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ABSTRACT

Drawing on a theoretical framework based on securitization and threat construction, the attempt in 

this study was to broaden the understanding of how the perception of a Russian threat in the Baltic 

Sea is influencing Swedish defence and security policy. The method used was based on Bacchis 

WPR-approach. Three questions were asked at the beginning of this study, regardning how Russia 

is viewed in Sweden, how the representation of Russia has changed from the war in Georgia in 

2008 until 2018, as well as how Sweden is to strengthen it's defence capacity, nationally and 

through cooperation, to tacle the Russian threat. 

     Four key aspects of Russian behaviour that is considered threatening were identified. Russia is 

viewed as a country with power ambitions and expansionist tendencies; characterised as tactically 

unpredictable; looked upon as a risk calculating actor; and considered misstrusting in its views of 

the West. The perception of Russia is complex which creates difficulties regarding how the threat is 

to be met. Policy makers have urged the strengthening of Swedish national defence capacity to 

create a conflict threshold in the region. To further strengthen this threshold, the bilateral defence 

cooperation with Finland has deepened. In addition, the question of military non-alignment has 

been raised in relation to a possible Swedish membership in Nato. The answer to whether or not 

Sweden should join depends on political affiliation. This underlines the theoretical assumptions; 

security and defence policy is not merely a response to an external circumstance, but rather the 

result of an interplay between circumstance and actor.

Keywords: Baltic Sea, defence policy, Finland, national security, Nato, Russia, securitization, 

security policy, Sweden, threat construction



INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INLEDNING 1
     Syfte och frågeställningar 2
     Forskningsläge 2

Rysslands militära och icke-militära handlande 2
Ryssland i svenskt närområde 5

     Teoretiskt ramverk 7
Säkerhetisering och hot mot nationell säkerhet 7
Hotbildskonstruktion 9
Operationalisering av teoretiskt ramverk 10

     Metod – Bacchis WPR-approach 11
Operationalisering av metoden 12

     Material, avgränsningar och källkritik 13
     Disposition 14
UNDERSÖKNING 15
     Porträttering av det ryska hotet i svenskt närområde 15

Sänkt våldsanvändningströskel och oroande militärdoktrin efter 2008 15
Åren mellan Georgien 2008 och Ukraina 2014 16
Efter Ukraina: ”Den europeiska säkerhetsordningen är underminerad” 17
Fyra nyckelaspekter av ryskt beteende  20
Delsammanfattande analys 21

     Hur bilden av Ryssland inverkar på svensk försvars- och säkerhetspolitik 23
Tillgänglighet, flexibilitet och användbarhet – försvarsinriktning 2009 23
Nya krav på Försvarsmaktens operativa förmåga post-Ukraina 2014 24
Nästa inriktningsperiod – motståndskraft i totalförsvaret 26
Delsammanfattande analys 27

     Att bemöta den ryska hotbilden i samverkan med andra 29
Olika samverkansformer – samarbete eller militärallians? 29
Ett svenskt Nato-medlemskaps vara eller icke vara 30
Det bilaterala samarbetet med Finland – ett paradigmskifte 32
Delsammanfattande analys 33

AVSLUTANDE DISKUSSION 36
     Att konstruera en hotbild och navigera i ett försämrat säkerhetsläge 36
     Att skapa konfliktavhållande förmåga i samverkan med andra 38
     Avslutande reflektioner 39
REFERENSER 41

BILAGA 1. Fördrag och stadgor 



INLEDNING
Rysslands agerande har på ett avgörande vis försvagat den
samarbetsorienterade europeiska säkerhetsordning som
växte fram efter kalla krigets slut.1

Denna bedömning gjorde Utredningen om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten i 

Säkerhet i ny tid, och syftade till den ryska aggressionen i Ukraina, före, under och efter 

annekteringen av Krim 2014. Utredningen pekar på att säkerhetsläget i Östersjöområdet försämrats, 

och utvecklingen tillskrivs Ryssland. Landets användning av hybrid- och icke-linjär krigföring i 

Ukraina, en blandning av militära medel, aggressiv retorik, ekonomiska påtryckningsmedel, 

propaganda- och informationsspridning, har väckt en känsla av osäkerhet i Sverige och Västeuropa i

bred mening. Ryssland uppfattas som allt mer aggressivt; sedan ett par år tillbaka råder konsensus 

bland staterna kring Östersjön om att Ryssland utgör det ”[...] enskilt största hotet mot regionens 

säkerhet.”2 Till detta upplevda hot hör även att Ryssland sedan 2008 moderniserar sin militär.3 

     Inte bara uppfattningarna om säkerhetsläget i Östersjöområdet har förändrats; Sveriges försvars- 

och säkerhetspolitik har gjort detsamma. Neutralitetspolitiken och den alliansfria principen 

dominerade under merparten av 1900-talet under parollen alliansfrihet i fred syftande till neutralitet

i krig. Men sedan Berlinmurens fall och Sovjetunionens kollaps har neutraliteten luckrats upp och 

ersatts av en solidarisk säkerhetspolitik, vilken innebär att Sverige inte kommer stå passivt om ett 

nordiskt land eller ett EU-medlemsland angrips.4 Den militära alliansfriheten5 kvarstår dock, även 

om Sverige samarbetar på försvars- och säkerhetsområdet bland annat inom ramen för PFF 

(Partnerskap för fred) med Nato, och bilateralt med Finland. I de utredningar som föregår 

förändringar i svensk försvars- och säkerhetspolitik i relation till det försämrade säkerhetsläget i 

närområdet, omnämns Ryssland som en bidragande orsak och menas utgöra ett hot. Samtidigt 

framhålls förekomsten av en konfliktavhållande förmåga i Östersjön, vilket gör att ett ryskt militärt 

angrepp i regionen betraktas som osannolikt. Därtill har de svenska riksdagspartierna presenterat 

differentierade strategier för att bemöta det upplevda ryska hotet, och gett skilda uppfattningar kring

allvaret i hotbilden. Givet dessa skiljaktigheter och motsättningen i hotbilden kontra osannolikheten

för ett ryskt angrepp, räcker det inte att endast studera yttre omständigheters påverkan på försvars- 

och säkerhetspolitik. Istället bör ses till hur säkerhetshot konstrueras och hur hotuppfattningar 

1 Statens offentliga utredningar. SOU 2016:57. Säkerhet i ny tid. Utredningen om Sveriges försvars- och 
säkerhetspolitiska samarbeten. Stockholm, 2016. s. 12.

2 Rossbach, Niklas H., Pallin, Krister, Sundberg, Anna, Winnerstig, Mike & Lindström, Madelene. ”Europeisk och 
transatlantisk säkerhet och försvar” i Västlig militär förmåga – En analys av Nordeuropa 2017. Pallin, Krister. (red.)
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI. 2018. s. 28.

3 SOU 2016:57. s. 199. 
4 Denna formaliserades i och med Lissabonfördraget 2009. Se Bilaga 1. Fördrag och stadgor.
5 Begreppet militär alliansfrihet används i föreliggande studie för att understryka distinktionen mellan militär och 

politisk alliansfrihet.
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bildas. Vad i det ryska agerandet upplevs utgöra ett hot mot Sverige och vilka föreställningar om 

Ryssland vilar hotbilden på? Och vilka konsekvenser får detta för svensk försvars- och 

säkerhetspolitik? Bland annat dessa frågeställningar behandlas i föreliggande studie. 

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka hur Ryssland och det ryska hotet porträtteras i de 

dokument som är vägledande för utformningen av svensk försvars- och säkerhetspolitik (dessa 

dokument presenteras och diskuteras nedan), från Georgienkriget 2008 till 2018, med fokus på 

händelseutvecklingen efter annekteringen av Krim 2014. Syftet är inte att ta ställning till det reella i 

det ryska hotet. Ambitionen är istället att studera vilka aspekter av ryskt agerande som porträtteras 

som hotfulla och hur dessa påverkar svensk försvars- och säkerhetspolitik, genom att studera hur 

det ryska hotet skall bemötas, enskilt och tillsammans med andra. Hur formas den svenska synen på

Ryssland i samspelet mellan yttre händelser och pådrivande aktörer, och vilka konsekvenser får 

uppfattningen om ett hotfullt Ryssland för svensk försvars- och säkerhetspolitik? Denna 

övergripande frågeställning har mynnat ut i följande frågeställningar: 

1) Vilka aspekter av ryskt agerande framhålls som hotfulla mot Sverige, och hur har synen 

på Ryssland utvecklats under tioårsperioden 2008 till 2018?

2) Hur föreslås att Sverige skall stärka sin nationella försvarsförmåga i relation till 

uppfattningen om ett hotfullt Ryssland?

3) Hur ämnar Sverige, i bi- och multilaterala sammanhang med utgångspunkt i den 

solidariska säkerhetspolitiken och den militära alliansfriheten, bidra till att stärka säkerheten 

i Östersjöregionen mot bakgrund av den upplevda ryska hotbilden?

Forskningsläge

Sättet på vilket Ryssland, och under större delen av 1900-talet Sovjetunionen, utgjort ett hot mot 

europeisk säkerhet, är ett ämne som på intet sätt är outforskat. Såväl inom studiet av internationella 

relationer som inom ramen för historieforskningen har det ryska hotet ventilerats. Även den 

nordiska säkerheten har diskuterats, inte sällan mot bakgrund av hotet från Ryssland. I följande 

avsnitt presenteras denna tidigare forskning.

Rysslands militära och icke-militära handlande

Edward Lucas poängterade 2008 att den händelseutveckling som kunnat observeras i 

konfrontationerna mellan Ryssland och väst ger uttryck för ett nytt kallt krig. Detta skall på intet sätt
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tolkas med utgångspunkt i att inget har förändrats sedan Sovjetunionens fall 1991. Järnridån och de 

ideologiska konflikterna kvarstår inte, och konfrontationslinjerna är andra idag.6 I relation till 

begreppet nytt kallt krig har Christopher S. Browning, med utgångspunkt i ontologisk säkerhet, 

poängterat att Ryssland utmanar EU:s postmodernistiska föreställning om säkerhet, där 

nationalstaten och nationsgränser minskar i betydelse, och samhället genomsyras av öppenhet och 

långtgående samarbeten. Annekteringen av Krim, propaganda- och informationsspridning, 

cyberoperationer och placeringen av Iskanderrobotar7 i Kaliningrad utmanar denna föreställning. 

Vidare har Browning diskuterat hur Europa och EU bör bemöta det allt mer aggressiva ryska 

agerandet, och menar att om EU bemöter ”Russia's traditional modernist geopolitical moves by 

resorting to its own modernist geopolitical responses”8 riskerar detta dels att trigga igång en 

våldsspiral, dels till att andra möjliga strategier, exempelvis att finna gemensam grund med 

Ryssland, förbises.9 

     Ryskt militärt agerande i Georgien 2008 och på Krim 2014 har ägnats mycket uppmärksamhet. 

Det har framhållits att den ryska utrikespolitiken ger uttryck för kontinuitet. Yury E. Federov menar 

att den ryska aggressionen i Georgien inte bör ses som en vattendelare i ryskt utrikespolitik utan 

snarare som en förlängning med militära medel. Georgienkrisen var en del av rysk expansionism 

och bekräftar att Ryssland inte ser väst som en strategisk partner.10 Fedorov diskuterar det ryska 

handlandets rötter och vilken roll väst spelar för att forma det ryska beteendet, samt hur väst skall 

hantera ett Ryssland som inte räds att agera utanför sina territoriella gränser med militära medel. 

Fedorov drar slutsatsen att Ryssland troligtvis kommer fortsätta driva denna typ av utrikespolitik, 

som bygger på sovjetiska ideal och en vilja att bevara den traditionella inflytelsesfären.11 Även 

Nadia Alexandrova-Arbatova poängterar att Ryssland velat erhålla ett erkännande från väst av ”the 

post-Soviet space as a zone of special and vital economic, military and humanitarian interest of 

Russia.”12 Alpo Rusi har, i linje med Fedorov, framhållit att kriget i Georgien 2008 inte var en unik 

händelse utan snarare en del av ”Russian hybrid war tactics and power politics”13, och menar att 

6 Lucas, Edward. The New Cold War – Putin's Russia and the Threat to the West. New York, 2008. s. 3-4, 11-16.
7 Iskander är ett taktiskt missilsystem som kan kärnvapenbestyckas. Se t.ex: Westerlund, Fredrik. Russia’s Military 

Strategy and Force Structure in Kaliningrad. RUFS (rysk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik) Briefing no. 40. 
Maj, 2017.

8 Browning, Christopher S. ”Geostrategies, geopolitics and ontological security in the Eastern neighbourhood: The 
European Union and the 'new Cold War'” i Political Geoprahpy. vol 62. 106-115. 2018. s. 114.

9 Browning. 2018. s. 106-107.
10 Federov, Yury E. ”Russia's Relations with the West” i Russia on Our Minds. Russian Security Policy and Northern 

Europe. Strategic Yearbook 2008-2009. Nygren, Bertil, Huldt, Bo, Ahlgren, Patrik, Sivonen, Pekka & Huldt, 
Susanna (red.). Svenska Försvarshögskolan. Vällingby, 2010. s. 1, 15.

11 Federov. 2010. s. 27.
12 Alexandrova-Arbatova, Nadia. ”Captives of a Common Continent: Russia and the European Union after the 

Caucasus Crisis” i Russia on Our Minds. Russian Security Policy and Northern Europe. Strategic Yearbook 2008-
2009. Nygren, Huldt, Ahlgren, Sivonen & Huldt (red.). Svenska Försvarshögskolan. Vällingby, 2010. s. 93.

13 Rusi, Alpo.”Finland and Sweden: Security Dilemmas Before and After the Cold War” i Finland and Sweden – 
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denna taktik eskalerade ytterligare under 2014 i samband med annekteringen av Krim. 

     Den ryska hybridkrigföringen har även Kristian Åtland belyst, med utgångspunkt i Nato:s 

möjligheter att försvara norra Europa i händelse av ett ryskt angrepp i regionen. Åtland konstaterar 

att även om Nato som allians är överlägsen Ryssland kapacitetsmässigt, utgör norra Europa en av 

Nato:s svaga punkter. Till detta hör att varken Sverige eller Finland, länder som historiskt fungerat 

som en icke-allierad buffertzon mellan Nato och Ryssland, är medlemmar i alliansen. Denna 

funktion har efter Ukraina 2014 kommit under hårt tryck. Ett svenskt, eller finskt, medlemskap i 

Nato skulle med största sannolikhet inte emottas väl i Moskva.14 Dock, menar Åtland, skulle ett 

Nato-medlemskap för Sverige och Finland stärka försvars- och säkerhetssamarbetet i regionen och 

formalisera de nordiska och baltiska staternas ”commitment to collective defense”15. Ett fortsatt 

icke-medlemskap, om än detta gör Sverige och Finland mer sårbara i förhållande till andra stater i 

Östersjöområdet, innebär samtidigt att Ryssland troligtvis inte upplever varken Sverige eller 

Finland som hotfullt.16

     Enligt Åtland kan staterna kring Östersjön dra flera viktiga lärdomar av den ryska aggressionen i

Georgien och Ukraina. Händelseutvecklingen i samband med annekteringen av Krim påvisar 

Rysslands bristande respekt gentemot sina grannstaters suveränitet; Ryssland räds inte att ta till 

militärt våld i syfte att vidmakthålla sin inflytelsesfär. Därtill är det inte enbart konventionella 

militära medel Ryssland brukar, utan också cyberoperationer, propagandaspridning och ekonomiska

påtryckningsmetoder.17 Denna hybridkrigföring kan komma att brukas även i andra stater. Rörande 

sannolikheten för rysk aggression i norra Europa måste ses till varje enskild stats unika situation; 

den historiska erfarenheten av Ryssland, den etniska kompositionen i landet och huruvida staten i 

fråga är medlem i Nato. I fråga om att bemöta det hot Ryssland utgör menar Åtland, i likhet med 

Browning, att det är av yttersta vikt att finna gemensam grund och inte endast fokusera på 

försvarskapacitet i händelse av ett ryskt angrepp.18 

     Den ryska hybridkrigföringen har även diskuterats av Håkan Gunneriusson och Sascha 

Bachmann. I likhet med Åtland menar Gunneriusson och Bachmann att Ryssland använder sig av 

flertalet taktiker, diplomati, militära maktmedel, ekonomiska påtryckningsmetoder och 

underrättelsetjänst, vilka delar likheter med de sovjetiska. Gunneriusson och Bachmann konkluderar

att Ryssland rör sig allt längre bort från den västorienterade säkerhetsordningen, och att EU och 

Partners with a Mutual Interest? Almqvist, Kurt & Hessérus, Mattias (red.). Stockholm, 2016. s. 18.
14 Åtland, Kristian. ”North European security after the Ukraine conflict” i Defense & Security Analysis. vol. 32:2. 163-

176. 2016. s. 165.
15 Åtland. 2016. s. 165.
16 Åtland. 2016. s. 169.
17 Åtland. 2016. s. 166-168.
18 Åtland. 2016. s. 172-173.
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Nato bör försöka finna en gemensam utgångspunkt i sin syn på Ryssland för att hantera den ryska 

hybridkrigföringen.19 

Ryssland i svenskt närområde

Martin Kragh och Sebastian Åsberg ämnar i Russia’s strategy for influence through public 

diplomacy and active measures: the Swedish case presentera empiriska bevis för att Ryssland 

använder sig av aktiva åtgärder, active measures, gentemot Sverige med målsättningen att bibehålla 

ett geostrategiskt status quo i Östersjöområdet, genom hindra en ökning av Nato:s närvaro i 

regionen. Dessa åtgärder innefattar militära hot, men också andra former av påtryckningsmetoder, 

som spridning av desinformation och propaganda. Kragh och Åsberg menar att taktikerna har rötter 

i Sovjetunionen. En av artikelns målsättningar är att, genom en analys av ryska metanarrativ, både i 

relation till spridning av felaktig information och till rysk utrikespolitisk strategi, visa att det finns 

en kontinuitet i beteendet mellan Sovjetunionen och dagens Ryssland.20 Genom att sätta åtgärderna i

ett större historiskt perspektiv ämnar Kragh och Åsberg påvisa att ”behavioural patterns from the 

Cold War period are reemerging”21. En av de andra centrala ambitionerna är att klarlägga i vilken 

utsträckning Ryssland använder differentierade taktiker i olika stater, och analysera åtgärderna 

riktade mot Sverige inom ramen för landets bredare geostrategiska kontext.22

     Kragh och Åsberg drar slutsatsen att Ryssland medvetet spridit falsk information, som emellanåt 

även dykt upp i det svenska medieklimatet, med målsättningen att undergräva den svenska politiska

integriteten. Detta är kopplat till den övergripande ryska ambitionen; att undergräva länders 

förmåga att erhålla allmänhetens stöd för policy som betraktas vara skadlig för Kreml.23 Spridning 

av falsk information har bland annat skett i samband med att Sverige skulle skriva under 

Värdlandsavtalet med Nato under 2014, som i praktiken innebär att rysk militär överlägsenhet i 

Östersjöområdet försvagas. Det enda landet i Norden som förutom Sverige registrerat denna typ av 

åtgärder från ryskt håll är Finland, som likt Sverige står utanför Nato. Vidare, menar Kragh och 

Åsberg, är den ryska målsättningen med dessa aktiva åtgärder att förstärka bilden av väst och 

Sverige som korrupt och illegitimt, förhindra ukrainsk EU-integration och rättfärdiga ryskt icke-

militärt och militärt agerande. Vad detta kan få för konsekvenser är dock svårt att förutspå.24

19 Gunneriusson, Håkan & Bachmann, Sascha. ”Western Denial and Russian Control: How Russia's National Security 
Strategy Threatens a Western-Based Approach to Global Security, the Rule of Law and Globalization” i Polish 
Political Science Yearbook. vol. 46:1. 9-29. 2017. s. 10, 24-25.

20 Kragh, Martin & Åsberg, Sebastian. ”Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active measures: 
the Swedish case” i Journal of Strategic Studies. vol. 40:6. 773-816. 2017. 774-776, 780.

21 Kragh & Åsberg. 2017. s. 776.
22 Kragh & Åsberg. 2017. s. 776.
23 Kragh & Åsberg. 2017. s. 778.
24 Kragh & Åsberg. 2017. 797-798, 806-808.
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     Inom ramen för det förändrade säkerhetsläget i Östersjöområdet, menar Stefan Lindqvist och 

Jerker Widén att det ryska beteendet, den militära upprustningen sedan 2008, och aggressionen i 

Ukraina har återupplivat den säkerhetspolitiska debatten i Sverige och Finland. Utöver ryska 

militära aktioner utanför ryskt territorium, utgör den ryska exklaven Kaliningrad en ”security policy

concern”25. Både initieringen och fördjupningen av försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland 

tillskriver Lindqvist och Widén det ryska beteendet. I egenskap av att stå utanför Nato befinner sig 

länderna, i förhållande till sina nordiska grannar, i en unik situation. Sverige och Finland ämnar 

trygga sin säkerhet i förhållande till det ryska agerande genom fördjupat bilateralt samarbete, 

eftersom opinionsmätningar i länderna tyder på att ett Nato-medlemskap fortsatt är osannolikt.26 I 

relation till det svensk-finska försvarssamarbetet, menar Rusi att Sverige och Finland bör fortsätta 

fördjupa sitt militära samarbete, och att tiden är knapp i fråga om att överväga ett Nato-medlemskap

för att kunna möta de utmaningar som det ryska agerandet innebär.27 Martin Hårdstedt poängterar, i 

relation till fördjupningen av det svensk-finska försvarssamarbetet, asymmetrin i Sveriges och 

Finlands geopolitiska positioner där Sverige i viss mån är skyddat av Finland. Detta, tillsammans 

med ländernas divergerande historiska erfarenheter av Ryssland, kan komma att påverka deras 

beslut kring ett närmre militärt samarbete.28

     Sammanfattningsvis kan sägas att det finns ett mångfacetterat forskningsläge som berör både 

relationen mellan Ryssland och väst i bred mening, och som behandlar det förändrade 

säkerhetsläget i Östersjöområdet. Tre gemensamma nämnare återfinns i majoriteten av ovan 

presenterade titlar. För det första menas Ryssland utgöra ett reellt hot mot staterna i 

Östersjöområdet. För det andra ger det ryska agerandet uttryck för en genomgående kontinuitet och 

är på många sätt en förlängning av sovjetiska taktiker, inte minst i relation till viljan att upprätthålla 

sin traditionella inflytelsesfär. För det tredje är det den ryska hybridkrigföringen som betraktas som 

svårbemött. Dessa hybridtaktiker innefattar både militära maktmedel och andra aktiva metoder, 

såsom diplomati, ekonomiska påtryckningsmedel och informations- och propagandaspridning. 

Tidigare forskning tyder på att en del av den svenska taktiken för att bemöta det ryska hotet är att 

initiera och fördjupa det bilaterala försvarssamarbetet med Finland. Medan tidigare forskning i 

huvudsak ägnat sig åt att analysera implikationerna av ryskt agerande och påvisa på vilket eller 

vilka sätt det ryska agerandet är hotfullt, med undantag för Browning, ämnar denna studie istället 

25 Lindqvist, Stefan &Widén, Jerker. ”Cultivating Regional Maritime Security: Swedish-Finnish Naval Cooperation in 
the Baltic Sea” i Strengthening Maritime Security Through Cooperation. Chapsos, Ioannis & Kitchen, Cassie (red.) 
Amsterdam, 2015. s. 64.

26 Lindqvist & Widén. 2015. s. 65-66, 70-71.
27 Rusi. 2016. s. 19, 21.
28 Hårdstedt, Martin. ”Past and Present: Geopolitical Perspectives on Swedish and Finnish Foreign Policy and Military

Planning” i Finland and Sweden – Partners with a Mutual Interest? Almqvist & Hessérus, (red.). Stockholm, 2016. 
s. 44-45.
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betona synen på Ryssland, vilka aspekter hotbilden vilar på och hur hotbildskonstruktionen 

föranleder förändringar i svensk försvars- och säkerhetspolitik. Ambitionen är att analysera hur 

föreställningar och idéer påverkar synen på landet, och bidrar till inverkan på svensk försvars- och 

säkerhetspolitik. Vilka föreställningar och idéer om Ryssland ligger till grund för uppfattningarna 

om ett hotfullt Ryssland? Vilka antaganden bygger porträtteringen på och hur formas svenska 

säkerhets- och försvarspolitiska vägval i relation till dessa uppfattningar om Ryssland? Det är denna

forskningslucka föreliggande studie ämnar fylla.

Teoretiskt ramverk

Det teoretiska ramverk som ligger till grund för denna studie bygger på två centrala begrepp för 

studiet av säkerhets- och försvarspolitik; säkerhetisering och hotbildskonstruktion. Båda dessa 

begrepp, som faller inom ramen för socialkonstruktivismen, lägger ett betydande fokus på våra 

tolkningar av verkligheten samtidigt som de medger den materiella verklighetens existens och 

inverkan på dessa tolkningar. Detta innebär att vi inte behöver ta ställning till huruvida Ryssland 

utgör ett reellt hot, och istället kan studera vilka uppfattningar om Ryssland som framkommer i de 

dokument som är vägledande för svensk försvars- och säkerhetspolitik, samt hur dessa 

uppfattningar bidrar till förändring. Det är alltså den intersubjektiva förståelsen av och synen på 

Ryssland som är av intresse, likväl som hur det ryska hotet skall bemötas. Som omnämnt i 

inledningen finns en viss motsättning mellan det faktum att rysk militär aggression utmålas som ett 

hot mot Sverige, samtidigt som ett militärt angrepp från Ryssland betecknas vara osannolikt. I detta 

avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk och tar sin utgångspunkt i Roxanna Sjöstedts 

definition av säkerhetiseringsbegreppet, samt bidrag ur antologin Hotbildernas politik, i synnerhet 

av Johan Eriksson och Erik Noreen.

Säkerhetisering och hot mot nationell säkerhet

Hur, när och varför blir ett fenomen föremål för säkerhetspolitik? Säkerhetiseringsbegreppet syftar 

till att förklara just detta. Begreppet ”säkerhetisering”, introducerat av Köpenhamnsskolan inom 

internationella relationer, kan något förenklat beskrivas som sättet på vilket ett fenomen konstrueras

som ett hot eller säkerhetsproblem av nationella beslutsfattare. Säkerhetiseringsprocessen är 

separerad från kontextuella omständigheter; säkerhetisering, eller ”threat framing” är alltså inte 

nödvändigtvis en respons på en ”faktisk” omständighet, vilket innebär att förhållandet mellan 

omständighet, eller struktur, och ”threat framing”, eller aktör (och aktörens respons), inte är 

enkelriktat. Detta innebär att ett problem som setts som ett i mängden kan få högsta prioritet, ett 
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problem som varit högst prioriterat kan anses inte längre spela roll, eller att ett problem aldrig ges 

uppmärksamhet.29 

     I denna studie används Roxanna Sjöstedts definition och vidgning av säkerhetiseringsbegreppet. 

Säkerhetisering anknyter till (hot mot) nationell säkerhet och innebär enligt Sjöstedt erkännandet 

och hanterandet av omständigheter som hotar statens tre fundament: statens territorium och 

population, statens institutioner samt den gemensamma föreställningen om staten hos medborgarna.

Men huruvida ett problem konstrueras som ett säkerhetshot, huruvida det säkerhetiseras, är skilt 

från objektiva kriterier för vad ett säkerhetshot är; ett fenomen kan porträtteras som ett hot mot 

nationell säkerhet utan att fenomenet i fråga utgör ett hot mot någon av ovanstående tre 

fundament.30 Istället skall säkerhetisering, samt idéer och identiteter vilka är nära sammankopplade, 

ses som en produkt av icke-materiella eller ideationella faktorer vilka är konstruerade i kollektiva 

och intersubjektiva diskursiva processer. Dessa spelar roll i formandet av intressen och beteenden 

hos aktörer, antingen i samspel med materiella faktorer (det vill säga ”mätbara” säkerhetshot, den 

”faktiska” verkligheten) eller fristående från dem.31
  Intersubjektivitet skall i relation till denna 

socialkonstruktivistiska teori förstås som en typ av överenskommelse; ett grundpostulat inom 

socialkonstruktivismen är att alla tolkar verkligheten olika, och intersubjektivitet är när en grupp 

individer tolkar verkligheten likadant. Det existerar en materiell (”objektiv”) verklighet, men det 

intressanta att studera i sammanhanget är våra tolkningar av denna verklighet. Huruvida eller i 

vilken utsträckning ett problem säkerhetiseras är således ”dependent on dominant identity 

constructions and on settled norms”32. Vidare poängterar Sjöstedt vikten av att både se till 

strukturen, i detta fall idéer och föreställningar och hur dessa påverkar och begränsar aktörers 

beteende och intressen, och till aktören; beroende på vem eller vilka som sitter på en stats 

beslutsfattande makt bör utfallen och definitionen av vad som utgör hot mot säkerheten variera.33

     När ett problem säkerhetiseras sker en säkerhetiseringsrörelse (securitizing move), vilken

innebär ett offentligt tillkännagivande om att ett problem utgör ett hot mot nationell säkerhet, och är

enligt Köpenhamnsskolan det första steget i säkerhetiseringsprocessen. Studiet fokuseras sedan till 

hur allmänheten emottar denna rörelse. Sjöstedt menar istället att det är av intresse att studera den 

process som leder fram till säkerhetiseringsrörelsen, alltså vad som föregår det offentliga 

tillkännagivandet.34 Denna process kan bland annat urskiljas i de dokument som utgör föreliggande 

29 Sjöstedt, Roxanna. Talking Threats. The Social Construction of National Security in Russia and the United States. 
Uppsala, 2010. s. 11-12, 20.

30 Sjöstedt. 2010. s. 21-23.
31 Sjöstedt. 2010. s. 21-23.
32 Sjöstedt. 2010. s. 23.
33 Sjöstedt. 2010. s. 23-27.
34 Sjöstedt. ”Ideas, identities and internalization: Explaining securitizing moves” i Cooperation and Conflict. vol. 48:1,

143-164. 2013. s. 147.
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studies primära källmaterial. Sjöstedt pekar också på att denna rörelse måste innefatta någon form 

av strategi för att möta det påstådda hotet.35 Strategierna i relation till Sveriges sätt att bemöta det 

förändrade säkerhetsläget i Östersjöområdet, går, som omnämnt i inledningen, bland annat ut på att 

knyta tätare försvarssamarbeten. Yttre omständigheter, i relation till vilka säkerhetiseringsrörelsen 

sker, kan här också tas i beaktande och utgörs bland annat av den ryska aggressionen i Georgien och

på Krim.

Hotbildskonstruktion

Föga förvånande tenderar frågor som rör säkerhet att föras högt upp på den politiska dagordningen, 

och säkerhetspolitik anses ofta utgöra grunden för all annan politik; om nationens säkerhet och 

överlevnad är hotad är det svårt, om inte omöjligt, att bedriva någon annan politik. Säkerheten 

måste alltså tryggas först. Den traditionella utgångspunkten har varit att man genom omvärldsanalys

har kunnat fastställa vad som faktiskt utgör ett hot i objektiv mening, men som Johan Eriksson 

framhållit innebär detta inte sällan att vissa hotbilder, eller uppfattningar om hot, över tid blir så 

pass institutionaliserade att de sällan utmanas eller ifrågasätts. Konstruktioner av hotbilder påverkar

i sin tur säkerhetspolitisk inriktning. I sammanhanget bör vi tänka på hot som något värderande; vi 

konstruerar hotbilder. Dessa hotbilder bygger delvis på yttre omständigheter som inte skall 

underskattas, men är i synnerhet en produkt av erfarenheter, inte sällan historiska sådana, inlärning, 

rutin och pådrivande aktörer vilka besitter det Eriksson benämner vara ett 

problemformuleringsprivilegium.36 Detta innebär privilegiet att formulera vad som utgör hot mot 

nationens säkerhet, vilket i sin tur påverkar vilka hotbilder som prioriteras och var finansiella medel

hamnar. I centrum för detta återfinns det säkerhetspolitiska etablissemanget, bestående av bland 

annat Försvarsdepartementet, Försvarsberedningen och Totalförsvarets Forskningsinstitut37. 

Hotbilder är också en produkt av människors gemensamma uppfattning om att något är 

skrämmande; i kombination med en yttre, dramatisk händelse och historiska erfarenheter, 

konstrueras hotbilder. Detta bygger även på att aktörer värderar händelser olika.38

     En fråga Eriksson framhåller vara av vikt att ställa när säkerhetshot och hotbildskonstruktioner 

skall studeras, är hur bred hotbilden är och hur ny den kan påstås vara. I relation till det svenska 

synen på hotet från Ryssland kan konstateras att hotbilden inte alls är ny; sedan andra världskriget, 

menar Eriksson, har militära angreppshot i synnerhet från Ryssland (eller Sovjetunionen) 

35 Sjöstedt. 2010. s. 23-24.
36 Eriksson, Johan (red.). Hotbildernas politik. Säkerhetspolitiska rådet. Utrikespolitiska institutet. Stockholm, 2001. s.

1-2 ; Eriksson, Johan, Bjereld, Ulf, Bynander, Fredrik, Noreen, Erik, Mellbourn, Anders, Robertson, Alexa. 
”Hotbildspolitikens konsekvenser” i Hotbildernas politik. Eriksson, Johan (red.). 2001. s.  99-101.

37 Tidigare Försvarets Forskningsanstalt, FOA.
38 Eriksson. 2001. s. 6-7. 
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”dominerat hotbildernas dagordning”39. Detta fokus minskade onekligen något efter Berlinmurens 

fall och Sovjetunionens kollaps, men har idag, i viss mån, fått ett uppsving. Oavsett om militära 

angreppshot innehaft olika positioner på den säkerhetspolitiska dagordningen och andra frågor, som

IT-säkerhet, terrorism och flyktingfrågor, fått ökad prioritet, kvarstår det faktum att den svenska 

synen på Ryssland uppvisar en viss kontinuitet. Erik Noreen framhåller att synen på hotet från öst 

”kanske varit den viktigaste drivkraften bakom svensk försvars- och säkerhetspolitisk utveckling 

alltsedan stormaktstiden”40, när Sverige och Ryssland slogs om hegemoni i Östersjön. De ryska 

krigen i Tjetjenien 1994 och i synnerhet 1999, återförde det ryska hotet på den svenska 

säkerhetspolitiska agendan.41 Enligt mitt förmenande kan detsamma sägas om Rysslands militära 

aggression utanför eget territorium i samband med Georgienkriget 2008, annekteringen av Krim 

2014 och den fortsatta inblandningen i konflikten i östra Ukraina; dessa utgör yttre, dramatiska 

händelser som, i kombination med historiska erfarenheter, fört Ryssland högt upp på den svenska 

säkerhetspolitiska agendan och gjort det militära hotet från öst till föremål för säkerhetspolitik.42 

Hotbildernas politik har därtill spelat en viktig roll i debatten kring den svenska alliansfrihetens och 

neutralitetens vara eller icke-vara, bland annat ifråga om hur Sverige skall betrakta Ryssland, samt 

hur Sverige skall ställa sig till Nato som organisation, och huruvida ett svenskt medlemskap skulle 

främja fred i svenskt närområde.43

Operationalisering av teoretiskt ramverk

Denna studies teoretiska ramverk bygger på två primära utgångspunkter. För det första medger 

begreppen studiet av säkerhets- och försvarspolitik både i relation till yttre omständigheter, och 

studiet av säkerhetshot som konstruktioner och produkter av erfarenheter och intersubjektiva 

processer. Detta erbjuder ett tillfälle att djupare studera hur man i Sverige porträtterar Ryssland och 

ryskt agerande i relation till utformning av försvars- och säkerhetspolitik. I tidigare forskning har 

framhållits att Ryssland utgör ett reellt hot mot Sverige och svenskt närområde. Men eftersom syftet

med föreliggande studie inte är att fastställa objektiva hot mot nationell säkerhet, är begreppen 

användbara. Därtill finns en ambivalens i synen på Ryssland, i synnerhet i fråga om rysk militär 

aggression i Östersjön. För det andra betonas vikten av vem eller vilka som formulerar policy, det 

vill säga vem som sitter på problemformuleringsprivilegiet eller en stats beslutsfattande makt. 

39 Eriksson. 2001. s. 5.
40 Noreen, Erik. ”Estländska hotbilder – anpassning till väst?” i Hotbildernas politik. Eriksson.(red.)  

Säkerhetspolitiska rådet. Utrikespolitiska institutet. Stockholm, 2001. s. 84.
41 Eriksson. 2001. s. 12.
42 Se t.ex: Eriksson. 2001. s. 12. 
43 Eriksson, Johan, Bjereld, Ulf, Bynander, Fredrik, Noreen, Erik, Mellbourn, Anders & Robertson, Alexa. 

”Hotbildspolitikens konsekvenser” i Hotbildernas politik. Eriksson. (red.). Stockholm, 2001. s. 100-101, 105.
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Begreppen säkerhetisering och hotbildskonstruktion används alltså i syfte att förklara och förstå det 

hot Ryssland påstås utgöra mot Sverige i samspelet mellan pådrivande aktörer och yttre 

omständigheter. Sammanfattningsvis kan de teoretiska utgångspunkterna för föreliggande studie 

sammanfattas som följer: Oberoende det reella hot Ryssland i tidigare forskning påståtts utgöra mot 

Sverige är det intressanta att studera hur våra uppfattningar om och erfarenheter av Ryssland 

påverkar vilka aspekter av det ryska agerandet som porträtteras som hotfulla, hur hotet skall 

bemötas och i vilken utsträckning det är med anledning av Ryssland som svensk försvars- och 

säkerhetspolitik förändrats. Av vikt är vem eller vilka som besitter problemformuleringsprivilegiet.

Metod – Bacchis WPR-approach

Med teoretisk utgångspunkt i säkerhetiseringsbegreppet och hotbildskonstruktion, vilka betonar den

påverkan tolkningar av verkligheten och erfarenheter har på utformningen av säkerhets- och 

försvarspolitik, och eftersom studieobjektet och det dit hörande källmaterialet (som presenteras i 

nästa avsnitt) anknyter till hot mot nationell säkerhet och hur hotbilder skall bemötas, lämpar det sig

med en kvalitativ metod relaterad till policyanalys. Carol Bacchi har tagit fram ett analysramverk 

eller en approach, förkortat WPR (what's the problem represented to be), för studiet av policy som 

bygger på sex frågor vilka bör ställas när policy skall studeras. En av utgångspunkterna för 

metoden, vilande på konstruktivistiska antaganden, är att policy bidrar till att konstruera och forma 

de problem de avser lösa, utan att det handlar om direkt manipulation. De ger uttryck för djuplodade

kulturella normer och antagande. Hur problem representeras och porträtteras spelar roll, menar 

Bacchi, eftersom detta bidrar till att forma människors förståelse för ett givet problem.44 Metoden är

kritisk snarare än deskriptiv, i den mening att syftet med metoden är att ifrågasätta självklarheter 

och antaganden som tas för givna. WPR-approachen erbjuder därtill ett sätt att testa hur 

problemrepresentation verkar; dess diskursiva effekter, hur de begränsar eller dikterar villkoren för 

hur ett ”problem” kan betraktas, hur subjekten och subjektspositionerna formas och framställs i 

problemrepresentationen, samt vilka praktiska effekter framställningen ger.45 Begreppet ”problem” 

skall i sammanhanget förstås som ”the kind of change implied in a particular policy proposal”46.

     Den första av de sex frågor Bacchi presenterar berör vad problemet framställs vara och detta kan

vi ta reda på genom att studera policy, det vill säga lösningarna som presenteras. Genom att titta på 

förslag som läggs fram, eller vad utredningar kommer fram till, kan vi spåra problemet från 

lösningen. Om förslaget, lösningen, är att stärka svenskt försvar, innebär det att svenskt försvar är 

svagt; hur försvaret skall stärkas, om det är genom exempelvis utökade samarbeten eller ett 

44 Bacchi, Carol. Analysing Policy: What's the problem represented to be? Frenchs Forest, 2009. xi, 1-2.
45 Bacchi. 2009. s. 39-40.
46 Bacchi. 2009. s. xi.
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återinförande av allmän värnplikt, vittnar också om hur problemet betraktas.47 Den andra frågan 

berör vilka förutsättningar och antaganden som ligger till grund för framställningen av problemet; 

vad är det som antas, vad tas för givet och vad ifrågasätts inte? Det handlar inte om att försöka 

identifiera hur policyskaparna är tendentiösa, utan snarare studera hur argumenten för en viss policy

är uppbyggda och vilken kunskap dessa argument vilar på. Vilka konceptuella logiker, som i viss 

mån begränsar vårt sätt att betrakta ett problem, vilar argumenten och problemrepresentationen på? 

Här bör även identifieras nyckelkoncept i texten och vilken betydelse som läggs i dessa. Denna 

fråga är en slags diskurs- och argumentationsanalys, i den bemärkelse att syftet är att identifiera 

underliggande antaganden och reflektera över tystnader i policy. Vidare framhåller Bacchi vikten av

kulturella värderingar och ett slags socialt undermedvetande som underbygger 

problemframställningar i policydokument; eftersom policy bygger på en förståelse av ett problem, 

vad är då denna förståelse?48 I anknytning till detta kan, i relation till föreliggande studie, frågas om 

och hur den militära alliansfriheten påverkar både problemrepresentation och lösningsförslag.

     Den tredje frågan handlar om hur en viss framställning av ett problem vuxit fram. Genom att

spåra den historiska utvecklingen av en problemframställning är syftet här att ifrågasätta det 

självklara i framställningen och slå hål på föreställningen att en viss representation av ett problem

skulle vara en ”product of 'natural' evolution over time”49. Detta knyter dessutom an till en av 

utgångspunkterna formulerade i studiens teoretiska ramverk, där Eriksson pekar på hur vissa 

hotbilder över tid blir så pass institutionaliserade att de inte ifrågasätts. Den fjärde frågan knyter an 

till vad som i en given policy utelämnas och vad som inte problematiseras, medan den femte frågan 

berör till vilka effekter som produceras genom en viss framställning av ett problem. Den sjätte och 

sista frågan anknyter till hur och var problemframställningen produceras och försvaras.50
 

     Sammanfattningsvis kan sägas att Bacchis metod i grunden går ut på att problematisera 

problemframställningar och inte ta dem för givna, utan ifrågasätta varför problem betraktas som 

problem, och hur de kommit att framställas som sådana.

Operationalisering av metoden

Genom att skifta fokus från att studera problem till att studera problematiseringar och 

problemrepresentation, skiljer sig WPR-approachen från andra former av policyanalys, och lämpar 

sig därtill väl för denna studie.51 Det intressanta utifrån denna studies utgångspunkter är inte att söka

47 Bacchi. 2009. s. x, 1-2.
48 Bacchi. 2009. s. 5-9.
49 Bacchi. 2009. s. 10.
50 Bacchi. 2009. s. 12-19.
51 Bacchi. 2009. s. 32-33.
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ta reda på hur reellt det ryska hotet är. Snarare ligger intresset i hur hotet porträtteras och 

representeras. Bacchis analysramverk för att studera policy är emellertid väldigt omfattande i sin 

utformning och kommer i detta arbete inte tillämpas i sin helhet. Några grundantaganden ur Bacchis

metod kommer dock att användas. Fråga ett ur approachen används för att spåra 

problemuppfattningar ur ”lösningsförslagen”, som ovan omnämnt. Fråga två, vilken berör 

argumentationens uppbyggnad, vad som tas för givet och vilka nyckelkoncept som framträder i en 

policy, används för att identifiera vad den ryska hotbildsporträtteringen grundar sig i, och lyfta de 

centrala aspekter av ryskt agerande vilka framhålls utgöra ett hot mot svensk säkerhet. Fråga tre, 

vilken anknyter till hur en viss problemframställning kommit att bli och vilka erfarenheter som 

ligger till grund för formuleringen, används för att lyfta fram hur porträtteringen utvecklats under 

den studerade tioårsperioden och varför vissa ”lösningsförslag” prioriteras framför andra. Fråga 

fem, vilken berör vilka effekter som riskerar att uppstå ur problemframställningen, anknyter dels till

de strategier policyskapare lyfter för att bemöta det hot Ryssland upplevs utgöra, dels vilka 

konsekvenser som riskerar att komma ur porträtteringen av Ryssland. Genom att smalna av Bacchis 

metod för att analysera policy underlättas operationaliseringen av metoden på det valda ämnet, och 

lämpar sig väl med den teoretiska utgångspunkten tagen i säkerhetisering och hotbildskonstruktion. 

Material, avgränsningar och källkritik

Materialet som ligger till grund för denna studie är brett och omfattande i syfte att på djupet kunna 

studera hur porträtteringen av Ryssland påverkat den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. 

Materialet utgörs i huvudsak av Statens offentliga utredningar, dokument ur departementsserien 

samt försvarsinriktningspropositioner. Dokumenten knyter an till utvärdering och förändring av 

svensk försvars- och säkerhetspolitik, analys av svensk försvarsförmåga samt säkerhetsläget i 

närområdet. Som komplement används även dokument från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. 

FOI är en uppdragsfinansierad myndighet som ligger under Försvarsdepartementet, således finns 

anledning att inkludera profilpublikationen Strategisk utblick åren 2009 till 2017, samt Västlig 

militär förmåga – En analys av Nordeuropa 2017, skriven på uppdrag av Försvarsdepartementet. 

Denna breda uppsättning material skapar en helhetsbild av porträtteringen av hotet från Ryssland av

dem som utgör en del av kärnan i det säkerhetspolitiska etablissemanget, för att parafrasera 

Eriksson.

     Fem av de dokument som utgör grunden för studien har lästs i sin helhet och omfattar cirka 850 

sidor.52 I övriga källor har fokus lagts på de delar som inkluderar analyser av säkerhetsläget i 

svenskt närområde med tyngdpunkt på hur Ryssland porträtteras, förändringar av den svenska 

52 Dessa innefattar prop. 2008/09:140, prop. 2014/15:109, Ds. 2014:20, SOU 2016:57, samt Ds. 2017:66.
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försvars- och säkerhetspolitiken i relation till säkerhetsläget i närområdet, samt delar av materialet 

som behandlar hur den ryska hotbilden och det förändrade säkerhetsläget i Östersjön skall bemötas. 

Delar ur materialet som specifikt berör cyber- och IT-hot har exkluderats. Däremot har delar som 

berör påverkanskampanjer och informationsspridning inkluderats, eftersom dessa utgör en del i 

hybridkrigföring samt relaterar till gråzonsproblematik, det vill säga den otydliga gränsen mellan 

krig och fred. Som omnämnt ovan är undersökningsperioden avgränsad till åren 2008 till 2018 med 

fokus på perioden mellan 2014 och 2018. Denna tidsmässiga avgränsning har gjorts av två primära 

anledningar. För det första erbjuder en snäv avgränsning möjlighet till ordentlig fördjupning. För 

det andra har avgränsningen gjorts givet källmaterialets omfattning. Att gå igenom dokument 

utgivna under tioårsperioden har ansetts vara en rimlig arbetsbörda för en kandidatuppsats. 

     Ur en källkritisk synpunkt kan diskuteras om ett mer diversifierat material hade gett studien en 

bättre nyansering. De dokument som ligger till grund för arbetet är skrivna av regeringen, 

Försvarsberedningen eller av expertgrupper kopplade till Försvarsmakten och FOI. Att komplettera 

studien med debattartiklar eller nyhetsmaterial hade kunnat fungera som en motpol till denna 

homogena uppsättning material. Poängen med studien är emellertid att studera policy och den 

officiella bild vilken skissas av hotet från Ryssland. Således är det av intresse att undersöka den syn 

som förmedlas av dem som besitter problemformuleringsprivilegiet, och hur porträtteringen av 

hotbilden från Ryssland föranleder strategier för att bemöta hotet. Att källmaterialet kan påstås vara 

vinklat i den bemärkelse att det är utgivet av ett fåtal myndigheter utgör således inte ett problem för 

studien. Detsamma kan sägas om politisk tillhörighet, vilket också är av intresse.

Disposition 

Undersökningen är disponerad tematiskt efter studiens frågeställningar. Inledningsvis identifieras ett

antal nyckelaspekter som den svenska porträtteringen av det ryska hotet vilar på. Därefter ventileras

hur Sverige avser stärka sin nationella försvarsförmåga i relation till bilden av ett hotfullt Ryssland. 

Undersökningen avslutas med ett avsnitt om hur Sverige i bi- och multilateral kontext ämnar stärka 

säkerheten i Östersjön, med utgångspunkt i Nato-debatten och hänsyn till Finland. Inbördes är 

respektive avsnitt disponerat kronologiskt och avslutas med en delsammanfattande analys, vilken 

tar avstamp i studiens teoretiska ramverk och metodologiska utgångspunkter. Därefter följer en 

avslutande diskussion där studiens resultat diskuteras mot bakgrund av tidigare forskning.
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UNDERSÖKNING

I undersökningen hänvisas emellanåt till stadgor och fördrag. Innebörden av dessa förklaras inte i 

löpande text, utan återfinns i sin helhet i Bilaga 1.

Porträttering av det ryska hotet i svenskt närområde

Som framhållits i det teoretiska ramverket, har (det militära) hotet från Ryssland länge dominerat 

den säkerhetspolitiska dagordningen i Sverige. Hotet från öst har påståtts vara en av de mest 

centrala drivkrafterna bakom svensk försvars- och säkerhetspolitik sedan stormaktstiden, när 

Sverige och Ryssland slogs om hegemoni i Östersjön. I detta avsnitt behandlas hur det ryska hotet 

porträtterats i Sverige mellan 2008 och 2018, och vilka aspekter av ryskt agerande som framhållits 

utgöra ett hot.

Sänkt våldsanvändningströskel och oroande militärdoktrin efter 2008

År 2007 framhöll Försvarsberedningen i sin omvärldsanalys, i relation till de ryska militära 

försvarssatsningarna, att det inte nödvändigtvis var att betrakta som negativt att det ryska försvaret 

genomgick en modernisering. Försvarsberedningen menade att den svenska politiken gentemot 

Ryssland skulle verka för dialog mellan Ryssland och EU, och motverka rysk isolationism. Det 

ryska agerandet gentemot och respekten för suveräniteten hos stater som ingick i forna 

Sovjetunionen, betonades av Försvarsberedningen utgöra ett lackmustest för ryska vägval.53 I 

samband med kriget i Georgien 2008 menade dåvarande regering att det ryska agerandet skett i strid

mot FN:s våldsförbud och kränkt Georgiens territoriella integritet. Dock framhölls att den bi- och 

multilaterala dialogen med Ryssland var att betrakta som viktig för att påverka landet i demokratisk 

riktning, i syfte att främja landets integration i det internationella samarbetet.54

     I inriktningspropositionen för Försvarsmakten som lades fram 2009, skissades en bild av ett 

Ryssland med stormaktsambitioner som hårt ifrågasatte den samarbetsorienterade, västliga 

säkerhetsordningen, ett Ryssland som rörde sig i allt mer auktoritär riktning med nationalistiska 

krafter som styrande för beslutsfattandet i Moskva. Trots att regeringen betonade vikten av fortsatt 

dialog med Ryssland, poängterades att Georgienkonflikten pekade på att den ryska tröskeln för 

användning av militärt våld för att uppnå politiska målsättningar i sitt närområde hade sänkts. Den 

säkerhetspolitiska situationen i svenskt närområde var under 2009 under förändring och ett land 

med stormaktsambitioner framhölls vara något Sverige måste förhålla sig till.55 Detta underströks 

53 Ds. 2007:46. Säkerhet i samverkan. Försvarsberedningens omvärldsanalys. Försvarsberedningen. Stockholm, 4 
december, 2007. s. 35-36.

54 Regeringens proposition. 2008/09:140. Ett användbart försvars. 19 mars 2009. Stockholm. s. 16, 23-25.
55 Prop. 2008/09:140. s. 28. 
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även i 2009 års Strategisk utblick. Här framhölls att Ryssland under 2000-talet eftersträvat att 

framstå som en ledande stormakt och bedrev en klassisk maktbalanspolitik.56 Den dåvarande ryska 

presidenten Medvedevs retorik hade realpolitisk innebörd och rysk säkerhetspolitik med 

utgångspunkt i geopolitiska aspekter skildrades som oroande.57 Regeringen, i likhet med 

Försvarsberedningens omvärldsanalys från 2007, menade dock att Rysslands ambitioner att 

vidmakthålla sin intressesfär i synnerhet var fokuserad till Kaukasien; någon direkt rysk hotbild i 

svenskt närområde bedömdes inte föreligga. Dessutom poängterade regeringen i 

inriktningspropositionen för Försvarsmakten att ett militärt väpnat angrepp mot Sverige inom 

överskådlig tid var att betrakta som osannolikt, även om militära angreppshot på sikt aldrig kunde 

uteslutas.58 Det antyddes en medvetenhet om det hot Ryssland skulle kunna komma att utgöra, utan 

att hotbilden direkt mot Sverige utmålades som explicit. 

     Den ryska militärdoktrinen påpekades under 2008 och åren efter Georgienkriget emellertid 

utgöra ett orosmoment. Den ekonomiska krisen som drabbat Ryssland hårt framhölls inte ha 

inverkat nämnvärt på landets försvarssatsningar i och med president Medvedev löften om att 

upprustningen skulle fortsätta trots krisen. Det framhölls att detta föranledde en risk för att Ryssland

åter skulle domineras av ”ett strukturellt militärt tänkande utifrån överdrivna hotföreställningar”59, 

där upplevelsen av att Nato ämnade omringa Ryssland spelade en central roll. Till denna oroande 

utveckling hörde även att kärnvapen utgjorde en vital del i rysk militärdoktrin för att täcka upp för 

brister i övriga militära resurser.60

Åren mellan Georgien 2008 och Ukraina 2014

2009 utfärdade den svenska regeringen en solidaritetsförklaring riktad till EU:s medlemsländer och 

samtliga nordiska stater. Solidaritetsförklaringen, som idag är ledande för svensk säkerhets- och 

försvarspolitik, innebär att Sverige i händelse av en kris eller ett angrepp på ett land som omfattas 

av förklaringen, inte kommer att stå passivt. Solidaritetsklausulen i EU:s Lissabonfördrag, artikel 

42.7, kan i sammanhanget ses som en formalisering av solidaritetsförklaringen, och innebär att EU:s

medlemsländer skall hjälpa och stödja varandra i händelse av kris eller katastrof.61

56 Granholm, Niklas, Malminen, Johannes, Rydqvist, John (red.). Strategisk utblick 2009. Säkerhetspolitisk 
forsränning? Totalförsvarets Forskningsinstitut. Stockholm, 2009. s. 10 ; Hedenskog, Jakob. ”Ryssland i skruvstädet
– stormaktsambitioner eller ekonomiska realiteter?” i Strategisk utblick 2009. Säkerhetspolitisk forsränning? 
Granholm, Malminen & Rydqvist. (red). 2009. s. 16.

57 Prop. 2008/09:140. s. 24.
58 Prop. 2008/09:140. s. 9, 23-25, 28, 32.
59 Hedenskog. 2009. s. 16.
60 Lindvall, Fredrik. ”USA – pragmatisk realism med idealistiska förtecken?” i Strategisk utblick 2009. 

Säkerhetspolitisk forsränning? Totalförsvarets Forskningsinstitut. Granholm, Malminen & Rydqvist. (red.). 
Stockholm, 2009. s. 22-23.

61 Se Bilaga 1. 
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     Under åren mellan Georgienkriget och den ryska aggressionen mot Ukraina och annekteringen 

av Krimhalvön, framhölls att Ryssland inte mjuknat i sin utrikes- och säkerhetspolitik trots den 

ekonomiska krisens konsekvenser för landet. I Strategisk utblick 2010 framhölls att ett av landets 

överordnade säkerhetspolitiska mål var att förhindra att fler stater i ryskt närområde närmade sig 

väst. I ryskt intresse framhölls även ligga en ambition att skapa en ny säkerhetspolitisk arkitektur i 

Europa vilande på hård, det vill säga militär, säkerhet.62 Moderniseringen av den ryska 

försvarsmakten fortskred, bland annat för att avhjälpa brister som upptäcks i samband med kriget i 

Georgien, med den första fasen klar under 2012.63 I Strategisk utblick 2011 ventilerades också 

konsekvenserna för Sverige i händelse av eventuell rysk aggression mot de baltiska staterna, med 

fokus på Nato:s försvarskapacitet i Östersjöområdet, och huruvida Gotland, givet öns geostrategiska

position, skulle riskera att bli förstahandsmål vid en rysk operation i Baltikum. Den stabilitet 

Sverige och andra stater kring Östersjön hunnit vänja sig vid sedan kalla krigets slut framhölls vara 

en förutsättning som inte längre kunde tas för given, och den rysk-baltiska konfliktpotentialen 

benämndes vara den allvarligaste i området. Den ryska hotbilden mot Sverige porträtterades 

emellertid inte som explicit, men eventuella ryska militära aktioner i närområdet framhölls kunna få

konsekvenser för Sverige. På grund av Sveriges geografiska position, men också med hänsyn tagen 

till solidaritetsförklaringen och Lissabonfördraget, riskerade Sverige att, i händelse av en militär 

konflikt i Östersjön, dras in i ett tidigt skede. Det poängterades dock under 2012 att det i Östersjön 

fanns en tröskel som förhindrade militär konfrontation.64

Efter Ukraina: ”Den europeiska säkerhetsordningen är underminerad” 

Den ryska hotbilden i svenskt närområde aktualiserades i och med den ryska annekteringen av 

Krimhalvön i mars 2014, och den fortsatta ryska inblandningen i konflikten i östra Ukraina. ”Den 

europeiska säkerhetsordningen är underminerad”65 underströks i Strategisk utblick 6, som i sin 

helhet ägnades åt vilka möjliga konsekvenser som skulle kunna komma ur det ryska agerandet, både

för Sverige, Östersjöregionen, Europa och Nato. Det metaforiska uttrycket att väst stod inför ett 

vägskäl användes genomgående, och i ett av bidragen till profilpublikationen underströks vikten av 

62 Oxenstierna, Susanne & Vendil Pallin, Carolina. ”Ryssland: råvaruexportör eller innovationsdriven granne i öst?” i 
Strategisk utblick 2010: Säkerhetspolitisk nattorientering? Granholm, Niklas & Lindström, Madelene (red.). 
Totalförsvarets Forskningsinstitut. Stockholm, 2010. s. 32-33

63 Regeringens proposition 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020. Stockholm, 23 
april 2015. s. 22.

64 Neretnieks, Karlis. ”Kan Nato försvara Baltikum?” i Strategisk utblick 2011. Hellström, Jerker, Eriksson, Mikael, 
Granholm, Niklas (red.). Totalförsvarets Forskningsinstitut. Stockholm, 2011. s. 29, 31, 35-36 ; Winnerstig, Mike. 
”Östersjöområdet – fredens hav eller begynnande rustningssprial?” i Strategisk utblick 2012. Skeppström, Emma, 
Olsson, Stefan & Wiss, Åke (red). Totalförsvarets forskningsinstitut. Stockholm, 2012. s. 7-13.

65 Sandö, Carolina, Rydqvist, John & Langlais, Richard (red.). Strategisk utblick 6. Totalförsvarets Forskningsinstitut. 
Stockholm, 2015. s. 5.
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att utveckla en svensk grand strategy för att nå uppsatta säkerhetsmål i ett säkerhetspolitiskt läge 

under snabb förändring. Det poängterades även att det nordisk-baltiska området riskerade att, i 

händelse av en kris, bli arena för en militärstrategisk kapplöpning, där paralleller drogs till 1940-

talet.66 

     Den ”illegala annekteringen av Krim”67, menade Försvarsberedningen 2014, var den största 

utmaningen mot den europeiska säkerhetsordningen sedan den etablerats, och i utredningen 

Säkerhet i ny tid 2016, underströks att ingen annan slutsats kunde dras än att Ryssland eftersträvade 

en europeisk säkerhetsordning byggd på att landet tilläts skapa buffertzoner och upprätthålla 

intressesfärer.68 Det ryska agerandet stipulerades vara ett brott mot folkrätten, FN:s våldsförbud och 

bilaterala åtaganden.69 Principen om staters rätt till territoriell integritet och politiskt oberoende hade

ignorerats och den ryska ledningens agerande genomsyrades av oberäknelighet. Som understrukits 

av Försvarsberedningen 2007 skulle Rysslands agerande mot stater vilka ingick i Sovjetunionen 

utgöra ett lackmustest för Rysslands fortsatta utrikespolitiska vägval, och därtill definiera Sveriges 

syn på Ryssland. Detta bekräftades i budgetpropositionen 2015, där den rödgröna regeringen 

menade att ”synen på Rysslands politiska intentioner måste förändras och därmed även vår syn på 

den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår del av världen”70. Alla Försvarsmaktens samarbeten med 

Ryssland skulle därtill tillsvidare avbrytas. 

     Den ryska våldsanvändningströskeln upplevdes ha sänkts ytterligare i och med aggressionen i 

Ukraina och befäste, enligt Försvarsberedningen, bilden av en rysk statsledning med 

stormaktsambitioner.71 Aggressionen påvisade den ryska förmågan att kombinera konventionella 

militära maktmedel med en bred uppsättning andra maktmedel; ekonomiska påtryckningsmedel, 

propagandaspridning, historieförfalskning och informationsoperationer. Ryssland hade påvisat att 

man var beredd att med alla medel, inklusive militära, markera sin stormaktsposition.72 Hotbilden 

från ryska konventionella militära styrkor och kärnvapenarsenaler utgjorde bara en del i den 

samlade hotbilden; hybridproblematiken och den icke-linjära krigföringen utgjorde därtill 

betydande komponenter. Hybridtaktikerna som använts i Ukraina, vilka i Säkerhet i ny tid framhölls

sannolikt skulle utgöra ett första skede i påtryckningsförsök gentemot Baltikum, kännetecknades av 

66 Derblom, Markus & Malminen, Johannes. ”Behovet av en svensk grand strategy” i Strategisk utblick 6. Sandö, 
Rydqvist, Langlais (red.). Totalförsvarets Foskningsinstitut. Stockholm, 2015. s. 7-9. 11 ; Westerlund, Fredrik, 
Dalsjö, Robert & Lindvall, Fredrik. ”Kärnvapnens återkomst i Nordeuropa” i Strategisk utblick 6. Sandö, Rydqvist, 
& Langlais (red.). Totalförsvarets Foskningsinstitut. Stockholm, 2015. s. 23-24.

67 Ds. 2014:20. Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid. Försvarsberedningen. Stockholm, 15 maj 
2014. s. 14.

68 SOU 2016:57. s. 39.
69 Prop. 2014/15:109. s. 22. 
70 Regeringens proposition 2014/15:1. Budgetpropositionen för 2015. Utgiftsområde 6 – Försvar och samhällets 

krisberedskap. 19 oktober, 2014. s. 19. 
71 Ds. 2014:20. s. 15.
72 Ds. 2014:20. s. 15-17.
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svårigheterna i att avgöra när icke-militära medel skulle övergå i ett regelrätt militärt angrepp. I 

relation till dessa taktiker framhölls att Ryssland, i syfte att utöva påtryckningar gentemot de 

baltiska staterna, skulle driva den icke-linjära krigföringen med icke-militära medel så långt som 

möjligt, för att undvika att solidaritetsklausulerna i Lissabonfördraget eller Washingtonfördraget 

utlöses.73

     För svenskt närområde innebar det ryska agerandet i Ukraina konsekvenser, och föranledde en 

porträttering av Ryssland och säkerhetsläget i närområdet i kraftfullare ordalag än vid tiden för 

Georgienkriget. Östersjön framhölls utgöra ett betydelsefullt geostrategiskt område och 

säkerhetsläget hade snabbt försämrats. Hoten och utmaningarna mot den svenska säkerheten 

menades vara mer föränderliga och gränslösa än tidigare, vilket emellertid inte enbart tillskrevs den 

ryska aggressionen mot Ukraina. Ett väpnat angrepp mot Sverige framhölls under 2014 vara fortsatt

osannolikt, men den ryska aggressionen mot Ukraina medförde en ökad risk för militära 

konfrontationer, även i svenskt närområde.74 Svensk säkerhet menades vara beroende av säkerheten 

i närområdet; om säkerheten i Östersjöregionen hotades, skulle Sveriges säkerhet också vara hotad 

vilket motiverades både av Sveriges geostrategiska position och solidaritetsförklaringen från 2009. 

Ökad rysk aktivitet i Östersjön, anfallsövningar med strategiskt bombflyg och utplaceringen av 

Iskander-robotar i Kaliningrad, framhölls i regeringens inriktningsproposition för Försvarsmakten 

2016-2020 vara en konsekvens av att Ryssland ansåg sig omgivet av aktörer som på olika sätt och 

med en rad olika medel hotade landet.75 Under 2017 underströk bedömare att det ryska relativa 

militära styrkeövertaget i svenskt närområde kunde förväntas bestå under de närmsta åren.76 

     I Säkerhet i ny tid 2016 stipulerades att det rådde ett nytt säkerhetspolitiskt normalläge i Europa 

där konfrontationslinjerna mellan Nato och Ryssland förskjutits till Östersjön. I den ryska 

säkerhetsstrategin från 2015 betecknades säkerhetssystemet i den euroatlantiska regionen, med EU 

och Nato som grund, vara ohållbart. Ryssland hade därtill utvecklat ett antagonistiskt 

förhållningssätt till väst, försvagat den samarbetsorienterade säkerhetsordningen och strävade efter 

att vidmakthålla sin intressesfär. Det ryska agerandet framhävdes vara präglat av opportunism; man 

tog de chanser och möjligheter man gavs i varje given situation. I sammanhanget redogjorde 

utredningen för fyra grundläggande iakttagelser rörande det säkerhetspolitiska läget i 

Östersjöområdet. För det första underströks Ryssland vara den enda stat i Sveriges närområde som, 

inom överskådlig tid, kunde tänkas utöva militär aggression mot sina grannstater. För det andra var 

ett ryskt angrepp, riktat specifikt mot Sverige i praktiken att betrakta som uteslutet. Däremot, och 

73 SOU 2016:57. s. 49. För Lissabonfördragets och Washingtonfördragets solidaritetsklausuler, se Bilaga 1. 
74 Ds. 2014:20. s. 19-22.
75 Prop. 2014/15:109. s. 29.
76 Ds. 2017:66. Motståndskraft – inriktning av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025. 

Försvarsberedningen. Stockholm, 20 december, 2017. s. 20.
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för det tredje, skulle Sverige sannolikt i en tidigt skede dras in i en eventuell militär konflikt mellan 

Ryssland och ett eller flera av de baltiska staterna. För det fjärde betonades att en rysk-baltisk 

konflikt i grunden också var osannolikt, vilket relaterades till den konfliktavhållande tröskeln i 

Östersjön. Upplevelsen av denna konfliktavhållande tröskel byggde bland annat på uppfattningen 

om ett ryskt riskkalkylerande; en majoritet av staterna i Östersjöområdet är Nato-medlemmar och 

en rysk militär aggression mot Baltikum skulle riskera att aktivera Washingtonfördragets artikel 577, 

vilket skulle innebära att Ryssland relativt snabbt skulle hamna i en konflikt med flertalet Nato-

medlemmar, inklusive USA. Ett sådant företag skulle innebära att kostnaderna för en konflikt skulle

överstiga eventuella vinster.78 Trots osannolikheten betonades Rysslands oförutsägbarhet, landets 

avfärdande av den europeiska säkerhetsordningen och folkrättsliga principer, likväl som att ”en 

kvalitativt ny gräns för det ryska agerandet”79 passerats i och med aggressionen mot Ukraina. 

Försvarsberedningen underströk under 2017 att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kunde 

uteslutas80, vilket innebär, i kontrast till tidigare utlåtande, en skärpning i retoriken. 

Fyra nyckelaspekter av ryskt beteende 

Den svenska porträtteringen av hotet från Ryssland bygger till stora delar på att Ryssland utmanar 

den europeiska, och därtill den svenska, synen på säkerhet. Den svenska uppfattningen om hur 

säkerhet skall byggas är i hög utsträckning samarbetsorienterad och vilar på folkrättsliga principer. 

Denna säkerhetsordning utmanades av Ryssland både i samband med Georgienkriget, och kanske 

framförallt i och med aggressionen mot Ukraina. Problemet i sammanhanget är således Rysslands 

underminerande av den etablerade europeiska synen på säkerhet, vilket lett till ett deklarerande om 

att säkerhetsläget i Östersjön försämrats. I och med det ryska förkastandet av den dominerande 

västerländska synen på säkerhet, porträtteras Ryssland som expansionistiskt, aggressivt och med en 

vilja att upprätthålla sin traditionella (sovjetiska) inflytelse- och intressesfär.

     Porträtteringen av hotet från Ryssland under den studerade tioårsperioden kan sammanfattas i 

fyra nyckelaspekter. Dessa nyckelaspekter har återfunnits i majoriteten av de dokument som ligger 

till grund för studien. Den första nyckelaspekten, vilket är genomgående i de dokument och 

publikationer som ligger till grund för studien, bygger på en bild av ett expansionistiskt Ryssland 

med tydliga stormaktsambitioner, som inte räds användandet av alla till buds stående medel för att 

uppnå sina politiska mål, inte minst i de grannländer som ingick i Sovjetunionen. Förkastandet av 

den europeiska säkerhetsordningen, som framhålls bygga på samarbete och respekt för folkrätten, är

77 Se Bilaga 1.
78 SOU 2016:57. s. 41-44.
79 SOU 2016:57. s. 39. 
80 Ds. 2017:66. s. 17, 61.

20



en del av detta. Hybridkrigföringen, eller den icke-linjära krigföringen, utgör delvis en komponent. 

Ryssland framhålls som en reell maktfaktor.

     Den andra nyckelaspekten i porträtteringen av Ryssland vilar på ett intryck av att ryskt agerande 

är oberäkneligt och opportunistiskt. Ryssland tar de chanser och möjligheter vilka ges i varje given 

situation, något som betonades i samband med annekteringen av Krimhalvön i termer av att den 

ryska ledningen karaktäriserades av en ”strategisk förutsägbarhet men taktisk oberäknelighet”81. Till

detta hör även den bristande insyn omvärlden har gällande den ryska ledningen. Den oroande ryska 

hybrid- och icke-linjära krigföringen betonas, där Ryssland använder sina ekonomiska, militära, 

politiska och kulturella resurser, en bred uppsättning påtryckningsmedel vilka bland annat innefattar

informationsspridning, för att påverka opinionen i de stater där de har intressen. I detta ligger även 

svårigheterna att avgöra när en icke-militär aktion övergår i ett regelrätt angrepp. 

     Den tredje nyckelaspekten i porträtteringen av Ryssland, är att Ryssland är en riskkalkylerande 

aktör som inför ett agerande väger vinster och förluster mot varandra. Bland annat med anledning 

av detta riskkalkylerande karaktärsdrag understryks hotet i den ryska hybridkrigföringen, som 

skulle kunna komma att drivas långt i syfte att inte utlösa solidaritetsklausulerna i 

Lissabonfördraget och Washingtonfördraget vid en konfrontation med ett eller flera av de baltiska 

länderna.

     Den fjärde nyckelaspekten bygger på att Rysslands uppvisar misstro gentemot väst; hit hör bland

annat den svenska uppfattningen att den ryska ledningen eftersträvar att skapa en känsla hos sina 

medborgare av nationell upprustning mot en yttre fiende.82 Upplevelsen av yttre hot, uppfattningen 

att Nato ämnar omringa landet och ett användande av landets kärnvapenarsenaler för att täcka upp 

upplevda brister i landets konventionella militära styrkor, är delar av denna porträttering, likväl som

synen på väst som aggressivt.83

Delsammanfattande analys    

Som framkommit ovan vilar den svenska porträtteringen av hotet från Ryssland på fyra 

nyckelaspekter. Dessa aspekter utgör grunden i den svenska bilden av det ryska hotet, och på grund 

av porträtteringens mångfacetterade karaktär är det, enligt min mening, föga förvånande att de 

utmaningar Ryssland påstås presentera upplevs vara svårbemötta. Frågan som här kan ställas är 

vilka, med Sjöstedts ord, fundament av den svenska nationella säkerheten som är hotad givet denna 

uppfattning om Ryssland. Som Sjöstedt påpekat, knyter säkerhetisering an till hot mot statens tre 

81 SOU 2016:57. s. 41.
82 SOU 2016:57. s. 39. 
83 Se t.ex: Prop. 2014/15:109. s. 31. 
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fundament, där statens institutioner är ett.84 Den svenska uppfattningen om vad säkerhet är och hur 

den tryggas kan, i den mån säkerhet kan betraktas som en institution, således påstås vara det som i 

första hand är hotat givet uppfattningarna om Ryssland. Säkerhet som institution i Sverige skall i 

sammanhanget förstås som vilande på ett antal grundläggande komponenter; alliansfrihet, 

solidaritet (givet solidaritetsförklaringen), respekt för folkrätt och våldsförbud, samt samarbeten i 

bi- och multilateral kontext. En utmaning mot denna syn på hur säkerhet byggs och tryggas torde i 

förlängningen leda till uppfattningen att även den territoriella integriteten och suveräniteten är 

hotad. Hotet från Ryssland, så som det skissas i de dokument som ligger till grund för studien, är 

dock inte direkt riktat mot svensk territoriella (eller fysiska) säkerhet. Ryskt beteende har i 

utredningsmaterialet primärt porträtterats som en utmaning mot den folkrättsbaserade 

säkerhetsordningen och liknande grundläggande värderingar som läggs i säkerhetsbegreppet, det 

vill säga mot en grundbult i den svenska synen på säkerhet.

     Som Eriksson konstaterat tenderar hot mot säkerheten föras högt upp på den politiska 

dagordningen, eftersom statens territoriella integritet, suveränitet och handlingsfrihet utgör 

grundförutsättningen för all annan politik. Givet de senaste årens utveckling, som framkommer i de 

utredningar som ligger till grund för denna studie, finns en upplevelse hos policyskapare, eller de 

som besitter det Eriksson benämner vara ett problemformuleringsprivilegium, att det finns en reell 

hotbild i svenskt närområde med anledning av Rysslands agerande.85 Uppfattningen därom har 

under den studerade tioårsperioden successivt förstärkts. Efter kriget i Georgien 2008 ansågs ingen 

direkt hotbild föreligga i svenskt närområde, men efter aggressionen i Ukraina 2014 aktualiserades 

den ryska hotbilden även i Östersjön. Viljan att, efter Georgienkriget 2008, verka för fortsatt dialog 

med Ryssland kan i sammanhanget ses som en strategi för att försöka hantera att den sänkta ryska 

våldsanvändningströskeln, det vill säga det upplevda problemet. Några sådana ambitioner har dock 

inte framkommit i dokumenten utgivna efter 2014. Här bör även poängteras att det skedde en viss 

"uppvärdering" av Georgienkriget efter annekteringen av Krim 2014; i direkt anslutning till 

konflikten 2008 ägnades den marginell uppmärksamhet, men efter 2014 gjordes kopplingar tillbaka 

till konflikten i Georgien.  

    Konstateras kan att yttre händelser väger olika tungt och har olika påverkanskraft. Situationen i 

svenskt närområde efter annekteringen av Krim framhölls som försämrad i högre utsträckning än 

efter Georgienkriget, möjligtvis med anledning av att Ukraina geografiskt ligger närmre Sverige. 

Den ryska våldsanvändningströskeln upplevdes vara än mer sänkt; stabiliteten i Östersjöregionen 

kunde inte längre tas för given. Här kan diskuteras huruvida det spelat roll i utvecklingen av synen 

84 Sjöstedt. 2010. s. 21-23.
85 Eriksson. 2001. s. 1-2, 5. 
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på Ryssland vem som suttit i regeringsställning i Sverige. I sammanhanget har detta enligt min 

mening varit av marginell betydelse; omvärldsanalyserna gjorda efter regeringsskiftet är relativt 

samstämmiga om man ser till eventuella avvikande åsikter från partier som ej sitter i 

regeringsposition.86

     Bilden av att dagens Ryssland vill upprätthålla eller återvinna sin stormaktsstatus genomsyrar 

porträtteringen av det ryska hotet. Den ryska hotbilden är förvisso inte ny, men kan påstås ha 

aktualiserats i och med Ukrainakrisen 2014. Den mångfacetterade bild som framträder torde leda till

stora utmaningar i hur den ryska hotbilden skall bemötas. För hur bemöter man en aktör som är 

riskkalkylerande, expansionistiskt med stormaktsambitioner, men samtidigt opportunistiskt, 

oberäknelig och med en misstrogen inställning till omvärlden? Är det genom att utveckla, som 

föreslogs i Strategisk utblick 6, en svensk grand strategy? 

Hur bilden av Ryssland inverkar på svensk försvars- och säkerhetspolitik

Den svenska synen på säkerhet är territoriell och samarbetsorienterad, och neutralitetspolitiken har 

ersatts av en solidarisk säkerhetspolitik. Det framgår tydligt i svensk säkerhetspolitisk inriktning att 

hävdandet av landets suveränitet, oberoende och territoriella integritet är försvarets yttersta syfte, 

likväl som skydd av landets politiska oberoende och värderingar. Hit hör bland annat demokrati och

värnande om mänskliga fri- och rättigheter. I detta avsnitt behandlas hur Sverige ämnar förstärka sin

nationella försvarsförmåga i relation till upplevelsen av hotet från Ryssland och det förändrade 

säkerhetsläget i svenskt närområde som skissades i föregående avsnitt.

Tillgänglighet, flexibilitet och användbarhet – försvarsinriktning 2009

Kalla krigets slut efterföljdes av en genomgående fredsoptimism i Europa, och flertalet länder, 

däribland Sverige, rustade ner sina nationella försvarsmakter. Försvarsbesluten 2000 och 2004 

innebar att Sverige tonade ner den nationella dimensionen av försvarspolitiken.87 Fokus för svenska 

Försvarsmakten hade således vid 2008/2009 under en längre tid legat på deltagande i internationella

fredsbyggande och krishanterande operationer.

     Regeringens proposition Ett användbart försvar, som lades fram i mars 2009, innebar en ny 

försvarspolitisk inriktning. Med anledning av solidaritetsförklaringen låg fokus bland annat på 

svensk förmåga att ge och ta emot militärt stöd. Georgienkonflikten 2008 hade påvisat att den ryska

tröskeln för våldsanvändning sänkts, och således menade dåvarande regering att Sverige måste 

86 Vänsterpartiet har dock i relation till Försvarsberedningens omvärldsanalyser uttryckt avvikande åsikter i relation till
en ytterligare försämring av säkerhetsläget i svenskt närområde. På s. 32 behandlas detta närmre. 

87 Prop. 2014/15:109. s. 57.
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förhålla sig till ett Ryssland med stormaktsambitioner och maktanspråk. Detta ingav oro, även om 

ett angrepp mot Sverige framhölls vara fortsatt osannolikt inom överskådlig tid.88 

Inriktningspropositionen innebar ett fokus på ett svenskt försvar byggt på användbarhet, 

tillgänglighet och flexibilitet, som ytterst skulle kunna hävda Sveriges suveränitet, suveräna 

rättigheter och nationella intressen. Mot bakgrund av ett allt mer osäkert säkerhetspolitiskt läge i 

Europa, med utmaningar inte enbart kopplade till Östersjöområdet utan Europa som helhet, 

betonades vikten av ett försvar användbart här och nu. Vikten av bi- och multilaterala samarbeten 

framhölls som vital och underströk att Sverige bygger säkerhet genom samverkan.89 I och med 

inriktningspropositionen ställdes därtill nya krav på Försvarsmaktens nationella förmåga och 

krigsförbandens operativa förmåga. Den operativa förmågan och ett nyfunnet fokus på försvar av 

svenskt territorium och säkerhet, enskilt och tillsammans med andra, var de huvudsakliga 

ledstjärnorna i inriktningspropositionen.90 Det militära försvaret skulle kunna genomföra 

operationer på svenskt territorium, samt i och utanför svenskt närområde.91 Detta till trots 

tillägnades internationella operationer fortfarande ett betydande fokus. Före annekteringen av 

ukrainska Krim porträtteras inte Ryssland i någon större utsträckning som ett hot mot svensk 

säkerhet; som poängterat i föregående delavsnitt föranledde Georgienkonflikten inte samma 

reaktion i Sverige som aggressionen mot Ukraina.

Krav på Försvarsmaktens operativa förmåga post-Ukraina 2014

Utvecklingen i Ukraina och Rysslands agerande runt 
Östersjön understryker vikten av att förstärkningen av 
Sveriges försvarsförmåga påskyndas.92

Så skrev regeringen i budgetpropositionen för 2015, vilket innebar att svensk försvarsförmåga i 

relation till det försämrade omvärldsläget och situationen i närområdet upplevdes vara otillräcklig; 

försvarsförmågan var ifrågasatt. I Strategisk utblick 6 påpekades en ”geopolitisk 

klimatförändring”93, vilken manifesterats både 2008 och 2014. Detta innebar att svenskt försvar 

behövde fokuseras på försvar av territorium. Det framhölls att Sverige stod inför stora utmaningar, 

bland annat eftersom totalförsvaret fallit i glömska sedan kalla kriget.94 I 

försvarsinriktningspropositionen för inriktningsperioden 2016-2020 som avlades av den rödgröna 

88 Prop. 2008/09:140. s. 6, 23-24, 28.
89 Prop. 2008/09:140. s. 34-37.
90 Prop. 2008/09:140. s. 33, 38, 55-56, 75-77.
91 Prop. 2008/09:140. s. 1. ; Ds. 2014:20. s. 35.
92 Budgetproposition 2014/15:1. Utgiftsområde 6. s. 20.
93 Lindström, Madelene & Lindvall, Fredrik. ”Att säkra ytterligare hundra år av fred – en svensk krigsavhållande 

tröskel och småstaters möjlighet till avskräckning” i Strategisk utblick 6. Sandö, Rydqvist & Langlais (red.). 
Totalförsvarets Forskningsinstitut. Stockholm, 2015. s. 51.

94 Lindström & Lindvall. 2015. s. 51-53.
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regeringen i april 2015, framkom att grunden för förändringar av svensk försvars- och 

säkerhetspolitik var det försämrade säkerhetspolitiska läget i svenskt närområde, och att det militära

försvaret i första hand skulle utformas för att kunna möta ett militärt angrepp. ”En trovärdig militär 

förmåga bidrar till fortsatt fredlig utveckling och politisk handlingsfrihet”95, menade den rödgröna 

regeringen. Upprätthållandet av en krigsavhållande tröskel, som kommit att bli ett modeord i svensk

försvarspolitisk debatt, betonades.96 Delvis med anledning av Rysslands militära överlägsenhet i 

Östersjöområdet, som både förväntades bestå och i vissa avseenden öka, omnämndes Ryssland 

explicit i inriktningspropositionen i relation till upplevelsen av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. 

Detta föranledde att en förstärkning av svenskt försvar ansågs vara nödvändig.97 

     Målen för det militära försvaret och skulle från 2016 vara att, enskilt och tillsammans med andra,

både på svenskt territorium och utanför landets gränser, kunna försvara Sverige och främja svensk 

säkerhet. Detta skulle åstadkommas genom att hävda svensk suveränitet, suveräna rättigheter och 

nationella intressen, förebygga och hantera konflikter och krig, skydda svensk handlingsfrihet vid 

påtryckning av politisk, militär eller annan karaktär och försvara Sverige mot incidenter och 

väpnade angrepp, samt skydda samhället och dess funktionalitet genom stöd till civila myndigheter. 

De enskilt största målsättningarna som framhölls i inriktningspropositionen för 2016-2020 i relation

till Sveriges nationella försvar, var att Försvarsmakten skulle ha som uttryckligt krav att 

upprätthålla tillgänglighet i fred och kunna möta beredskapskrav98 vid höjd beredskap. 

Krigsförbanden skulle i huvudsak utformas för att möta ett militärt angrepp och den operativa 

förmågan i dessa skulle stärkas.99 I relation till detta menade regeringen att alla delar av 

Försvarsmakten som vid höjd beredskap hade uppgifter att lösa borde organiseras som 

krigsförband, och för att stärka förbandens operativa förmåga behövde övningsverksamheten 

prioriteras under inriktningsperioden.100 Den samlade operativa förmågan i totalförsvaret behövde 

också stärkas. 

     En förstärkning av det psykologiska försvaret för att kunna möta påverkanskampanjer framhölls 

därtill vara av vikt, givet den moderna krigföringen där dessa menades utgöra en betydande 

komponent. I detta sammanhang underströks även att Sverige och andra länder i Östersjöregionen 

redan var utsatta för påverkansoperationer, vilka syftade till att influera ländernas säkerhetspolitiska

vägval.101 Krigsdugligheten102 framhölls vara central, och skulle årligen redovisas av 

95 Prop. 2014/15:109. s. 8.
96 Lindström & Lindvall. 2015. s. 49.
97 Prop. 2014/15:109. Se t.ex s. 1, 21-25, 28-33, 42-46.
98 Krigsförband med befintlig krigsduglighet skall kunna mobiliseras inom en vecka efter beslut om höjd beredskap.
99  Prop. 2014/15:109. s. 52-53, 55.
100 Prop. 2014/15:109. s. 66.
101 Prop. 2014/15:109. s. 40, 108-109.
102 Krigsförbandens förmåga att lösa sina huvuduppgifter vid beslut om höjd beredskap.
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Försvarsmakten. För förband som inte levde upp till kraven skulle även en plan redovisas för hur 

krigsdugligheten i berörda förband skulle kunna höjas.103 Det försämrade omvärldsläget och 

situationen i svenskt närområde, föranledde att inrättandet av en Stridsgrupp Gotland från och med 

2018 utgjorde en av de tydligaste prioriteringarna, givet öns strategiska position i händelse av en 

militär konfrontation i Östersjöområdet.104 Ubåtsjaktförmågan var också högt på dagordningen, och 

var vital för att säkra Sveriges territoriella integritet. Givet de genomgripande förändringarna för 

perioden 2016-2020, menade regeringen att det fanns ett behov av att ytterligare höja 

försvarsanslagen. Således föreslog regeringen att den samlade försvarsekonomin under perioden 

skulle få ett tillskott på 10,2 miljarder kronor.105

Nästa inriktningsperiod – motståndskraft i totalförvaret 

I Försvarsberedningens delrapport Motståndskraft, vilken berörde inriktningen av totalförsvaret och

utformningen av den civila försvaret under perioden 2021-2025, framhölls det som ett av Sveriges 

nationella intressen att främja en regelbaserad, multilateral världsordning samt värna och 

upprätthålla vad som framhölls vara grundläggande värderingar: demokrati, rättsstatens principer, 

och mänskliga fri- och rättigheter.106 Försvarsberedningen påpekade även att den svenska 

krisberedskapen som den såg ut 2017 inte var dimensionerad för att kunna möta ett väpnat angrepp 

eller de påfrestningar ett krig skulle medföra. Detta, i kombination med formuleringen ”ett väpnat 

angrepp mot Sverige kan aldrig uteslutas”107, krävde en förstärkning av totalförsvaret. Sveriges 

krigsavhållande förmåga skulle alltså förstärkas; Försvarsberedningen menade att Sverige genom att

påvisa en trovärdig krigföringsförmåga, militärt och civilt, skulle klargöra för en potentiell 

angripare att ett angrepp mot Sverige skulle medföra höga kostnader. Ett starkt svenskt totalförsvar 

verkade alltså krigsavhållande, och således fredsbevarande.108 Det framhölls även tydligt i ett av 

bidragen till Strategisk utblick 7 att totalförsvaret behövde fokusera på att skapa maximal 

försvarseffekt, och att den civila delen av totalförsvaret behövde ett beslutsunderlag för den 

långsiktiga förmågeutvecklingen.109

103 Prop. 2014/15:109. s. 68.
104 Den 21 maj 2018 återinvigdes Gotlands regemente, P 18. Detta är det första nya regementet i Sverige sedan andra 

världskriget. 
105 Prop. 2014/15:109. s. 61. Ytterligare finansiella tillskott har tillkommit på 2,7 miljarder per år 2018-2020 enligt 

överenskommelse mellan den rödgröna regeringen, centerpartier och moderaterna. Regeringen. Pressmeddelande. 
Försvarsuppgörelse stärker försvaret med 2,7 miljarder per år. 16 augusti, 2017. 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/08/forsvarsuppgorelse-starker-forsvaret-med-27-miljarder-per-ar/ 
(hämtad 2018-05-15). 

106 Ds. 2017:66. s. 15-16. 
107 Ds. 2017:66. s. 61.
108 Ds. 2017:66. s. 61.
109 Lindgren,  Fredrik & Ödlund, Ann. ”Totalförsvar – Vägval inför framtiden” i Strategisk utblick 7 – Närområdet och

nationell säkerhet. Hull Wiklund, Cecilia, Faria, Daniel, Johansson, Bengt, Öhrn-Lundin, Josefin (red.). 
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     Försvarsberedningen framhöll, i likhet med inriktningspropositionen för 2016-2020, att den 

moderna krigföringen innefattade en mängd olika maktmedel. Fler taktiker användes dessutom i 

gränslandet mellan krig och fred, relaterade till gråzonsproblematiken, vilket delvis underminerade 

antagandet om en eskalationstrappa i händelse av en kris där försvaret successivt kunde förstärkas i 

takt med konflikteskalering. Om en kris, en konflikt eller ett krig skulle inträffa i svenskt 

närområde, bedömde beredningen att Sverige skulle utsättas för en mängd olika påtryckningsmedel 

och påverkansoperationer (vilket utgör grunden i den ryska icke-linjära krigföringen).110 I ljuset av 

det försämrade säkerhetspolitiska läget i svenskt närområde som utvecklats i negativ riktning givet 

Rysslands agerande, likväl som de utmaningar gråzonsproblematik och icke-linjär krigföring 

menades utgöra, ansåg Försvarsberedningen att totalförsvaret behövde förstärkas, resursmässigt, 

ledningsmässigt och organisatoriskt. Med anledning av påverkanskampanjernas funktionalitet även 

i fredstid underströk Försvarsberedningen vikten av ett stärkt psykologiskt försvar.111 Även i 

Strategisk utblick 7 betonades detta; med anledning av att Sverige redan utsattes för 

påverkanskampanjer var det av vikt att stärka det psykologiska försvaret för att civila och militära 

ansträngningar inte skulle undergrävas vid påverkansoperationer.112

Delsammanfattande analys 

Som påpekat ovan är den svenska synen på säkerhet både territoriell och samarbetsorienterad. Det 

militära försvarets yttersta uppgift är att skydda det Sjöstedt betecknar vara statens tre fundament; 

statens territorium och befolkning, statens institutioner, och den gemensamma föreställningen om 

staten hos medborgarna. Upplevelsen av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, med utgångspunkt i 

den sänkta ryska våldsanvändningströskeln, har föranlett en del av de förändringar i svensk 

försvars- och säkerhetspolitik som framkommer i det material som ligger till grund för denna studie.

Problemet i relation till det svenska försvaret är att det uppvisar brister och är för svagt i förhållande

till den upplevda försämringen av det säkerhetspolitiska klimatet i svenskt närområde. Detta har lett

till nya krav på Försvarsmakten och totalförsvaret. En förstärkning av den nationella 

försvarsförmågan underströks vara avgörande, dels för den fortsatt fredliga utvecklingen i 

närområde, dels för svensk politisk handlingsfrihet. Genom att titta på motsatsen, det vill säga att en

svag militär förmåga antas påverka den fredliga utvecklingen negativt och riskerar att inskränka den

politiska handlingsfriheten, förtydligas vikten av att stärka svenskt försvar.

Totalförsvarets Forskningsinstitut. Stockholm, 2017. s. 37.
110 Ds. 2017:66. s. 62-65, 68.
111 Ds. 2017:66. s. 105-107.
112 Rossbach, Niklas H. ”Psykologiskt försvar – Avgörande för svensk försvarsförmåga” i Strategisk utblick 7 – 

Närområdet och nationell säkerhet. Hull Wiklund, Faria, Johansson & Öhrn-Lundin (red.). Totalförsvarets 
Foskningsinstitut. Stockholm, 2015. s. 45.
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     Upplevelsen av ett hotfullt Ryssland efter Georgienkriget är mindre framträdande än efter 

annekteringen av Krim, vilket understryker att olika yttre händelser föranleder olika reaktioner och 

strategier. Efter 2014 framhölls i kraftfulla ordalag att Rysslands agerande ökade vikten av en 

skyndsam förstärkning av svenskt försvar,även om paralleller drogs till Georgienkriget efter 

annekteringen av Krim. Strategin, vilken Sjöstedt menar måste inkluderas i en 

säkerhetiseringsrörelse113, som presenterades i relation till upplevelsen av ett allt mer hotfullt 

Ryssland, gick ut på att stärka den operativa förmågan i krigsförbanden, ställa krav på 

krigsduglighet och även öka försvarsanslagen under perioden 2016-2020. Bilden av ett 

expansionistiskt Ryssland med stormaktsambitioner som underströks i föregående avsnitt, ligger till

grund för den svenska uppfattningen om att den nationella försvarsförmågan behövde stärkas. Lika 

betydande är bilden av Ryssland som en riskkalkylerande aktör; genom att uppvisa en trovärdig 

militär förmåga, menade den rödgröna regeringen att tröskeln för väpnade angrepp i 

Östersjöområdet skulle höjas. Om kostnaderna för ett militärt angreppsföretag för en potentiell 

angripare upplevs överväga vinsterna, minskar sannolikheten för väpnade angrepp. Detta argument 

bygger i grunden på att fred och stabilitet i Östersjöområdet vilar på att väst har ett militärt 

styrkeövertag gentemot Ryssland, och kan, enligt min mening, ses som ett sätt att argumentera för 

att upprustning, eller att visa upp militära muskler, leder till stabilitet.

     Även bilden av Ryssland som opportunistiskt och oberäkneligt finner belägg i den svenska 

strategin för att möta upplevda utmaningar i Östersjöområdet. Inte bara de rent militära delarna av 

det svenska försvaret behövde förstärkas, utan både de militära och civila delarna av totalförsvaret. 

Inte minst det psykologiska försvaret, som relaterar till motståndskraften inför påverkansoperationer

och informationskampanjer, vilka kan användas i gränslandet mellan krig och fred och ger upphov 

till gråzonsproblematik, behövde förstärkas för att möta eventuella (ryska) ansträngningar att 

influera säkerhetspolitiska vägval och försvarsvilja. Det psykologiska försvarets förstärkning i 

relation till Ryssland är emellertid inte alltid explicit, men eftersom den ryska icke-linjära 

krigföringen framhålls som oroande, är parallellen, enligt min mening, möjlig att dra. 

Påverkanskampanjer och informationsspridning påpekades bland annat kunna underminera svensk 

politisk handlingsfrihet, vilket, enligt min mening, kan relateras till slutsatsen dragen i föregående 

avsnitt; det är statens institutioner snarare än den fysiska, territoriella säkerheten som hotas av 

Ryssland. Vad som därtill kan konstateras är att nyckelaspekterna av ryskt beteende som 

hotuppfattningen vilar på, efterföljs av en strategi för att bemöta det upplevda hotet.

     Sammanfattningsvis kan sägas att föreställningen om ett antagonistiskt Ryssland, baserat på de 

nyckelaspekter som identifierades i föregående avsnitt, motiverar, i samtliga utredningar och 

113 Sjöstedt. 2010. s. 23-24. 
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dokument som ligger till grund för denna studie, förändringar i svensk försvars- och 

säkerhetspolitik. Detta understryker Noreens antagande om att upplevelsen av hotet från Ryssland 

varit en central drivkraft bakom svensk säkerhets- och försvarspolitisk utveckling.114

Att bemöta den ryska hotbilden i samverkan med andra

2016 presenterade den så kallade Förutsättningsutredningen ett betänkande rörande Sveriges 

möjligheter enligt regeringsformen att med militära medel agera tillsammans med en annan stat för 

att möta ett väpnat angrepp.115 Utredningen konkluderade att avsaknaden av grundlagsbestämmelser

direkt inriktade på förutsättningarna för gemensamt agerande inte kunde påstås utgöra ett hinder. I 

detta avsnitt presenteras hur Sverige i samverkan med andra ämnar bemöta de hot och utmaningar 

Ryssland upplevs utgöra. Fokus ligger på inställningen till och diskussionerna kring ett medlemskap

i Nato och utvecklingen av försvarssamarbetet med Finland. Det bör framhållas att i de dokument 

som ligger till grund för denna studie inte föreligger någon motsättning mellan ett eventuellt Nato-

medlemskap och en ytterligare fördjupning av försvarssamarbetet med Finland; de inte är 

ömsesidigt uteslutande.

Olika samverkansformer – samarbete eller militärallians?

Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra. Behovet av och viljan till bi- och multilaterala 

samarbeten har successivt getts en mer framträdande plats i Sveriges säkerhetspolitiska identitet.116 

Solidaritetsförklaringen 2009 ställde krav på Sveriges förmåga att ge och ta emot militärt stöd. I 

ovanstående del presenterades hur Sverige ämnar stärka sin nationella försvarsförmåga, men som 

framkommit bygger en betydande del, både i den krishanterande förmågan och i förmågan att 

skydda svenskt territorium, på samarbete och samverkan med andra stater i bi- och multilateral 

kontext. Den solidariska säkerhetspolitiken och den fortsatta militära alliansfriheten är två 

grundläggande förutsättningar för detta. Dessa innebär dels uppfattningen att det svenska nationella 

försvaret stärks genom övnings- och utbildningsutbyten med andra stater, och dels att Sveriges 

möjlighet till samarbeten begränsas av att Sverige inte åtar sig ömsesidiga försvarsförpliktelser. På 

grund av den upplevda försämringen av säkerhetsläget i närområdet har framhållits att Sveriges 

samarbeten borde fördjupas. Samarbetet med Finland har i sammanhanget varit av särskild 

betydelse. En annan viktig aktör för säkerheten i Östersjöregionen har framhållits vara Nato.117 

     En av grundpremisserna för fördjupning av Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten

114 Noreen. 2001. s. 84. 
115 SOU 2016:64. s. 9-10. 
116 Se t.ex SOU 2016:57. s. 36.
117 Prop. 2014/15:109. s. 36.
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vilar, mot bakgrund av det upplevda hotet från Ryssland, på att skapa en konfliktavhållande tröskel i

svenskt närområde. Detta har i synnerhet lyfts fram i relation till det bilaterala samarbetet med 

Finland.118 Strävan efter att skapa en avhållande tröskel för militära incidenter i närområdet relaterar

bland annat till synen på Ryssland som en riskkalkylerande aktör. Att samverka och delta i 

övningsverksamhet med andra stater har lyfts fram vara av vikt av flertalet anledningar. Till detta 

hör det idag omfattande samarbetet med Nato inom ramen för PFF, i synnerhet dess bidrag till ökad 

interoperabilitet119 och förmågeutveckling för svenska försvarsmakten. Därtill innebär PFF en 

möjlighet för Sverige att delta i storskaliga övningar. Synen på ett svenskt Nato-medlemskap, om än

det i dagsläget inte är aktuellt, skiljer sig mellan riksdagspartierna. 

Ett svensk Nato-medlemskaps vara eller icke vara 

Nato-medlemskapets vara eller icke vara är ingen ny debatt i Sverige. Det råder, som lyfts i de 

föregående avsnitten, en relativt samstämmig uppfattning om att Sverige i händelse av ett angrepp i 

Östersjöområdet troligtvis i ett tidigt skede skulle dras in i konflikten, och att svenskt territorium i 

sådant fall skulle vara av intresse givet landet geostrategiska position. För säkerheten i svenskt 

närområde utgör Nato en betydelsefull aktör men norra Europa, i synnerhet Baltikum, har 

framhållits utgöra en av alliansens svagaste punkter. Givet upplevelsen att konfrontationslinjen 

mellan Ryssland och Nato förskjutits till Östersjöområdet, där Ryssland har ett relativt 

styrkeövertag, har Nato:s försvarsförmåga i händelse av ett väpnat angrepp analyserats.120 I 

egenskap av att stå utanför alliansen omfattas Sverige inte av artikel 5 i Washingtonfördraget121, 

vilket i praktiken innebär att Sverige inte åtnjuter några försvarsgarantier. 

     I Säkerhet i ny tid 2016 ombads den tillsatta utredningen, mot bakgrund av det förändrade 

säkerhetsläget i närområdet, ägna militäralliansen särskilt fokus med utgångspunkt i för- och 

nackdelar av en fortsatt svensk militär alliansfrihet respektive ett svenskt medlemskap. Här 

framhölls det vara naturligt för ett litet land som Sverige, med en stor och mäktig granne, att vilja 

verka tillsammans med andra likasinnade stater i multilaterala sammanhang.122 Utredningen 

konkluderade att ett svenskt Nato-medlemskap skulle leda till en upplevd ökning av västs 

konfliktavhållande förmåga i Östersjön. Skeptiker till ett svenskt medlemskap har emellertid 

framhållit att Sveriges möjligheter att agera medlare och konfliktlösare på den internationella 

118 Se t.ex: Prop. 2014/15:109. s. 24.
119 Förmågan att kunna använda det egna nationella militära systemet i samverkan med andra stater. Rör sig både om 

logistiska, systemmässiga och kulturella aspekter. 
120 Rossbach, Niklas H., Pallin, Krister, Sundberg, Anna, Winnerstig, Mike & Lindström, Madelene. ”Europeisk och 

transatlantisk säkerhet och försvar” i Västlig militär förmåga – En analys av Nordeuropa 2017. Pallin, Krister (red.) 
Totalförsvarets Forskningsinstitut. Stockholm, 2017. s. 31.

121 Se Bilaga 1.
122 SOU 2016:57. s. 55-57
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arenan vid en alliansanslutning skulle minska, vilket utredningen menade vara osannolikt och utan 

belägg. Däremot menade utredningen att ett svenskt inträde i alliansen skulle innebära att Sverige 

skulle komma att omfattas av en kärnvapendoktrin; även om kärnvapen troligtvis inte skulle 

utplaceras på svenskt territorium skulle Sveriges nedrustningspolitik påverkas. Därmed även den 

internationella synen på Sverige som en oberoende röst i nedrustningsdebatten.123

     Rysslands eventuella reaktion på ett svenskt Nato-medlemskap framhölls därtill. Den ryska 

utrikesministern Sergej Lavrov menade att Sverige, i likhet med alla andra stater, ägde friheten att 

göra sina egna säkerhetspolitiska vägval. Men om militär infrastruktur ytterligare närmade sig 

Ryssland skulle landet givetvis vidta åtgärder. Utredningen konstaterade att ett svenskt, och även ett

finskt, medlemskap ur ett ryskt perspektiv skulle kunna tolkas som ytterligare ett steg i ”västs 

ständigt pågående omringning av Ryssland”124. Vad de faktiska ryska reaktionerna skulle bli 

menades vara svårbedömt. Rimligtvis skulle det leda till någon typ av politisk kris innefattande hård

rysk retorik, påverkansoperationer, ekonomiska åtgärder och militära hot, men omfattningen av en 

sådan kris kunde inte förutspås.125 

     Synen på Nato följer, i mångt och mycket, den partipolitiska färgskalan. I Försvaret av Sverige 

påpekade Försvarsberedningen att ”Sveriges samarbete med Nato begränsas ytterst av att vi inte 

åtar oss försvarsförpliktelser”126. Den solidariska säkerhetspolitiken stipulerar därtill att samarbeten 

är av vikt. I relation till detta poängterade Allan Widman (L) att samarbeten utan ömsesidiga 

förpliktelser eller garantier innebar att den solidariska säkerhetspolitiken inte vann tilltro, och 

underströk det oansvariga i att Försvarsberedningen i rapporten inte framhöll ett Nato-medlemskap 

som en option. I relation till Sveriges samarbete med de nordiska och baltiska staterna, menade 

Widman att ett Nato-medlemskap skulle öka samarbetsförutsättningarna.127 Även Mikael Oskarsson

(KD) menade att givet situationen i svenskt närområde, hade Sverige inte längre råd att helt utesluta

möjligheterna till ett medlemskap i militäralliansen.128 Torbjörn Björlund (V) var däremot skeptisk 

till ett Nato-medlemskap, med anledning av dess potentiellt överstatliga karaktär och USA:s 

maktposition inom alliansen.129

     De partipolitiska dimensionerna i synen på ett svenskt Nato-medlemskap framkommer både i 

relation till den solidariska säkerhetspolitiken och den upplevda försämringen av säkerhetsläget i 

svenskt närområde. I rapporten Motståndskraft 2017 hade, som ovan omnämnt, formuleringen 

123 SOU 2016:57. s. 142, 145.
124 SOU 2016:57. s. 152.
125 SOU 2016:57. s. 151-154.
126 Ds. 2014:20. s. 96.
127 Ds. 2014:20. s. 119-120.
128 Ds. 2014:20. s. 145-146.
129 Ds. 2014:20. s. 137-144.
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rörande sannolikheten för ett väpnat angrepp mot Sverige skärpts till att innebär att ett väpnat 

angrepp mot Sverige aldrig kunde uteslutas. Denna syn delades av samtliga riksdagspartier förutom 

Vänsterpartiet, där Lotta Johnsson Fornarve (V) menade att bilden av ett upptrappat säkerhetsläge 

inte överensstämde med verkligheten utan endast gav upphov till ökad upprustning och spänning.130 

I rapporten presenterades också avvikande åsikter i inställningen till ett Nato-medlemskap. Allan 

Widman (L), Hans Wallmark, Karin Enström, Beatrice Ask (M) och Mikael Oskarsson (KD) 

formulerade tillsammans att insikten om det (försämrade) säkerhetspolitiska läget ökat och att 

behovet av att bygga säkerhet i samverkan understrukits. Men med den militära alliansfriheten hade

Sverige, trots den solidariska säkerhetspolitiken, inga försvarsgarantier i händelse av ett angrepp. På

grund av detta underströks att tiden var inne för en svensk ansökan om medlemskap i Nato. Daniel 

Bäckström (C) menade att Sverige, på grund av den solidariska säkerhetspolitiken, borde ansöka 

om Nato-medlemskap, både i syfte att visa på solidaritet och för att erhålla ömsesidiga 

försvarsförpliktelser.131  Johnsson Fornarve (V) gav däremot uttryck för en genomgående negativ 

inställning till ett svenskt alliansmedlemskap.132 

Det bilaterala försvarssamarbetet med Finland – ett paradigmskifte 

Fördjupningen av det svensk-finska försvarssamarbetet inleddes under 2013. Samarbetet vilar på att

länderna har liknande säkerhetspolitiska utgångspunkter (bland annat i egenskap av att stå utanför 

Nato), och har lyfts fram som ett forum där möjligheten finns att inkludera gemensam operativ 

planering för att kunna hävda respektive lands territoriella integritet och utövande av rätten till 

självförsvar i enighet med FN-stadgans artikel 51.133 Det har dock understrukits att samarbetet inte 

kommer att innefatta ömsesidiga försvarsförpliktelser, bland annat med anledning av den svenska 

fortsatta militära alliansfriheten. I samband med Försvarsberedningens delrapport yttrade Mikael 

Jansson (SD) att Sverige och Finland borde ingå i ett militärt statsförbud.134 Något dylikt är 

emellertid inte aktuellt.

     Sedan 2013 har samarbetet mellan Sverige och Finland utvecklats från att vara fokuserat på 

aktiviteter i fredstid, till att respektive land under 2015 klargjorde att samarbetet skulle innefatta 

operativ planering för gemensamt agerande även i kris- och konfliktkontext. Därtill har ett nämnvärt

fokus även lagts på att öka ländernas interoperabilitet.135 I förhållande till bredd och djup har 

130 Ds. 2017:66. s. 233-234, 236.
131 Ds. 2017:66. s. 221-222, 231.
132 Ds. 2017:66. s. 233-234, 236.
133 Se Bilaga 1. 
134 Ds. 2017:66. s. 225.
135 The Government of Sweden represented by the Ministry of Defence and The Ministry of Defence of Finland. 

Action Plan for Deepened Defence Cooperation Between Sweden and Finland. Helsingfors, 6 maj, 2014. s. 1 ; 
Finnish Defence Forces och Swedish Armed Forces. Final Reports on Deepened Defence Cooperation Between 
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försvarssamarbetet benämnts vara ett paradigmskifte för respektive land. I mars 2017 tillsattes en 

särskild utredning med uppdrag att se över de rättsliga förutsättningarna för Sverige att ytterligare 

fördjupa försvarssamarbetet med Finland. Det huvudsakliga syftet var att utreda huruvida Sverige 

med tillräcklig skyndsamhet, i händelse av ett väpnat angrepp mot Sverige eller Finland, skulle 

kunna fatta beslut om att ge eller ta emot militärt stöd.136 Den 27 april 2018 överlämnade 

regeringens särskilda utredare Ingvar Åkesson betänkandet En lag om operativt militärt stöd mellan

Sverige och Finland till försvarsminister Peter Hultqvist (S). Utredningens huvuduppgift var att 

utreda frågan om skyndsamt beslutsfattande i att ge och ta emot militärt stöd i relation till fyra 

scenarier: i händelse av kränkning av svenskt territorium, kränkning av finskt territorium, vid 

väpnat angrepp mot Sverige, och väpnat angrepp mot Finland.137 

     Utredningen konstaterade att skyndsamhet i beslutsfattande med rådande lagstiftning försvårades

och lyfte att ”regeringen därför genom bemyndiganden i lag bör ges utökade befogenheter att ensam

inom ramen för det fördjupade svensk-finska försvarssamarbetet fatta beslut om lämnande och 

mottagande av operativt militärt stöd”138. I betänkandet lämnades därför ett lagförslag vilket innebär

att regeringen på begäran av Finland skall kunna ”sätta in svenska väpnade styrkor för att stödja 

Finland med att i enlighet med internationell rätt hindra kränkningar av finskt territorium”139. 

Lagförslaget innebär därtill att den svenska regeringen skall kunna begära militärt stöd från Finland 

för att möta ett väpnat angrepp mot Sverige om Sverige befinner sig i krig eller krigsfara, likväl som

att begära stöd för att förhindra kränkning av svenskt territorium i fred eller under krig. Allt detta 

skall ske i enlighet med internationell rätt.140 Om Finland däremot befinner sig i krig, skall beslutet 

att ge militärt stöd emellertid ligga hos riksdagen.

     Under presskonferensen den 27 april 2018 lyftes frågan om problematiken i att avgöra var 

gränsen går mellan en territoriell kränkning och ett väpnat angrepp. Under presskonferensen kunde 

inga klara svar ges rörande detta utan Åkesson menade att utredningens fokus i synnerhet legat på 

beslutsfattningsmöjligheter, en grundförutsättning för ett trovärdigt samarbete.141 

Delsammanfattande analys

Samarbete med likasinnade stater har framhållits vara av vikt för svensk säkerhet. I sammanhanget 

Finland and Sweden. 30 januari, 2015. s. 3.
136 Kommittédirektiv, dir. 2017:30. En rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland. Försvarsdepartementet. 

Stockholm, 23 mars 2017. s. 1.
137 SOU 2018:37. En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland. Utredningen om en rättslig reglering 

av försvarssamarbetet med Finland. Stockholm, 27 april 2018. s. 43. 
138 SOU 2018:37. s. 13.
139 SOU 2018:37. s. 27.
140 SOU 2018:37. s. 27.
141 Försvarsdepartementet. Presskonferens. 27 april 2018. Livesändning via http://www.regeringen.se/sveriges-

regering/forsvarsdepartementet/ (hämtad 2018-04-27). 
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är det på sin plats att ställa frågan vad som ligger i begreppet likasinnad. Utifrån det studerade 

källmaterialet kan slutsatsen dras att likasinnad innebär stater som delar samma grundläggande 

värderingar, inte bara i hur säkerhet byggs, utan också gällande vikten av demokrati samt mänskliga

fri- och rättigheter. Samverkan för att stärka säkerheten kan relateras till de fyra nyckelaspekterna. 

Uppfattningarna hos dem som ställer sig positiva till ett svenskt Nato-medlemskap, eftersom detta 

skulle formalisera samarbetet i Östersjöregionen, kan relateras till synen på ett expansionistiskt 

Ryssland med stormaktsambitioner. Det oberäkneliga ryska beteendet har framkommit både i 

relation till försvarssamarbetet med Finland och i diskussionen kring ett svenskt Nato-medlemskap. 

Den konfliktavhållande förmågan som stärks genom försvarssamarbetet med Finland (och som 

framhålls skulle öka i och med ett svenskt Nato-medlemskap) kan relateras till uppfattningen om 

Ryssland som en riskkalkylerande aktör. Synen på ett Ryssland med misstrogen inställning till väst 

framkommer i analysen av implikationerna av ett svenskt Nato-medlemskap i Säkerhet i ny tid, där 

detta kan uppfattas som ett led i västs omringning av Ryssland.

     Hur allvarligt är det ryska hotet och vilken samarbetsform är mest gynnsam för att möta de 

utmaningar Ryssland upplevs presentera? Denna fråga bör ställas i relation till politiska skiljelinjer 

rörande ett svenskt Nato-medlemskap och ett accepterande av svenskt deltagande i 

försvarssamarbeten som innefattar ömsesidiga försvarsförpliktelser. De rödgröna, som i skrivande 

stund besitter problemformuleringsprivilegiet, eller privilegiet att forma policy, framhåller det 

försämrade säkerhetsläget i Östersjöområdet som något reellt men understryker samtidigt vikten av 

alliansfrihetens bestående. Allianspartierna, däremot, menar att den säkerhetspolitiska situationen 

likväl som den svenska solidaritetsförklaringen kräver ett svenskt Nato-medlemskap. Analysen av 

den säkerhetspolitiska situationen i svenskt närområde är densamma hos både allianspartierna och 

de rödgröna (medan vänsterpartiet inte skriver under på en ytterligare försämring av säkerhetsläget 

kring Östersjön), men strategierna som presenteras i relation till denna är differentierade. De 

rödgröna framhåller i sammanhanget vikten av fortsatt alliansfrihet, medan allianspartierna menar 

att ett inträde i Nato främjar den samarbetsorienterade säkerhetspolitiken. Här kan lyftas vikten av 

pådrivande aktörer som både Sjöstedt och Eriksson understrukit; yttre omständigheter skall inte 

underskattas, men aktörers påverkanskraft skall inte heller förbises.142 Säkerhetspolitiska vägval är, 

vilket bekräftas av de olika strategierna presenterade i relation till hur yttre omständigheter skall 

bemötas, inte enbart ett resultat av yttre omständigheter eller ”faktiska hot”, utan snarare ett resultat 

av samspelet mellan omständighet och aktör. Uppfattningar om hotbilder och hur dessa på bästa sätt

bemöts är av avgörande betydelse. Här bör även lyftas Vänsterpartiets avvikande åsikt, där 

säkerhetsläget i svenskt närområde inte betraktas som ytterligare försämrat. Detta understryker 

142 Eriksson. 2001. s. 1-2, 6-7 ; Sjöstedt. 2010. s. 23-27.
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studiens teoretiska grundantagande; det är inte bara yttre omständigheter utan uppfattningar och 

tolkningar därom som formar säkerhets- och försvarspolitik. Dessa politikområden är inte en 

objektiv respons på ett objektivt hot.

     Lagförslaget rörande samarbetet med Finland kan också kopplas in här. Om det träder i kraft 

innebär detta att regeringen ges befogenhet att skicka svensk trupp till Finland för att möta en 

territoriell kränkning, men vad händer om den territoriella kränkningen övergår i ett väpnat 

angrepp? Som omnämnt har denna fråga ännu inte getts något svar. Däremot ämnar lagförslaget om 

effektivitet i beslutsfattande öka samarbetets trovärdighet. Från svensk sida begränsas 

försvarssamarbetet ytterst av det faktum att den militära alliansfriheten, av dem som sitter på 

problemformuleringsprivilegiet, är tänkt att bestå. Det svensk-finska försvarssamarbetet bör i 

sammanhanget inte ses som den rödgröna regeringens alternativ till allianspartiernas förslag om ett 

Nato-medlemskap, med anledning av att samtliga riksdagspartier i allt väsentligt är positivt inställda

till en fördjupning av det bilaterala samarbetet. Däremot kan det betraktas som en strategi för att 

höja den konfliktavhållande tröskeln i Östersjöområdet utan att tumma på alliansfriheten. Idén om 

Sverige som det alliansfria landet behöver således inte kompromissas kring, och uppfattningar om 

alliansfriheten bör hållas i åtanke när vägval i en upplevd försämring av den säkerhetspolitiska 

situationen i närområdet skall studeras.
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AVSLUTANDE DISKUSSION

Hur formas den svenska synen på Ryssland i samspelet mellan yttre händelser och pådrivande 

aktörer, och vilka konsekvenser får uppfattningen om ett hotfullt Ryssland för svensk försvars- och 

säkerhetspolitik? Så löd den övergripande frågeställningen som ställdes upp inför denna studie. I 

denna avslutande diskussion diskuteras studiens huvudsakliga resultat mot bakgrund av tidigare 

forskning. Avslutningsvis ges ett antal avslutande reflektioner vilka mynnat ut i nya frågeställningar

för fortsatta studier.

 

Att konstruera en hotbild och navigera i ett försämrat säkerhetsläge 

Syftet med denna studie var inte att bekräfta eller förkasta den ryska hotbilden mot Sverige, utan 

snarare söka ta reda på hur problemrepresentation och hotbilder formas i samspelet mellan yttre 

händelser och pådrivande aktörer, och hur detta föranleder strategier för att bemöta ett upplevt hot. 

Medan tidigare forskning i huvudsak analyserat ryskt agerande och påvisat att det ryska agerandet 

är hotfullt, har denna studie istället betonat synen på Ryssland och hur denna hotbildskonstruktion 

föranleder förändringar i svensk försvars- och säkerhetspolitik. I relation till hotbildskonstruktion, 

samt de efterföljande strategierna, har fyra nyckelaspekter av ryskt hotfullt beteende identifierats. 

Dessa är för det första bilden av Ryssland som ett expansionistiskt land med stormaktsambitioner, 

vilket använder alla sina till buds stående medel för att nå politiska mål. För det andra betraktas 

Ryssland som oberäkneligt och opportunistiskt, där omvärldens bristande insyn i den ryska politiska

ledningen spelar en betydande roll i kombination med hybridkrigföringen vilken ger upphov till 

gråzonsproblematik. Den tredje aspekten vilar på Ryssland som en riskkalkylerande aktör, vilket 

framträder i vikten av att skapa en konfliktavhållande tröskel i Östersjön och upprätthålla en 

trovärdig militär förmåga, kanske i synnerhet för de länder (Sverige och Finland) som står utanför 

Nato. Den fjärde och sista aspekten bygger på en syn på Ryssland som ett land med en misstrogen 

omvärldsinställning, där Ryssland upplever sig omringat och hotat utifrån, i synnerhet från väst. 

Bilden av Ryssland som hotfullt har successivt förstärkts under den studerade tioårsperioden. 

Tillsammans skapar dessa fyra aspekter bilden av en komplex aktör, vilket understryker 

svårigheterna i att finna strategier för att bemöta den ryska hotbilden och navigera i ett upplevt 

försämrat säkerhetspolitiskt läge. Detta har bland annat, vilket påvisats i denna studie, lett till 

uppfattningen att samtliga delar av det svenska försvaret behöver förstärkas, alltifrån den operativa 

förmågan i krigsförbanden till det psykologiska försvaret. 

     Nyckelaspekterna finner stöd i tidigare forskning. Bland annat har Fedorov, Rusi och 

Alexandrova-Arbatova understrukit Rysslands expansionistiska tendenser, användandet av militärt 
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våld för att nå politiska mål utanför sina territoriella gränser och den ryska viljan att upprätthålla sin

traditionella intressesfär.143 De utmaningar hybridkrigföringen ställer omvärlden inför likväl som 

Rysslands förkastande av den västorienterade säkerhetsordningen har också understrukits i tidigare 

forskning av bland andra Gunneriusson och Bachmann samt Åtland.144 Därtill har Kragh och 

Åsberg påvisat ryska ansträngningar att via påverkanskampanjer och informationsspridning påverka

svensk säkerhetspolitik.145 I tidigare forskning behandlas hotet från Ryssland som delar av en 

realitet, men i föreliggande studie behandlas det, som det teoretiska ramverket stipulerar, snarare 

som en produkt av samspelet mellan pådrivande aktörer, uppfattningar och tolkningar av yttre 

omständigheter, och historiska erfarenheter. Att det är tolkningar av dessa yttre händelser som är av 

primär betydelse när upplevda hotbilder skall analyseras understrukits dels genom de olika 

reaktionerna vilka följde efter Georgien 2008 och Ukraina 2014, dels genom riksdagspartiernas 

differentierade strategier och omvärldsanalyser i relation till yttre händelser. 

     I de delsammanfattande analyserna har framkommit att det är av vikt att, i relation till 

upplevelsen av ett försämrat säkerhetsläge i svenskt närområde, ställa sig frågan vad det är som är 

hotat. Kragh och Åsberg menar på att ryska påverkanskampanjer bland annat syftat till att influera 

svenska säkerhetspolitiska vägval. Detta går att sammankoppla med försvarspropositionen för 

2016-2020, där vikten av en trovärdig försvarsförmåga lyftes i relation till bibehållen politisk 

handlingsfrihet. Browning menar att EU:s postmodernistiska säkerhetsbegrepp är ifrågasatt, där det 

ryska agerandet utmanar föreställningen om nationalstatens och de nationella gränsernas minskade 

betydelse. Som föreslagits i denna studie är det institutionen säkerhet, eller uppfattningar om hur 

säkerhet byggs och tryggas, snarare än Sveriges fysiska, eller territoriella, säkerhet som i första 

hand är hotad. Detta ligger delvis i linje med vad Browning menat.146 Uppfattningarna om hotfullt 

ryskt agerande har utmanat dessa fundament. När uppfattningar om hur säkerhet skapas och byggs 

utmanas, torde detta leda till uppfattningen att även den fysiska säkerheten är utmanad; säkerhetshot

får en slags egen dynamik och blir i denna bemärkelse självförstärkande. Här på sin plats att 

understryka skärpningen i retoriken som skedde 2017; ett väpnat angrepp mot Sverige var inte 

längre osannolikt, utan framhölls vara något som aldrig kunde uteslutas. Denna retoriska skärpning 

är inte oviktig, utan påvisar enligt min mening hur en utmaning mot föreställningen om säkerhet 

leder till en uppfattning om att den fysiska, territoriella säkerheten inte längre är garanterad. Detta 

är på intet sätt ämnat att betraktas som ett förkastande av den omvärldsanalys som framförts i 

relation till försvars- och säkerhetspolitiska förändringar, eller ett försök att avfärda kränkningar av 

143 Federov. 2010. s. 15, 27 ; Rusi. 2016. s. 165 ; Alexandrova-Arbatova. 2010. s. 93.
144 Gunneriusson & Bachmann. 2017. s. 24-25 ; Åtland. 2016. s. 166-168.
145 Kragh & Åsberg. 2017. s. 778.
146 Browning. 2018. s. 106-107.
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svenskt territorium som petitesser, utan snarare ett försök att bidra till en djupare insikt om hur 

säkerhetshot vinner acceptans.

     Hur säkerhetshot betraktas kan utrönas genom att studera de strategier vilka presenteras i relation

till ett upplevt problem, för att återkoppla till WPR-approachen. Respektive nyckelaspekt av ryskt 

beteende som identifierats i denna studie kan relateras till en strategi för att bemöta den upplevda 

hotbilden. Som konstaterats har den svenska försvars- och säkerhetspolitiken, i synnerhet sedan 

2014, byggt på att stärka den operativa förmågan i syfte att höja den konfliktavhållande tröskeln. En

förstärkning av svenskt försvar innebär att försvaret idag bedöms vara för svagt i förhållande till 

upplevda hot. När det gäller att bemöta det ryska hotet har tidigare forskning betonat vikten av att 

försöka finna någon typ av gemensam grund med Ryssland. Denna studie har inte funnit några 

implikationer på att, från svensk sida, verka för fortsatt dialog med Ryssland efter 2014 på samma 

sätt som underströks i samband med Georgienkriget. De som besitter 

problemformuleringsprivilegiet har understrukit andra vägval; förstärkning av svenskt försvar och 

försvars- och säkerhetssamarbeten.

Att skapa konfliktavhållande förmåga i samverkan med andra

Står vi inför ett nytt kallt krig, i paritet med vad Lucas formulerat? Denna studie kan inte ge denna 

fråga ett svar. Vad som däremot kan konstateras är att det finns en uppfattning om att 

konfrontationslinjen mellan Ryssland och Nato förflyttats till Östersjön, där alliansens 

försvarsförmåga är relativt svag. Denna studie kan även bekräfta att uppfattningarna om ett 

försämrat säkerhetsläge i Östersjöområdet, tillskrivet ryskt agerande, har lett till förändringar i 

svensk försvars- och säkerhetspolitik där vikten av att vidmakthålla en konfliktavhållande tröskel 

betonats. Detta innebär en uppfattning om att upprätthållandet av en trovärdig militär förmåga 

verkar stabiliserande och som framkommit kan detta enligt min mening ses som ett argument för att

upprustning leder till fred. Detta riskerar onekligen att få konsekvenser. Den upplevda 

oberäknelighet och opportunism som bilden av Ryssland vilar på, leder dock till svårigheter i att 

bemöta den samlade ryska hotbilden som skissats i denna studie. Alliansfriheten, vars vara eller icke

vara är omdiskuterad på politisk nivå, begränsar därtill Sveriges förmåga att bemöta ett upplevt 

förändrat omvärldsläge i samverkan med andra, eftersom Sverige inte ingår i samarbeten vilka vilar 

på ömsesidiga försvarsförpliktelser. I tidigare forskning har bland annat Åtland menat att ett svenskt

(och ett finskt) Nato-medlemskap skulle formalisera och förstärka försvars- och 

säkerhetssamarbetena i Östersjöregionen. Denna typ av argumentation har i synnerhet 

allianspartierna lyft, även om ett svenskt Nato-medlemskap inte är aktuellt idag. Lindqvist och 

Widén har i relation till Nato-medlemskap för Sverige och Finland understrukit att detta inte är 
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aktuellt, och således ämnar länderna trygga sin säkerhet genom att fördjupa sitt bilaterala 

samarbete.147 Detta kan relateras till viljan att skapa en konfliktavhållande tröskel utan att 

kompromissa kring alliansfriheten, vilket lyfts i denna studie.

     Den svenska viljan att samarbeta med Finland är inget nytt. 1923 menade generalstabskaptenen 

Axel Rappe att Sveriges bästa chans till försvar i händelse av ett sovjetiskt angrepp mot Finland var 

genom att sända dit svenska trupper. Idén stöddes av utrikesministern, Allmänna valmansförbudets 

Carl Hedenstierna. Tankarna kring att bistå Finland gick ut på ett sanktionsingripande vilket skulle 

ligga i linje med Nationernas Förbunds idé om kollektiv säkerhet, och man diskuterade vikten av att

skyndsamt kunna bistå Finland i händelse av ett angrepp eftersom detta ansågs öka möjligheten att 

slå tillbaka en sovjetisk offensiv.148 Försvarssamarbetet som det ser ut idag bygger på FN-stadgans 

artikel 51 och är till skillnad från 1923 en realitet, men förutsätter också skyndsamhet i 

beslutsfattande; därav lagförslaget som presenterades 27 april 2018. Rusi har understrukit att det 

militära samarbetet mellan länderna bör fördjupas, vilket det har gjort. Samarbetet har därtill i hög 

utsträckning motiverats av det förändrade säkerhetsläget i närområdet, vilket tillskrivits Ryssland 

och gör det, enligt min mening, möjligt att dra slutsatsen att det är med anledning av Ryssland som 

samarbetet fördjupas. Detta har även Lindqvist och Widén påpekat.149 Hårdstedt har lyft att de 

historiska erfarenheterna av Ryssland samt respektive lands geopolitiska position kommer påverka 

den fortsatta fördjupningen.150 Vad som konstaterats i denna studie är att ett hinder, eller en 

grundförutsättning, för ytterligare fördjupning av samarbetet från svensk sida, ytterst ligger i den 

svenska militära alliansfriheten (och de begränsningar som stipuleras i regeringsformen i relation 

till beslutsfattande); så länge den består i nuvarande tappning, begränsas samarbetet.

Avslutande reflektioner

Denna studie var aldrig ämnad att mynna ut i en diskussion om framtiden och hur de fortsatta 

svenska vägvalen i ett upplevt försämrat säkerhetspolitiskt läge kommer att eller bör se ut. I tidigare

forskning har detta inte heller gjorts; det har endast betonats att bara framtiden kan avslöja vad som 

kommer att ske härnäst. Däremot var ambitionen att lyfta hur bilden av Ryssland tar sig uttryck. Vad

som kan sägas är att både omvärldsanalys och strategier för att bemöta upplevda hot är beroende av 

vem som formulerar både det förra och det senare; ”problemet” som skall bemötas är, hur objektivt 

147 Lindqvist & Widén. 2015. s. 65-66, 70-71.
148 Förslaget väckte kraftig debatt och Hedenstierna, som tillträtt utrikesministerposten i april 1923, tvingades avgå i 

oktober samma år. Westberg, Jacob. ”Finskt och svenskt försvarssamarbete under mellankrigstiden – det hotade 
landet och det skyddade” i Norden mellan stormakter och fredsförbund – Nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det
gamla och nya Europa. Doeser, Fredrik, Petersson, Magnus & Westberg, Jacob (red.). Stockholm, 2012. s. 100-103.

149 Lindqvist & Widén. 2015. s. 65-66, 70-71. 
150 Rusi. 2016. s. 19, 21 ; Hårdstedt. 2015. s. 44-45.
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det än framställs vara, en produkt av så mycket mer. Den sammanställda ryska hotbilden är 

komplex och riskerar, enligt min mening, inte bara att leda till svårigheter i att bemöta hotbilden 

utan föranleder även en risk att alla tänkbara ryska ageranden förstärker den hotfulla bild av 

Ryssland Sverige redan har. Detta ligger i linje med vad Browning konkluderat; uppfattningar om 

hot riskerar att bli självuppfyllande.151 Innebär detta att svenska policyskapare betraktar Ryssland 

som en stor stygg varg i öst? Kanske, eftersom misstro, den fjärde identifierade nyckelaspekten av 

ryskt beteende, enligt min mening kan påstås genomsyra svenska policyskapares inställning till 

Ryssland. Detta gör att val av strategi för att bemöta den upplevda hotbilden kan beskrivas, likt 

titeln på Strategisk utblick 2010, i termer av att vara en ”säkerhetspolitisk nattorientering”.

     Svaren på de frågor som ställdes inför studien har i de delsammanfattande analyserna och i 

denna avslutande diskussion besvarats. Slutsatsen som kan dras är att bilden av och uppfattningen 

om ett hotfullt Ryssland, vilande på de fyra nyckelaspekterna, bidragit till förändringar i svensk 

försvars- och säkerhetspolitik under den studerade perioden. Studiens resultat tyder på att hotet 

Ryssland menas utgöra inte är direkt riktat mot Sveriges fysiska eller territoriella säkerhet. Snarare 

hotas, eller utmanas, den svenska synen på säkerhet, eller säkerhet som institution, alltså de normer, 

värderingar och traditioner som läggs i säkerhetsbegreppet. Strategierna för att bemöta den ryska 

hotbilden i samverkan med andra bygger än på samarbeten utan förpliktelser och samarbetet med 

Finland har motiverats av uppfattningen av ett hotfullt Ryssland. Yttre händelsers olika 

påverkanskraft, aktörers diversifierade omvärldsanalyser och strategier för att möta upplevda hot, 

bekräftar studiens teoretiska antaganden. 

     Hotet från Ryssland har, som påvisats i denna studie, använts i diskussionerna kring Sveriges 

fortsatta internationella säkerhets- och försvarspolitiska vägval, i brytpunkten mellan Nato-

medlemskap och en bestående militär alliansfrihet. I relation till detta har, föga förvånande, nya 

frågor väckts. Hur har porträtteringen av Ryssland, så som den formulerats av policyskapare och de 

som besitter problemformuleringsprivilegiet, emottagits av svenska befolkningen? Och i vilken 

utsträckning påverkar denna bild av hotet från Ryssland Nato-opinionen? Även dessa 

frågeställningar skulle kunna diskuteras med utgångspunkt i säkerhetsering och 

hotbildskonstruktion, men lämnas obesvarade. Tillsvidare.

151 Browning. 2018. s. 113. 
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BILAGA 1. Fördrag och stadgor 

Europeiska Unionens Lissabonfördrag, artikel 42.7 –  Om en medlemsstat skulle utsättas för ett 

väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten 

stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas 

stadga. Detta ska inte påverka den särskilda karaktären hos vissa medlemsstaters säkerhets- och 

försvarspolitik.

     Åtagandena och samarbetet på detta område ska vara förenliga med åtagandena inom 

Nordatlantiska fördragsorganisationen, som för de stater som är medlemmar i denna också i 

fortsättningen ska utgöra grunden för deras kollektiva försvar och den instans som genomför det.

Förenta Nationernas stadga, artikel 51 – Ingen bestämmelse i denna stadga inskränker den 

naturliga rätten till individuellt eller kollektivt självförsvar i händelse av ett väpnat angrepp mot 

någon medlem av Förenta Nationerna, intill dess att säkerhetsrådet vidtagit nödiga åtgärder för 

upprätthållande av internationell fred och säkerhet. Åtgärder vidtagna av medlemmar under 

utövande av denna rätt till självförsvar skola omedelbart inberättas till säkerhetsrådet och skola ej i 

något avseende inverka på säkerhetsrådets rätt och skyldighet enligt denna stadga att vid varje 

tillfälle handla på sätt, som rådet anser nödvändigt för att upprätthålla eller återställa internationell 

fred och säkerhet. 

Washingtonfördraget, artikel 5 – The Parties agree that an armed attack against one or more of 

them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently 

they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or

collective self-defence recognised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the 

Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, 

such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the 

security of the North Atlantic area.

     Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall immediately be reported 

to the Security Council. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the

measures necessary to restore and maintain international peace and security.
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