tillsammans med andra och hot mot fred och säkerhet avvärjs i 

gemenskap” (prop. 2014/15:109, 20). Detta skulle kunna indikera att den militära 

försvarsomställningen som inträffade i Sverige potentiellt skulle kunna få konsekvenser 

utanför den enskilda staten, således blir fallet Sverige relevant att utföra teoriprövningen på.  

 

3.2 Motivanalys  

För att kunna genomföra studien och möjliggöra teoriprövningen valdes motivanalys som 

metod då den syftar till att undersöka vilka medvetna övervägande den aktuella aktören 

gjorde inför beslutet (Esaiasson et al. 2017, 302). Detta metodval lämpar sig väl i detta fall 

då motiveringarna kan indikera hur den svenska regeringen resonerade kring dessa 

förändringar. Dessa motiveringar kan därför utgöra en grund för att testa huruvida den 

teoretiska förklaringsmodellen om Military change kan förklara det valda fallet.  

 
Syftet var att analysera vilka motiveringar som låg till grund för förslagen, inte vilka motiv 

som utgjorde grunden. Enligt Esaiasson et al. (2017, 301) finns det en skillnad mellan motiv 

och motiveringar. Motiv beskriver Esaiasson et al. (2017, 301) som ”mentala processer 

inom en aktör” vilket medför en svårighet att avgöra huruvida motivet som anges är sant 

eller inte. Han menar därför att det närmaste sanningen en motivanalytiker kan komma är 

genom att analysera den uttryckta motivering som aktören i fråga ger till det aktuella 

beslutet (Esaiasson et al. 2017, 301). På grund av svårigheten som Esaiasson et al. (2017, 

301) presenterade kring att analysera motiv gjordes därför valet att analysera de uttryckta 

motiveringarna till förslagen.  Valet att enbart se till de motiveringar som angavs hade sina 

konsekvenser när det kom till resultat som motivanalysen kunde leda till. Genom att detta 

val gjordes kunde därför inte en exakt förklaring till beslutet ges eftersom de underliggande 
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motiven inte kunde tas i beaktan. Analysen kom snarare att påvisa hur aktörerna, i detta fall 

regeringen, rättfärdigade och motiverade de olika förslagen till förändring (Esaiasson et al. 

2017, 301-302). Eftersom detta var en teoriprövande uppsats ansågs inte detta vara ett 

problem då det var teorins förmåga att förklara förändringen som var det huvudsakliga, 

motivanalysen skulle enbart fungera som hjälpmedel för att kunna genomföra 

teoriprövningen.     

 

3.2.1 Val av aktör 

I och med att syftet med denna metod var att undersöka de medvetna överväganden som 

aktören gjorde i anknytning till de föreslagna förändringarna var det därför viktigt att först 

definiera vilken aktör som skulle analyseras. En aktör kan vara enskilda individer men det 

vanligaste är att aktören utgör någon form av kollektiv såsom en stat. Skulle det vara ett 

kollektiv som utgör aktören måste aktörens identitet specificeras ytterligare, vanligtvis är 

det den beslutsfattande delen inom kollektivet som kommer utgöra aktören (Esaiasson et al. 

2017, 302). Enligt Engelbrekt (2015, 32) är regeringen en av de instanser som bör utgöra 

den yttersta beslutsfattaren när det kommer till försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Det 

är regeringen som ska identifiera möjliga säkerhetsrisker och vilka åtgärder som måste 

vidtas för att lösa de eventuella säkerhetspolitiska problemen. Vidare är försvars- och 

säkerhetspolitik något som ofta bedrivs på en så kallad ”mellannivå”, den står mellan den 

globala och inrikespolitiska nivån. Detta medför att regeringen ansvarar för att ha den 

övergripande bilden av staten och de centrala myndigheterna; regeringen ansvarar även för 

att planera och genomföra de eventuella resursmobiliseringarna (Engelbrekt 2015, 32). Med 

stöd i detta valdes regeringen som aktör då det är regeringens försvarspolitiska inriktning 

som kom att redovisa de förändringar som ledde till den svenska försvarsomställningen.  

 

3.2.2 Operationalisering av teori - motiv och motivimplikationer 

Efter regeringen identifierats som aktör för denna analys blev nästa steg att fastställa vilka 

tänkbara motiv som skulle kunna föreligga i den valda propositionen; alltså vad som skulle 

kunna förklara förändringarna. Enligt Esaiasson et al. (2017, 302) och Hadenius et al. (1984, 

149-152) finns det en rad olika sätt att belägga motiv. För denna studie lämpade det sig bäst 

att skapa förhandsdefinierade motiv då uppsatsen hade en teoriprövande ansats. Detta 

innebar att de tre förklarande kategorierna från teorin kunde utgöra dessa 

förhandsdefinierade motiv. De förhandsdefinierade motiven kom alltså att bli 

teknologibaserade, politiska-strategiska och kulturbaserade motiv eftersom att syftet med 

uppsatsen var att testa huruvida dessa kategorier kunde förklara den svenska 
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försvarsomställningen. För att kunna undersöka huruvida dessa förhandsdefinierade motiv 

förelåg operationaliserades dessa kategorier genom att skapa motivimplikationer. Enligt 

Esaiasson et el. (2017, 305) är funktionen med dessa motivimplikationer att, utifrån de olika 

motiven (förklarande kategorierna), skapa faktorer som måste finnas med i (regeringens) 

motiveringarna för att ett visst motiv (förklarande kategori) ska anses föreligga (förklara 

försvarsomställningen). De motivimplikationer (motiveringarnas innehåll) som kom att 

användas skapades med stöd i Farrell, Terriffs och Peterssons teoretiska resonemang.  Dessa 

implikationer kom sedan att ligga till grund för motivanalysen för att identifiera de 

motiveringar som kunde indikera att ett visst motiv förelåg. Denna process kom att mynna 

ut i Tabell 1 för att förtydliga vad som eftersöktes vid motivanalysen.  

 

3.2.3 Urval  

Med Tabell 1 som analysverktyg genomfördes därefter motivanalysen av det empiriska 

materialet. Det motivanalysen gick ut på var att undersöka huruvida dessa 

motivimplikationer kunde återfinnas i de motiveringar som regeringen gav till de 

förändringar de föreslog. Ett val som gjordes här var att enbart studera de direkta 

motiveringarna som angavs. Detta eftersom att Esaiasson et al. (2017, 306) hävdar att det 

är dessa direkta motiveringar som kan avslöja vilka medvetna överväganden som gjordes. 

Detta val kom givetvis att få sina konsekvenser då detta enbart kunde belysa det som faktiskt 

skrevs i propositionen. Men eftersom syftet var att testa teorin med hjälp av denna 

proposition ansågs detta val vara rimligt.  

 

Efter att ha läst igenom propositionen en första gång framgick det att hela propositionen 

inte var relaterad den militära försvarsomställningen. Detta medförde att en grundlig 

motivanalys inte genomfördes på alla förslag som presenterades i propositionen. För att 

bestämma vilka förslag som skulle ingå i motivanalysen utgick jag ifrån Farrell och Terriffs 

definition av militära försvarsomställningar ”change in the goals, actual strategies, and/or 

structure of a military organization” (Farrell och Terriff 2002, 5). Utifrån denna definition 

valdes fyra områden av propositionen ut: Säkerhetspolitiken, Försvarspolitiken, Militärt 

försvar och Civilt försvar. 

 

3.2.4 Bedömning av motiveringar  

Efter att motivanalysen genomförts på det empiriska materialet skulle resultatet behandlas 

och tolkas. Det första steget var att värdera de motivindikatorer som hade identifierats i det 

empiriska materialet. Detta för att kunna ta ställning till huruvida de olika 
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motivindikatorerna verkligen kunde visa att ett visst motiv förelåg (Esaiasson et al. 2017, 

308). Enligt Esaiasson et al. (2017, 308) kunde denna bedömning göras med grund i 

antagandet att ju fler motiveringar som innehöll de på förhand definierade 

motivimplikationerna, desto större möjlighet var det att de på förhand definierade motiven 

hade funnits med i regeringens överväganden. För att avgöra vilka motiveringar som vägde 

tyngst, och därmed kunna avgöra vilket/vilka av de förhandsdefinierade motiv (förklarande 

kategorier) som förelåg utgick jag ifrån Esaiasson et al. (2017, 311) resonemang; de 

motiveringar som är frekvent återkommande kan antas vara högt rankade, och därmed 

utgöra motiveringar med stark förklaringskraft. Detta betyder alltså att de motiveringar som 

förekommer mest frekvent är de som bäst kan förklara varför den militära 

försvarsomställningen skett. Resultatet av detta presenterads i Figur 2.  

 

3.3 Material och källkritik 

Det material som i huvudsak låg till grund för den empiriska delen var proposition 

2014/15:109 Försvarspolitiska inriktningen – Sveriges försvar 2016-2020. Det var denna 

proposition som låg till grund för att testa den teoretiska förklaringsmodellen. Denna 

proposition har skrivits av den svenska regeringen med utgångspunkt i en rad olika 

utredningar som andra svenska myndigheter har genomfört. Till grund ligger bland annat 

Ds 2013:33 Vägval i en globaliserad värld, Ds 2014:20 Försvaret av Sverige – starkare 

försvar för en osäkrare tid. Även Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap och Kustbevakningen har bidragit med utredningar som använts som grund för 

denna proposition (prop. 2014/15:109, 6). Anledningen till valet av detta material var för 

att denna proposition innehåller de förändringar som kom att ligga till grund för den militära 

försvarsomställningen i Sverige. Ytterligare en viktig aspekt med detta material var att det 

även delgav de motiveringar som regeringen hade för att föreslå dessa förändringar. Därför 

ansågs detta material vara relevant att använda då uppsatsen hade som syfte att testa 

huruvida den tidigare nämnda förklaringsmodellen kunde förklara den svenska 

försvarsomställningen. I detta sammanhang blir det aktuellt att diskutera studiens validitet. 

Enligt Esaiassons et al. (2017, 58) används validitet för att avgöra ifall studien empiriskt 

undersöker det som teoretiskt påstås undersökas. Med grund i detta anser jag att denna 

studie har en god validitet då det empiriska materialets innehåll kan svara på det teorin 

ämnar förklara.  

 

Utöver den proposition jag använde som analysmaterial kommer ytterligare material 

användas för att ge en bakgrund till den svenska försvarsomställningen. Detta material har 
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bestått av proposition 2004/05:5 och 2008/09:140. Även en bok av Wilhelm Agrell och en 

vetenskapligt granskad artikel av Malena Britz och Jacob Westberg har använts. 

Propositionerna är offentliga dokument som har hämtats från den svenska regeringens 

hemsida. Dessa offentliga dokument har valts med grund i att de är regeringens presentation 

av de försvarspolitiska beslut som föreslås och fattas här i Sverige, vilket också gör att 

källorna anses trovärdiga. Wilhelm Agrells bok Det säkra landet? Svensk försvars- och 

säkerhetspolitik från ett kallt krig till ett annat från 2016 valdes som material till 

bakgrundinformationen eftersom den behandlar försvarsomställningarna som skedde efter 

kalla krigets slut vilket gör att den är en relevant källa för detta ämnesområde. Britz och 

Westbergs artikel Sveriges återtåg till närområdet från 2015 användes också till 

bakgrundsinformationen eftersom den behandlar de omställningar som skedde i anknytning 

till den Försvarspolitiska inriktningen – Sveriges försvar 2016-2020 vilket medför dess 

relevans för denna uppsats.  

 

Enligt Esaiasson et. al. (2017, 301) måste den som studerar materialet alltid vara medveten 

om att det kan finnas underliggande motiv som inte har delgivits. När det gäller offentliga 

dokument kan det tänkas att de blivit granskade och tillrättalagda för att vara sakliga och 

inte uttrycka alltför starka argument eller åsikter. Detta gör att det kan finnas information 

som går förlorad. Men eftersom teoriprövningen stod i centrum för uppsatsens syfte var 

detta mindre viktigt att ta hänsyn till då målet var att analysera huruvida teorin kunde 

förklara denna försvarsomställning. 

 

Avslutningsvis kommer studiens pålitlighet diskuteras. Enligt Alan Bryman (2011, 352) är 

det svårt att applicera reliabilitet på en kvalitativ studie eftersom sociala miljöer inte är 

konstanta; därmed är det svårt att diskutera en kvalitativ studies reliabilitet då det ofta 

handlar om komplexa skeenden. Eftersom denna studie ämnar testa huruvida en teori kan 

förklara ett komplext skeende såsom försvarsomställningar bör därför andra kategorier 

diskuteras i detta sammanhang. Bryman (2011, 354) anser att kvalitativa studier istället ska 

använda sig av pålitlighet då detta anses vara den kvalitativa studiens motsvarighet till 

reliabilitet. I detta sammanhang innebär pålitlighet att forskningsprocessens alla faser har 

fullständiga redogörelser för hur de har skapats (Bryman 2011, 355). Utifrån detta har jag 

dragit slutsatsen att pålitligheten i denna uppsats är relativt hög då jag efter bästa förmåga 

försökt motivera alla de väsentliga beslut som tagits samt beskriva mitt tillvägagångssätt i 

alla de olika stegen som tagits för att genomföra denna studie.  
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4.Empiri och analys  
Detta kapitel kommer inledas med en kortare bakgrundsbeskrivning av den 

försvarspolitiska utvecklingen i Sverige sedan kalla krigets slut. Detta för att ge en tydligare 

bild av hur det har sett ut och varför det valda fallet är intressant att studera. I avsnitt 4.2 

kommer motivanalysens resultat att presenteras. Detta innebär att motiveringarna till de 

olika förslagen kommer redovisas och knytas ann till kategorierna i den teoretiska 

förklaringsmodellen för att på så vis testa huruvida den teoretiska förklaringsmodellen kan 

förklara dem. Denna del av uppsatsen kommer sedermera avslutas med en sammanfattande 

analys där studiens resultat presenteras och diskuteras.  

 

4.1 Bakgrund – Sveriges försvars- och säkerhetspolitik genom åren  

Enligt Wilhelm Agrell (2016, 151) förändrade andra världskriget och kärnvapnens 

utveckling synen på krig. Det var i anknytning till detta som tanken om ett totalt krig kom. 

Det totala kriget skulle inte bara påverka den militära delen av landet utan även den civila 

delen av samhället. För att kunna möta detta potentiella totala krig var därför sättet att 

försvara ett land tvunget att förändras, ett totalförsvar var tvunget att införas. Denna typ av 

försvar hade syftet att vid ett eventuellt krig kunna mobilisera både militären och det civila 

samhället för att skydda samhället på alla nivåer. Detta försvar byggde på principen att det 

civila samhället skulle kunna underbygga de militära försvarsansträngningarna vid krig. 

Civilsamhället skulle alltså utgöra den materiella basen i försvaret genom att efter bästa 

förmåga upprätthålla de befintliga samhällsfunktionerna. Detta ansågs i sin tur kunna 

skydda och bibehålla försvarsförmågan vid ett eventuellt krig. Det var denna typ av försvar 

som rådde i Sverige från slutet av andra världskriget och under hela kalla krigstiden (Agrell 

2016, 151).  

 

Den svenska säkerhetspolitiska inriktningen, som beskriven ovan, kom att vara densamma 

under en lång period. Enligt Agrell (2016, 39) definierades den svenska säkerhetspolitiska 

inriktningen, från början av 1950talet till kalla krigets slut, av alliansfrihet i fred och 

neutralitet i krig.  Detta innebar att direkta militära samarbeten inom säkerhetspolitiken till 

synes var helt uteslutna. Men synen på militära samarbeten kom att luckras upp när Sverige 

blev medlemmar i EU och accepterade Maastrichtfördraget som syftade till att skapa en 

gemensam utrikes- och säkerhetspolitik med en målsättning att skapa ett gemensamt försvar 

(Agrell 2016, 127). I det här skedet hade de gamla hotbilderna som funnits under kalla kriget 

börjat luckras upp. Istället för att planera för att kunna hantera ett omfattande angrepp mot 
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hela riket ansågs det nu finnas behov av en förmåga att kunna bemöt väpnat angrepp mot 

samhällsviktiga funktioner eller mindre geografiska områden (Agrell 2016, 139).  

 

I och med kalla krigets slut övergick Sverige från ett territorialförsvar till ett insatsförsvar 

då hotet mot Sverige inte längre ansågs vara lika stort (Britz, Westberg 2015, 424). Denna 

förändring blev tydlig i och med proposition 2004/05:5. I denna proposition framkom det 

att stora delar av det nationella försvaret skulle behöva läggas ner för att den nya 

inriktningen mot insatsförsvar skulle kunna efterlevas (prop. 2004/05:5, 2). I praktiken kom 

detta att innebära en stark reducering av personal inom försvaret i allmänhet (prop. 

2004/05:5, 52) och förändrade krav på den operativa förmågan vilket medförde att ett antal 

militära förband i Sverige lades ner (prop. 2004/05:5, 45). Det framkom även att det civila 

försvaret skulle upphöra att gälla (prop. 2004/05:5, 37) vilket innebar att totalförsvaret inte 

längre var närvarande i Sverige. 

 

Nedrustningen av det svenska försvaret slutade inte där. Enligt Ett användbart försvar 

(prop. 2008/09:140, 28) fortsatte ett direkt väpnat angrepp mot Sverige vara osannolikt. 

Med grund i detta ansåg regeringen att värnplikten borde läggas ner och istället ersättas med 

frivillighet som grund för bemanning av den svenska insatsorganisationen (prop. 

2008/09:140, 11). Detta förslag till förändring kom att träda i kraft 2010 när det svenska 

värnpliktssystemet blev vilande (Försvarsmakten u.å.). 

 

Under 2014 ändrades den svenska försvarspolitiska inriktningen återigen. Från att succesivt 

ha rustat ner det svenska försvaret till att ändra den försvarspolitiska inriktningen i samband 

med proposition 2014/15:109. I och med denna proposition gick försvaret från att vara ett 

insatsförsvar till ett mer nationellt inriktat försvar (prop. 2014/15:109, 50). Fram till att 

denna proposition lämnades in var det ett begränsat arbete kring planering och förberedelser 

för det civila försvaret. Även detta förändrades i denna proposition då regeringen föreslog 

att ett större fokus skulle läggas på det civila försvarets planering och att totalförsvaret och 

den allmänna värnplikten skulle återinföras (2014/15:109, 51, 59, 87).  

 
4.2 Resultat av motivanalysen  

I denna del av uppsatsen kommer resultatet från motivanalysen presenteras; störst fokus 

kommer ligga på de motiveringar som gavs till de förslag som har direkt anknytning till den 

militära försvarsomställningen. De kapitel från propositionen som kommer vara fokus för 
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denna uppsats är alltså de som behandlar säkerhetspolitiska förändringar, försvarspolitiska 

förändringar och förändringarna inom det militära och civila försvaret.  

 

4.2.1 Säkerhetspolitiken  

Enligt regeringen är målet med den svenska säkerhetspolitiken att kunna garantera landets 

politiska oberoende och självständighet. Vidare är den svenska synen på säkerhet att den 

ska byggas solidariskt tillsammans med andra och att potentiella hot mot säkerhet och fred 

ska avvärjas i gemenskap med andra stater och organisationer. Med grund i den 

säkerhetspolitiska utvecklingen som sker lämnar regeringen förslag på områden som den 

svenska säkerhetspolitiken bör utvecklas inom för att Sverige på bästa sätt ska kunna uppnå 

den svenska säkerhetspolitikens syfte och förstärka den svenska försvarsförmågan (prop. 

2014/15:109, 20, 47). Detta kom att mynna ut i den nya säkerhetspolitiska inriktningen.  

 
Motiveringarna bakom denna säkerhetspolitiska inriktning var dessa: 
 

”Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats. Den 

ryska aggressionen […] utmanar den europeiska 

säkerhetsordningen” (prop. 2014/15:109, 46).  

 
Denna motivering skulle enligt den teoretiska förklaringsmodellen klassas som en politisk-

strategisk förklaring då den indikerar att det finns ett nytt yttre hot mot den svenska 

säkerheten och att den svenska säkerhetspolitiken då måste anpassa sig mot denna 

förändring.  

 

”Ryssland gör stora ekonomiska satsningar på sin militära förmåga 

och har visat att man är beredd att använda den för att uppnå sina 

politiska mål […]” (prop. 2014/15:109, 47). 

 

Även detta är en motivering som enligt den teoretiska modellen skulle klassas som politisk-

strategisk. Detta eftersom den också tyder på att det är yttre hot som driver den svenska 

försvarsomställningen framåt. Det skulle även kunna diskuteras huruvida just denna 

motivering skulle kunna ses som en teknologibaserad motivering just eftersom 

motiveringen grundar sig i den ökade ekonomiska satsningen inom den militära förmågan i 

Ryssland. Det gör dock inte att motiveringen frångår det faktum att det ses som ett yttre hot 

mot Sverige, vilket i sin helhet gör att motiveringen blir politisk-strategisk.   
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Ovanstående motivering fortsätter med:  

 

”Regeringen betonar vikten av europeisk och transatlantisk enighet 

[…] samt en tydlig och principfast politik för att bemöta Ryssland” 

(prop. 2014/15:109, 47). 

 

Denna del av motiveringen tyder på att samarbetet som finns sedan tidigare måste förstärkas 

för att kunna bemöta det yttre hot som Ryssland anses posera mot de europeiska länderna. 

Denna motivering tyder på att det finns kulturella inslag i motiveringarna i samband med 

diskussionerna om vikten av samarbete för den svenska säkerhetspolitiken. Dock skulle 

även denna motivering ses som politisk-strategisk i sin helhet då detta i grunden skulle 

handla om förändringar i strategier för att samlat kunna bemöta Rysslands potentiella 

aggressioner. Här finns dock ett tydligt exempel på att de olika förklaringskategorierna inte 

alltid utesluter varandra, utan det kan finnas delar av de olika kategorierna som kan förklara 

dessa omställningar.  

 
” […] kunna använda alla de säkerhetspolitiska instrument som står 

till förfogande; politiska, ekonomiska, militära och kommunikativa 

på ett sammanhållet sätt i syfte att värna svensk suveränitet och 

Sveriges intressen” (prop. 2014/15:109, 47). 

 
Denna motivering syftar till att säkerhetspolitiken måste upprätthållas och dess instrument 

ska användas med syfte att värna om den svenska suveräniteten och de svenska intressena. 

Detta kan enligt teorin ses som en kulturbaserad motivering eftersom att den syftar till vikten 

av att kunna upprätthålla den svenska identiteten. Denna motivering tyder dock inte på att 

det har skett förändringar inom de kulturella normerna, vilket gör att försvarsomställningen 

inte kan anses ha skett på grund av orsaker inom den kulturbaserade kategorin. Detta visar 

snarare på att vissa åtgärder som görs inom ramen för försvarsomställningen har 

kulturbaserade motiveringar.  

 

”En trovärdig militär förmåga bidrar till fortsatt fredlig utveckling 

och politisk handlingsfrihet” (prop. 2014/15:109, 47).  

 

Detta citat skulle kunna kategoriseras som en kulturbaserad orsak då den syftar till att den 

svenska försvarsförmågan måste ses som trovärdig, möjligen av både det svenska folket och 

den internationella arenan. Trovärdighet är något som upplevs och förändras beroende på 
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hur normerna i samhället anser att ett trovärdigt försvar ska vara. Men precis som i 

resonemanget ovan finns det inget i propositionen som indikerar att det är synen på försvaret 

som förändrats och därmed kan denna motivering avfärdas som en förklarande orsak till 

försvarsomställningen.   

 

” […] syfte att värna svensk suveränitet och Sveriges intressen” 

(prop. 2014/15:109, 47).  

 

Denna motivering skulle kunna kategoriseras som en kulturbaserad orsak i och med att 

tyngden i argumentet ligger på viljan att försvara den svenska suveräniteten och de svenska 

intressena. Detta kan ses som en kulturbaserad orsak då innebörden av suveränitet och 

intressen kan förändras beroende den rådande situationen i Sverige och dess närområde. 

Detta kan göra att intressen kan förändras i takt med att tillexempel hotbilden mot Sverige 

förändras. De svenska intressena speglar även vad som anses viktigt för den svenska 

identiteten vilket också gör att detta argument skulle kunna ses som kulturbaserat. Trots 

detta finns det inget i motiveringen som explicit indikerar att det är förändringar i synen 

som orsakat försvarsomställningen vilket gör att denna motivering kan avfärdas som 

förklarande orsak i detta fall.  

 

Förändringarna inom den svenska säkerhetspolitiska inriktningen skulle i sin helhet 

motiveras av politiska-strategiska kategorin eftersom förändringen i grund och botten har 

sitt ursprung i förändringar av yttre hot. Däremot är förändringarna i sig motiverade av en 

del kulturbaserade motiveringar. Trots detta finns det inget i propositionen som indikerar 

att förändringarna som föreslås har sin grund i att det är förändringar inom de kulturbaserade 

orsakerna som skulle driva den militära försvarsomställningen till att inträffa.  

 

4.2.2 Försvarspolitiken 

Den inledande meningen i regeringens bedömning av vad som måste åtgärdas inom den 

svenska försvarspolitiken är ”den svenska försvarsförmågan bör stärkas” (prop. 

2014/15:109, 50). För att stärka det svenska försvaret anser regeringen att försvaret 

tillsammans med politiska, diplomatiska och ekonomiska medel måste kunna möta ett 

väpnat angrepp. Detta ska därmed kunna utgöra en tröskel för den som önskar angripa 

Sverige, antingen genom väpnade angrepp eller genom militära påtryckningar; regeringen 

bedömer att det krävs en ny försvarspolitisk inriktning (prop. 2014/15:109, 50).  
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De första motiveringarna som ges till denna bedömning är:  

 

”Den försvarspolitiska inriktningen […] måste utgå ifrån den 

förändrade säkerhetspolitiska miljön i Europa” (prop. 2014/15:109, 

50). 

 

” […] hantera de utmaningar och hot som följer av det förändrade 

säkerhetspolitiska läget” (prop. 2014/15:109, 50). 

 

”Ytterst ska försvaret med sina resurser kunna möta ett väpnat 

angrepp” (prop. 2014/15:109, 50). 

 
Dessa faktorer anser den svenska regeringen utgör en tydlig anledning till varför det svenska 

försvaret måste bli mer ”gripbart” (prop. 2014/15:109, 51). Dessa motiveringar återkommer 

frekvent i regeringens diskussion kring varför dessa förändringar måste ske. Dessa 

motiveringar skulle enligt teorin ses som indikatorer på att det är risken för yttre hot som 

driver den militära försvarsomställningen till att inträffa. Även det faktum att det förändrade 

säkerhetspolitiska läget nämns ett flertal gånger kan indikera att risken för ett yttre hot ses 

som ett stort hot när det kommer till den nationella säkerheten i Sverige.  

 

Förändringarna som måste ske för att kunna uppnå målet att stärka den svenska 

försvarsförmågan kommer att presenteras här nedan och i följande avsnitt.  

 

Först och främst anser regeringen att Försvarsmaktens uppgifter måste förtydligas med 

hänsyn till de förändringar som föreslås inom det militära och civila försvaret. Regeringen 

är rekommenderade att utveckla den strategiska styrningen av Försvarsmakten genom att 

konkretisera mål och krav som ska gälla Försvarsmaktens arbete (prop. 2014/15:109, 53). 

Försvarsmaktens uppgifter bör uttryckligen utvecklas till att innefatta krav på att 

upprätthålla tillgänglighet under fred men även hålla beredskap för en eventuellt höjd 

beredskap (prop. 2014/15:109, 54). Den främsta motiveringen till att denna förändring ska 

ske är: 

 

”Försvarsmakten ska hävda Sveriges territoriella integritet genom 

att övervaka territoriet samt upptäcka och avvisa kränkningar” 

(prop. 2014/15:109, 54).  
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Enligt teorin skulle denna motivering tyda på att det finns potentiella yttre hot som anses 

vara av vikt att förbereda sig för; således ses det yttre hotet som den drivande orsaken till 

att den militära försvarsomställningen sker. Detta skulle då innebära att det är politiska-

strategiska orsaker som driver försvarsomställningen till att ske.  

 

Enligt regeringen måste det även ske förändringar när det kommer till de ekonomiska 

förutsättningarna för att kunna uppfylla de mål som presenterades här ovan (prop. 

2014/15:109, 61). Detta i sig skulle kunna ses som en teknologibaserad motivering enligt 

teorin då denna indikerar en ökad försvarsbudget. Dock skulle motiveringen ses som en 

förutsättning för att kunna uppnå de strategiska målen. Detta medför alltså att denna 

motivering ses som en politisk-strategisk förklaring. Enligt propositionen är det inte de 

ekonomiska faktorerna i sig som har förändrat situationen och drivit den militära 

försvarsomställningen framåt utan de har snarare varit en del i förutsättningarna för att 

kunna uppnå de strategiska åtgärderna. 

 

De motiveringar som framkommer till varför de ekonomiska förutsättningarna måste 

förändras är istället ”[…] det försämrade säkerhetspolitiska läget […] öka den operativa 

förmågan” (prop. 2014/15:109, 61). Dessa motiveringar förtydligar resonemanget om att 

denna förändring genomförs med grund i politiska-strategiska motiveringar då dessa 

indikerar att det är de potentiella yttre hoten som driver denna förändring till att ske.  

 

4.2.3 Militärt försvar 

Denna del av propositionen var den som störst tyngd lades vid. Detta skulle kunna indikera 

att det verkligen har skett en militär försvarsomställning då dessa förslag syftar till att 

omstrukturera det svenska försvarets mål och deras sätt att arbeta.  

 
4.2.3.1 Förändringar i de militära försvarets mål.  

I regeringens avsnitt om den svenska försvarspolitiken diskuteras förändringarna inom det 

militära försvarets mål. Målet för det militära försvaret i Sverige ska vara att enskilt och 

tillsammans med andra, utom och inom landet, kunna försvara och främja Sveriges säkerhet.  

Detta ska enligt regeringen bland annat ske genom att det militära försvaret ska värna de 

svenska nationella intressena och hävda Sveriges suveränitet och skydda Sveriges 

handlingsfrihet vid yttre påtryckningar; detta inom ramen för den solidariska 

säkerhetspolitiken (prop. 2014/15:109, 52). Målen i sig skulle enligt teorin ses som 
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kulturbaserade eftersom att de till stor del handlar om att öka förmågan och rikta in det 

militära försvaret mot att värna och försvara de svenska nationella intressena.  

 

Även detta förslag har motiveringar som grundar sig i det förändrade säkerhetspolitiska 

läget.  

 

”Mot bakgrund av den försämrade säkerhetspolitiska utvecklingen 

[…]” (prop. 2014/15:109, 52).  

 

Denna motivering, såsom många av de andra, skulle enligt teorin indikera att det är den 

politiska-strategiska kategorin som förklarar den militära försvarsomställningen. Detta 

eftersom att denna motivering tyder på att det finns anledning för det svenska försvaret att 

återigen ha förmågan att kunna skydda sig mot potentiella yttre hot.  

 

” […] förmågan ska svara mot operativa behov i Sverige […]” 

(prop. 2014/15:109, 53).  

 

Motiveringen ovan kan tyda på att det skett en förändring när det kommer till yttre hot mot 

den svenska säkerheten. Denna motivering antyder att det svenska försvaret ska rikta 

blicken hemåt för att värna om den svenska säkerheten. Detta tyder på en förändring i 

strategi baserat på risken för yttre hot vilket gör att denna motivering i grunden är politisk-

strategiskt baserad.  

 

Målen med det militära försvaret skulle kunna ses som kulturbaserade. Men om innebörden 

av dessa förändringar tas i beaktan skulle denna förändring snarare ses som en strategisk 

förändring tvungen att ske för att kunna skydda Sverige från yttre hot, vilket i sin helhet 

skulle göra denna förändring till en politisk-strategisk sådan.  

 

4.2.3.2 Det militära försvarets utformning 

En del av de förändringar som önskas genomföras inom det militära försvaret, som även är 

väsentlig för försvarsomställningen, är att förändra rutinerna kring försvarsmaktens 

personalförsörjning. Istället för att personalförsörjningen ska vara frivillig vill regeringen 

förändra och införa civil- och värnplikten (prop. 2014/15:109, 86-87). Förändringen inom 

personalförsörjningssystemet motiveras både med grund i att det är väsentligt för att förhöja 

den operativa förmågan men även för att stärka försvarets folkförankring (prop. 
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2014/15:109, 87). Motiveringen om att höja den operativa förmågan kan ses som en 

politisk-strategisk orsak då den syftar till att öka Sveriges operativa förmåga för att kunna 

motstå de yttre hoten. Angående folkförankringen; här anser regeringen att en 

folkförankring av försvaret är avgörande för att öka försvarsviljan bland det svenska folket, 

att öka den svenska försvarsviljan anses även vara av yttersta vikt när det kommer till att 

öka den svenska försvarsförmågan (prop. 2014/15:109, 87).  

 

”Folkförankringen av totalförsvaret har en avgörande betydelse för 

försvarsviljan och ytterst för Sveriges försvarsförmåga” (prop. 

2014/15:109, 87). 

 

”Personalförsörjningen av det militära försvaret spelar en viktig roll 

för att skapa engagemang och delaktighet hos den svenska 

befolkningen” (prop. 2014/15:109, 88).  

 

Dessa resonemang som regeringen för kring att öka försvarsviljan bland svenska folket 

skulle enligt denna teoretiska förklaringsmodell ses som kulturbaserade motiveringar. Detta 

eftersom att förändringen syftar till att förändra synen och normerna kring försvaret hos det 

svenska folket. Detta visar på att de kulturella normerna och synen på försvaret anses spela 

stor roll för att bygga ett starkt och förtroendeingivande försvar i Sverige.  Detta är även 

något den svenska regeringen uttrycker i denna proposition, att engagemanget och 

delaktigheten hos den svenska befolkningen är av största vikt för att kunna uppfylla målen 

kring personalförsörjningen som i sin tur kan öka den operativa förmågan (prop. 

2014/15:109, 88). Denna förändring är väsentlig för försvarsomställningen, inte bara för att 

förändringen skulle innebära en folkförankring av försvaret men även för att förändringen 

är väsentlig för att öka den operativa förmågan för att kunna upprätthålla ett starkt försvar.  

 

Trots att frågan om personalförsörjning medför en del kulturbaserade motiveringar skulle 

denna förändring ändå ha sin grund i den politiska-strategiska kategorin eftersom att 

förslaget explicit uttrycker att det syftar till att ändra strategin för att kunna öka den 

operativa förmågan. Detta innebär att det inte är förändringar inom de kulturella normerna 

i sig som driver försvarsomställningen framåt utan behovet att förändra strategin för att 

kunna möta eventuella väpnade angrepp.  
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Vidare föreslår regeringen en större förändring när det kommer till den militära 

grundutbildningen (prop. 2014/15:109, 90). Motiveringarna bakom denna förändring var att 

den aktuella grundutbildningen inte ansågs tillgodose rekryterna med tillräckliga kunskaper 

och färdigheter som skulle behövas för att klassa dem som krigsdugliga (prop. 2014/15:109, 

90). Därmed var denna förändring en åtgärd för att möjliggöra en ökad operativ förmåga 

(prop. 2014/15:109, 90). Med grund i detta anser regeringen att den vilande värnplikten ska 

återinföras, denna gång ska den vara könsneutral vilket innebär att både kvinnor och män 

har skyldighet att genomgå mönstring och fullgöra värnplikten (prop.2014/15:109, 87). 

Denna förändring kan klassas som en stor förändring som bidragit till den militära 

försvarsomställningen då den har inneburit stora förändringar i de militära strukturerna och 

strategierna. Motiveringarna i sig kan ses som politiska-strategiska då de syftar till att öka 

den operativa förmågan i det svenska försvaret. 

 
4.2.4 Civilt försvar och totalförsvar 

När det kommer till det civila försvaret anser regeringen att dess främsta mål ska vara att 

värna den svenska civilbefolkningen, säkerställa samhällsviktiga funktioner och 

understödja Försvarsmakten vid ett väpnat angrepp; civilförsvaret ska verka för att öka den 

operativa förmågan (prop. 2014/15:109, 59).  

 

”Omvärldsläget har försämrats och det finns behov att återuppta 

planeringen för det civila försvaret” (prop.2014/15:109, 60).  

 

Förändringarna syftar i detta avseende till att öka den operativa förmågan i försvaret och 

motiveringen, som citerad ovan, tyder på att detta ska göras med grund i det förändrade 

säkerhetsläget. Enligt den teoretiska förklaringsmodellen betyder detta att det är de 

förändringarna som skett utanför de svenska gränserna, och därmed förändringarna i de yttre 

hoten, som har drivit denna förändring till att ske; således kan motiveringen förklaras av de 

politiska-strategiska orsakerna.  

 

Det förändrade säkerhetsläget anser regeringen också bidra till ett behov av att den militära 

och civila förmågan måste kunna samutnyttjas för att på ett effektivt sätt kunna verka mot 

potentiella händelser som utgör ett hot mot det svenska samhället. Ett starkare samarbete 

mellan det civila och militära försvaret anses vara av vikt för att stärka det svenska 

samhällets säkerhet (prop. 2014/15:109, 60).  
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För att det civila försvaret ska kunna samutnyttjas med det militära försvaret under höjd 

beredskap och i händelse av krig anses totalförsvaret vara den verksamhet som behövs 

(prop. 2014/15:109, 104). Därmed är regeringens bedömning att ett återinförande av det 

svenska totalförsvaret är nödvändigt och planeringen för totalförsvaret bör därför återupptas 

(prop. 2014/15:109, 51). Syftet med totalförsvaret är att öka förmågan att skydda den 

svenska befolkningen, säkerställa de samhällsviktiga funktionerna och understödja 

Försvarsmakten (prop. 2014/15:109, 52). Detta i sig kan ses som en stor förändring i den 

svenska försvarsstrategin och därmed skulle den enligt teorin ses som en politiskt-strategiskt 

driven förändring.  Den främsta motiveringen som givits till denna förändring är:  

 

”Mot bakgrund av det försämrade omvärldsläget anser regeringen 

att planeringen för totalförsvaret behöver återupptas.” (prop. 

2014/15:109, 52).  

 

Denna motivering, i kombination med syftet av återinförandet av totalförsvaret, ses enligt 

teorin som en politisk-strategiskt driven förändring eftersom att denna förändring kom att 

ändra den försvarspolitiska strategin avsevärt på grund av det förändrade säkerhetsläget. 

Detta förstärks även med grund i, som nämnt i avsnitt 4.1, det faktum att totalförsvaret legat 

vilande sedan kalla krigets slut och nu enligt regeringen bör återinföras. Detta skulle kunna 

indikera att Sverige anser att det finns en så pass stor risk för yttre hot att det är nödvändigt 

att återinföra ett totalförsvar för att Sverige ska kunna skydda sig mot det potentiella hotet. 

  

Även det psykologiska försvaret är ett område som ska falla inom ramen för det civila 

försvarets uppgifter. Ett psykologiskt försvar anses vara nödvändigt då det försämrade 

omvärldsläget ökar möjligheten att påverka beslutsfattare (prop. 2014/15:109, 108). Detta 

skulle enligt den teoretiska ansatsen ses som en kulturbaserad motivering då den handlar 

om att skydda den svenska identiteten och den fria handlingsförmågan. I propositionen 

(2014/15:109, 109) framkommer det även att en förändring inom det psykologiska försvaret 

måste göras på grund av den ökade användningen av internet vilket anses öka möjligheten 

för informationsspridning och påverkanskampanjer. Detta skulle kunna ses som en 

teknologibaserad orsak då det handlar om att det finns risker att de teknologiska 

innovationerna kan påverka den svenska säkerheten. Detta skulle alltså kunna ses som att 

det är motiverat både utifrån kulturbaserade och teknologibaserade orsaker,” […] kan stater 

eller andra aktörer använda olika metoder för att direkt eller indirekt försöka påverka 

Sverige och svenska intressen” (prop. 2014/15:109, 109).  
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4.2.5 Underrättelseförmåga, cyberförsvar och påverkanskampanjer  

I denna del av propositionen presenterar regeringen den förändrade situation som råder 

kring information- och systemsäkerhet och påverkanskampanjer. De uttrycker ett behov av 

att Sveriges försvar måste förstärka sin förmåga att hantera dessa företeelser som blir allt 

vanligare och poserar ett allt större hot mot den svenska säkerheten (prop. 2014/15:109, 

111-113).  

 

Utöver de förändringar som presenterats här ovan anser regeringen att det försämrade 

säkerhetspolitiska läget även kräver att den svenska underrättelseförmågan stärks (prop. 

2014/15:109, 111). Regeringen anser även att ett robust cyberförsvar måste införas för att 

kunna skydda de samhällsviktiga funktionerna och de system som är vitala för totalförsvaret 

i deras arbete (prop. 2014/15:109, 111). Regeringen påpekar även det faktum att det redan 

förekommer så kallade påverkanskampanjer viket bidrar till vikten av att utveckla en 

förmåga att kunna identifiera och hantera dessa (prop. 2014/15:109, 113). Alla dessa 

motiveringar tyder på att det finns en ökad risk för att Sverige ska utsättas för teknologiska 

attacker vilket därför gör dessa motiveringar till teknologibaserade.  

 

4.3 Sammanfattande analys av resultat  

Efter att ha genomfört motivanalysen av proposition 2014/15:109 kom jag fram till att det 

var den förändrade säkerhetspolitiska situationen i det svenska närområdet som utgjorde 

den starkaste förklaringen till den militära försvarsomställningen. Denna militära 

försvarsomställning innebar, som presenterat i motivanalysens resultat, förändrade mål 

inom både det militära och civila försvaret. Den kom även att innebära en förändrad strategi 

för Försvarsmaktens utformning och deras sätt att arbeta på, vilket kom att bli tydligt då den 

svenska regeringen föreslog att planeringen för det svenska totalförsvaret skulle återupptas. 

Ytterligare en faktor som påvisade den militära försvarsomställningens effekt var det 

faktum att regeringen föreslog att värnplikten skulle återinföras på nytt. Detta är tre stycken 

större förändringar som, enligt Farrell och Terriffs definition om Military change, tyder på 

att en svensk militär försvarsomställning har skett.  

 

Alla dessa förändringar motiverades med grund i det förändrade säkerhetspolitiska läget 

och alla dessa förändringar var tvungen att genomföras för att uppnå regeringens mål, att 

öka den operativa förmågan. Utifrån ovanstående resonemang skapade jag denna figur för 
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att sammanfatta propositionen i sin helhet och därmed det resultat som motivanalysen 

mynnade ut i.  

 

 

 

 
 

Figur 2. Resultat 

 

Med korta ord; enligt denna analys är det den politiska-strategiska kategorin som bäst 

förklarar den militära försvarsomställningen i Sverige. Detta eftersom att motiveringarna 

indikerade att det var förändringarna i de yttre hoten mot den nationella säkerheten som 

drev försvarsomställningen till att ske.  

 

För att utveckla motivanalysens resultat; målet med försvarsomställningen har varit att öka 

den operativa förmågan inom det svenska försvaret. Detta, som jag ser det, genom att utöka 

och fördjupa de försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten som Sverige ingår i, genomföra 

förändringar inom det militära och civila försvaret och genom att återinföra totalförsvaret 

för att kunna samnyttja det civila och militära försvaret vid behov. Den mest framträdande 

motiveringen till att dessa förändringar genomförs har sin grund i det förändrade 

säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde. Det är således det nya yttre hoten mot den 

nationella säkerheten som förändrats. Denna återkommande motivering medför att det är de 

politiska-strategiska orsakerna, mer specifikt de yttre hoten mot den nationella säkerheten, 

som kan förklara den svenska militära försvarsomställningen på bästa sätt.  

 

Trots att resultatet visar att det till största del är den politiska-strategiska kategorin, de yttre 

hoten, som drivit denna militära försvarsomställning till att ske är detta inte den enda 

motiveringen som legat till grund för dessa förändringar. Resultatet visade att de olika 

delarna av försvarsomställningen motiverades på ett mer dynamiskt och mångfasetterat sätt. 

När det kommer till förändringarna inom både det militära och civila försvaret är delar av 

motiveringarna kulturbaserade. Det framkommer i motiveringarna att det är av yttersta vikt 

att försvaret får en folkförankring för att skapa en försvarsvilja bland det svenska folket. 

Detta innebär att det finns kulturbaserade motiveringar till att vissa förändringar bör ske, 

men de kulturbaserade förklaringarna skulle inte kunna förklara den militära 

försvarsomställningen i sin helhet. I propositionen finns det inte några motiveringar som 

Mål: 
Öka den operativa 

förmågan 
 

Förklarande orsak: 
Förändrat 

säkerhetspolitiskt läge i 
närområdet 

Konsekvens: 
Försvarsomställning 
genom samarbete, 
militärt och civilt 

försvar 
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explicit indikerar att det skulle ha skett en förändring i de kulturella normerna och sättet den 

svenska befolkningen ser på försvaret som gjort att försvarsomställningen sker. På grund av 

detta anses därför inte de kulturbaserade motiveringarna bära lika stor vikt som de politiska-

strategiska motiveringarna gör eftersom dessa motiveringar uttryckligen säger att 

förändringarna bör ske på grund av det förändrade säkerhetsläget. Enligt resultatet finns det 

inte heller någon större förklaringskraft i de teknologibaserade orsakerna. Det finns ett fåtal 

motiveringar som tyder på att det har skett nya teknologiska innovationer som ses som hot 

mot den nationella säkerheten. I det sista avsnittet framkommer det att allt fler 

påverkanskampanjer förekommer; motiveringarna som regeringen ger till att försöka 

förhindra att dessa sker är till stor del teknologbaserade. Eftersom det bevisligen finns ett 

hot som medför att regeringen vill vidta åtgärder finns det en del av förändringarna som kan 

förklaras av den teknologibaserade kategorin. Dock anser regeringen att det är det 

förändrade säkerhetsläget som gjort att denna åtgärd måste vidtas, vilket gör att yttre hot 

återigen anses vara den främsta förklaringen till dessa förändringar.  

 

För att sammanfatta resultatet och vad teoriprövningen kom fram till med hjälp av 

motivanalysen. Resultatet från motivanalysen visade att den teoretiska förklaringsmodellen 

av Farrell och Terriff kunde förklara den militära försvarsomställningen i Sverige såsom 

den framställdes i proposition 2014/15:109. Det identifierades politiska-strategiska, 

kulturbaserade och teknologibaserade motiveringar till att denna militära 

försvarsomställning skedde. Dock kan de kulturbaserade och teknologibaserade 

kategorierna inte förklara försvarsomställningen lika väl som den politiska-strategiska 

kategorin kunde. Detta på grund av att det inte fanns uttryckta motiveringar i propositionen 

som indikerade att det var förändringar inom de två sistnämnda kategorierna, kulturbaserade 

och teknologibaserade, i sig som drev den militära försvarsomställningen till att ske. Den 

del av den politiska-strategiska kategorin som till störst utsträckning förklarade denna 

försvarsomställning var att det fanns nya yttre hot mot den nationella säkerheten i Sverige 

vilket gjorde att den militära försvarsomställningen skedde. Detta skulle kunna förklaras 

med hjälp av det resonemang Farrell och Terriff (2002, 10-11) förde; ett yttre hot som 

förändrade situationen och skapade press på det svenska försvarets befintliga strategi vilket 

ledde till politiska processer och därmed den militära försvarsomställningen.  
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5.Slutsatser och diskussion 
Syftet med denna uppsats var att testa huruvida den teoretiska förklaringsmodellen om 

Military change kunde förklara den svenska försvarsomställningen som skedde i anknytning 

till den försvarspolitiska inriktningen 2016-2020. Detta gjordes genom att genomföra en 

motivanalys av regeringens proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges 

försvar 2016-2020. Frågeställningarna som låg till grund för att besvara syftet var följande:  

• Vilka olika teoretiska faktorer kan användas för att förklara militära 

försvarsomställningar?  

• På vilket sätt motiveras förslagen till den försvarspolitiska inriktningen 2016-2020?  

• Kan förklaringsmodellen om Military change förklara den svenska militära 

försvarsomställningen? Vilken/vilka av kategorierna förklarar den bäst? 

 

För att återkomma till de frågor som denna uppsats ämnade svara på.  

 

Vilka olika teoretiska faktorer kan användas för att förklara militära 

försvarsomställningar?  

Denna fråga behandlades under kapitel 2 i denna uppsats. Där presenterades tidigare 

forskning och den teoretiska modell som skulle testas i denna uppsats. För att kort 

sammanfatta detta finns det både interna och externa faktorer som anses påverka och kunna 

förklara varför dessa militära försvarsomställningar sker. Som det beskrivs kan det vara allt 

ifrån förändrad teknologi i form av vapen som gör att stater måste anpassa sig och att det 

därmed sker en försvarsomställning, det kan även vara nya situationer som uppstår och som 

på så vis skapar nya hot mot staternas säkerhet vilket driver staten till att genomgå en 

försvarsomställning. Dessa är exempel på externa faktorer som kan förklara 

försvarsomställningar; en intern faktor som skulle kunna förklara en försvarsomställning 

skulle tillexempel kunna vara att synen på hot eller försvar förändras vilket gör att en 

försvarsomställning sker. Det framkommer även att det inte enbart måste vara en faktor som 

förklarar försvarsomställningen, utan de olika faktorerna kan kollektivt förklara detta 

skeende.  

 

På vilket sätt motiveras förslagen till den försvarspolitiska inriktningen 2016-2020?  

Svaret på denna fråga presenterades i kapitel 4. Motivanalysen resulterade i många olika 

motiveringar. Några av de motiveringar som förekom mer frekvent var dessa: förmåga att 

kunna möta väpnade angrepp, värna svensk suveränitet och Sveriges intressen och öka den 
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operativa förmågan. Den motivering som var mest förekommande genom hela 

motivanalysen var: på grund av det förändrade säkerhetsläget. 

 

Kan förklaringsmodellen om Military change förklara den svenska militära 

försvarsomställningen? Vilken/vilka av kategorierna förklarar den bäst? 

Svaret på denna fråga behandlas både i kapitel 2 och 4 i denna uppsats. Enligt denna 

förklaringsmodell kan militära försvarsomställningar förklaras utifrån tre kategorier: 

kulturbaserade, politiska-strategiska och teknologibaserade förklaringar. Utifrån den empiri 

som presenterades i kapitel 4 kan alla tre kategorier återfinnas i motiveringarna. Men efter 

att ha genomfört motivanalysen framgår det att det är den politiska-strategiska kategorin 

som förklarar den svenska militära försvarsomställningen på bästa sätt. Detta eftersom 

motiveringarna i propositionen till störst utsträckning indikerade att förändringen skedde på 

grund av det förändrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde, alltså förändringen i 

de yttre hoten mot den nationella säkerheten.  

 

Som nämnt fanns det motiveringar inom alla kategorier från förklaringsmodellen som 

testades vilket tyder på att denna förklaringsmodell kan förklara varför den militära 

försvarsomställningen skedde i Sverige. Trots att alla kategorier fanns närvarande i 

motiveringarna resulterade studien i att det var den politiska-strategiska kategorin som på 

bästa sätt kunde förklara den svenska försvarsomställningen. Detta resultat kan till mångt 

och mycket stämma. Däremot förmodar jag att det finns fler faktorer som kan ha orsakat 

den svenska försvarsomställningen.  

 

Min åsikt är att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om studien hade genomförts på ett 

annat sätt. Hade annat material legat till grunden för denna studie, eller hade det befintliga 

materialet kompletterats med ytterligare material hade studiens resultat möjligtvis kunnat 

ge en mer mångfasetterad förklaring av denna försvarsomställning. Motiveringarna som 

framkom i detta material kunde påvisa att det fanns externa faktorer såsom yttre hot som 

drev den svenska försvarsomställningen till att inträffa. Dock fanns det även en rad kultur- 

och teknologibaserade motiveringar närvarande; det uttrycktes dock inte explicit att det var 

förändringarna inom dessa kategorier som hade orsakat försvarsomställningen. I det här 

skedet var det uppenbart att resultatet skulle kunna se annorlunda ut ifall det var 

underliggande motiv som studerades. Hade underliggande motiv studerats i detta läge hade 

det kunnat resultera i att den svenska försvarsomställningen till större utsträckning kunde 

förklaras av kulturbaserade och/eller teknologibaserade faktorer. Anledningen till detta är 
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för att kulturella normer eller hur ett folk ser på hot i allra högsta grad skulle kunna förklara 

varför en försvarsomställning sker, det behöver således inte vara ett reellt hot, utan det skulle 

även kunna vara ett upplevt hot. Eftersom det valda materialet inte uttryckte underliggande 

motiv kunde denna slutsats inte dras utifrån det analyserade materialet. Trots detta anser jag 

att Farrell och Terriffs förklaringsmodell om Military change kunde förklara den svenska 

försvarsomställningen.  

 

För att knyta ann till Farrell och Terriffs problematisering av förmågan att kunna förklara 

dessa komplexa militära försvarsomställningar. De ansåg att det behövdes en teori som 

kunde förklara detta skeende på ett mer omfattande sätt. Även Peterssons argument att dessa 

förklarande kategorier inte ska ses som exkluderande av varandra utan snarare inkluderande 

tyder på att det behövs en mer omfattande ambition när dessa skeenden ska förklaras. Det 

kan snarare vara ett samspel mellan de olika faktorerna som utgör den bästa förklaringen av 

skeendet. Som nämnt i avsnittet om tidigare forskning är det flera forskare som inkorporerar 

både interna och externa faktorer för att försöka förklara försvarsomställningarna. Detta 

anser jag tyda på att det finns en överenskommelse inom forskarvärlden att 

försvarsomställningar inte kan förklaras utifrån enbart en teoretisk utgångspunkt. Även 

mina resultat indikerar att försvarsomställningen kan förklaras utifrån flera av de olika 

kategorierna.  

 

Slutsatserna jag dragit av denna uppsats är således att den teoretiska modellen som testades 

i uppsatsen kan förklara den svenska försvarsomställningen. Med grund i den tidigare 

forskningen och mitt egna resultat har jag även dragit slutsatsen att det finns anledning att 

studera dessa försvarsomställningar utifrån både interna och externa faktorer för att få en så 

omfattande förklaring som möjligt. Likt Farrell och Terriffs slutsats håller även jag med om 

att vidare studier måste genomföras för att utveckla en teoretisk förklaringsmodell som kan 

förklara dessa komplexa och dynamiska skeenden som militära försvarsomställningar är. 

Detta tar mig vidare till förslag till fortsatta studier.  

 
5.1 Förslag till fortsatta studier 

Enligt min mening är Farrell och Terriffs kombination av förklarande kategorier en bra 

utgångspunkt för utvecklingen av en ny teoretisk förklaringsmodell för militära 

försvarsomställningar; likt deras åsikt anser även jag att den kräver utveckling. Med grund 

i detta skulle fortsatta studier kunna rikta in sig mot att genomföra en komparativ 

teoriprövning för att testa vilken av de valda teorierna som skulle kunna förklara 
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försvarsomställningen på bästa sätt. Detta för att sedan kunna analysera vad det är som 

skiljer sig åt mellan de olika teorierna och därmed kunna identifiera vilka faktorer som 

behövs för att kunna förklara försvarsomställningen på ett mer omfattande sätt. I denna 

studie skulle jag däremot föreslå att en större mängd material analyseras och att 

motivanalysen både undersöker motiv och motiveringar, alltså både det som explicit 

skrivs/sägs men också de underliggande motiven. Detta skulle vara relevant att genomföra 

för att kunna identifiera om det finns kulturbaserade förklaringar till försvarsomställningen. 

Det skulle även kunna framhäva om och i så fall hur de uttalade motiveringarna och de 

underliggande motiven till försvarsomställningen stämmer överens.  Vad kan förklara 

försvarsomställningen; är det enbart ett potentiellt yttre hot som mina resultat föreslår, eller 

kan det också bero på att svenska folkets syn på säkerhet och hot har förändrats?  
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