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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund och problemformulering 

 

”I princip baseras hotbilder på iakttagbara faktorer som geografi, klimat och andra parters militära resurser, 

liksom antaganden om hur dessa resurser militärt och politiskt skulle kunna utnyttjas. I realiteten påverkas 

emellertid hotbildernas uppkomst och beständighet starkt av rådande tidsanda och institutionella 

egenintressen. Härav talesättet att det värsta en militär organisation kan drabbas av är att berövas sin 

hotbild.”
 
(Nationalencyklopedin [NE], 2012a) 

 

År 2004 verkade Sverige definitivt ha gjort uppbrott med den säkerhetspolitiska hotbild som legat 

till grund för rikets försvar sedan 1945. I försvarsbeslutet för samma år beslutades att det fasta 

kustartilleriet skulle läggas ner och att Gotland skulle avmilitäriseras genom nedläggning av 

samtliga regementen på ön. Det så kallade invasionsförsvaret var nu förpassat till historien. 

Arvsfienden Ryssland hade sedan 1990-talet sakta men säkert rostat sönder och i Östersjön var 

frånvaron av övande ryska fartyg och bombflyg i stort sett konstant. 

   Sex år senare hade dock något inträffat som fått Sveriges politiska ledning att göra helt om. Den 

14 januari 2010 beslutade nämligen regeringen att utstationera ett stridsvagnskompani till Gotland 

och för första gången på mycket länge annonserades inga förbandsnedläggningar i 

försvarsbeslutet. Vad hade hänt? 

   Vi behöver gå två år tillbaka i tiden, till augusti 2008. Ryskt attack- och bombflyg angrep 

plötsligt mål djupt inne i Georgien och iscensatte en framgångsrik, offensiv operation som tog 

många västerländska säkerhetspolitiska experter på sängen. Upptakten till denna förmåga hade 

startat några år tidigare, med bland annat ett mycket omfattande nyanskaffningsprogram till det 

ryska försvaret (Totalförsvarets Forskningsinstitut [FOI], 2009). Under åren 2008 och 2009 

genomfördes även två spektakulära militärövningar, Stabilnost 2008 och Zapad 2009. 

   Reaktionerna i väst har inte låtit vänta på sig. Sedan Georgienkriget har hotbilder kopplade till 

Ryssland diskuterats livligt i såväl media, den så kallade bloggosfären som i den mer fackmässiga 

diskursen. Vad gäller Östersjöområdet tycks Rysslands agerande i riktning mot en ökad ambition 

att återta sin stormaktstatus, vara föremål för ökad oro. Rysslands ökade beroende av inkomster 

från energiexport har bland annat resulterat i en gasledning på botten av Östersjön, vilket upplevs 

som ett hot ur ett såväl miljömässigt som militärstrategiskt perspektiv. 

   Samtidigt som en ökande dynamik i Sveriges närområde kan identifieras, råder en ökad tilltro 

till fred och säkerhet i Europa. Risken för ett väpnat angrepp beskrivs av den svenska regeringen 

som ”osannolikt under överskådlig tid (Försvarsdepartementet, 2009)”. Antalet kärnvapen i 
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Europa är alltjämt minskande och de europeiska försvarsmakterna är samtliga av betydligt mindre 

numerär än vid det kalla krigets slut (Stockholm International Peace Research Institute [SIPRI], 

2011). 

   Vilken bild av verkligheten som är mest korrekt är alltså föremål för diskussion. På ena sidan 

finns förespråkare som snarast kräver förstärkningar av försvarsbudgeten och satsningar på 

militära förmågor för att skydda rikets intressen mot ett expanderande Ryssland. På andra sidan 

finns de som menar att Europa aldrig varit säkrare och att de militära utgifterna kan reduceras. 

Denna diskussion är central för ett militärt till stora delar avrustat land som Sverige. Säkerhet och 

skydd mot hot är kostsamt och kräver prioriteringar, såväl geografiska som resursmässiga. Här 

spelar alltså hotbildsprocessen och urval av hotbilder en central roll. Prioriteras fel hot riskerar 

vitala intressen att bli utan skydd.  

   I dagsläget står alltså återigen stridsvagnar på Gotland och det är kring detta fall som uppsatsen 

kommer att handla. Vi frågar oss helt enkelt: varför? Uppsatsen handlar om hur vissa hotbilder får 

större genomslag än andra, och att detta urval oundvikligen innebär konsekvenser för såväl 

samhälle som stat. Uppsatsen kommer att utifrån en socialkonstruktivistisk teori och med stöd av 

aktuell forskning visa att en hotbild i första hand är en föreställning om ett hot, och inte 

nödvändigtvis en faktisk och objektiv företeelse. Genom den säkerhetspolitiska beslutsprocessen 

bearbetas och utsätts ett potentiellt hot för en rad omedvetna eller medvetna filter av såväl 

psykologisk, byråkratisk, politisk som medial karaktär. Genom att dekonstruera en 

hotbildsprocess och en specifik hotbild kan förhoppningsvis beslutsfattare och de som granskar 

beslutsfattarna, erhålla en mer rättvis bild över en hotbilds innebörd och betydelse. Det är för detta 

ändamål som denna uppsats skrivs. 

 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är dels att utveckla teorin kring hotbilder och utifrån detta skapa en 

modell för dekonstruering av hotbilder och hotbildsprocesser, dels att med hjälp av denna 

hotbildsmodell genomföra en fallstudie på den hotbild som 2010 lett fram till Sveriges 

säkerhetspolitiska agerande i Östersjön. Uppsatsens ambition är att förena de tre problemtyperna 

beskrivande, förklarande och konsekvensorienterande, där fokus kommer att vara på de 

beskrivande och förklarande aspekterna. 
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Uppsatsens frågeställningar är följande: 

1. Hur kan befintlig hotbildsteori utvecklas och integreras i en praktiskt användbar modell? 

2. Vilken hotbild kopplat till väpnat angrepp i Östersjöområdet definierade Sveriges regering 

i 2010 års försvarsbeslut? 

3. Hur kan denna hotbild förklaras utifrån hotbildsmodellens grundläggande komponenter? 

4. Vilket genomslag har hotbilden om väpnat angrepp i Östersjöområdet fått i svensk 

säkerhetspolitik och vad kan detta få för konsekvenser? 

 

1.3. Avgränsningar 

Under arbetets gång har det blivit uppenbart att detta ämne förtjänar större utrymme än vad som 

nu kan ges. Uppsatsens teori omfattar många vetenskaper och har beröringsområden med flera 

forskningsfält, även utanför statsvetenskapen. Omfattande avgränsningar har därför fått göras.    

   I uppsatsens teoriutvecklande del har ambitionen varit att studera problemet ur ett 

tvärvetenskapligt perspektiv och bredd har fått gå före djup. Samtidigt har även bredden fått 

avgränsas, där icke-statsvetenskapliga teorier har fått stå tillbaka till förmån för dito. Till exempel 

visar sig organisationsteoretiska och psykologiska teorier spela stor roll i detta ämne men kommer 

endast att behandlas övergripande. 

   När det kommer till själva fallstudien förklaras och försvaras valet av det specifika fallet i 

kapitel 2.4. Den hotbildsmodell som skapats är mycket bred och att applicera hela modellen på 

denna uppsats fallstudie har ej varit möjligt. Bland annat kräver delar av modellen data som 

endast kan inhämtas genom omfattande djupintervjuer och genom tillgång till sekretessklassat 

material. För fallstudien kommer endast modul A att användas (se bilaga 1), vilket innebär att 

endast hotbildens konstruktion analyseras och inte hur vägen fram (processen) har sett ut. Motivet 

är att en processanalys är alltför omfattande för denna uppsats. Vilka konsekvenser detta får 

diskuteras i det avslutande kapitlet. 

   När vi har försökt identifiera de aktörer som medverkat till hotbildsprocessens konstruktion har 

vi framförallt beaktat skriftligt material och inte rörlig media av tidsmässiga skäl. Detta val får 

givetvis konsekvenser då rörlig media är en viktig informationskanal för opinionen. 

   Avslutningsvis måste poängteras att denna uppsats inte syftar till att svara på frågan om vilken 

hotbild som är mer korrekt än någon annan och om de aktörer som berörs har handlat rätt eller fel. 

Uppsatsen är alltså inte normativ på något sätt, även om det ibland kanske kan tolkas så.  
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1.4. Definition av centrala begrepp 

Synen på begreppen hot och hotbild är förmodligen lika många som de aktörer som använder 

dem. Enligt forskaren Johan Eriksson är det centralt att skilja mellan ett fenomen och bilden av 

fenomenet (Eriksson, 2004). I denna uppsats måste vi alltså skilja på begreppen hot (fenomen) 

och hotbild (upplevt fenomen). Med hot avses: ”(En) möjlig, oönskad händelse med negativa 

konsekvenser för verksamheten” (Försvarsmakten, 2009). En hotbild innebär däremot följande: 

”(En) föreställning om risker (även framtida), om en situation eller händelseutveckling där värden 

som är viktiga för en individ eller organisation kan sättas på spel” (NE, 2012a). 

   Det är viktigt att läsaren skiljer på begreppen hotbild och hotbildsprocess. Hotbildsbegreppet är 

definierat ovan och hotbildsprocessen definierar denna uppsats författare som: ”En process som 

genom psykologiska, politiska, byråkratiska och mediala mekanismer filtrerar hot till en hotbild”. 

Vi betecknar alltså i denna uppsats en hotbild som produkten av en hotbildsprocess.  

   Slutligen bör vi definiera vad vi menar med att dekonstruera en hotbild. Ordet ”dekonstruktion” 

härstammar från franskans ’déconstruction’ och är en kombination av orden ”bryta ner” och 

”bygga upp”. En dekonstruktion är en aktivitet som såväl bryter ner som bygger upp en 

verklighetsbild. Samtidigt som en hotbild bryts ner genom en dekonstruering så konstrueras alltså 

i samma stund en ny hotbild (Thomassen, 2007). 

 

1.5. Disposition 

Uppsatsens författare har funnit det viktigt att redovisa uppsatsens design och metodologiska 

upplägg före teoriavsnittet, för att läsaren på så sätt lättare ska förstå hur kommande teori och 

empiri hänger samman. Således redovisas först kapitel 2. Metod och material och därefter följer 

kapitel 3. Teorianknytning, där läsaren kommer att få ta del av de övergripande teorier som 

uppsatsen vilar på samt tidigare forskning. 

   Kapitel 4. Empiri och analys består av två delar: en teoriutvecklande del som redovisas i såväl 

text som i form av en hotbildsmodell (kapitel 4.1. – 4.2.), och en fallstudie där hotbildsmodellen 

appliceras på ett empiriskt fall (kapitel 4.3. – 4.5.). Till detta kapitel hör bilagorna 1 – 4. 

   I ett avslutande kapitel 5. Avslutning sker en uppsummering av uppsatsens resultat tillsammans 

med en kritisk reflektion och uppslag för framtida forskning. 
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2. METOD OCH MATERIAL 

2.1. Forskningsdesign 

Uppsatsen kommer sammanfattningsvis att designas som en teorikonsumerande, till del 

teoriutvecklande, kvalitativ fallstudie och nedan beskrivs kortfattat vägen fram till detta val. 

   Först om forskningsproblemets uppkomst, vilket är både samhälleligt och inomvetenskapligt. 

Genom att studera den aktuella försvarspolitiska diskursen märks en tydlig återfokusering på 

nationellt försvar. Detta samtidigt som erfarenheterna från 2000-talets två stora militära insatser, 

Afghanistan och Irak, nu börjar demaskera de i vissa fall mycket tveksamma hotbildsprocesserna 

som låg bakom dessa operationer. Här kommer alltså den samhälleliga aspekten in. Samtidigt 

finns, som redovisas i teorikapitlet, en avsaknad av empirisk hotbildsforskning i svensk kontext 

och detta ger uppsatsen ett tydligt inomvetenskapligt syfte. 

   Uppsatsen vill dock främst fokusera på det samhälleligt uppkomna problemet. Det är fallet som 

står i centrum och inte teorin, teorin finns i huvudsak närvarande för att hjälpa oss förstå varför 

det blev som det blev. Detta upplägg benämns som en teorikonsumerande studie (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). För att undersöka uppsatsens fall behövs dock en tydlig 

teoretisk ram och metod, och då denna inte har återfunnits fullt ut i aktuell forskning, finns alltså 

även en teoriutvecklande aspekt.  

   Därefter till valet om kvalitativ eller kvantitativ metod. Uppsatsens problemformulering och 

teoretiska ram innebär att studera hur verkligheten tolkas och formas, och de framträdande 

begreppen är innebörd, kontext och process vilket pekar på ett kvalitativt val (Backman, 2008). 

Eftersom uppsatsen i huvudsak har ett induktivt angreppsätt, vilket innebär helhetsförståelse och 

flexibilitet framför precisa frågor och noggranna mätningar, förespråkas även enligt Larsen (2009) 

en kvalitativ metod. Resultatet kan förvisso inte generaliseras men har en viss överförbarhet. 

Målet är förståelse istället för förklaring och datainsamlingen sker i huvudsak ostrukturerat med 

vissa undantag (Larsen, 2009). Den kvantitativa empiri som förekommer i uppsatsen ska endast 

betraktas som grova indikatorer på fenomen som därefter tolkas kvantitativt. Uppsatsen kommer 

således ej att koppla unika resultat till den kvantitativa empirin och redovisar därför ej heller 

någon kvantitativ metodbeskrivning mer djupare än vad som framgår i empirikapitlet. 

   Slutligen något om fallstudiebegreppet. Fallstudien är en designmetod som syftar till att ge mer 

djupgående kunskaper om ett visst objekt (en analysenhet) i en specifik kontext. Fallstudien ger 

möjlighen till en intensiv närgranskning, vilket lämpar sig väl för vårt syfte. Konsekvensen med 

fallstudien är dock att det inte generellt går att uttala sig om orsak och verkan (Esaiasson et al, 

2007). 
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2.2. Metod 

Detta kapitel kommer att gå igenom uppsatsens metodologiska arbetsgång, vilken kan 

sammanfattas enligt fyra kronologiska steg: 

1. Strukturerade litteraturstudier för att identifiera aktuell forskning i ämnet. Projektet 

Hotbildernas politik (se kapitel 3.2.) är vägledande för vilken forskning som ska 

analyseras. 

2. Skapa en teoretisk ram för: a) hur en hotbild är konstruerad och b) hur en hotbildsprocess 

ser ut. 

3. Utifrån a) och b) skapas sedan en modell som ska kunna appliceras både på en hotbild 

och/eller en hotbildsprocess. Här operationaliseras alltså den teoretiska ramen. 

4. Applicera hotbildsmodellen på ett empiriskt fall och diskutera resultatet av detta. 

2.2.1. Metod för uppsatsens teoriutvecklande del 

Enligt ovan kommer inledningsvis omfattande litteraturgranskning av etablerad forskning att 

genomföras. Syftet är att besvara uppsatsens teoriutvecklande del och skapa den teoretiska ram 

som ska ligga till grund för hotbildsmodellen. 

   Bryman (2008) har redovisat en metod för att öka validiteten när litteraturgranskning används 

inom forskning. Genom att använda en systematisk process i fem steg kan speglingar av 

forskarens egna ”skevheter” reduceras. I steg 1 definieras syftet med litteraturgranskningen, vilket 

i denna uppsats fall blir ”Vad är känt om hur hotbilder konstrueras?”. I steg 2 beskrivs kriterier 

som styr urvalet av studier, vilket i detta fall blir tre kriterier: modern forskning (>år 1990 men 

helst >år 2000), främst forskning på systemnivå och ej individnivå och de forskningsresultat som 

forskningsprojektet Hotbildernas Politik har redovisat ska vara vägledande. Steg 3 innebär att 

uppsatsens författare söker efter studier som omfattas av kriterierna ovan, grundat på 

nyckeltermer och begrepp. Dessa termer och begrepp hämtas från Hotbildernas Politik. I steg 4 

ska de viktigaste faktorerna från valda studier beskrivas. Dessa faktorer redovisas i kapitel 4.1. 

och i referenskapitlet återfinns källmaterialet. Slutligen, i steg 5, ska resultatet sammanfattas 

vilket i denna uppsats kommer att ske i formen av en modell (se kapitel 4.2. och bilaga 1). 

   Den systematiska litteraturgranskningen handlar alltså om följande: att utifrån de riktlinjer som 

går att uttolka från befintlig forskning kring ämnet hotbildsteori, ytterligare klä på den teoretiska 

ramen med annan forskning. Uppsatsen kommer alltså inte att genom experiment tillföra ny 

forskning, utan den teoriutvecklande delen handlar om att sammanfoga befintlig forskning men på 

ett nytt sätt samt att visualisera detta i en praktisk modell. 



10 

 

   Något kort om modell som analysmetod. Enligt Patel & Davidsson (2003) är det svårt och 

vanskligt att finna en slutgiltig och ”riktig” teori för samhällsvetenskapliga forskningsproblem, då 

studieobjektet befinner sig i ständig förändring. Däremot är det nödvändigt att använda struktur 

för att skapa en länk mellan teorin och verkligheten. En sådan struktur kan utgöras av en modell. 

Enligt Patel & Davidsson (2003) är skillnaden mellan en modell och teori ambitionen, där en 

modell inte avser presentera slutgiltig kunskap. Modellen som skapas i denna uppsats kommer att 

utformas i form av en tabell där de hotbildskomponenter och filter som beskrivs i teoriavsnittet 

ingår. Varje komponent respektive filter kommer att förses med ett antal frågeställningar som likt 

variabler sedan kan appliceras på en kvalitativ mätning av analysenheten. 

2.2.2. Metod för uppsatsens fallstudie 

Varken systematiska litteraturstudier eller skapandet av en modell är dock tillräckliga redskap för 

att vetenskapligt utveckla en befintlig teori. Modellen måste prövas på empiri och enligt 

Esaiasson et al (2007) är fallstudien i huvudsak det som kan ge vägledning för empiriskt baserade 

teoriutvecklande studier, i synnerhet om ambitionen är att studera förklarande mekanismer.  

   När modellen väl är skapad och val av fall är genomfört, ska insamlingen av data påbörjas. Rent 

praktiskt kommer datainsamlingen ske med stöd av databaser och textanalytiska metoder. 

Databaserna används för att identifiera aktörer samt analysera vad dessa uttrycker. Den exakta 

metoden för hur databassökningen genomförs redovisas i bilaga 2. För att öka reliabiliteten i 

databasinsamlingen görs ett stickprovstest vilket även det redovisas i bilaga 2. 

 

När materialet har identifierats genom databassökningen ska detta tolkas med stöd av modellens 

frågor. Här används en kvalitativ textanalys med såväl systematisk som kritisk inriktning 

(Esaiasson et al, 2007). Den systematiska undersökningen kommer, återigen med stöd av 

databaser, att klargöra vilka aktörer som förekommer i hotbildsprocessen, när och hur de för fram 

budskap. Denna inriktning kommer framförallt att användas för modul A1, där antalet texter är 

stort och aktörerna är skiftande. Den kritiska inriktningen kommer sedan i form av en motivanalys 

på en övergripande nivå kartlägga de idéer och intressen aktörerna besitter. Denna motivanalys 

används i modul A2 för att närma sig vad aktören vill åstadkomma, vilka intentioner som finns, 

avsikter och mål.  

   För att analysera hotbildmodellens fråga A3 om problemgestaltning kommer den så kallade 

framingteorin att nyttjas. Begreppet ”framing” beskrivs i empirikapitlet men väldigt kort kan 

teorin sägas handla om hur en viss fråga paketeras och gestaltas. Forskaren letar efter specifika 

ord eller termer som uttrycker normativa mål kopplade till policyföreskrifter. 
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2.3. Material och källkritik 

För att lösa uppsatsens teoriutvecklande ambition kommer textunderlag i form av både primär- 

och sekundärkällor att användas. Målsättningen är att komma så nära ursprungsforskningen som 

möjligt men av tidsmässiga skäl kommer ej rådata att kunna analyseras. Den lägsta nivån blir 

således textmaterial i form av forskningsartiklar men i huvudsak kommer 

forskningssammanfattningar och vetenskaplig litteratur att användas. I vissa enstaka fall kommer 

även så kallad tertiärlitteratur att användas (till exempel uppslagsverk). 

   När det gäller uppsatsens fallstudie kommer det empiriska materialet att utgöras av dels 

strategiskt utvalda offentliga dokument, dels ett urval av debattartiklar, blogginlägg och 

journalistiska texter som kan sägas ingå i den mediala diskursen. Syftet med att ta med såväl det 

statliga som det publika i texturvalet, är att de filter som uppsatsen avser behandla inbegriper 

såväl offentliga som icke-offentliga aktörer.
1
  

   Vilket redogörelsen ovan pekar mot så kommer empirin till denna uppsats inhämtas från olika 

typer av källor. Offentliga dokument från regeringskansli, riksdag och myndigheter bör betraktas 

som tillförlitliga källor, därmed inte sagt att de står fria från subjektivitet. Av den anledningen är 

det viktigt att författarna till uppsatsen förhåller sig källkritisk till den information som 

presenteras oavsett källa. 

 

2.4. Val av fall 

Den analysenhet (fall) som uppsatsen ska undersöka ska för det första överensstämma med den 

hotbildsdefinition som denna uppsats använder. Vidare ska fallet inrymmas i svensk 

säkerhetspolitik, vara geografisk kopplad till Sveriges direkta närområde (omgivande hav och 

dess strandstater) och tidsmässigt vara aktuell under 2004-2010. 

   Motivet till avgränsningen i tid är dels att ta vid där den senast identifierade empiriska 

forskningen i ämnet avslutades (vilket var 2004), dels att uppnå ambitionen med ett tidsrelevant 

ämne. Denna tidsperiod har inneburit signifikanta säkerhetspolitiska förändringar i det 

geografiska område som uppsatsen avser undersöka. 2004 och 2010 är också årtal för 

försvarsbeslut och det är därför intressant att studera den diskurs som påbörjas efter 2004 års 

beslut eftersom den leder fram till nästa beslut som alltså fattas 2010. 

   För att identifiera detta fall studeras den proposition som låg till grund för försvarsbeslutet 2010, 

då denna omfattar en omvärlds- och hotbildsuppfattning som speglar år 2010 och åren innan dess. 

                                                 

1
 Med offentliga menas aktörer som representerar staten, icke-offentliga är övriga delar av samhället. 
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Under kapitel 4.3. Säkerhetshot och utmaningar finner vi följande hotbilder: Regionala väpnade 

konflikter och dess spridningseffekter, storskalig terrorism, pandemier och miljökatastrofer, 

klimatförändringar, ekonomisk kriser, spridningen av massförstörelsevapen, hot mot vårt allt mer 

IT-beroende informationssamhälle, kriser eller incidenter som även inbegriper militära maktmedel 

i vår region, naturresurser och energiförekomsters påverkan (Försvarsdepartementet, 2009). 

Slutsatsen blir alltså att regeringen har fört upp ett mycket stort antal frågor på hotbildsagendan. 

Här måste således ytterligare en avgränsning till för att göra problemet hanterbart inom ramen för 

uppsatsen. 

   Nästa steg blir därför att göra en snävare, geografisk avgränsning. Vi använder här återigen 

regeringens försvarsproposition och tittar på kapitel 4.2. där tre geografiska områden specifikt 

lyfts fram: Norden, Östersjöregionen och Barentsregionen. Regeringen beskriver att det i Norden 

föreligger en stark värdegemenskap och omfattande försvarssamarbete och vi kan i texten inte 

identifiera några större hotbilder inom det nordiska området. Dessa återfinns istället i Östersjö- 

respektive Barentsregionen. Det ter sig därför naturligt att välja bort Norden och behålla Östersjö- 

och Barentsregionen som geografiska områden som denna uppsats ska undersöka. 

   Men även detta är ett för brett område och för att välja mellan de två regionerna, försöker vi 

finna en konkret skyddsåtgärd som någon av hotbilderna inom dessa regioner har genererat. 

Förekomsten av en sådan åtgärd skulle nämligen kunna indikera att hotbilden har varit särskilt 

prioriterad på den politiska agendan och därmed vara intressant att studera. En sådan åtgärd hittar 

vi i Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014 (Försvarsdepartementet, 2010) där 

regeringen beslutar att avsätta en militär resurs specifikt för Östersjöregionen, nämligen ett 

stridsvagnskompani på Gotland. Liknande åtgärd går ej att finna för Barentsregionen. 

   Vårt fall blir alltså den säkerhetspolitiska hotbild i Östersjön som år 2010 föranledde regeringen 

att omfördela militära styrkor till Gotland. Vad denna hotbild innehåller mer konkret och hur 

analysenheten till slut definieras redovisas i kapitel 4.3. 

 

3. TEORIANKNYTNING 

3.1. Inledning 

Begreppet ”hotbildsteori” eller ”hotprocessteori” finns inte definierat i den vetenskapliga 

litteraturen, utan stort utrymme lämnas till den enskilde forskaren att sätta ihop sin egen teoretiska 

ram. Hotbildsteori är inte någon avskärmad företeelse, utan ett fall av någonting större: 

säkerhetspolitik, policyprocesser, psykologiska interaktioner, maktrelationer och så vidare. En 
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konsekvens av detta är alltså att fler än en teori krävs för att svara upp mot uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Tvärvetenskaplighet och bredd är ledorden. 

   I detta avsnitt kommer läsaren att få insikt i de allomfattande teorier som uppsatsen är uppbyggd 

kring. De mer konkreta så kallade mellanliggande teorierna redovisas först i kommande 

empirkapitel, då insamlingen av dessa teorier de facto ingår i datainsamlingssteget och är 

underlag för författarnas analys och diskussion. Uppsatsens teoretiska fokus kommer att ligga på 

just mellannivån där slutligen en hotbildsteoretisk modell kommer att skapas. Denna modell utgör 

också i sig svar på en av uppsatsens frågeställningar. 

 

Figur 3.1.1. – Teoretiskt ramverk – översikt 

 

3.2. Tidigare forskning 

Forskning kring hotbildsprocesser är bred men tyvärr inte alltid så fokuserad som författarna till 

denna uppsats skulle önska. Figur 3.1.1. visar att ämnet berör en mängd forskningsfält och det 

saknas knappast material till respektive delkomponent, men problemet uppstår när en 

sammanvägd bild ska skapas. Lägger man dessutom till kraven ”svensk kontext” och ”modern” 

blir det ännu svårare att hitta lämplig forskning. 

   Det mest applicerbara forskningsresultatet härrör från en grupp forskare som under ledning av 

Johan Eriksson vid Södertörns högskola under perioden 1998-2004 genomförde studier kring 

begreppet hotbildernas politik. Detta begrepp förklaras som de processer som kämpar om den 

politiska agendan och som påverkar huruvida en hotbild får genomslag eller ej (Eriksson, 2006). 

Eriksson slår in på den socialkonstruktivistiska vägen genom att ifrågasätta att det finns en 

självklar överensstämmelse mellan verkliga hot och de hot som får genomslag i politiken, och 

menar att de hot som presenteras i det mediala och politiska rummet alltid är filtrerade tolkningar 

av verkligheten.  
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   Eriksson och hans forskningskollegor har därmed gjort vad som verkar vara det första, och 

därmed det största, bidraget till en svensk allomfattande och modern hotbildsteori. Men 

forskningen är enligt denna uppsats författare inte tillräcklig, och behöver därför kompletteras 

utifrån framförallt två aspekter: dels rörande den specifika kultur som råder inom 

underrättelseorganisationer, dels kopplat till de psykologiska mekanismer som påverkar såväl 

system som individer under processen. Motiveringen för valet av dessa aspekter är enkelt: en 

underrättelsetjänst är en av de mest betydelsefulla hotbildsaktörerna i ett land och den politiska 

kampen för att förflytta en fråga mellan olika dagordningar handlar till syvende och sist om 

mänsklig interaktion. Dessutom saknas en tydlig modell för hur hotbilder och hotbildsprocesser 

rent praktiskt ska kunna utvärderas och studeras, vilket är nödvändigt för forskning som likt denna 

uppsats har begränsade resurser. Även denna aspekt behöver således uppsatsen ta hänsyn till. 

   För att råda bot på detta kommer Wilhelm Agrells forskning om underrättelsekultur samt 

Richards J. Heuer Jr forskning kring psykologi i underrättelseanalys att användas. Agrell har vid 

Lunds Universitet och Försvarshögskolan både bedrivit forskning och undervisning om hur 

underrättelseorganisationer verkar och vilka specifika utmaningar som finns där. Med viss insikt i 

det svenska underrättelsesystemet blir hans resultat särskilt viktiga för denna uppsats. Dock 

innebär Agrells svenska monopolställning i ämnet också en källkritisk aspekt.  

   CIA-veteranen och underrättelseforskaren Heuer har i sin tur skapat ett viktigt referensverk i 

Psychology of Intelligence Analysis, där han utifrån kognitiv psykologisk teori tar fram de 

specifika utmaningar som hotbildsproducerande organisationer dagligen måste handskas med 

(Heuer, 1999). Heuer har förvisso inte baserat sina erfarenheter på svenska förhållanden men i 

och med avsaknaden av en jämförbar svensk studie och det nära släktskap som finns mellan 

svenska och anglo-saxiska underrättelsetjänster, bedöms ändå hans forskning kunna användas i 

denna studie. 

 

3.3. Övergripande teoretisk nivå 

Säkerhet är i de flesta definitioner ett tillstånd med ett objekt och ett subjekt där det ena betraktar 

sig som osäkert eller säkert gentemot det andra. Hotet är upplevt och det spelar alltså ingen roll 

vad som rent ”objektivt” utgör hotet. Med en sådan utgångspunkt är det naturligt att sätta samman 

hotbildsbegreppet med den anti-fundamentistiska ontologiska världssynen, där verkligheten ser 

olika ut beroende på vem som studerar den – världen är alltså konstruerad. Denna ontologiska 

utgångspunkt, tillsammans med tidigare forskningsresultat i ämnet, leder oss till slutsatsen att 

rationella teorier inte kan användas för att på ett rättvist sätt besvara våra frågeställningar. Det 
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svenska forskningsprojektet Hotbildernas politik är tydligt i sin kritik mot rationalismen: ”Det 

rationalistiska perspektivet förmår inte fånga policyprocessers verkliga komplexitet. 

Rationalismen som teoribildning är helt enkelt inte tillräcklig realistisk (Eriksson, 2004:54).” 

   I denna uppsats använder vi istället en av rationalismens utmanare, socialkonstruktivismen, som 

huvudteori. Grundläggande för socialkonstruktivismen är att den inte tar det direkta eller 

omedelbara för givet, utan söker sig bortom det som upplevs som verkligt. Teorin går bortom det 

vi tar för sant och menar att detta endast är en kuliss för något annat. Det finns alltså inget som är 

naturligt och självklart och det som tas för givet ska därför utforskas och dekonstrueras 

(Wenneberg, 2001). 

   Den mänskliga förståelsen av världen är uppbyggd av kulturella fenomen som går i arv. Detta 

sker exempelvis då institutioner och dess praxis ska förmedlas till personer som inte varit med om 

att skapa dem. Konstruktivister ställer sig frågan hur det kommer sig att vissa tillvägagångssätt 

kvarstår i vissa kontexter. Eftersom makt opererar genom relationer snarare än genom innehav av 

förmågor, så analyserar konstruktivister processer och interaktioner. De undersöker också hur 

människor rättfärdigar sina handlingar och här är språket av särskilt intresse. 

   Socialkonstruktivismen kan delas in i olika former, däribland det kritiska perspektivet. Kritisk 

teori används ofta då en forskare är intresserad av ett visst tematiskt område, men söker vidga sin 

förståelse eftersom det traditionella perspektivet och den traditionella teorin brister i att förklara 

något (Wenneberg, 2001). Säkerhetsstudier är ett sådant område, vilket utvecklas nedan. 

 

Det var när ekonomiska och miljörelaterade frågor började föras upp på agendan för 

internationella relationer under 1970- och 80-talen som synen på säkerhetspolitik på allvar 

började diskuteras och ett bredare perspektiv lades fram som en utmaning till den traditionella 

synen (Buzan, Waever & de Wilde, 1998). Fler hot än de rent militära kunde nu klassas som hot 

mot samhället. Med tiden skulle dessa nya rön samlas under begreppet kritiska säkerhetsstudier 

och ett bredare perspektiv på säkerhet lades fram. Eftersom även Sverige i och med 1996 års 

försvarsbeslut och framåt har anammat detta perspektiv, är det naturligt att denna teori har fått stå 

som modell för denna uppsats (Försvarsdepartementet, 1996). 

   Några av de mest framträdande arkitekterna av det vidgade säkerhetsperspektivet, även om de 

långt ifrån var först, är Buzan, Waever och de Wilde som tillsammans brukar gå under epitetet 

Köpenhamnsskolan. Teoretiskt definierar skolan sig som radikalt konstruktivistiska och menar att 

synen på säkerhet och hotbilder omöjligt kan vara objektiv (Buzan, Waever & de Wilde, 1998). 

   Det kanske viktigaste bidraget från Köpenhamnsskolan i ett hotbildsteoretiskt perspektiv, är 

Waevers teori om säkerhetisering. Begreppet definieras som en extrem form av politisering och 
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kan sägas vara en process som tar en politisk fråga från den vanliga dagordningen till en plats 

utanför de normala spelreglerna. Säkerhetiseringsteorin behandlas vidare i kapitlet om politiska 

filter. 

 

Den sista teorin på övergripande nivå som denna uppsats avhandlar är psykologisk kognitiv teori. 

Denna avhandlar hur människor uppfattar, lär oss, minns och tänker kring information (Sternberg, 

2006). Teorin beskrivs närmare i detalj i kapitel 4.1.2. 

 

4. EMPIRI OCH ANALYS 

4.1. En utvecklad hotbildsteori 

Detta kapitel kommer att sammanfoga den teori som krävs för att skapa en hotbildsmodell. I detta 

behöver vi som tidigare nämnts skilja på dels hur en hotbild är konstruerad och dels hur en 

hotbildsprocess ser ut. Denna uppsats författare har valt skilja dessa företeelser åt enligt följande: 

Inledningsvis identifieras ett eller flera hot. Dessa genomgår sedan en hotbildsprocess, där hoten 

flödar igenom och regleras av ett antal filter. Den produkt som till slut kommer ut genom dessa 

filter är således en bearbetad och konstruerad bild av de hot som inledningsvis identifierades. 

Denna produkt benämns som hotbild och är föremål för politisk beslutsfattning. 

   Hotbildsprocessen bör studeras om forskaren har ett intresse av att studera olika skeenden då 

hotbilden skapades. Hotbilden i sin tur bör studeras om forskaren vill titta på hur den slutprodukt 

som var föremål för ett visst beslut, eller politiskt genomslag, såg ut. Visserligen finns det 

områden inom hotbildsprocessen och hotbildskonstruktionen som går in i varandra, men den 

grova skiljelinjen mellan begreppen går alltså vid själva beslutspunkten. 

   Hotbildens konstruktion består av ett antal grundläggande komponenter och dessa redovisas i 

kapitel 4.1.1., medan hotbildsprocessens filter redovisas i kapitel 4.1.2. Slutligen sammanfogas 

samtliga faktorer i en hotbildsmodell som beskrivs i kapitel 4.2. och bilaga 1. 

4.1.1. Om hotbildens grundläggande komponenter 

Eriksson (2004) beskriver hur en hotbild består av fyra ”grundläggande komponenter”: aktörer, 

problemgestaltning, aktörers drivkrafter och policyfönster. Exakt vad dessa komponenter 

innehåller och hur de kan mätas är dock inte helt tydligt, men utifrån den strukturerade 

litteraturgranskningen har nedanstående iakttagelser och sammanställning gjorts. 
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Aktörer 

Istället för att dela in aktörer i traditionella grupper, såsom stat, media, näringsliv och så vidare, 

har Eriksson (2004) gjort en indelning utifrån vilka roller som aktörerna har: hotbildsproducenter, 

uttolkare, beslutsfattare eller utmanare. Hotbildsproducenten är den som identifierar och gestaltar 

hotbilder. Uttolkaren förmedlar, tolkar och understödjer dessa hotbilder. Beslutsfattaren är den 

som fattar beslut om hotbildens plats på dagordningen, vilket i säkerhetspolitiska sammanhang 

alltid inkluderar statsmakten, medan utmanaren är den aktör som kritiserar de dominerande 

hotbilderna. 

   Ett samlingsbegrepp för alla de aktörer som aktivt försöker påverka den politiska dagordningen 

är policyentreprenörer (Eriksson, 2004). Dessa skiljer sig från andra aktörer genom att de är 

beredda att offra något i hopp om att få något i utbyte från de beslutsfattare de försöker påverka 

och kan indelas i ”insiders” och ”outsiders”. ”Insiders” är de som har en privilegierad position i 

policyprocessen och har därmed störst inflytande, medan ”outsiders” är de aktörer som försöker 

påverka processen från ett längre avstånd. Om det råder motsättningar mellan ”insiders” ökar 

möjligheterna för ”outsiders” att påverka. ”Outsiders” kan också öka sin förmåga att påverka om 

de besitter information eller kunskap som ”insiders” saknar och chansen att som ”outsider” bli 

efterfrågad ökar om man dessutom uppfattas som trovärdig och okontroversiell.  

   En grupp av policyentreprenörer som aktivt sållar, tolkar och propagerar för (eller nedtonar) 

hotbilder, kan definieras som hotbildsentreprenör. Detta är en aktör som i princip kan vara vem 

som helst men i säkerhetspolitiska sammanhang rör det sig oftast om en begränsad mängd aktörer, 

såsom politiker, myndighetschefer, analytiker, lobbyister, forskare och journalister (Eriksson, 

2004). Sådana, privilegierade aktörer härrör till ett fenomen som Eriksson benämner som 

problemformuleringsprivilegium. De aktörer som inryms här har alltså en given auktoritet att 

bestämma vilka problem som ska hamna på dagordningen och också hur de ska tolkas. Eriksson 

(2004) menar visserligen att det ej råder samsyn på huruvida detta fenomen verkligen existerar, 

eller om det varierar över tid, men hävdar ändå att när det gäller säkerhetspolitik så finns bevis på 

att så faktiskt är fallet. 

 

Aktörens drivkrafter 

Eriksson utmanar den traditionella skolan som menar att en aktörs intressen och idéer är givna och 

förutsägbara, med att hävda att dessa istället är föränderliga och betingade av situationen. 

Huruvida en aktör drivs av ett intresse eller en idé är centralt och detta går enligt Eriksson att 

studera genom handlingarna övertygande eller övertalning. Som stöd kan byråkratiska teorier 

användas för att analysera hur detta sker (Eriksson, 2004). Övertalning är framförallt ett 
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intressebaserat beteende medan att övertyga i första hand är ett mer ambitiöst, idébaserat beteende 

– aktören vill inte bara vinna striden utan även att mottagaren ska börja tänka och dela samma idé 

som aktören själv. 

 

Problemgestaltning 

Detta begrepp handlar om att ett och samma problem, till exempel en hotbild, kan tolkas 

annorlunda av olika aktörer (Eriksson, 2004). Den vanligaste teorin för detta fenomen är ”framing 

theory”, av Eriksson översatt som gestaltningsteori. Framing-teorin togs för första gången fram av 

sociologen Erving Goffman (1922-1982) och handlar om ”hur kontextbeskrivning och språk 

används för att bestämma tolkningsramar för olika händelser och fenomen” (NE, 2012b; 

Goffman, 1974). Konceptet har framförallt använts inom media- och kommunikationsstudier men 

kan även användas i säkerhetsstudier. Inom ramen för denna uppsats används konceptet för att 

titta på hur en hotbild konstrueras och paketeras för att uppmuntra vissa tolkningar och motarbeta 

andra. 

   Enligt Eriksson (2004) kan ”framing” observeras genom följande variabler: 

1. Typ av mottagare (allmänna/personliga), där hot som är allmänna – det vill säga som berör 

hela samhället – tenderar att få större genomslag än personliga. 

2. Effekt (övergripande/avgränsad), där hot vars effekt är övergripande minskar risken för 

kontroverser men gör det samtidigt svårare att peka ut syndabockar och vice versa. 

3. Framställning (tematisk/episodisk), där hot som gestaltas som episodiska (likt inslag i 

nyhetssändningar) har visat sig ha lättare att hamna på dagordningen. 

4. Förändring av gestaltning, ”reframing”, kan göra det lättare eller svårare att lösa politiska 

kontroverser. En kontroversiell fråga som gestaltas om till en annan fråga kan därmed 

plötsligt få genomslag och vice versa. 

5. Aktören (identitet/idéer/intressen) spelar av naturliga skäl en stor roll i hur hotbilder 

gestaltas, däremot är det inte självklart vilken av faktorerna identitet, idé eller intresse som 

spelar störst roll (se ovan om aktörens drivkrafter). 

Satt i samband med hotbildsstudier menar Eriksson att framingteorin saknar teoretisering kring 

referensobjekten, det vill säga de enheter som genom ”framing” gestaltas som just hotbilder. 

Dessa referensobjekt är: strukturella förhållanden, händelser samt aktörer (Eriksson, 2001). 

Genom att studera förekomsten av dessa referensobjekt och hur de hänger samman i en viss 

hotbild, kan slutsatser dras om hotbildens möjlighet att få genomslag. Alla objektstyper har olika 

karaktärsdrag men när de länkas samman skapas en hotbild som potentiellt kan få mycket stort 
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genomslag. På samma sätt har de var för sig klara begränsningar. Ett exempel: Det strukturella 

förhållandet ”miljöhot” har i sig vissa problem med att få genomslag, men tillförs en aktör i form 

av ett stort oljebolag samt en händelse i form av ett enormt oljeutsläpp i ett tättbefolkat och 

ekologiskt sårbart område, uppstår plötsligt en hotbild som såväl media som politiker mycket 

snabbt kan ta till sig. Exemplet är hämtat från verklighetens oljekatastrof orsakat av bolaget BP i 

Mexikanska golfen 2010. 

   Generellt sett har hotbilder som gestaltas som händelser störst möjlighet att få genomslag, i 

synnerhet om de kan sammankopplas med de två övriga objektstyperna. Här spelar den mediala 

nyhetsaspekten en stor roll: ju mer dramatisk en händelse är, ju större möjlighet får den att ta plats 

i media och därmed öka trycket på allmänheten och politiska beslutsfattare (Eriksson, 2001). 

Strukturella förhållanden och aktörer har svårare att få genomslag och kräver därför komplettering 

av varandra eller en signifikant händelse. Aktören Usama bin Ladin fick först ett reellt genomslag 

i hotbildspolitiken efter flygkapningarna 9/11 2001 (händelse) och när denne kopplades till global 

terrorism (strukturellt förhållande). 

 

Policyfönster 

En hotbilds genomslag beror på när den presenteras. Dramatiska yttre händelser är traditionella 

exempel på när hotbilder får stort genomslag men enligt Eriksson kan även mindre dramatiska 

händelser få stor inverkan, till exempel ett regeringsskifte eller omorganiseringar. Sådana 

händelser kan öppna upp ett möjligheternas fönster, eller policyfönster (eng. ’policy window’). 

Forskning visar att detta fönster är öppet en ganska kort tid. För att få ett stort genomslag krävs 

enligt Eriksson (2004) att ett antal sådana här tillfällen utnyttjas vilket ställer krav på 

policyentreprenörernas aktivitet och handlingsberedskap. 

   Även då hotbilder saknas uppstår ett problem: ett så kallat hotbildsvakuum inträffar (Eriksson, 

2004). Generellt sett innebär detta en betydligt större utmaning för det säkerhetspolitiska 

etablissemanget än då hotbildsagendan är full. För att legitimera den så kallade nattväktarstaten 

och dess våldsmonopol vilket inkluderar det militära försvaret samt inhemsk försvarsindustri, 

krävs en hotbild. Risken är således att hotbilder mer eller mindre uppfinns eller förädlas så att de 

passar den säkerhetspolitiska viljan. Ett hotbildsvakuum tenderar att politisera hotbildsprocessen 

snarare än att administrera den (Eriksson, 2004). 
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4.1.2. Om hotbildsprocessens filter 

Psykologiska filter 

Processen kring hanteringen av hotbilder handlar till syvende och sist om människor och deras 

medvetna eller omedvetna beslut. Därför är det av stor vikt att den mänskliga och psykologiska 

dimensionen får ta plats i den teori som ska beskriva hotbildsprocessen. Med psykologiska filter 

menas de psykologiska mekanismer som påverkar människan och organisationer och som ligger 

till grund för de beslut vi fattar och hur vi tänker och beter oss som ett resultat av dem. 

   Fokus för dessa psykologiska mekanismer är den mänskliga kognitionen, det vill säga hur vi 

uppfattar, lär oss, minns och tänker kring information (Sternberg, 2006). Den mänskliga 

kognitionen är onekligen komplex. Den kan få oss att inte vilja se uppenbara problem, eller att se 

problem som inte existerar, eller förstora upp befintliga problem (Eriksson, 2004). Aktörer som 

deltar i hotbildsprocesser står givetvis inte fria från de psykologiska mekanismer som påverkar 

hur de bearbetar information. Misslyckanden som uppstår i samband med underrättelseprocessen 

orsakas oftast av brister i analysprocessen, inte i inhämtningen av information (Heuer, 1999).  

 

Perception är ett grundläggande begrepp inom kognitiv psykologi. Med perception menas de 

omedvetna mentala processer genom vilka vi känner igen, organiserar och förstår de stimuli i vår 

omgivning som når oss genom våra sinnen (Sternberg, 2006). För att ha en chans att kunna sortera 

och förstå denna enorma mängd information skapar det mänskliga psyket olika tankemodeller i 

form av förenklingar och regler som möjliggör för oss att förstå vår tvetydiga omvärld på ett 

snabbt och effektivt sätt. Perception är en högst aktiv process som konstruerar, snarare än passivt 

mottar verkligheten (Heuer, 1999). 

   Dessa tankemodeller går att liknas vid ett par glasögon genom vilka vi betraktar världen, och 

som avgör vilken information som uppmärksammas, hur denna ska organiseras och vilken mening 

den ska få.  Tankemodellerna påverkas av tidigare erfarenheter och utbildning men också de 

kulturella värden, rollförväntningar och normer som finns inom de organisationer som vi verkar 

inom. Med andra ord har mottagaren av en viss information stor påverkan på utkomsten av 

informationen. Hotbildsproducenter angriper aldrig en uppgift med ett tomt huvud. De startar med 

en rad antaganden om hur olika händelser vanligtvis brukar ske och fortskrida inom det område de 

är ansvariga för. De problem som uppstår i hotbildsprocesser är också ett resultat av brister som 

präglar alla nivåer – hotbildsproducenten, den arbetsgrupp som denne verkar i samt den 

organisation som denne tillhör (Heuer, 1999).  
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   Problemet med tankemodeller är att de är förenklade mentala modeller av verkligheten som inte 

sällan leder till felaktiga slutsatser och kognitiva fällor. Mentala tankemodeller kan färga och 

kontrollera perceptionen till den grad att en erfaren expert kan vara den sista att se vad som 

egentligen sker när händelser tar en ny och oförväntad vändning. Detta innebär att den 

hotbildsproducent som vet mest om ett område kan vid ett paradigmskifte vara den sista att 

uppfatta det som håller på att ske. Tankemodeller är som vanor, de är snabba att forma sig men 

otroligt svåra att bli av med eller lära om (Heuer, 1999). 

 

En annan viktig funktion av det mänskliga psyket är minnet och dess lagrings- och 

framkopplingsprocesser. Minnet är ett samlingsnamn för komplexa processer som inbegriper 

mekanismerna lagring, bibehållande och framplockning av tidigare erfarenheter och kunskaper 

(Sternberg, 2006).    

   Minnet kan liknas vid ett spindelnät där information lagras i olika delar i hjärnan. Dessa 

minnesspår skapar scheman. Ju oftare vi tänker i ett minnespår desto starkare blir det och desto 

lättare har vi att återminnas det. Detta betyder att när människor väl har börjat tänka på ett 

problem på ett sätt, så blir det svårt att tänka på ett annat (Heuer, 1999).  

   Med explicit minne menas den minnesprocess där vi aktivt försöker minnas något och här 

påverkar igen våra tidigare erfarenheter (Sternberg, 2006).  Om informationen vi har framför oss 

inte passar in med vad vi vet, eller tror oss veta, så har vi stora svårigheter att processa det (Heuer, 

1999). Det implicita minnet är aktivt då vi framkallar ett minne utan att vi är medvetna om att det 

sker. Detta möjliggörs framförallt genom det psykologiska fenomenet priming; där tidigare 

exponering av ett stimuli kommer att påverka hur vi responderar på detta stimuli i framtiden 

(Sternberg, 2006).  

 

Som vi har sett ovan så påverkar alltså både våra tankemodeller och vårt minne hur vi processar 

information, och det visar sig att den kognitiva processen i huvudsak utgår från redan existerande 

kunskap och tidigare förväntningar (Sternberg, 2006). Detta fenomen benämns som en Top-down 

process. De förväntningar vi håller om vår omgivning blir alltså avgörande för vilka stimuli vi 

väljer att uppfatta, vanligtvis de stimuli som bekräftar vår mentala bild. Ny information 

assimileras dessutom in i redan existerande föreställningar. Detta förklarar varför gradvisa 

förändringar oftast går obemärkt förbi. Det innebär också att det krävs mer information för att vi 

ska uppfatta ett oväntat fenomen än ett förväntat fenomen.  

   Men situationen kan även vara det omvända vilket benämns som Bottom-up process (Sternberg, 

2006). Här utgår den kognitiva processen istället från det psykiska stimuli som uppfattats – det 
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vill säga observerbara fenomen i vår omgivning. Detta ligger sedan till grund för de högre 

kognitiva processer som organiserar stimulit efter olika koncept och principer.  

 

När vi betraktar organisationer som fattar viktiga beslut så är det av intresse att undersöka vilket 

typ av beslutsfattande som präglar organisationen. Detta då beslutsfattande i mångt och mycket är 

en produkt av gemensamma uppfattningar och tolkningar av omvärlden (tankemodeller). 

Beslutsfattande och kognition är nära besläktade i den meningen att beslutsfattandet är ett resultat 

av det mänskliga tänkandet (Eriksson-Zetterquist, Kallig & Styhre, 2006). 

   Till att börja med så går det att skilja mellan rationella och icke-rationella beslut där rationella 

beslut tar så mycket information som möjligt i beaktande medan icke-rationella beslut bortser från 

relevant information. Eftersom ett beslut alltid är färgat av de människor som fattar beslutet finns 

det inga perfekta beslut. En människa kan aldrig ta med alla de variabler som påverkar ett beslut, 

då världen är allt för komplex för oss att kunna beakta – ett faktum som kallas för begränsad 

rationalitet. De flesta beslut blir mot bakgrund av detta tillfredsställande snarare än optimala. 

Tillfredsställande beslut är beslut där ett jämviktsläge nåtts och olika intressenter och intressen 

tillgodosetts snarare än att hitta den optimala lösningen (Eriksson-Zetterquist, Kallig & Styhre, 

2006). 

   I liknelse med den mänskliga hjärnan skapar organisationer sina egna beslutsstrategier och 

beslutsregler; tumregler som de använder sig av då de processar information som ligger till grund 

för ett beslut (Eriksson-Zetterquist, Kallig & Styhre, 2006): 

 Organisationer väljer att fokusera på de problem och målsättningar som ligger närmast i 

tiden, något som ibland kallas reaktivt beteende. 

 För att undvika att leva med osäkerhet fattar organisationer kortsiktiga, tämligen säkra 

beslut lättare än långsiktiga och osäkra beslut. 

 Beslutsfattande tenderar att vara problemorienterat; det är det som är direkt problematiskt 

för den dagliga verksamheten som en organisation kan fatta beslut om. 

 

Beslutsfattande är liksom den mänskliga kognitionen sammankopplat med en rad risker. En risk 

som kan uppstå då grupper ska försöka fatta rationella och välgrundade beslut är grupptänkande 

som kan vara en effekt av något av följande förhållanden: 1) Att gruppen överskattar sin 

kompetens och dess moral, 2) Alltför enkelspårigt eller begränsat tänkande och 

problematiserande, samt 3) Att gruppen är uniforma i sina uppfattningar och att det finns en norm 

om vad som får diskuteras och vilka åsikter som är välkomna. Grupptänkande är därför ett resultat 
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av en grupp som skaffat sig missvisande eller en direkt felaktig bild av faktiska förhållanden 

vilket ofta får konsekvensen att gruppen underskattar svårigheter och problem som bör beaktas 

och hanteras. Miljöer med liten eller ingen insyn som tvingas fatta svåra beslut under tidspress är 

särskilt utsatta för grupptänkande. Risken är också överhängande i grupper som anser sig som 

intellektuellt överlägsna och som därmed har en överdriven tilltro till sin förmåga (Janis, 1982). 

 

Politiska filter 

De hotbilder som konkurerar om politisering och säkerhetisering är föremål för politiska aktörers 

intresse och idéer. Aktörer inom det politiska filtret kan vara politiska partier, byråkrater och 

andra som ger uttryck för identifierbara politiska intressen, vare sig det handlar om att vinna val 

eller genom budgetmaximering trygga sin existens eller expansion. Dynamiken mellan aktörernas 

intressen och idéer utgör det filter som hotbilder genomgår och här blir den språkliga 

gestaltningen av hotbilder relevant. De metaforer, analogier och andra uttryck som används för att 

ge hotbilder en säkerhetspolitisk tyngd får särskilda effekter på hotbildens genomslag. Debatten 

kring skuldfördelning och användning av krigsretorik spelar en särskild roll (Eriksson, 2004). 

   Säkerhetspolitiska problem kvalificerar sig ofta till den högsta divisionen i den politiska 

beslutsprocessen. En indikation som pekar på hur mycket effekt ett säkerhetspolitiskt hot får är 

dess politiska prioritering och tilldelning av politiskt-administrativt ansvar. En annan indikation är 

graden av säkerhetisering. Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori menar att en fråga kan gå 

från att vara icke-politiserad, via politiserad till säkerhetiserad. För att uppnå det sistnämnda 

stadiet krävs att frågan presenteras som ett existentiellt hot och är i behov av extraordinära 

åtgärder som ligger utanför de normala gränserna av den politiska sfären (Buzan, Waever & de 

Wilde, 1998). Just definitionen ”existentiellt hot” är centralt eftersom detta blir den skiljelinje som 

behövs för att avgöra om en fråga blir en säkerhetsfråga eller ej. Processen kan även vara omvänd 

och en fråga kan de-säkerhetiseras, vilket alltså innebär att frågan tas bort från dagordningen 

(Eriksson, 2004).  

   Agrell (2009) framhäver den politiska påverkan på underrättelseorganisationers arbete. Strävan 

efter att gå den politiska kunden, som förfogar över budgetmedlen, till mötes tenderar att vara 

särskilt hög hos de högsta och politiskt sett mest utsatta befattningshavarna. Den politiske 

beslutsfattaren har inte sällan en annan agenda och andra utgångspunkter än 

underrättelsesystemets analytiker. Politiker måste väga in vilket agerande som är politiskt möjligt, 

kostnader och risker och måste även beakta mer mjukare faktorer, såsom trovärdighet och tillit 

(Agrell, 2009). 
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   Gränslandet mellan att som hotbildsaktör vara självständig eller fullt politiserad är inte stort, 

vilket bland annat de amerikanska och brittiska underrättelsetjänsterna fick erfara i samband med 

Irakkriget 2003, där ett hårt politikertryck var av orsakerna till de felaktiga 

underrättelserapporterna om Saddam Husseins massförstörelsevapen. Agrell (2009) har studerat 

erfarenheterna av underrättelsetjänsternas misslyckanden inför Irakkriget och de som har tydligast 

politisk bäring är följande: 

 Underrättelseorganisationerna utsattes för ett starkt och entydigt beställartryck, vilket även 

förstärktes via media. 

 Det material som togs fram för offentliggörande hade ett politiskt och propagandistiskt 

syfte, och tjänade inte som kunskapsuppbyggande eller debattstimulerande. 

 Toppskiktet av underrättelsetjänsten var politiskt tillsatta tjänster, vilket skapade en viss 

form av beroende. 

En viss grad av politisering är i grunden självklart och eftersträvansvärt – nationella 

underrättelsetjänster syftar till att förse statsapparaten med underlag – men relationen mellan 

analytiker och beslutsfattare är öppen för både bruk och missbruk. Det ska också påpekas att det 

politiserande fenomenet har två sidor: dels kan analytiker påverkas genom politisk påtryckning 

men det kan också ske omvänt, att analytiker och hela underrättelsesystemet har en egen politisk 

agenda och därmed får politisk påverkan (Agrell, 2009). 

 

Byråkratiska filter 

De aktörer som innehar det så kallade problemformuleringsprivilegiet består bland annat av 

statliga institutioner vars huvuduppgift är att identifiera, analysera och rapportera hot till politiska 

beslutsfattare. Då institutioner är en specifik form av organisering brottas dessa med särskilda 

fenomen vilket forskning hämtad ur organisationsteorin kan bringa klarhet i. För att beskriva detta 

”byråkratiska filter” använder den här uppsatsen tre komponenter: Max Webers klassiska 

byråkratiteori, nyinstitutionell teori samt Wilhelms Agrells forskning kring underrättelsekultur. 

Gemensamt för samtliga är att de applicerar ett kritiskt förhållningssätt till byråkratins inre liv. 

Ytterligare en komponent som har beröring på såväl det byråkratiska som psykologiska filtret är 

teorier kring beslutsfattande. Inkluderat i detta ligger fenomenet grupptänkande samt kognitiv 

beslutsteori vilket redan har redovisats ovan. 

 

Den tyske sociologen och professorn Max Weber betonade att en övergång inom byråkratier har 

skett, från en traditionell rationalitet till ett sammanhang där andra värden, såsom lagar, regler och 
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hierarki, tycktes spela minst lika stor roll för hur individer i en organisation agerade. Weber vände 

sig emot naturvetenskapliga förklaringar och menade att sociala system i grunden inte kan 

förklaras utan bara förstås (Eriksson-Zetterquist, Kallig & Styhre, 2006).  

   Mer modern byråkratiforskning har bland annat tagit vara på de negativa konsekvenser som 

Webers idealtypsbyråkrati identifierat (Eriksson-Zetterquist, Kallig & Styhre, 2006). Sociologen 

Robert Merton har talat om byråkratins inneboende problem med alltför hög tilltro till regler och 

avgränsat befattningsansvar, om en ”intränad oförmåga” där byråkratiska regler leder till 

ineffektivitet. Henry Mintzberg har i sin tur vidareutvecklat byråkratibegreppet till två 

idealtypiska former: maskinbyråkratier och professionella byråkratier. Den förstnämnda är 

urtypen av klassisk byråkrati och brukar återfinnas hos myndigheter, vilket därmed blir intressant 

för denna uppsats. Särdragen är en maskindriven logik med repetitivt beteende och en hierarkisk 

modell med toppkoncentrerad auktoritet. Maskinbyråkratin har sina största förtjänster i stabila och 

förutsägbara miljöer. Traditionella förvaltningsmyndigheter utgör alltså positiva miljöer för en 

maskinbyråkrati, men i miljöer där okonventionellt tänkande och en dynamisk omvärld ska 

hanteras – vilket torde vara aktuellt hos hotbildsproducenterna – utgör denna byråkratiska modell 

hinder för effektivitet (Eriksson-Zetterquist, Kallig & Styhre, 2006). 

 

Nyinstitutionalismen är en modern utveckling av institutionalismen, som i grunden är samtida 

med Webers byråkratiteori. Teorin härstammar från nationalekonomisk forskning under slutet av 

1800-talet, där tanken på att människan var ekonomiskt rationell och nyttomaximerande började 

ifrågasättas. Nyinstitutionalismen menar bland annat att den institutionella miljön – vilket kan 

exemplifieras med såväl den underrättelsekultur som avhandlas nedan och den beslutskultur som 

redovisas i kapitlet om psykologiska filter – bidrar visserligen med stabilitet men innebär också 

att organisationerna inom denna miljö med tiden blir alltmer lika varandra. De organisatoriska 

särdrag som finns beskrivna på pappret, till exempel i regelverk, behöver alltså inte existera i 

verkligheten (Eriksson-Zetterquist, Kallig & Styhre, 2006). 

 

En tongivande institutionell aktör inom hotbildsprocessen är de statligt kontrollerade 

underrättelsetjänsterna. Dessas interna problem har gett upphov till ett eget forskningsområde, 

vilket bland annat underrättelseforskaren Wilhelm Agrell har intresserat sig av. Som en röd tråd 

genom Agrells forskning går en kritik mot vad Agrell kallar underrättelsekultur (Agrell, 2009). 

Enligt Agrell försvagar denna kultur de intellektuella förutsättningarna i 

underrättelseorganisationerna för att lösa de problem som underrättelseanalysen är förknippad 

med (Agrell, 1998). Vidare är underrättelsetjänsten i säkerhetspolitiska sammanhang starkt 
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institutionaliserad vilket innebär att även de allmänna byråkratiska problem som detta för med sig 

till stor del påverkar själva analysen. 

   Agrell (2009) refererar sina slutsatser till avslöjandena om CIA:s felaktiga bedömning av Iraks 

massförstörelsevapen inför den allierade invasionen 2003. På uppdrag av CIA genomförde den 

amerikanske forskaren Rob Johnston en ingående granskning av den analytiska kulturen inom det 

amerikanska underrättelsesamhället. Johnston betecknade huvudprincipen som byråkratiserad och 

konservativ; mer inriktad på att undvika fel än att våga tänka i nya banor. Processen drevs i 

huvudsak av det aktuella läget och inte av analytiska frågor. Kvantitet, det vill säga mängden 

producerade rapporter, belönades framför kvalitet (Agrell, 2009; Johnston, 2005). 

   Särdragen i vad Agrell (2009) benämner som underrättelsekultur är följande: 

   Segmentering: Underrättelseprocessens olika delar är uppdelade på olika organisationer 

beroende på tidsperspektiv, nationellt respektive utrikesrelaterat fokus, om uppgiften berör 

inhämtning respektive analys och så vidare. Denna uppdelning innebär enligt Agrell ett icke-

friktionsfritt flöde och samarbetet mellan organisationer och myndigheter försvåras av konkurrens 

om samma anslag. 

   Sekretess: En särskild omständighet rörande underrättelseorganisationer är det i många fall 

nödvändiga kravet på sekretess. Detta begränsar möjligheterna till styrning och uppföljning och 

kritisk granskning från media, allmänhet och forskarsamhället. Mottagarna utanför 

underrättelsesystemet saknar ofta tillräcklig inblick för att kunna ifrågasätta det material som de 

förses med. 

   Hierarki: Agrell menar att den militära, hierarkiska och reglementsbundna traditionen styr 

indirekt hur underrättelsetjänster angriper problem och tänker. Det är sällan som den enskilda 

analytikern och den politiska mottagaren av informationen möts och produkterna löper via en väg 

av mellanhänder som Agrell benämner som grindvakter. Dessas främsta uppgift är att sålla och 

välja ut, det vill säga filtera, den information som ska fortsätta uppåt. Vilka som är grindvakter 

kan också återspegla vilka aktörer, till exempel organisationer, som står närmast beslutsfattaren 

och därmed kan göra anspråk på dennes förtroende. Sådana grindvakter får naturligtvis stor 

inverkan på såväl den producerande underrättelseorganisationen som det politiska 

beslutsfattandet. 

   Den hierarkiska ordningen gör att avgörandet flyttas från den analytiska nivån till högre chefer, 

vilka har personliga och organisatoriska intressen till hur bedömningar slutligen författas. När en 

underrättelsetjänst börjar anpassa fokus och slutsatser efter vad den politiska beslutsfattaren vill 

veta, kallas detta för politisering, där särskilda fenomen uppstår (se vidare kapitlet om politiska 

filter). 
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   Alternativa tolkningar: Hotbildsanalysen är ett resultat av beställarens inriktning och behov 

och hur dessa frågor ställs har därför utslagsgivande betydelse. Agrell menar att 

underrättelseanalys i sin ideala form måste kunna stå fri från den operativa verksamheten och i 

kritiska lägen föra fram och stå fast vid obekväma sanningar. Samtidigt är det av vikt att den 

analytiska verksamheten står nära sin kund och förstår de frågor och problem som denne har.  

   Grupptryck: I den klassiska underrättelseprocessen anses alternativa hypoteser och innovativa 

idéer som hindrande och fördröjande. Resultatet tenderar att bli konsensusskapande och riskerar 

därför att ge upphov till fenomenet groupthink, vilket redovisas i kapitlet om psykologiska filter.  

 

Hotbilder som är institutionaliserade är svårare att utmana än icke-institutionaliserade och 

behöver inte dramatiseras på samma sätt för att få uppmärksamhet. I den meningen går det att tala 

om att den institutionaliserade hotbilden har en mer eller mindre permanent position på 

dagordningen och garanteras på så vis prioritering och budgetering (Eriksson, 2004). Den 

institutionaliserade hotbilden får ett tilldelat byråkratisk ansvar, rutiner upprättas, budgetposter 

skapas, personer anställd och en expertis växer fram. Hotbilder som blivit institutionaliserade och 

utsätts för kritik eller försök till omprövning, försöker ansvariga myndigheter att försvara. 

 

Mediala filter 

Det är inte enbart politiker och underrättelse- och säkerhetsorganisationer som påverkar och 

formar hotbilden. Även andra aktörer agerar i denna roll och en av de mest betydelsefulla är 

media (Eriksson, 2004). Media är samhällets huvudsakliga rapportör av den politiska diskursen 

och är den kanal genom vilken politiker kommunicerar med allmänheten. Hur det politiska 

etablissemanget använder media för att förkunna sitt budskap och påverka opinionen finns det 

omfattande forskning kring. När det till exempel gäller kriget mot terrorismen har västvärldens 

politiker genom media spelat på begreppen moralisk och humanitär skyldighet, och därigenom 

motiverat en mer restriktiv säkerhetspolitik och ökade budgetutgifter (Kimmel, Hearn & Connell, 

2005; Astudillo, Dahlstedt & Lindberg, 2005). 

   Det finns även omfattande forskning kring hur media och hotbilder används inrikespolitiskt, i 

synnerhet i kampen mellan olika politiker under valperioder. I kampen mellan George Bush och 

John Kerry 2004 förändrades opinionsläget över en dag, i samband med hur en viktig CNN 

kvällssändning utvecklade sig (Boehlert, 2006). Kvällen inleddes med ett reportage om en blodig 

massaker i Irak och därefter en intervju med Kerry, som utifrån reportaget pekade på hur 

president Bush hade misslett USA in i ett förödande krig. Tio minuter senare hade dock hela 

Kerrys trovärdighet ställts på ända, genom ett blixtmeddelande från chefen för Homeland Security 
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i samma tevekanal, innebärande att nationen skulle höja sin säkerhetsnivå. Bush valdelegation var 

inte sena att utnyttja tillfället och några månader senare kunde man kamma hem valsegern. 

    
Media är dock långt ifrån en neutral aktör eller en passiv förmedlare av obearbetad information, 

utan är i högsta grad en aktiv opinionsbildare i sig själv (Marsden & Savigny, 2009, 2011). För att 

olika media ska överleva måste de tjäna pengar, och för att göra detta måste de attrahera en publik 

som vill konsumera det budskap som media förmedlar. Av den anledningen måste media paketera 

och formulera sitt budskap på ett sådant sätt att det lockar till sig konsumenter – detta sker bland 

annat genom slående rubriker och gripande bilder (Marsden & Savigny, 2011). 

   Just det sistnämnda kan indirekt stödja en viss politisk inriktning. Forskaren Shana Kushner 

Gadarian har gjort en studie i USA på hur traumatiska mediebudskap påverkar befolkningen. 

Gadarian (2010) menar att tidigare teorier kring medias påverkan på politiken har fokuserat för 

mycket på själva budskapet och ignorerat det sätt som nyheter framställs på och därmed påverkar 

allmänheten. Hennes slutsatser är att medborgare har signifikant skilda politiska åsikter när 

mediemiljön är kraftig emotionell jämfört med när den är fri från känslor, även om den faktiska 

informationen är densamma. Genom experiment och statistisk undersökning har hon påvisat att 

det är mer troligt att medborgare som intresserar sig för frågor om terrorism anammar den 

amerikanska radikalhögerns åsikter, när dessa kommuniceras som hotbildsnyheter med inslag av 

rädsla, än när nyheterna saknar sådan inramning. Enligt Gadarian (2010) kan denna iakttagelse 

appliceras även på andra fall än terrorism. Medias roll är alltså större än att enbart vara en kanal 

från eliten till allmänheten. Media påverkar allmänheten även genom sitt eget agerande. 

 

Relationen mellan politiker och media innebär alltså att media kan användas för politiska syften, 

men också tvärtom (Eriksson, 2001). Media påverkar politikers agerande, allmänhetens agerande 

samt den politiska diskursen i sin helhet, genom att dels återspegla allmänhetens reaktion på det 

politiska budskapet, dels genom att delge sin syn på problem och vad som bör göras. Det finns 

flera exempel på då media genom så kallade ”mediadrev” påverkat politiker till den grad att de 

återtagit eller förändrat tidigare ståndpunkter. Politiker har alltså ett beroendeförhållande till 

media. 

 

Begreppet hotfixering innebär att en situation med ett lågfrekvent hot manifesterat sig och skapat 

en traumatiserande effekt. Ett tydligt exempel på detta är 9/11-attacken och det efterföljande 

kriget mot terrorismen. Timmarna efter attacken mot tvillingtornen i New York slog miljontals 

amerikaner på teveapparaterna för att förstå hur de skulle reagera. Men enligt Gadarian (2010) 
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istället för att leverera fakta och tröst ökade snarare tevemedia upplevelsen av hotet. Denna 

emotionella vinkling tillsammans med en upplevelse att nya attacker kunde inträffa, skapade den 

politik som allmänheten krävde efter attackerna.  

   Genom att spela på samma hotretorik som använts i kriget mot terrorismen lyckades media och 

andra aktörer skapa samma effekter hos såväl allmänhet som den politiska ledningen under 

fågelinfluensan som efter 9/11 (Muntean, 2009). En av effekterna resulterade i att bekämpningen 

av pandemin till stora delar gavs samma utformning som skyddet mot terrorism, vilket enligt 

Munteans forskning de facto inneburit en ökad sårbarhet för pandemisjukdomar än tidigare. 

 

Som läsaren kan notera är det till huvudsak amerikansk forskning som har redovisats ovan. Gäller 

då detta även i Sverige med vårt stora inslag av public service? Enligt liberal medieteori ska 

media stå självständigt från staten och eliten, i synnerhet medieaktörer inom public service 

(Marsden & Savigny, 2009). Det finns dock en omfattande debatt huruvida public service 

verkligen står fri från staten, när det är staten som tillsätter ledande befattningar och tillför 

ekonomiska medel. Samtidigt finns indikationer på att det blir alltmer svårare att urskilja vad som 

är neutral public service-produktion och kommersiell produktion, i samband med den ökande 

digitaliseringen och användandet av internetbaserade tjänster (Strömbäck, 2004). Medborgaren i 

dagens Sverige är mottagare av ett enormt nyhetsflöde och det är naturligtvis mycket svårt för 

medborgaren att avgöra vilken medieaktör som är den ursprungliga producenten av en nyhet. 

   Enligt Martin & Schumann (1998) är det som svensk media förmedlar påverkat av den 

västerländska mediediskursen, i synnerhet vad som förmedlas från amerikanska mediekoncerner. 

Globaliseringen har enligt Ibrahim (2005) tydligt förändrat svensk media och hot som tidigare har 

uppfattats som avlägsna har nu kommit svenskarna närmare. 

 

Sammanfattningsvis utgör alltså media en betydande maktfaktor genom sitt inflytande på 

allmänheten och makthavare och detta gäller såväl i Sverige som i andra länder. Till vilken grad 

media påverkar hur vi bearbetar information råder det visserligen en oenighet om, men att media 

påverkar oss är en tämligen vedertagen uppfattning. Somliga hävdar att media ”injicerar budskap” 

i den meningen att människan inte kan värja sig mot att ta in den information som ges. Andra 

menar att media ger selektiv information, att de agerar grindvakter med avseende på vilka 

händelser som ska förmedlas som nyheter till allmänheten (Eriksson, 2001), eller att media endast 

har makten att befästa våra redan existerande värden (Marsden & Savigny, 2011). En annan 

uppfattning är att media inte kan säga åt oss vad vi ska tycka och tänka, men att media i högsta 

grad kan påverka vad det är vi tänker på. Denna hållning menar att media sätter agendan gällande 
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vad det är vi ska beakta och har i den meningen makten att definiera vad som är vår- och 

politikens verklighet (Marsden & Savigny, 2011). 

 

4.2. Hotbildsmodellen – att dekonstruera hotbild och hotbildsprocess 

I kapitel 4.1. har de teorier och den forskning som har relevans för skapandet av en 

hotbildsmodell redovisats. Syftet med modellen är som tidigare nämnts att göra abstrakt teori mer 

konkret, det vill säga en operationalisering. En forskare som ämnar analysera hur en hotbild har 

konstruerats eller hur en hotbildsprocess har sett ut, ska kunna ta stöd av hotbildsmodellen där 

specifika frågeställningar underlättar såväl insamling av data som analys. 

   Modellen redovisas i sin helhet i bilaga 1. I grunden är den uppbyggd i två moduler vilka 

överensstämmer med begreppen hotbild respektive hotbildsprocess. Modul A speglar således de 

resultat som återfinns i kapitel 4.1.1. om hur en hotbild är konstruerad, medan modul B speglar 

kapitel 4.1.2. om hotbildsprocessens uppbyggnad. Nyttjaren av hotbildsmodellen kan således 

välja huruvida denne vill dekonstruera en specifik hotbild, en hotbildsprocess eller båda delar. 

   Två saker är nödvändiga för att modellen ska kunna användas: För det första måste 

analysenheten vara specifik – nyttjaren måste tydligt ha definierat den hotbild eller 

hotbildsprocess som avses undersökas För det andra får nyttjaren inte falla i fällan att enbart 

använda modellen som ett redskap för att besvara sin frågeställning. Hur frågorna i modellen 

besvaras kommer ofrånkomligen att färgas av forskarens förutfattade meningar och 

undersökningens omständigheter. Således måste en diskussion om analysenheten även föras 

utanför modellen. 

   För vilka fall kan då denna modell användas? Är den generaliserbar? Esaiasson et al (2007) 

beskriver de stora svårigheterna med att skapa generaliserbara resultat och utan att gå in på vilka 

dessa svårigheter är, konstateras kort och gott att denna uppsats inte gör några anspråk på att ha 

generaliserbara svar. Däremot finns en ambition att komma så långt som möjligt på vägen, dock 

inom de avgränsningar som redovisats tidigare. Det är i slutänden upp till uppsatsens läsare och 

modellens framtida nyttjare att välja huruvida hotbildmodellen kan tillämpas i andra fall än det 

beskrivna. 

 

4.3. Hotbilden om väpnat angrepp i Östersjön 

Vad är det då för hotbild som fick regeringen att år 2010 besluta om att stridsvagnar skulle 

utplaceras på Gotland? Rimligen torde detta hot ha sitt ursprung i Östersjöregionen och inbegripa 

hot om väpnat angrepp – stridsvagnar har som bekant begränsad effekt mot till exempel miljöhot 
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eller kriminella hot. Detta kapitel ska identifiera vad denna hotbild innehåller genom att enbart 

förhålla sig till den text som finns i försvarsbeslutet 2010. Nästkommande kapitel ska sedan 

dekonstruera och diskutera hotbilden genom att använda hotbildsmodellen. 

   Östersjöregionen som geografisk entitet saknar en tydlig definition men kan i stort sett sägas 

omfatta havet Östersjön med dess strandstater Danmark, Sverige, Tyskland, Polen, Estland, 

Lettland, Litauen, Ryssland och Finland (NE, 2012c). Östersjön som hav är ett av världens minsta 

och utgör endast 0,1 % av världshavets yta. Samtidigt har Östersjön i alla tider genom sitt 

geografiska läge varit en viktig transportled mellan de omgivande landområdena, som därmed 

knutits samman kulturellt, ekonomiskt och tidvis även politiskt. Kampen om Östersjön har 

föranlett flera väpnade konflikter under århundradena och synen på Östersjöns folkrättsliga status 

har varierat och präglats av de rådande säkerhetspolitiska förhållandena. Under Kalla kriget hävdade till 

exempel Sovjetunionen att Östersjön var ett slutet hav. Idag spelar EU en central roll, då åtta av nio 

strandstater är EU-medlemmar. Hotbilder i Östersjön har således en mycket lång historik i svensk 

säkerhetspolitik. Så länge som det existerat ett Sverige har det även existerat hot från Östersjön 

och dess strandstater.  

   I grunden menar regeringen att Östersjöregionen präglas av stabilitet, dialog och samarbete men 

”samtidigt som dessa positiva trender utvecklas finns andra frågor som kräver regionens 

uppmärksamhet” (Försvarsdepartementet, 2009). Försvarsdepartementet (2009) listar följande 

säkerhetspolitiska utmaningar inom denna region: handel och resande inklusive energitransporter, 

miljörisker i samband med ökad oljeexport och sjötrafik, naturkatastrofer, pandemier, industri- 

och kärnkraftsolyckor samt människohandel och andra former av organiserad brottslighet. En 

ökad patrullering och övningsverksamhet i Östersjöregionen noteras och de ryska satsningarna på 

ökad energiexport har föranlett konstruktionen av en gasledning inom bland annat svensk 

ekonomisk zon. Gasledningen brukar allmänt benämnas som Nord Stream. 

   Naturligtvis är det inte samtliga av dessa utmaningar som föranlett ett ökat militärt fokus på 

Gotland, och bryter man ut dem som skulle kunna innehålla ett potentiellt bruk av militära 

maktmedel återstår följande: patrullering och övningsverksamhet samt säkerheten i transportflödet 

av energi och andra hot mot sjöfarten. 

   Vem eller vilka utpekas av regeringen ligga bakom dessa hot? Även om ingen specifik nation 

pekas ut är det ofrånkomligen så att Ryssland upptar en unik särställning i kapitlet om 

säkerhetshot. Regeringen identifierar att den politiska utvecklingen i Ryssland får alltmer 

auktoritära drag och att landet gör sitt yttersta för att återta sin stormaktsroll. Regeringen skriver:  
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”Ett land med stormaktsambitioner i Sveriges närområde är ett faktum som vi har att förhålla oss till. Ett 

Ryssland som fortsätter att utvecklas i auktoritär riktning med inslag av maktspråk mot grannländer inger 

oro.” (Försvarsdepartementet, 2009:28) 

Den sammanfattande definitionen av hotbilden tillika fallstudiens analysenhet är således följande: 

Hotbilden väpnat angrepp mot Sverige i Östersjöregionen som diskuterats år 2010, inom ramen 

för ökad rysk patrullering och övningsverksamhet samt säkerheten i transportflödet av energi och 

andra hot mot sjöfarten. 

 

4.4. Varför det står stridsvagnar på Gotland – att förklara en hotbild 

I detta kapitel skall analysenheten dekonstrueras i syfte att erhålla ett bredare perspektiv på dess 

uppbyggnad och bakgrund. Genom att använda hotbildsmodellen ska data insamlas och en 

diskussion föras över resultatet. Som tidigare har nämnts kommer endast modul A i 

hotbildsmodellen att användas vilket innebär att hotbildsprocessen ej kommer att analyseras.  

4.4.1. Aktörer 

Detta kapitel kommer att redovisa de aktörer som talat om hotbilden, när detta skett och vilka av 

aktörerna som kan sägas inneha det så kallade problemformuleringsprivilegiet. För att besvara 

dessa frågor har omfattande databassökningar använts. Metoden för detta inklusive det 

kvantitativa resultatet i form av tabeller redovisas i bilaga 2. Uppsatsens författare rekommenderar 

att läsaren först tar del av metodbeskrivningen i bilagan och därefter fortsätter till analysen och 

det kvalitativa resultatet vilket återfinns nedan. 

   Att identifiera hur hotbilden först upptäcktes och började diskuteras är naturligtvis viktigt: om 

den aktör som var ”först ut på banan” kan identifieras kan även dennes bakomliggande intressen 

kartläggas och därmed kan hotbildens motiv också diskuteras. Detta moment är dock 

vetenskapligt både svårt och vanskligt, eftersom en stor del av hotbildsproducenternas inledande 

arbete omgärdas av sekretess. Utan tillgång till detta material går det alltså inte att bevisa vem 

som egentligen var först. Däremot går det identifiera vem som var först med att diskutera 

hotbilden i det öppna samhället, genom att använda databaser med icke-sekretesskyddat material. 

   Tittar vi i periodens inledning och gällande patrullering i Östersjön så var aktiviteten för 

samtliga sökmotorer 2004 tämligen liten. I mediearkivet fanns det endast fyra träffar från 2004 

och av dessa är det Svenska Dagbladet (SVD) och Sydsvenskan, mediala aktörer, som rapporterar 

om ryska förehavanden även om inga av dessa rör patrullering i Östersjön. Samma sak gäller för 

sökning kring övningsverksamhet, mellan 2004 och 2007 fanns väldigt lite rapportering. Rörande 

Rysslands satsning på energitransporter var diskussionen tyst fram till 2006 då rapporteringen 
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börjar komma igång ordentligt genom Tidningarnas Telegrambyrå (TT) och de stora 

dagstidningarna, SVD, Dagens Nyheter (DN), Sydsvenskan och Göteborgsposten (GP). Från 

riksdag och regering publiceras ingenting i ämnet förrän 2007. Regeringen får under denna period 

in en ansökan om gasledning genom Östersjön av Nord Stream. 

   Sammanfattningsvis var det alltså mediala aktörer i form av uttolkare som först började tala om 

Ryssland i termer av patrullering och hot. Vad gäller övningsverksamhet i Östersjön så var de 

mediala aktörerna, uttolkarna, bland de första att prata om Ryssland som ett hot i samband med 

storövningarna 2008 och 2009. Men även beslutsfattare i form av riksdagen var tidigt med i 

debatten, dock i mindre omfattning. Även för de ryska energitransporterna i Östersjön är de 

mediala aktörerna, uttolkarna, bland de första att höras i diskussionen.  

 

Vilka är då de aktörer som har deltagit i diskussionen kring hotbilden under den angivna 

tidsperioden? Hotbildsmodellen använder Erikssons (2004) indelning av aktörer utifrån vilka 

roller dessa har: hotbildsproducenter, uttolkare, beslutsfattare eller utmanare. 

   Vi börjar med hotbildsproducenterna. Som Eriksson (2004) mycket riktigt identifierar kan i 

stort sett vem som helst som talar om hotbilden anses vara en hotbildsproducent ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. I denna fallstudie görs dock avgränsningen, likt Erikssons 

(2004) fallstudier, till att omfatta endast de som genom sitt dagliga värv arbetar med 

hotbildsproduktion. Detta inkluderar organisationer med professionella analytiker som utifrån en 

beställares uppdrag analyserar hotbilder.  

   Databassökningen visar att det nästan enbart är statliga myndigheter som ingår i denna 

aktörskategori och då sådana som traditionellt ingår i vad Eriksson benämner som det 

säkerhetspolitiska etablissemanget: Försvarsmakten, Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), 

Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet (UD) och Försvarets Materielverk (FMV). 

Tillkommer gör även aktörerna Försvarshögskolan (FHS) och Utrikespolitiska Institutet (UI). Den 

analytiska kompetens som publicerat sina resultat rörande hotbilden för allmänheten utgörs alltså 

till nästan uteslutande del av staten. 

   Den uttolkande aktören är den som betraktar hotbildsproducenternas resultat, tolkar och 

vidarebefordrar sina tolkningar till beslutsfattarna. Detta mellansteg har således stor betydelse för 

vilket genomslag hotbilden får i beslutsprocessen och här kan begreppet ”grindvakter” användas 

(se kapitlet om byråkratiska filter). 

   Enligt Eriksson (2004) är den så kallade Försvarsberedningen en central aktör inom den 

uttolkande rollen. Försvarsberedningen är enligt regeringens hemsida ”ett forum för 

konsultationer mellan regeringen och representanter för de politiska partierna i riksdagen” 
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(”Försvarsberedningen”, 2012). En annan viktig uttolkare är media och här återfinns såväl tryckt 

press som teve men också social media i form av forum och bloggar. 

   Sammanfattningsvis är det Försvarsberedningen som står som den centrale uttolkaren och tar 

därmed även rollen som central ”grindvakt”. Inom det mediala området återfinns såväl de ledande 

tidningarna DN, SVD och GP, de ledande tevenyhetsförmedlarna Sveriges Television (SVT) och 

TV4 samt TT. Efter Georgienkriget blev dock lokaltidningarna Blekinge Läns Tidning, Gotlands 

Tidningar och Gotlands Allehanda betydligt mer aktiva och kan därför också sägas inta en form 

av regionalt ledande roll som nyhetsrapportör rörande hotbilden. Generellt sett rapporterade 

media mer om den ryska gasledningen och energitransporter än militär övnings- och 

patrullverksamhet. 

   När det gäller säkerhetspolitiska hot är som tidigare nämnts statsmakten och det styrande 

politiska etablissemanget av central betydelse när det kommer till beslutsfattande aktörer. 

Sammanfattningsvis är det regeringen med sina departement, i huvudsak försvarsdepartementet 

och finansdepartementet, och riksdagen som utgjort slutgiltiga beslutsfattare i denna hotbild. 

Under vägen fram till försvarsbeslutet har dock ett antal beslut fattats av så kallade grindvakter. 

Dessa utreds dock inte mer utförligt i denna uppsats. 

   De som av olika skäl tar på sig uppgiften att kritiskt utmana den rådande hotbilden benämns av 

Eriksson (2004) kort och gott som utmanare. Här kan politiska partier och andra 

intresseorganisationer ta plats. Databassökningarna har identifierat blogginlägg och debattartiklar 

av politiska partier, lobbyorganisationer och andra intressegrupper men uppsatsens författare har 

inte vid något tillfälle funnit en aktör som diametralt debatterat mot hotbilden så som den slutligen 

uttryckts i försvarsbeslutet 2010. Även om detta kan bero på tekniska brister i databassökningens 

upplägg, måste ändå resultatet ge en indikation på att eventuella utmanande aktörer är oerhört få 

och har tagit upp en väldigt liten del av det mediala utrymmet. 

 

Policyentreprenörerna, det vill säga de aktörer som aktivt försöker påverka den politiska 

dagordningen, återfinns i samtliga roller förutom inom kategorin ”utmanare”. I tabell 2:17 

redovisas vilka av dessa som kan benämnas som så kallade ”insiders” och ”outsiders”. 

Huvuddelen av policyentreprenörerna har visat sig vara ”insiders”. Framförallt återfinns dessa 

”insiders” inom hotbildsproducenterna och beslutsfattarna, vilket innebär att uttolkarna och 

utmanarna befinner sig längre från policyprocessen och därmed har svårare att påverka och 

kritiskt granska den. 

   Denna uppsats författare sätter likhetstecken mellan Erikssons (2004) begrepp 

policyentreprenör/”insider” och hotbildsentreprenör med problemformuleringsprivilegium. Det 
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vi menar med detta är att de aktörer som bedöms vara av karaktären policyentreprenör/”insider” 

ingår i den grupp aktörer som har mycket stor påverkan på hur en hotbild hanteras av 

beslutsfattaren och hur beslutsfattaren ska tolka hotbilden. Att det visat sig vara i stort sett samma 

aktörer som är såväl hotbildsproducent som beslutsfattare och dessutom innehar 

problemformuleringsprivilegiet blir en mycket viktig slutsats för den avslutande diskussionen i 

kapitel 4.5. 

4.4.2. Aktörens drivkrafter 

Eftersom aktörer påverkar den dagordning som ligger till grund för hotbildsprocessen så är det 

viktigt att undersöka vilka intressen och idéer de styrs av. Idéer definieras som kunskap, 

världsbilder, normer, identiteter och trosuppfattningar medan intressen definieras som strävan 

efter makt, säkerhet och rikedom (Eriksson, 2004).  

   I situationer då en människa inte kan eller vill tvinga sin vilja på någon annan människa genom 

att använda våld eller lagstiftning så finns det bara två sätt att försöka påverka: genom att övertala 

eller genom att övertyga. Övertalning innebär att genom hot, kompromisser, köpslående eller 

något erbjudande (pengar, jobb, statussymboler) få en annan människa att gå med på det man 

själv vill, vilket gör övertalning till ett intressebaserat agerande. Övertyga handlar i sin tur om att 

få en annan människa att tycka likadant som en själv och är ett idébaserat agerande. En del aktörer 

har inte tillgång till de politiska eller ekonomiska resurser som krävs för att övertala någon, och 

får därför ägna sig åt att övertyga. Detta gäller vanligtvis de aktörer som inte har någon formell 

beslutsmakt såsom handläggare, analytiker, experter, forskare och journalister. Även om 

övertygandet vanligtvis tar längre tid än övertalning så ska idéernas makt på dagordningen inte 

förringas (Eriksson, 2004). 

   Att studera drivkrafterna och motiven hos samtliga aktörer som redovisats i kapitel 4.4.1. låter 

sig inte göras av utrymmesskäl. Uppsatsen väljer därför ut två centrala ”insiders” samt två 

tongivande ”outsiders”, för att få täckning såväl inom gruppen med problemformulerings-

privilegiet som utanför. Aktörerna blir: Försvarsmakten, FOI, SVD och Gotlands Tidningar. 

Gemensamt för dessa är att ingen har den formella makt som kännetecknar beslutsfattare såsom 

regering och riksdag. Det är därför inte vidare troligt att dessa aktörer agerar på basis av intressen 

och försöker därför ej heller använda övertalning som metod. Givetvis går det inte att utesluta 

mutor, hot eller liknande maktutövning gentemot politiker och beslutsfattare men detta är inte 

vidare troligt. Däremot är det ganska sannolikt att aktörerna försöker påverka beslutsfattare 

genom att övertyga dem om vissa ståndpunkter. Gotlands Tidningars rapportering om 

gasledningen och dess negativa konsekvenser för miljön och säkerheten i närheten av Gotland 
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torde ha ett ganska tydligt motiv i den meningen att de försöker övertyga beslutsfattare om att inte 

fatta ett beslut som direkt kan hota tryggheten på ön. 

   SVD:s idéer är svårare att hypotisera kring. Tidningen är uttalat ”obunden moderat” vilket gör 

att det inte går att utesluta att SVD i viss mån går de borgerliga partiernas ärenden. På samma sätt 

går det heller inte att utesluta att tidningen går andra intressenters ärenden som gärna vill påverka 

opinionen och på så sätt även beslutsfattare. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att SVD, 

liksom alla medier, måste attrahera konsumenter för att överleva. Ett effektfullt och beprövat sätt 

att få människor att konsumera nyheter är att använda sig av hotbildsretorik (Muntean, 2009) där 

hotet från den ryska björnen ligger tillräckligt nära historiskt i tiden för att gemene man, och 

beslutsfattare, ska sammankoppla detta med något negativt.  

   Liksom tidningar måste sälja lösnummer för att överleva är också Försvarsmakten och FOI 

beroende av ekonomiska anslag för att hålla sin verksamhet igång. Detta gäller även för den 

enskilda analytikern vars anställning är avhängig fortsatta uppdrag. Det går därför inte att bortse 

från att ekonomiska drivkrafter kan ha kommit att påverka hur Försvarsmakten och FOI framställt 

hotet från Ryssland. Vad som däremot är säkert är att säkerhetspolitiska hot kräver militära 

resurser och regelbundna hotbildsanalyser, något som gagnar såväl Försvarsmakten som 

Totaltförsvarets forskningsinstitut. 

4.4.3. Problemgestaltning 

Genom att studera aktörer som intar de olika rollerna enligt ovan och hur dessa har gestaltat 

hotbilden i sina texter, går det enligt Eriksson (2004) också att värdera och förklara vilket 

genomslag hotbilden har fått. Som stöd för en sådan granskning kan den så kallade framingteorin 

användas. Eriksson (2001) har anpassat denna för hotbildsstudier och skapat variabelbegrepp som 

relativt enkelt kan studeras. Vi kommer att använda variablerna mottagare, effekt, framställning 

och ”reframing” (se kapitel 4.1.1. om problemgestaltning). 

   Detta kapitel kommer att studera dels hur hotbildsproducenterna har gestaltat hotbilden och dels 

hur några av uttolkarna, de mediala aktörerna, har valt att förmedla sin syn på samma fenomen. 

Valet av aktörer görs på samma urval som i kapitel 4.4.2. och det material som avspeglar 

hotbildsproducenternas syn är hämtat från tidsperioden närmast försvarsbeslutet 2010, eftersom 

det är denna syn på hotbilden som borde ha föranlett återmilitariseringen av Gotland. Det mediala 

materialet är dock hämtat från hela tidsperioden 2004-2010.  

   Medan hotbildsproducenternas material är inriktade på allmänna, strategiska förhållanden i 

Östersjöregionen och för Ryssland som helhet, har det mediala materialet valts ut utifrån 

premissen att det ska handla om rysk övningsverksamhet och/eller säkerhetspolitiska 
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konsekvenser av gasledningen i Östersjön. För beskrivning av de dokument som representerar 

hotbildsproducenterna hänvisas till respektive myndighets hemsida. 

   Det undersökningsmaterial och aktörer som studeras är följande: 

 Försvarsmakten (hotbildsproducent): ”Perspektivstudien 2009”. 

 FOI (hotbildsproducent): ”Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv utgåva 2008”. 

 Svenska Dagbladet (uttolkare): Två artiklar under 2004-2006. 

 Gotlands Tidningar (uttolkare): Två artiklar under 2009-2010. 

 

Vem är mottagare av hotbilden? 

Hotbildsproducenternas underlag om Ryssland som ett hot mot Sverige och omvärlden är främst 

riktat mot allmänheten snarare än mot enskilda individer, vilket indikerar en större möjlighet för 

hotbildens genomslag. Försvarsmaktens Perspektivstudie skall ”tillgodose såväl behov av 

underlag för politiska beslut som underlag för Försvarsmaktens interna planering” 

(Försvarsmakten, 2010:4). Den omvärldsbeskrivning och de säkerhetshot som diskuteras i 

rapporten är av allmän karaktär. 

   Den hotbild som presenteras i FOI:s rapport (2009) är även den allmän då den berör vårt 

samhälle och omvärld. I och med att hotet är allmänt så har myndigheterna också ansvaret för att 

bemöta det.  

 

Det samma gäller för uttolkarna, dock med vissa undantag. I SVD-artikeln ”Östersjöstater i strid 

om tysk-ryskt avtal” (2005) rapporterar artikelförfattarna att det blåser upp till storbråk om den 

rysk-tyska gasledningen under Östersjön och att Sverige nu dras in när Litauens regering talar om 

en hotande miljökatastrof. Ledningen ska byggas av ett konsortium bestående av ryska gasjätten 

Gazprom, tyska energigiganten Eon samt kemikoncernen Basf och författaren menar att beslutet 

om att låta bygga gasledningen kommer att beröra Sverige på en rad olika sätt. Samtidigt 

rapporterar artikelförfattaren att litauiska politiker som Vytautas Landsbergis har talat om en ny 

rysk-tysk pakt. Med detta anspelar Landsbergis på att när Ryssland och Tyskland samarbetat i 

historien har det gått dåligt för mellanliggande nationer. Hotet är därmed såväl personligt som 

allmänt ställt då Sverige kommer att drabbas på grund av vår geografiska närhet men att 

konsekvenserna av avtalet kan omfatta flera länder än Sverige. 

   I SVD-artikeln ”Den ryske presidenten har de senaste dagarna” (2004) rapporterar författaren att 

Ryssland genomfört landets största militärövning sedan 1982 och att president Putin personligen 

övervakat övningen. Detta är en strategisk handling menar artikelförfattaren då det är knappt en 
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månad kvar till presidentvalet och att Putin vill spänna musklerna och visa att Ryssland är en 

nation att räkna med. Artikeln visar på en oroande utveckling som gäller hela omvärlden, 

budskapet är därmed allmänt.  

   I Gotlands Tidningars ledarartikel ”En dålig dag för Östersjön” (2009) utmålas det svenska 

beslutet att tillåta Nord Stream att bygga en gasledning i Östersjön som ett säkerhetspolitiskt 

dåligt beslut. Skribenten menar att beslutet förflyttar mer makt till ett land som har en klart 

negativ demokratiutveckling och minskade intressen att upprätthålla goda relationer med sina 

grannländer Polen och de baltiska staterna. Förutom detta innebär gasledning ett miljöhot som 

riskerar att få konsekvenser för hela Östersjön. Budskapet om Ryssland som ett ökat hot är 

därmed allmänt ställt snarare än personligt. 

   I Gotlands Tidningars artikel ”Oenigt EU möter målmedvetet Ryssland” (2009) menar 

författarna att relationerna mellan Kreml och Rosenbad har blivit frostigare de senaste åren. 

Denna försämrade relation är symtomatiskt för hela EU. Författaren pekar på att Ryssland under 

2000-talet har återfått sitt geopolitiska självförtroende samt en ekonomisk utveckling som gått 

hand i hand med en oroväckande politisk sådan. Kriget i Georgien var en påminnelse om att det 

som hände under Kalla Kriget kan hända igen. ”Problemet Ryssland” utmålas här som ett allmänt 

hot för hela EU och inte som ett personligt hot. 

 

Vilken effekt utmålas? 

Hotbildsproducenterna talar om hotbildens effekt som övergripande men med vissa avgränsande 

inslag. Försvarsmakten förmedlar hotbilden från Ryssland kopplat till patrullering, 

övningsverksamhet och energiförsörjning mer i allmänna termer än specifika. I ett inledande 

kapitel kallat ”Ugångsläget” redogörs för potentiella utmaningar och hot och i kolumnen finns 

sammanfattande texter i kursiv stil, vilket måste tolkas som de viktigaste slutsatser av brödtexten. 

Dessa är ”Kriser och incidenter kan uppstå i vårt närområde” samt ”Utvecklingen i Ryssland och 

USA samt inom EU och Nato bör följas” (Försvarsmakten, 2010:5). Mot bakgrund av detta kan 

effekten av hotet uppfattas som övergripande snarare än avgränsat. 

   Vad gäller den effekt som utmålas i FOI:s rapport (2009) så identifieras en rad områden inom 

vilka Ryssland utgör ett potentiellt hot. Bland dessa nämns Rysslands ambition att få större 

inflytande i säkerhetsstrukturen, deras geopolitiska utrikespolitik samt kamp för att stoppa 

NATO:s vidare utvidgning inom det forna Sovjetområdet. Vidare anses Rysslands ökande 

inflytande inom energipolitiken, den växande och stärkta försvarsmakten, militärövningar av mer 

komplex karaktär, prioritet av strategiska kärnvapen för avskräckning och krigsföring samt ökad 

produktion av försvarsmaterial som en oroväckande utveckling. Mot bakgrund av detta utmålas 
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hotet som såväl övergripande som avgränsat. Övergripande i den meningen att många skulle hålla 

med om att Rysslands utveckling är negativ men också avgränsad då de olika hoten kan komma 

att kräva olika typer av bemötande. 

  

Samtliga av uttolkarnas artiklar visar sig anspela på övergripande effekter av hotbilden. När det 

kommer till SVD:s artiklar riktar sig den ena mot effekterna av gasledningen medan den andra tar 

upp en ökad övningsverksamhet som militärt hot. I det förstnämnda fallet menar författaren att 

gasledningen kommer att få konsekvenser för Sverige men även för omliggande stater. Även om 

gasledningen framförallt berör Östersjöstaterna så kommer ett politiskt och miljömässigt dåligt 

klimat få konsekvenser som sträcker sig utanför Östersjön varför effekten av hotet är 

övergripande snarare än begränsad (”Östersjöstater i strid om tysk-ryskt avtal”, 2005). 

   I den andra undersökta artikeln (”Den ryske presidenten har de senaste dagarna”, 2004) utmålas 

den ryska utvecklingen som en angelägenhet för hela omvärlden då Ryssland uppvisat olika och 

övergripande ageranden såsom flera militärövningar, utvecklande av kärnvapenarsenal och 

krigsaktioner. Allt detta är enligt författaren en samlad uppvisning som går ut på att visa att 

Ryssland tillhör världens mäktiga nationer. Effekten av detta hot är därmed tydligt övergripande. 

   I artikeln ”En dålig dag för Östersjön” (2009) menar författaren att Rysslands utveckling och 

undfallenheten mot Ryssland är ett övergripande problem, inte bara för Sverige utan för hela EU. 

Ledarskribenten menar vidare att reaktionen från omvärlden är alldeles för flat trots att det borde 

ligga i allas intresse att reagera mot att demokrati och pressfrihet beskärs dagligen.  

   Det hot som målas ut i artikeln ”Oenigt EU möter målmedvetet Ryssland” (2009) är även det 

övergripande, då Rysslands negativa utveckling anses vara ett problem för hela EU och bör, enligt 

författarna, resultera i en gemensam strategi. Författaren betonar vikten av att se det ryska hotet 

som något övergripande och inte som en säkerhetspolitisk situation som kan brytas ner till 

specifika sakfrågor såsom en enskild gaslednings miljökonsekvenser. 

 

Hur framställs hotbilden? 

Hotbildsproducenterna framställer hotbilden som tematisk snarare än episodisk, vilket kan 

innebära svårigheter för hotbilden att hamna på den politiska dagordningen. Försvarsmaktens 

redogörelse av Ryssland avslöjar flera parallella processer som är viktiga att beakta för den 

sammanhållna hotbilden av Ryssland: 

”Det svenska närområdet gränsar mot ett Ryssland med allt tydligare ambition att återta sin 

stormaktsstatus. Detta medför att spänningar riskerar att påverka närområdet och därmed även Sveriges 

säkerhetspolitiska intressen.” (Försvarsmakten, 2010:7) 
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”Områden som omfattar större tillgångar av olja och gas, exempelvis Barentsområdet, eller av betydelse 

för energitransporter, som Östersjön, blir därmed viktiga för Ryssland att kontrollera eller skydda. 

Ryssland har den senaste tiden satsat på att öka landets militära operativa förmåga bl.a. genom tillförsel 

av ny materiel och ökad övningsverksamhet.” (Försvarsmakten, 2010:7) 

”Väpnade konflikter inklusive krig är idag osannolika i Europa, men är under tidsperioden inte 

otänkbara.” (Försvarsmakten, 2010:8) 

I FOI:s rapport (2009) anses den ryska utvecklingen oroande och bestående ur ett långsiktigt 

perspektiv. Hotbilden är komplex i den meningen att det flera samverkande negativa tendenser 

som bidrar till hotbilden utpekas. Bland annat dras slutsatsen att Ryssland vill bli erkänt som en 

av flera stormakter i världen och återvinna gamla maktpositioner snarare än att integrera och 

anpassa sig till rådande säkerhetsstruktur. Vidare anses Rysslands utrikespolitik samt landets syn 

på västlig demokrati och mänskliga rättigheter som försvårande faktorer för ett samarbete med 

Väst. Rapporten understryker att den ryska ledningen har visat att denne är beredd att utnyttja alla 

medel som står till buds i sin utrikespolitik: diplomati, energivapnet, IT-angrepp och 

konventionella krig. 

 

De mediala uttolkarna brukar traditionellt använda sig mer av episodiska än tematiska 

beskrivningar för att sälja sitt budskap. I detta fall visar det sig dock att hotbilden i huvudsak har 

beskrivits tematiskt, dock med vissa episodiska inslag. 

   I SVD:s artiklar (”Östersjöstater i strid om tysk-ryskt avtal”, 2005; Den ryske presidenten har de 

senaste dagarna”, 2004) uppvisas såväl tematiska som episodiska inslag. Nord Stream och dess 

konsekvenser beskrivs som både episodiska, till exempel i form av miljökatastrofer, men också 

som tematiska. Framförallt då gasledningen gett upphov till en politisk diskurs som kan få 

säkerhetspolitiska konsekvenser för hela Europa. Rysslands utveckling beskrivs som oroväckande 

utifrån ett långsiktigt perspektiv och att Rysslands maktambitioner är här för att stanna. Även ett 

mer avlägset episodiskt inslag ingår, när Putin följer en militärövning i Norra ishavet ombord på 

ubåten Archangelsk som planerar att avskjuta kärnvapenmissiler. 

   Gotlands Tidningars båda artiklar (”En dålig dag för Östersjön”, 2009; ”Oenigt EU möter 

målmedvetet Ryssland”, 2009) uppvisar samma karaktäristik: i huvudsak tematisk gestaltning 

men med mindre episodiska inslag. Rysslands ökade makt i Östersjöområdet, miljöhot och 

säkerhetspolitiska relationer lyfts fram. Exempel på episodiska händelser är det ryska anfallet mot 

Georgien 2008, avstängning av energileveranser till Europa, kvävd politisk opposition, riggade 

parlaments- lokal och presidentsval och tystade medier genom mord och förstatligande. 
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Har hotbilden genomgått ”reframing”? 

Eriksson (2001) menar att en förändring av gestaltning, så kallad reframing, kan göra det lättare 

eller svårare att lösa politiska kontroverser. En kontroversiell fråga som gestaltas om till en annan 

fråga kan därmed plötsligt få genomslag och vice versa. 

   Att utmåla Ryssland som ett säkerhetspolitiskt hot får givetvis politiska konsekvenser, inte 

minst kan det antas påverka Sveriges relation med Ryssland. Mot bakgrund av detta kan det 

finnas ett intresse hos samtliga identifierade aktörer att låta hotbilden genomgå en omgestaltning 

så att det blir mindre politiskt laddat att prata om hotbilden men samtidigt legitimera 

säkerhetspolitiska resurser.  

   Aktörer som innehar problemformuleringsprivilegiet problematiserar mer eller mindre den 

planerade ryska gasledningen i Östersjön. Försvarsmakten (2010) betonar att områden som 

omfattar större tillgångar av olja och gas, eller är av betydelse för energitransporter, kan bli 

viktiga för Ryssland att kontrollera eller skydda. FOI (2009) menar att Ryssland frekvent 

använder energipolitiken som ett maktinstrument genom att exempelvis skära av 

energileveranserna till EU eller OSS med jämna mellanrum. Som ovan redovisats har även de 

mediala uttolkarna talat om gasledningen genom Östersjön som ett incitament till ökade politiska 

problem och miljökatastrofer.  

   Genom att tala om gasledningen som ett miljöhot, så kan aktörerna uttrycka sitt missnöje och 

sin oro mot Rysslands ökade närvaro i Östersjön, utan att direkt utmåla nationen Ryssland som ett 

säkerhetspolitiskt hot. Då gasledningen kommer att kräva bevakning, sannolikt militär sådan, kan 

Sverige motivera ökade resurser utan att egentligen ha talat om militär kapprustning och hot om 

förestående väpnat angrepp mot svenskt territorium.  

4.4.4. Policyfönster 

Genom att använda ett policyfönster kan en hotbild få stort genomslag. Som redovisats i frågorna 

ovan har hotbilden presenterats kontinuerligt under hela perioden, men betydligt mer sparsamt i 

dess inledning. Det är relativt svårt att ge några exakta svar på tydliga genomslagspunkter under 

denna tidsperiod men genom att studera statistisk från vår medieundersökning kan vissa ledtrådar 

erhållas. 

   Inledningsvis en sammanfattande bild över frekvensen av den mediala rapporteringen kring 

hotbilden. Siffrorna har tagits genom att slå samman antalet träffar för respektive söksträng i 

databasen Mediearkivet (tabellerna 2:6, 2:11 och 2:16 i bilaga 2). Även det statistiska felutfallet 

redovisas från dessa sökningar. 
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Figur 4.4.4.1. – Medierapportering 2004-2010 

Intressant är också att se hur allmänheten och andra aktörer har varit aktiva på världens största 

sökmotor Google under samma tidsperiod. Verktyget Google Trends (2012) kan användas för att 

visualisera frekvens hos olika sökord sorterat på region och år. Nedan visas ett utsnitt på perioden 

2004-2012. ”Search volume index” visar det totala antalet sökningar som gjorts på sökorden 

Östersjön, Ryssland och Gas inom regionen Sverige.  

 

Figur 4.4.4.2. – Sökintensitet Google Trends 

Vad kan man då dra för slutsatser av dessa båda grafer? Inledningsvis kan det återigen konstateras 

att hotbilden mycket sparsamt diskuterades 2004-2005. Resultatet från fråga A12 visar att 

aktiviteten främst skedde hos mediala aktörer. Perioden 2005-2006 står dock för en signifikant 

ökning av medierapporteringen, med en dubblering för varje årtal. Tittar vi på Google Trends ser 

vi att kurvorna blir stabila först kring årsskiftet 2005/2006 och ligger därefter på relativ jämn nivå 

under resterande del av perioden.  

   År 2008 går medierapporteringen kring hotbilden i Östersjön ner relativt signifikant men 

samtidigt ökar antalet sökningar på Google om Ryssland. Orsaken är förmodligen Georgienkriget, 

där mediefokus flyttade till Kaukasus istället för det svenska närområdet.  
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   År 2009 sker återigen en peak i medierapporteringen rörande hotbilden i Östersjön och det 

högsta antalet sökträffar i den undersöka perioden noteras. Google Trends visar att fram till 2009 

är sökningarna på Östersjön på låg nivå, men efter 2009 ökar de och ligger kvar på jämn nivå 

under resten av perioden.  

   Återigen måste det dock poängteras att denna uppsats ej har undersökt myndigheters interna 

kommunikation och ej heller sekretesskyddat material, och kan därför inte uttala sig om hur till 

exempel rapporteringen från den militära underrättelsetjänsten såg ut under perioden. 

    

Hur kan då denna tidpunkt förstås i termer av ”policyfönster”? I bilaga 3 redovisas en tabell där 

händelser kopplas till tid och medierapporteringsintensitet i syfte att kunna koppla 

presentationerna av hotbilden till försvarsbeslutet. Nedan diskuteras resultatet. 

   Först bör läsaren notera att den undersökta perioden inleds med ett nationellt hotbildsvakuum 

kopplat till väpnade militära angrepp. I förarbetet till försvarsbeslutet 2004 konstaterar regeringen 

nämligen följande: 

”Sedan det kalla krigets slut har mellanstatliga spänningar minskat såväl i Sveriges närområde som globalt. 

(Försvarsdepartementet, 2004:13)” 

”Östersjöområdet präglas nu av lugn, stabilitet och nära samarbete på sätt som tidigare inte varit möjliga. 

(…) Spänningen har minskat dramatiskt i vårt närområde. Vårt säkerhetspolitiska läge har förbättrats 

ytterligare.” (Regeringen, 2004:18) 

Men ungefär samtidigt som beslutet fattas noteras en inledande rysk militär upprustning. 2005 är 

enligt FOI den så kallade militärreformen avklarad, vilket innebär den ryska omställningen från 

det sovjetiska arvet till en ny, rysk försvarsmakt. FOI (2005) konstaterar vidare ökad 

försvarsbudget, kraftig ökning av övningsverksamhet och en ökad ambition av regional 

styrkeförmåga. Både underhålls- och anskaffningsutgifterna i den ryska försvarsmakten visar 

relativt kraftigt stigande kurvor under 2004-2005 (FOI, 2005). Detta noterar som sagt media och 

en diskussion börjar ta fart. Samtidigt blir det känt bland allmänheten att Ryssland avser att 

placera en gasledning för energiexport i Östersjön och i svensk ekonomisk zon. Här borde således 

ett så kallat möjligheternas fönster, eller ”policy window”, ha kunnat öppnas för att ge den ryska 

hotbilden möjlighet till genomslag, och därmed stoppat vissa av de 2004 beslutade 

försvarsnedskärningarna. Men så skedde alltså inte. Den 28 maj 2005 lades Gotlands regemente 

ner. 
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Nästa möjlighet till beslutsfattande skulle öppna sig inför försvarsbeslutet 2010. 2008 lämnas 

försvarsberedningens rapport in till regeringen, där förvisso de ökade ryska militärutgifterna 

redovisades och en viss oro över utvecklingen noterades (Försvarsberedningen, 2008). Men några 

åtgärder för att militärt stärka Gotland ingick inte i beredningens råd till regeringen. Bläcket hann 

dock knappt torka förrän Ryssland anföll Georgien och året därpå diskuterades det ryska hotet 

livligt hos samtliga de aktörer som denna uppsats har undersökt. Under året 2009 genomförs den 

största ryska militärövningen i Sveriges närområde sedan det kalla krigets slut och regeringen 

fattar beslut om att den ryska gasledningen får läggas i ekonomisk zon.  

   Under samma år sker något på en helt annan plats som också kan ha spelat in till att öppna ett 

möjligheternas fönster. I det svenska ansvarsområdet i Afghanistan inleddes den starkaste 

offensiven av talibanerna sedan den svenska insatsen inleddes i mitten av 2000-talet. Förluster av 

såväl människoliv som materiel blev kännbara och en debatt kring det svenska, mycket 

kostsamma truppbidraget till NATO-styrkan i Afghanistan inleddes. Uppgiften att delta i 

internationella insatser hade varit en huvuduppgift för det svenska försvaret sedan 2004 och 

därmed tagit resurser från det traditionella territorialförsvaret. 

   Sommaren 2008 avslutas också Sveriges kostsamma åtagande med att leda den nordiska 

stridsgruppen NBG, ett EU-åtagande som dåvarande regeringen Göran Persson drivit hårt. Den 

sedan 2006 installerade alliansregeringen hade således nu möjlighet att växla försvarspolitiskt 

fokus från det internationella, som tidigare socialdemokratiska regering drivit hårt, till det 

nationella. En sådan omställning skulle dessutom kunna blidka de konservativa moderater som 

efter försvarsministerkrisen 2007 vänt moderaterna ryggen.
2
 

   Grundat på nedanstående punkter går det sålunda att tala om att ett möjligheternas fönster 

kopplat till den ryska hotbilden och beslut om ökade nationella försvarsåtgärder öppnas under 

2009: 

 Sverige befunnit sig i ett nationellt hotbildsvakuum sedan 2004. 

 Ökat tryck från medierapportering och debatt avseende rysk verksamhet i närområdet samt 

ett ökat intresse från allmänheten från 2008 och framåt (peak under 2009). 

 Georgienkriget 2008 visade att Ryssland inte bara har ökad kapacitet (vilket var känt redan 

2004/2005) utan även en intention att använda denna för militära insatser. Georgienkriget 

var också en spektakulär mediehändelse med många känslor inblandade, där en tydlig 

antagonist – Ryssland – utpekades. 

                                                 

2
 2007 avgick dåvarande försvarsminister Mikael Odenberg efter knappt ett år vid posten, bland annat i protest mot 

finansminister Borgs budgetnerskärningar i försvaret (Svenska Dagbladet, 2007). 



45 

 

 Möjlighet för sittande regering att göra ett eget ”foot print” i försvarspolitiken genom en 

tydlig omsvängning från internationellt (arv från tidigare socialdemoratisk regering) till 

nationellt. 

 Ekonomi som tidigare varit uppbunden i internationella insatser kan omfördelas till 

nationellt försvar (NBG och på sikt en minskad Afghanistaninsats). 

 

Att detta fönster inte öppnade sig tidigare, det vill säga 2004/2005, beror på ovanstående punkters 

omvända förhållande. Det var till exempel känt att Ryssland påbörjat återupprustning och ökat sin 

militära närvaro i Östersjön redan 2005, men dåvarande regerings fokusering och ekonomiska 

åtagande i internationella insatser samt en frånvaro av uppvisad rysk intention att agera med sina 

nya, militära stridskrafter, gjorde att detta fönster var stängt. Det fanns heller inget intresse från 

allmänheten och en mycket svag medierapportering för att understödja ett sådant öppnande. 

 

4.5. Hotbildens genomslag – ett kritiskt perspektiv 

Att hotbilden om en återuppvaknad rysk björn i Östersjön åter fått ett genomslag i svensk 

säkerhetspolitik blir tydligt mot bakgrund av den redogörelse som gjorts ovan. Samtliga aktörer 

som förfogar över problemformuleringsprivilegiet uttrycker en oro över Rysslands militära 

upprustning, offensiven mot Georgien, ökade militära övningar i Östersjön och byggandet av en 

gasledning med förstärkt bevakning till följd. Rent konkret har detta utmålade hot, vars 

huvudsakliga genomslag räknas till 2008-2010, resulterat i radikalt förändrade skrivningar i 

strategiska dokument samt att försvarsnedläggningarna har upphört. Utöver detta har materiel för 

ett stridsvagnskompani placerats på Gotland, Sveriges sista utpost i Östersjön. I detta kapitel ska 

författarna diskutera vad detta genomslag har berott på och vad detta kan få för politiska 

konsekvenser ur ett kritiskt perspektiv. 

 

Att hotbilder kopplade till Ryssland och Östersjön har en benägenhet att få uppmärksamhet kan 

med stor sannolikhet förklaras ur ett historiskt perspektiv. Hotet från dåvarande Sovjetunionen 

under Kalla Kriget ligger fortfarande relativt färskt i många svenskars minne och fram till 2004 

års försvarsbeslut, var den större delen av vårt försvar uppbyggt utifrån ett ryskt invasionshot. 

Mot bakgrund av att Ryssland under en sådan lång tid utpekats som ett hot i Östersjön finns det 

goda skäl att anta att hotbild Ryssland blivit institutionaliserad, vilket betyder att den har fått en 

mer eller mindre permanent position på dagordningen (Eriksson, 2004).  
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   Som tidigare diskuterats under avsnittet psykologiska filter får denna institutionalisering 

konsekvenser för hotbildsprocessen. Det innebär att de aktörer som bidrar till 

hotbildskonstruktionen angriper information om Ryssland utifrån redan befintliga mentala 

tankemodeller. Problemet med dessa tankemodeller är att de kan vara så rigida att det är den 

hotbildsproducent som vet mest om ett område som vid ett paradigmskifte är den sista att uppfatta 

det som egentligen håller på att ske. Forskning har fastslagit att när människor väl har börjat tänka 

på ett sätt om ett problem, är det svårt att börja tänka på ett annat (Heuer, 1999).  

 

Varje gång Ryssland får ett genomslag som ett hot i Östersjön riskerar hotbilden att förstärkas och 

fixeras ytterligare. Detta gäller för såväl hotbildsproducenter som beslutsfattare, men även 

uttolkare och utmanare. Risken med denna hotbildsfixering är att andra, mindre kända hotbilder 

går miste om att uppfattas, alternativt inte får den uppmärksamhet som de förtjänar.  

   Om vi lyfter våra blickar norrut och beaktar det område som utgör Barentsregionen, som liksom 

Östersjön delvis ligger inom svenskt territorium, finns en potentiell hotbild som inte har fått 

samma genomslag som den i Östersjön. I Barents hav har klimatförändringen gett upphov till nya 

säkerhetspolitiska spänningar. Utöver att smältningen av isarna öppnat upp för nya transportleder 

kring Arktis förväntas också en stor del av världens samlade resurser av olja och naturgas inom en 

snar framtid finnas tillgänglig för utvinning där. En rad länder i anslutning till Barentsregionen 

har redan börjat signalera sitt intresse av att göra anspråk på nya territorier och då de ekonomiska 

zonerna och rättigheterna i dagsläget är tämligen oreglerade, förväntas denna diskurs mellan 

länderna allt mer intensifieras, där Ryssland och vårt grannland Norge förväntas vara i hetluften. 

Här har även en ökad patrullering noterats, men till skillnad från patrulleringen i Östersjön, är 

strategiska kärnvapen här ingen ovanlighet och den ryska upprustningen är kraftigare här än i 

södra Östersjön (Försvarsdepartementet, 2009; FOI, 2011). Trots denna verklighet fattades inga 

beslut 2010 om att öka den nationella försvarsförmågan i den norra delen av Sverige. 

   Eriksson (2004) har i en empirisk fallstudie undersökt genomslaget av miljörelaterade hotbilder 

i Sverige. Han konstaterar att miljöhotbilden haft stora svårigheter att få genomslag på grund av 

att de aktörer som innehar problemformuleringsprivilegiet till stora delar har en militär tradition, 

där aktörs- och fiendebilder är lättare att förhålla sig till än det något diffusa som miljöhotet utgör. 

Fiendebilder är dessutom nödvändiga för att möjliggöra en säkerhetspolitisk inramning 

(säkerhetisering). Risken är alltså att de mer svåra dimensionerna och diffusa miljöeffekterna av 

en utbyggd rysk energiexport i Östersjön kan falla i skymundan i skuggan av de ”enkla” och 

”välkända” hotbeskrivningarna om rysk militär verksamhet. 
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   Även val av skyddsåtgärder för den beskrivna hotbilden kan kritiskt diskuteras. Den från det 

Kalla kriget institutionaliserade hotbilden om invasion förutsatte arméförband som kunde slå eller 

åtminstone hindra de landstigna förbanden ur Warszawapakten. Det måste dock ifrågasättas om 

samma filosofi fortfarande är gångbar för en hotbild som grundar sig på rysk patrullering, 

övningsverksamhet och en sjöbaserad energitransport. Beslutet att välja just stridsvagnar som 

åtgärd för att möta den ryska aktiviteten i Östersjön, och till exempel inte marina fartyg baserade i 

Slite eller permanent stridsflyg i Visby, kan därför ha betydligt fler dimensioner och orsaker än 

rent rationella. Politisk signaleffekt och regional påverkan är bara några exempel. 

 

Bristen på utmanare i hotbildsdiskursen är oroande. Utan utmanare finns det ingen som 

ifrågasätter den hotbild som dominerar agendan. Att hotbildsproducenter, uttolkare och 

beslutsfattare i mångt och mycket talar med samma röst minskar sannolikheten för att hotbilden 

internt genomgår den kritiska granskningen den förtjänar eller att nya hotbilder tillåts ta plats. 

Detta behöver inte handla om inkompetens från hotbildsproducenterna eller beslutsfattarnas sida, 

utan är snarare en psykologisk konsekvens av att en enda hotbild tillåtits ta stor plats under lång 

tid. Mot bakgrund av detta är det viktigt att lobbyorganisationer och utomstående aktörer får göra 

sin röst hörd och beaktas i hotbildsprocessen. Vad gäller de åtgärder som hotbildsproducenter bör 

iaktta hänvisas till bilaga 4. 

 

Hotbilden gällande Ryssland i Östersjön, som framförallt präglas av Rysslands ökade 

stormaktsambitioner och militära upprustning, har många gånger i debatten symboliserats genom 

den ryska gasledningen. Här finns det en möjlighet att tala om att hotbilden genomgått en så 

kallad ”reframing”. Genom att framförallt prata om gasledningen som ett miljöhot, kan missnöje 

mot Rysslands ökade närvaro i Östersjön verbaliseras, utan att Ryssland utmålas som ett 

säkerhetspolitiskt hot. Problemet med reframing är att fel slags resurser riskerar att prioriterats. 

Där Sverige kanske hade behövt se över sina militära resurser i anslutning till Östersjön, är det 

istället möjligt att metoder för att bemöta ett potentiellt miljöhot tilldelas budgetering. På samma 

sätt kan ett reellt miljöhot som utmålas som ett militärt hot komma att hanteras med militära 

resurser, där det istället skulle ha behövts miljöskyddsåtgärder. Kort sagt riskerar hot som hade 

behövt en typ av åtgärd att få en annan på grund av att hotet iklätts en viss kostym. Risken med 

”reframing” är också att det ursprungliga hot som omarbetats till slut undantrycks. Om Sverige 

under en längre tid talar om Rysslands närvaro i Östersjön utifrån ett miljöpolitiskt eller 

handelsekonomiskt perspektiv, så kan det till slut bli svårt att gå tillbaka och tala om det som ett 

säkerhetspolitiskt hot. 
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Avslutningsvis, hur pass stort genomslag har då denna hotbild egentligen fått? Ur en synpunkt 

måste hotbilden anses ha fått ett relativt stort genomslag, om man tittar på det mediala utrymmet 

och den signifikanta omsvängning i de textformuleringar som finns i 2010 års försvarsbeslut 

jämfört med 2004. Detta kan förklaras i hur hotbilden gestaltades och hur aktörerna nyttjade ett 

möjligheternas fönster. Hotbilden presenterades för en allmänhet snarare än för enskilda individer, 

vilket har visat sig öka möjligheterna för politiskt genomslag. Hoten beskrevs som övergripande 

vilket har undvikit politiska kontroverser och därmed underlättat politiskt konsensus. En nackdel 

med detta är dock att det är svårt att utforma en tydlig åtgärd för att möta hotet, vilket beskrevs 

ovan med svårigheten att motivera varför just stridsvagnar är det mest lämpliga svaret på 

hotbilden. Avslutningsvis har genomslaget förmodligen fått ett visst stöd genom en omgestaltning 

av hotet i termer av ekonomiska och miljömässiga termer istället för väpnat angrepp. 

   Ur en annan synpunkt måste dock genomslaget anses som ringa, då de reella militära och 

ekonomiska resurser som avsatts för att hantera hotbilden är mycket marginella. Visserligen 

upphörde förbandsnedläggningarna i och med 2010 års beslut men det finns inga indikationer till 

en svensk, militär upprustning och ej heller något större militärt återtagande på Gotland. En orsak 

kan vara att hotbilden gestaltats i huvudsak som tematisk och inte episodisk, det saknas helt enkelt 

dramatiska händelser som skulle kunna mobilisera en större allmänhet och öka trycket på 

beslutsfattarna. En annan orsak kan vara att hotbildsentreprenörerna framförallt använt sig av en 

övertygande metod, som generellt sett tar lång tid för att få effekt. Och även om det fanns ett 

nationellt hotbildsvakuum vid tidpunkten för hotbildens genomslag, tog fortfarande internationell 

terrorism och Afghanistaninsatsen upp en stor del av hotbildsagendan. Hotbildens genomslag bör 

sammanfattningsvis ses som begränsad och i första hand retorisk. 

 

5. AVSLUTNING 

5.1. Uppsummering 

Denna uppsats har haft för avsikt att belysa det faktum att vissa hotbilder får större genomslag än 

andra, och att detta urval oundvikligen innebär konsekvenser för såväl samhälle som stat. 

Uppsatsen har vilat på fyra frågeställningar, där den första handlade om att med avstamp ur 

tidigare forskning och relevant teori, skapa en praktisk modell som kan användas för att 

dekonstruera hotbilder och därigenom förstå hur en hotbild ser ut ”under ytan”. Det kan 

konstateras att denna modell krävt ett tvärvetenskapligt perspektiv och att processerna är 
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komplexa. I enstaka fall finns behov av ytterligare fördjupning men i det stora hela bedömer 

uppsatsens författare att den hotbildsmodell som redovisas i bilaga 1 fyller sitt syfte. 

   För att verifiera hotbildsmodellen har denne applicerats på en för Sverige aktuell hotbild kopplat 

till vårt närområde. Frågeställning nummer två har beskrivit den av regeringen definierade hotbild 

som år 2010 föranledde utplacering av stridsvagnar på Gotland. Med stor sannolikhet är det 

Rysslands militära upprustning, ökade övningsverksamhet, patrullering och gasledning på 

Östersjöns botten som bidragit till den utmålade hotbilden.  

   För att besvara den tredje frågeställningen krävdes att gå under ytan på hotbilden i 2010 års 

försvarsbeslut. Genom att använda hotbildsmodellen dekonstruerades denna hotbild och det 

visade sig att de ledande aktörerna befann sig framförallt inom rollerna hotbildsproducenter och 

beslutsfattare. Av dessa ”insiders” fanns en ännu mindre skara statliga aktörer som innehade det 

så kallade problemformuleringsprivilegiet. Uttolkarna befann sig längre ifrån beslutsprocessen 

och några utmanare kunde inte identifieras överhuvudtaget. Möjligheterna att kritiskt granska och 

ifrågasätta hotbilden visade sig således vara små. 

   Hotbildens genomslag kunde identifieras till året 2009 då ett så kallat möjligheternas fönster 

öppnades. Orsakerna var flera, bland annat en ökad medierapportering, en spektakulär och 

känsloladdad händelse i form av Georgienkriget där Ryssland visade på såväl kapacitet som 

intention att agera militärt offensivt och inte minst ett inrikespolitiskt tillfälle att hämta hem röster 

inför kommande val. Uppsatsens analys visade dessutom att hotbilden av de ledande aktörerna, 

inklusive ledande massmedia, gestaltats på ett sådant sätt att genomslaget underlättades betydligt. 

   Slutligen, i fråga nummer fyra, undersöktes vilket genomslag hotbilden har fått och vilka 

konsekvenser detta har fått. Genomslaget visade sig visserligen vara signifikant men i huvudsak 

av retorisk karaktär. Hotbildens konstruktion ger upphov till flera politiska faror, såsom att andra 

hot riskerar att förbises eller att hotbilden hanteras med felaktiga medel. Flera av dessa kan dock 

hanteras genom en ökad förståelse för hotbildsprocessens så kallade filter, vilka har redovisats i 

hotbildsmodellen, inte minst dem av psykologisk och byråkratisk art. 

   Så, avslutningsvis – varför står det då stridsvagnar på Gotland? Det är uppenbarligen så att 

Ryssland upprustar sin militära förmåga i närområdet och visar ambitioner att återta en förlorad 

roll som stormakt. I samband med denna utveckling har hot mot Sverige identifierats men vägen 

från denna upptäckt till beslutet att göra någonting åt det, har visat sig vara allt annat än rak, 

transparant och objektiv. Varför stridsvagnarna hamnade på Gotland är således inte bara ett 

resultat på grund av ett återuppvaknat Ryssland, utan lika mycket ett resultat av de aktörer och de 

mekanismer som tillsammans ingår i den svenska hotbildspolitiken.  
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5.2. Kritisk reflektion 

En reflektion som följt med uppsatsens författare under hela arbetets gång, är frågan om vi inte 

”har gapat efter för stort stycke”. Ansatsen har som tidigare nämnts varit att prioritera bredd före 

djup och det har hela tiden varit en balansgång mellan ambitionen att dels skapa en så heltäckande 

hotbildsmodell som möjligt, dels att hålla sig inom utrymmesramen för en C-uppsats.  

   Inledningsvis kan en kritik riktas mot att uppsatsen valt vissa teorier framför andra och i vissa 

fall kanske ej heller redovisat teorin på djupet. Som svar på detta konstateras inledningsvis att 

denna uppsats förlitat sig i stor utsträckning på vedertagen forskning och inte experiment. Den 

teoretiska litteratur som använts har haft anknytning till välkända, övergripande teorier (se figur 

3.1.1.). Teoriernas härkomst går alltså lätt att finna för den som är intresserad och därmed även 

kritik mot dessa. Visserligen finns även bidrag från enskilda, mindre kända forskare medtagna, 

men dessa bidrag har antingen bestått av vetenskapliga artiklar eller från forskare som måste 

anses som väletablerade inom de fält där de är verksamma. Således finns även här möjlighet för 

en läsare att fördjupa sig i materialets ursprung. 

   En annan fråga gäller författarnas egna subjektivitet samt resultatets validitet. Esaisson et al 

(2007) delar upp begreppet validitet i begreppsvaliditet och resultatvaliditet, där det förstnämnda 

handlar om hur operationaliseringen har gått till, det vill säga hur teori har omsatts i praktiska 

mätningar: Mäter vi det som vi har sagt oss vilja mäta? Som uppsatsen har visat är det en stor 

mängd faktorer som påverkar en hotbildskonstruktion, och inte bara inom ämnet statsvetenskap, 

och en läsare kan därför ställa frågan: Vad är det som inte kan anses påverka en hotbild eller 

hotbildsprocess? Arbetsmiljö, utbildningsnivå på analytiker, ägandeförhållanden i massmedia - 

det finns en mängd faktorer som inte har belysts i denna uppsats som på ett eller annat sätt med 

goda belägg borde kunna ingå i ämnet. 

   Det ska inledningsvis förtydligas att uppsatsens författare genom sin ontologiska hållning har 

valt sida och därmed också gjort ett aktivt val för vilken forskning som tagits med i 

hotbildsmodellen. En normativ kritik kan självklart förekomma om att detta val varit felaktigt, 

men uppsatsens författare anser sig ändå ha tillräckligt med belägg, utifrån det material vi har 

tagit del av och redovisat i denna uppsats, att försvara detta val. 

   Återigen hänvisar författarna sitt försvar till valet att använda tidigare forskning som vägledning 

i vilka processer som ingår i skapandet av hotbilder. Denna forskning har varit betydligt mer 

omfattande än denna uppsats. Projektet Hotbildernas Politik har utgjort gränserna för vår 

hotbildsmodell och vi har istället för att utöka dessa gränser ytterligare, fördjupat vissa av 

processerna som vi ansett varit alltför grundläggande beskrivna. Här har som ovan nämnts 
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vedertagen forskning använts. Samtidigt vill vi dock flagga för att den svenska forskning vi 

använt, Hotbildernas Politik och Wilhelm Agrells forskning kring underrättelsekultur, står relativt 

ensam och oemotsagd. Genom att vägledas av endast ett fåtal aktörer, även om dessa har kunnat 

referera till annan forskning, innebär oundvikligen vissa risker. 

   Vad gäller resultatvaliditeten, det vill säga frågan om vi mäter det vi sagt att vi ska mäta, är 

detta enligt Esaisson et al (2007) ett resultat av begreppsvaliditet och reliabilitet. 

Begreppsvaliditeten har behandlats ovan. En god reliabilitet uppnås när datainsamling och analys 

inte drabbats av slump och slarvfel. Själva mätinstrumentet, det vill säga hotbildsmodellen, har 

diskuterats ovan samt i metodkapitlet och hur detta praktiskt har använts framgår i bilaga 2. 

Uppsatsens författare har hela tiden haft ambitionen att redovisa datainsamlingen och 

efterföljande diskussion så detaljerat och transparent som möjligt. Därav uppsatsens stora omfång. 

   När det gäller metoden att genom databassökningar identifiera olika skeenden och uppfattningar 

kring en hotbild finns flera brister. Sökmotorer har inbyggda funktioner som styr hur träffar ska 

redovisas och i vilken ordning som information presenteras. Inte sällan beror denna så kallade 

indexering på sökmotorföretagets egna intressen samt ekonomiska faktorer i form av annonsering. 

Ytterligare en problematik med sökmotorer har visat sig vara att vad som registrerats som en träff 

utifrån angivna söksträngar, har vid djupare granskning visat sig innehålla något helt annat. 

   För att försöka minimera dessa negativa effekter med sökmotorer, har uppsatsens författare valt 

att dels använda flera olika sökmotorer och dels att genomföra stickprovskontroller för att 

kvalitativt granska innehållet. Resultatet för stickprovskontrollerna redovisas i bilaga 2 och visar 

som befarat att databassökningen medfört stora osäkerheter. Men genom att ta det statistiska 

felutfallet i beaktande samt att inte låta kvantitativ mätning ensam stå för orsaksförklaringar, anser 

uppsatsens författare att felaktigheter i samband med datainsamling och analys har reducerats till 

en rimlig nivå.  

 

Finns det då inga områden där uppsatsens författare har gjort tillkortakommanden? Ett problem 

med alla kvalitativa, ideografiska studier är risken för att egna värderingar påverkar forskningen. 

Att så har skett är inget som vi vill undanskymma och vi vill vara tydliga med att vår 

utgångspunkt i frågan om hur hotbilder skapas står på den kritiska sida som förmedlas i 

uppsatsens teoriavsnitt. 

   För att minska effekten av dessa egna värderingar hade författarna kunnat använda sig av 

intervjumetoden med aktörer som varit verksamma inom hotbilden. Detta hade gett ett intressant 

tillskott på information ur de inblandades perspektiv. Dock visade det sig att tidsutrymmet för en 
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C-uppsats inte tillåter alltför många typer av datainsamlingar och i detta fall fick intervjun stå 

tillbaka. Författarna vill dock förespråka att denna metod används i framtida forskning i ämnet. 

   Ett annat problematiskt område är huruvida vårt teoretiska bidrag kan användas i andra 

empiriska fall. Trots att vår ambition har varit att skapa en så generell hotbildsmodell som möjligt, 

tvingas vi ändå så här i slutskedet inse och medge att vi har mycket begränsade belägg för att 

uttala oss om dess generaliserbarhet. Endast en liten del av modellen har prövats empiriskt och 

inte på ett sådant djup att dess överförbarhet har kunnat bevisas. För detta krävs ytterligare 

forskning. 

 

5.3. Uppslag för framtida forskning 

Den hotbildsmodell som har skapats i denna uppsats har konstruerats genom att lägga samman 

teorier och forskning kring policyskapande och de processer som påverkar detta. Även om 

uppsatsens författare menar att modellen som sådan är tillräckligt omfattande för att belysa dessa 

processer, bör respektive del fördjupas och utvecklas vidare. Detta gäller dels en hotbilds 

grundläggande komponenter men framförallt de processer som i denna uppsats har benämnts som 

filter. 

   Framtida uppsatser på såväl B- som C-nivå skulle kunna välja ut ett av dessa filter och fördjupa 

sig här, antingen teoriutvecklande eller teorikonsumerande i form av fallstudier. I synnerhet 

förordas fördjupning i kopplingen mellan organisationsteori, psykologiska mekanismer och det 

byråkratiska filtret. 

   Den kanske viktigaste fortsättningen i detta ämne borde vara en fördjupad empirisk studie på ett 

fall där hotbildsmodellens samtliga filter appliceras (modul B). Denna uppsats har som redovisats 

avgränsat bort dessa filter i sin fallstudie och det återstår därför att utforska huruvida de variabler 

som har tagits fram går att använda i ett empiriskt fall eller ej. Insamlingen av data i en sådan 

studie skulle, om den socialkonstruktivistiska samhällssynen ska utgöra teoretisk grund, kräva att 

forskningen sker så nära undersökningsobjektet som möjligt. Metoden bör till stor del innehålla 

intervjuer med de olika aktörstyper som ingår i processen. Beroende på vilken typ av hotbild som 

ska studeras finns det stor sannolikhet att delar av undersökningsmaterialet kan bli 

sekretessklassat, vilket påverkar forskningsetisk hållning och den som praktiskt ska genomföra 

studien, som då måste ha behörighet att ta del av informationen och förvara den på korrekt sätt. 

Ett alternativ är att genomföra en empirisk studie på ett historiskt fall där sekretessen till stora 

delar kan vara hävd.  
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BILAGA 1 – Modell för dekonstruering av en hotbild samt hotbildsprocess 

A. Hotbildens komponenter 

A1. Aktörer A11. Vilka aktörer talar om hotbilden? 

A12. Vilka aktörer talade först om hotbilden och hur skedde det? 

A13. Vilka är hotbildsproducenter? 

A14. Vilka är uttolkare? 

A15. Vilka är beslutsfattare? 

A16. Vilka är utmanare? 

A17. Vilka av ovanstående aktörer (A12-A16) kan benämnas som policyentreprenörer, och vilka av dessa är insiders 

respektive outsiders? Vilka bedöms inneha problemformuleringsprivilegiet? 

A2. Aktörens 

drivkrafter 

A21. Vad är respektive hotbildsentreprenörs idé och/eller intressen? 

A3. 

Problemgest-

altning 

A31. Hur har hotbilden gestaltats? 

- Vem är mottagare av hotbilden? 

- Vilken effekt utmålas? 

- Hur framställs hotbilden? 

- Har hotbilden genomgått s.k. reframing? 

A4. 

Policyfönster 

A41. När har hotbilden presenterats? 

A42. Hur kan denna tidpunkt förstås i termer av ”policy window” och ”hotbildsvakuum”? 

B. Hotbildsprocessens filter 

B1. 

Psykologiskt 

filter 

B11. Hur har hotbildsproducenten närmat sig det specifika problemet? 

- Låter man olika typer av tolkningsalternativ konkurrera mot varandra? 

- Har det specifika problemet varit uppe för behandling tidigare i samma organisation? Har problemet vid det tillfället 

gestaltats som negativt eller positivt? 

- Hur har underrättelse- och informationsbehoven tagits fram? Har det skett i kulturellt homogena eller heterogena 

sammanhang? 

- Har man tillgång till en ”djävulens advokat” eller en analytisk coach? 

- Vilken utbildning gällande kognitiva processer har hotbildsproducenter och personer inom ledande befattningar? 

B12. Hur många samt vem eller vilka har beslutanderätt i frågan (totalt sett)? 

B13. Med vilket tidsintervall byts ledande befattningar och beslutsfattande personal inom hotbildsproducenterna ut? 

B14. Med vilket tidsintervall byts olika hotbildsproducenter ut? 

B15. Vilken grad av insyn finns i hotbildsprocessen? 

B16. Hur ser beslutsprocessen ut? 

- Är beslutsfattandet reaktivt eller proaktivt? 

- Är beslutet kortsiktigt eller långsiktigt? 

- Vilken koppling har problemet till organisationen? 

B17. Finns det anledning att anta grupptänkande? 

B18. Är gruppen uniform i sin utformning och uppfattning? 

B2. Politiskt 

filter 

B21. Hur debatteras skuldfrågan? Vem belägger vem med skuld? 

B22. Har hotbilden tilldelats politiskt-byråkratiskt ansvar? 

B23. Hur uttrycks hotbilden av ledande politiska aktörer m.a.p. metaforer, analogier och krigsretorik? 

B24. Vilket stadie i säkerhetiseringsprocessen har hotbilden? 

B25. Utifrån ledande politiska aktörers situation: Är hotbilden politisk möjlig? Innebär den ökade eller minskade kostnader 

och risker? 

B26. Vilken relation finns mellan ledande politiker (budgetgivare) och hotbildsentreprenörerna? 

B3. 

Byråkratiskt 

filter 

B31. Vilken typ av byråkratisering (maskinbyråkrati vs professionell byråkrati) existerar hos ledande 

hotbildsentreprenörer? 

B32. I vilken utsträckning kan hotbilden anses vara byråkratiserad/institutionaliserad? 

B33. Vilken typ av underrättelsekultur är rådande hos ledande hotbildsentreprenörer: 

- Hur är underrättelseprocessen segmenterad? 

- Hur hanteras sekretessproblematiken? 

- Hur ser det hierarkiska systemet ut och vilka är grindvakter? 

- Hur har beställaren utformat sina frågor och inriktning?  

- Vilket utrymme har producenten till egna tolkningar och alternativa lösningar i relation till uppdragsgivaren? 

B4. Medialt 

filter 

B41. Har media nyligen kritiserats från hotbildsentreprenörerna för att inte rapportera tillräckligt, eller ”på rätt sätt”, i 

frågan? 

B42. På vilket sätt har media deltagit i problemgestaltningen (jmf. fråga A3)? 

- Hur använder sig media av traumatiska och emotionella känslor när hotbilden beskrivs/debatteras? 

- Hur använder sig media av slående rubriker och gripande bilder när hotbilden beskrivs/debatteras? 

B43. Har ledande politiker i frågan utsatts för mediedrev? 

B44. Är framställningen av hotbilden ett fall av hotfixering? 

B45. Använder sig media av samma retorik som för andra, tidigare hotbilder som fått stort genomslag? 
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BILAGA 2 – Datainsamling för att identifiera aktörer 

 

Inledning och metodbeskrivning 

I denna bilaga kommer de aktörer som talar om analysenheten (hotbilden) att identifieras 

genom sökning i databaser. Syftet är att besvara hotbildsmodellens modul A1 med frågor A11-

A17. Google används som en generell databas för samtliga aktörer. Därefter kompletteras med 

Mediearkivet för mediala aktörer samt regeringen och riksdagens hemsidor/sökmotorer för 

politiska och statliga aktörer. Ytterligare databaser kan även användas för att verifiera vissa 

resultat. Endast dokument publicerade i Sverige har ingått i sökningen. Allmänna debattforum 

likt www.flashback.org har ej använts. Tidsperioden för undersökningen är som tidigare 

nämnts 2004-2010. 

   Analysenheten har brutits ner i tre delar för att underlätta databassökningen. Dessa delar 

benämns som patrullering, övningsverksamhet samt energitransport och sjöfart. För varje 

sådan del har en söksträng tillverkats utifrån lämpliga sökord/kriterier. Dessa sökord har tagits 

fram med stöd av hur analysenheten är definierad och hur den uttryckts i försvarsbeslutet 2010 

(se tabell 2:1). I grunden har det eftersträvats att använda samma söksträng för samtliga 

databaser, men i vissa fall har den behövt modifieras eftersom olika databaser fungerar olika. 

Denna modifiering har kommenterats i förekommande fall. Träffarna för varje databas 

redovisas slutligen i tabellform tillsammans med den söksträng som använts.  

   För att öka reliabiliteten och därmed undvika förekomsten av felkällor genomförs en 

stickprovskontroll för varje söksträng, där det faktiska innehållet i en sökträff jämförs med 

syftet med sökningen. Resultatet för detta test redovisas i slutet av bilagan. 

 

TABELL 2:1 – Definition av sökord samt konstruktion av söksträngar 

Sökord/kriterier:  

Östersjön / Patrullering / Patrull / Bevakning / Hot / Militärövning / Övningsverksamhet 

/ Militär / Nord Stream / Oljetransport / Olja / Gasledning / Hot mot sjöfart / 

Transportflöde / Ryssland. 

 

Söksträngar: 

Patrullering: Östersjön AND Patrullering AND Militär AND Hot AND Ryssland 

Övningsverksamhet: Östersjön AND Hot AND Militär AND Övningsverksamhet OR 

Militärövning AND Ryssland 

Energitransport och sjöfart: Östersjön AND Hot AND Militär AND Nord Stream OR 

Oljetransport OR Gasledning OR Hot mot sjöfart OR Transportflöde AND Ryssland 
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Datainsamling 

 

Aktörer som talar om patrullering 

Databas: Google. 

Söksträng: Östersjön AND Patrullering AND Militär AND Hot AND Ryssland 

TABELL 2:2 – Google-sökning på patrullering 

Aktör Antal träffar Årtal Typ av aktör 

Bloggar 41 

2004=1 
2007=3 
2008=9 
2009=17 
2010=10 

Uttolkare 

Regering 5 
2008=6 
2010=1 

Beslutsfattare 

Svenska Dagbladet 4 

2006=1 
2007=1 
2008=1 
2009=1 

Uttolkare 

Newsmill 4 
2009=2 
2010=2 

Uttolkare 

Totalförsvarets 
Forskningsinstitut 

3 
2005=1 
2008=1 
2010=1 

Analytiker 
 

DN 2 
2006=1 
2008=1 

Uttolkare 

Universitet 2 
2008=1 
2010=1 

Hotbildsproducent 

Försvaret 2 2009=2 Hotbildsproducent 

Fokus 1 2009=1 Uttolkare 

Den Nya Välfärden 1 2009=1 Uttolkare 

Tidsskrift i Sjöväsendet 1 2010=1 Uttolkare 

Försvarsutbildarna 1 2006=1 Uttolkare 

Expressen 1 2009=1 Uttolkare 

Gotlands 
Försvarsmuseum 

1 2009=1 Uttolkare 

 

Databas: Riksdagens hemsida. 

Söksträng: Östersjön Patrullering Militär Hot Ryssland  

TABELL 2:3 –Sökning på riksdagens hemsida om patrullering 

Aktör Antal träffar Årtal Typ av aktör 

Riksdagen 5 
2008=2 
2009=2 
2010=1 

Beslutsfattare 
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Databas: Regeringens hemsida. 

Söksträng: Östersjön Patrullering Ryssland.  

TABELL 2:4 –Sökning på regeringens hemsida om patrullering 

Aktör Antal träffar Årtal Typ av aktör 

Försvarsdepartementet 5 2008=5 Beslutsfattare 

 

Databas: Mediearkivet 

Söksträng: Patrullering. Samtliga träffar (9 st) som erhölls när den ordinarie söksträngen 

användes (tabell 2:1) är relaterade till en debattartikel författad av dåvarande försvarsminister 

Sten Tolgfors i augusti-september 2008. Istället för ”Patrullering” användes begreppet 

”Bevakning” då detta torde vara en av huvuduppgifterna för den patrullering som sker. Den 

slutliga söksträngen blev således: ”Östersjön AND Ryssland AND bevakning”. 

TABELL 2:5–Mediesökning patrullering 

Aktör Antal träffar 

Svenska Dagbladet 4 

Göteborgs-Posten 4 

Södermanlands 
Nyheter 

4 

TT 3 

Dagens Nyheter 3 

Nerikes Allehanda 3 

Sydsvenskan 2 

Blekinge Läns Tidning 2 

Karlshamns Allehanda 2 

Sölvesborgs-Tidningen 2 

Sveriges Radio Ekot 2 

TT Spektra 1 

Expressen 1 

Sydöstran 1 

Vimmerby tidning 1 

Eskilstuna Kuriren 1 

Gotlands Allehanda 1 

Borås Tidning 1 

Dagens Industri 1 

Karlskoga Tidning 1 

Norrköpings Tidningar 1 

Uppsala Nya Tidning 1 
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TABELL 2:6 – Mediestatistik sorterat på årtal samt huvudsakliga rapportörer 

2010: 8 (5)
1
 (Nerikes Allehanda, Blekinge Läns Tidning, Karlshamns Allehanda, Sölvesborgs-

Tidningen, Uppsala Nya Tidning)
2
 

2009: 11 (6) (Göteborgs-Posten, Blekinge Läns Tidning, Dagens Industri, Dagens Nyheter, 

Gotlands Allehanda) 

2008: 4 (2) (Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Karlskoga Tidning, Sydsvenskan) 

2007: 5 (3) (Sveriges Radio Ekot, Borås Tidning, Eskilstuna Kuriren, Södermanlands Nyheter) 

2006: 4 (2) (Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet, Södermanlands Nyheter) 

2005: 6 (3) (Södermanlands Nyheter, TT, Svenska Dagbladet, TT Spektra) 

2004: 4 (2) (Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan) 

1 
Siffran inom parantes är korrigerat värde efter genomfört felutfallstest 

2 
Rapportörer inom parentes presenteras i storleksordning grundat på rapporteringsfrekvens; störst rapportör 

längst till vänster, därefter fallande ordning. 

 

Aktörer som talar om övningsverksamhet 

Databas: Google. 

Söksträng: Östersjön AND Hot AND Militär AND Övningsverksamhet OR Militärövning 

AND Ryssland  

TABELL 2:7 – Google-sökning på övningsverksamhet 

Aktör Antal träffar Årtal Typ av aktör 

Bloggar 38 

2006=1 
2007=2 
2008=3 
2009=14 
2010=18 

Uttolkare 

Regeringen 6 

2004=2 
2005=1 
2006=1 
2008=2 

Beslutsfattare 

FMV 6 

2006=1 
2008=1 
2009=1 
2010=3 

Hotbildsproducent 

Newsmill 4 
2009=2 
2010=2 

Uttolkare 

DN 3 
2009=2 
2010=1 

Uttolkare 

Universitet 3 
2008=1 
2010=2 

Hotbildsproducent 

KKRVA 3 
2005=1 
2007=1 
2010=1 

Hotbildsproducent 

Svenska Dagbladet 2 2009=2 Uttolkare 

Riksdagen 2 
2009=1 
2010=1 

Beslutsfattare 

Östran 1 2009=1 Uttolkare 

UD 1 2010=1 Hotbildsproducent 

Sydsvenskan 1 2010=1 Uttolkare 
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forts. tabell 2:7 

Naturvårdsverket 1 2007=1 Beslutsfattare 

SVT 1 2010=1 Uttolkare 

Totalförsvarets 
Forskningsinstitut 

1 2008=1 Hotbildsproducent 

Sveriges Radio 1 2010=1 Uttolkare 

Försvarshögskolan 1 2004=1 Hotbildsproducent 

Gotlands 
försvarsmuseum 

1 2008=1 Uttolkare 

Frivilliga Flygkåren 1 2009=1 Uttolkare 

Sydsvenskan 1 2008=1 Uttolkare 

 

Databas: Riksdagens hemsida. 

Söksträng: ”Östersjön övningsverksamhet Ryssland” 

TABELL 2:8 –Sökning på riksdagens hemsida om övningsverksamhet 

Aktör Antal träffar Årtal Typ av aktör 

Riksdag 45 

2004=7 
2005=5 
2006=6 
2008=16 
2009=9 
2010=2 

Beslutsfattare 

 

Databas: Regeringens hemsida. 

Söksträng: ”Östersjön Övningsverksamhet Ryssland” 

TABELL 2:9 –Sökning på regeringens hemsida om övningsverksamhet 

Aktör Antal träffar Årtal Typ av aktör 

Regeringen 1 2008 Beslutsfattare 

 

Databas: Mediearkivet 

Söksträng: Östersjön AND Hot AND Militär AND Övningsverksamhet OR Militärövning 

AND Ryssland  

TABELL 2:10–Mediesökning övningsverksamhet 

Aktör Antal träffar 

TT 38 

Dagen 11 

Svenska Dagbladet 10 

TT Spektra 10 

Östran 10 

Dagens Nyheter 9 

Göteborgs-Posten 9 

Hallands Nyheter 9 

Nerikes Allehanda 9 

Nyheterna 9 

Sydsvenskan 9 

  



62 

 

forts. tabell 2:10 

Södermanlands 
Nyheter 

8 

Expressen 7 

Barometern 6 

Kristianstadbladet 6 

Landskronaposten 6 

Linköpings 
Tidning/Kinda-posten 

6 

Oskarshamnstidningen 6 

Smålandsposten 6 

Sydöstran 6 

Vimmerby tidning 6 

Blekinge Läns Tidning 5 

Eskilstuna Kuriren 5 

Folkbladet 5 

Karlshamns Allehanda 5 

Katrineholmskuriren 5 

Nya Wermlands-
Tidningen 

5 

Sölvesborgs-Tidningen 5 

Värmlands folkblad 5 

Helsingborgs Dagblad 4 

Norrbottens-Kuriren 4 

Gotlands Allehanda 3 

Sveriges Radio Ekot 3 

Aftonbladet 2 

Borlänge Tidning 2 

Falukuriren 2 

Kristdemokraten 2 

Mariestadstidningen 2 

Metro – Riks 2 

Metro – Stockholm 2 

Nya Ludvika Tidning 2 

 

TABELL 2:11 – Mediestatistik sorterat på årtal samt huvudsakliga rapportörer 

2010: 177 (89)
1
 (Dagen, TT, Östran, Barometern, Linköpings Tidning/Kinda-posten)

2 

2009: 72 (36) (TT, Nyheterna, Sydsvenskan, Expressen, Gotlands Allehanda) 

2008: 21 (11) (TT, Landskronaposten, Nerikes Allehanda, Norrbottenskuriren, Arbetaren) 

2007: 10 (5) (TT, Göteborgs-Posten, Expressen, Hallands Nyheter, Kristdemokraten) 

2006: 32 (16) (TT, Folkbladet, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio Ekot, TT Spektra) 

2005: 29 (15) (TT, TT Spektra, Borlänge Tidning, Falukuriren, Nya Ludvika Tidning) 

2004: 12 (6) (Svenska Dagbladet, TT Spektra, TT, Dagens Nyheter, Expressen) 

1 
Siffran inom parantes är korrigerat värde efter genomfört felutfallstest  

2 
Rapportörer inom parentes presenteras i storleksordning grundat på rapporteringsfrekvens; störst rapportör 

längst till vänster, därefter fallande ordning. 
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Aktörer som talar om energitransport och sjöfart 

Databas: Google. 

Söksträng: Östersjön AND Hot AND Militär AND Nord Stream OR Oljetransport OR 

Gasledning OR Hot mot sjöfart OR Transportflöde AND Ryssland 

TABELL 2:12 – Google-sökning på energitransport och sjöfart 

Aktör Antal träffar Årtal Typ av aktör 

Bloggar 12 
2007=2 
2009=5 
2010=5 

Uttolkare 

Svenska Dagbladet 4 

2006=1 
2008=1 
2009=1 
2010=1 

Uttolkare 

SVT 4 

2007=1 
2008=1 
2009=1 
2010=1 

Uttolkare 

Totalförsvarets 
Forskningsinstitut 

2 
2008=1 
2010=1 

Hotbildsproducent 

KKRVA 2 
2008=1 
2010=1 

Uttolkare 

DN 2 2009=2 Uttolkare 

Regeringen 1 2009=1 Beslutsfattare 

FMV 1 2008=1 Hotbildsproducent 

NEWSMILL 1 2009=1 Uttolkare 

Maritime Forum 1 2010=1 Uttolkare 

Folkpartiet 1 2009=1 Uttolkare 

Allmänna 
försvarsföreningen 

1 2009=1 Uttolkare 

 

Databas: Riksdagens hemsida. 

Söksträng: ”Östersjön Nord Stream Ryssland” 

TABELL 2:13 –Sökning på riksdagens hemsida om energitransport och sjöfart 

Aktör Antal träffar Årtal Typ av aktör 

Riksdag 34 

2007=11 
2008=8 
2009=8 
2010=7 

Beslutsfattare 

 

Databas: Regeringens hemsida. 

Söksträng: ”Östersjön Nord Stream Ryssland” 

TABELL 2:14–Sökning på regeringens hemsida om energitransport och sjöfart 

Aktör Antal träffar Årtal Typ av aktör 

Regering 5 
2007=2 
2008=2 
2009=1 

Beslutsfattare 
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Databas: Mediearkivet 

Söksträng: Östersjön AND Hot AND Militär AND Nord Stream OR Oljetransport OR 

Gasledning OR Hot mot sjöfart OR Transportflöde AND Ryssland  

TABELL 2:15–Mediesökning energitransport och sjöfart 

Aktör Antal träffar 

TT 333 

Sydsvenskan 222 

Svenska Dagbladet 188 

Göteborgs-Posten 169 

Dagens Nyheter 158 

Gotlands Allehanda 141 

Hallands Nyheter 128 

Gotlands Tidningar 123 

Nerikes Allehanda 114 

Södermanlands 
Nyheter 

93 

Helsingborgs Dagblad 90 

Dagens Industri 89 

Borås Tidning 88 

Aftonbladet 60 

Expressen 42 

Folkbladet 42 

Sydöstran 42 

Nya Wermlands-
Tidningen 

40 

Blekinge Läns Tidning 39 

Karlshamns Allehanda 39 

Sölvesborgs-Tidningen 39 

Kvällsposten 37 

Norrköpings Tidningar 35 

Eskilstuna Kuriren 34 

Metro – Stockholm 33 

Nyheterna 33 

Östran 33 

TT Spektra 32 

Borlänge Tidning 28 

Västerviks-Tidningen 27 
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TABELL 2:16 – Mediestatistik sorterat på årtal samt huvudsakliga rapportörer 

2010: 392 (223)
1
 (TT, Sydsvenskan, Gotlands Allehanda, Blekinge Läns Tidning, Karlshamns 

Allehanda)
2
 

2009: 869 (496) (Gotlands Allehanda, Gotlands Tidningar, Sydsvenskan, TT, Dagens 

Nyheter) 

2008: 617 (352) (Gotlands Allehanda, Gotlands Tidningar, TT, Sydsvenskan, Göteborgs-

Posten) 

2007: 821 (468) (TT, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Hallands Nyheter, Göteborgs-Posten) 

2006: 457 (269) (TT, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Göteborgs-Posten) 

2005: 180 (180) (TT, Göteborgs-Posten, Nerikes Allehanda, Svenska Dagbladet, 

Södermanlands Nyheter) 

2004: 104 (59) (Göteborgs-Posten, Nerikes Allehanda, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, 

Södermanlands Nyheter) 

1 
Siffran inom parantes är korrigerat värde efter genomfört felutfallstest  

2 
Rapportörer inom parentes presenteras i storleksordning grundat på rapporteringsfrekvens; störst rapportör 

längst till vänster, därefter fallande ordning. 

 

 

TABELL 2:17– Policyentreprenörer och dess positionering 

Roll Aktör Policyentr. Insider Outsider 

Hotbildsproducent Försvarsmakten JA X  

Hotbildsproducent Totalförsvarets 
Forskningsinstitut 

JA X  

Hotbildsproducent Försvarsdepartementet JA X  

Hotbildsproducent Utrikesdepartementet JA X  

Hotbildsproducent Försvarets 
Materielverk 

JA X  

Hotbildsproducent Försvarshögskolan JA   

Hotbildsproducent UI JA  X 

Uttolkare Försvarsberedningen JA X  

Uttolkare Dagens Nyheter JA  X 

Uttolkare Svenska Dagbladet  JA  X 

Uttolkare Göteborgsposten JA  X 

Uttolkare SVT JA  X 

Uttolkare TV 4 JA  X 

Uttolkare Blekinge Läns Tidning,  NEJ  X 

Uttolkare Gotlands Tidningar NEJ  X 

Uttolkare Gotlands Allehanda NEJ  X 

Beslutsfattare Försvarsdepartementet JA X  

Beslutsfattare Finansdepartementet JA X  

Beslutsfattare Regeringen JA X  

Beslutsfattare Riksdagen JA X  

Utmanare Saknas - - - 
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Reliabilitetsprövning – ett stickprov 

Vid databassökning i mediearkivet blev träffrekvensen för samtliga sökslingor mycket hög. 

Författarna fann det därför nödvändigt att genomföra ett stickprov för att undersöka hur många 

av träffarna som verkligen mätte det vi avsåg mäta – det vill säga vilka av de identifierade 

artiklarna som var relevanta utifrån de sökord vi använt. Stickprovet gick tillväga enligt 

följande. Varje sökslinga omfattade intervallet 2004-2010. För respektive år undersökte 

författarna varannan månad och inom den månaden, varannan artikel, och gjorde en 

bedömning om artikeln var relevant utifrån sökkriterierna. Vilken månad som författarna 

började utgå från (januari eller februari) skedde enligt en varannan-gång-regel. Stickprovet 

visade att för söksträngen patrullering var 50 % av artiklarna relevanta utifrån sökkriterierna, 

för övning var motsvarande siffra 58 % medan 57 % av artiklarna för sökslingan gasledning 

var relevanta. Detta indikerade att det fanns en tämligen hög felmarginal vid 

mediearkivsökningen vilket författarna tagit hänsyn till då de dragit slutsatser av sökresultatet. 
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BILAGA 3 – Tabell för att identifiera policyfönster 

 

TABELL 3:1 – Tabell för att identifiera policyfönster 

År Händelser Medierapportering Försvarsrelaterade beslut 

2004 - Gotland avmilitariseras. 
- Invasionsförsvaret ”läggs 
ner”. 

Låg Försvarsbeslut 2004 fattas. 

2005 - Konstruktion av 
gasledningens onshore-
anläggning i Ryssland 
startar. 

Stigande, cirka 100% 
ökning 

Gotlands regemente läggs 
ned. 

2006 - Företaget Nord Stream 
bildas och 
miljöundersökningar i 
Östersjön startar. 

Stigande, cirka 100% 
ökning 

 

2007 - Nord Stream lämnar in 
ansökan om gasledning. 

Stigande, cirka 100% 
ökning 

 

2008 - Georgienkriget. 
- Nord Stream lämnar in 
förnyad ansökan om 
gasledning. 

Fallande Försvarsberedningens 
rapport. 

2009 - Regeringen fattar beslut 
om gasledning. 
- Folk och Försvars 
Rikskonferens talar om 
nationellt försvar för första 
gången sedan 2004. 
- Stora ryska 
militärövningar i västra 
Ryssland, bl.a. övning 
Zapad som var den största 
i sitt slag sedan 
Sovjetunionens 
sammanbrott. 

Stigande, peak under den 
undersöka perioden 

Försvarspropositionen. 

2010 - Gasledningen börjar 
läggas ut. 
- Stridsvagnskompani 
beslutas på Gotland. 

Fallande Försvarsbeslut 2010 fattas. 
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BILAGA 4 – Checklista för att förebygga olika kognitiva fel 

 

Heuer (1999) har identifierat en checklista med ett antal strategier som kan förebygga olika 

kognitiva fel som kan påverka den enskilda hotbildsproducentens informationsprocessande och 

organisationens beslutsfattande. Denna checklista redovisas nedan: 

 

 Definiera problemet - Börja med att se till att rätt frågor ställs till materialet och att alla 

frågor ställs, även de mest otänkbara. Se till så att kvaliteten inte behöver kompromissas 

på grund av en snäv tidsram. 

 Generera hypoteser – Brainstorma och identifiera alla rimliga hypoteser som behöver tas i 

anspråk. För detta ändamål bör kollegor och experter utifrån konsulteras. Uteslut inga 

hypoteser på grund av bristen på bevis. Sortera sedan ut de mest troliga hypoteserna. 

 Samla in information – Samla information från alla typer av källor, inte bara de som 

levereras eller finns tillgängliga. Samla också in information för att utvärdera alla 

hypoteser, inte bara den som verkar mest trolig. Här är det viktigt att ingen stark 

uppfattning om en viss hypotes bildas då det senare kan vara svårt att bortse från denna.  

 Utvärdera hypoteser – Fokusera på att hitta bevis mot varje hypotes snarare än att hitta 

bevis för dem. Ta i beaktande att dina slutsatser kan drivas av antaganden som 

determinerar hur du tolkar bevisen snarare än bevis i sig själva.  

 Välj den mest troliga hypotesen – Fortsätt genom att förkasta hypoteser snarare än att 

bekräfta dem, använd de bevis som talar emot snarare än för.  

 Pågående övervakning – I en ständigt förändrad värld så måste nytillkommen information 

hela tiden beaktas i relation till den valda hypotesen eller tidiga hypoteser.   

 

De problem som uppstår i samband med kognition drabbar givetvis inte endast 

hotbildsproducenter utan även chefer och ledning. Även om denna ovanstående checklista främst 

vänder sig till hotbildsproducenten så finns det en rad åtgärder som organisationens ledning kan 

vidta för att förebygga problem. Dessa är forskning, träning, exponering av alternativa synsätt 

och guidande i analytiska produkter. Ledningen bör stödja forskning för att nå en bättre förståelse 

för de kognitiva processer som påverkar underrättelsebedömningar. Denna kunskap bör 

vidarebefordras till hotbildsproducenter som in sin tur bör informeras om kognitiva problem samt 

utbildas och tränas i ett kritiskt förhållningssätt, samt verktyg och tillvägagångssätt som kan 

förebygga felaktiga slutsatser. Här är det en fördel om det finns tillgång till en kognitionspsykolog 



 

69 

 

eller en analytisk coach som kan övervaka och vägleda hotbildsproducenter i deras dagliga 

dagsverk. För att lära sig av sina erfarenheter bör regelbunden utvärdering ske. Slutligen bör 

ledningen se till att olika alternativa synsätt och hypoteser får ta plats. För detta krävs en trygg 

kultur men också att oliktänkande uppmuntras och stimuleras. Ledningen bör underlätta för 

alternativa synsätt att komma fram genom att delge hotbildsproducenter utomstående experter, 

analytiska debatter, konkurrerande analyser, interdisciplinär brainstorming eller en djävulens 

advokat. Analytiker från andra områden bör bjudas in och utmana de allmänt rådande 

uppfattningar som tenderar att skapas i en homogen grupp. 

 


