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ABSTRACT: 
 
In less than 20 years the orientation in Swedish security politics changed drastically from only 
prioritizing their own national defense to a solidarity proclamation to the neighboring coun-
tries. This is due to the constant shifting in the international political environment. These 
changes also meant a major impact on the lower strategies such as the resource and opera-
tional strategy. The resource and operational strategies changes in different time perspectives. 
The military strategy can be changed with just one government resolution while the resource 
strategy takes years to change. The purpose of the essay is to examine how the coherence be-
tween those two strategies looked when they constantly have to adjust to the changing inter-
national political environment.  
 
 
The result of the analysis shows that during the current time for each strategy there were in 
fact sufficiently satisfactory coherence between the resource and the operational strategies. 
This is due to the very specific international political environment that were during each 
time period. 
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1. Inledning  
Ingen annan försvarar Sverige, och vi försvarar bara Sverige.1 

- Regeringen 1992 

 

Hot och konflikter begränsas idag inte till ett enskilt land eller område. Effekterna 

sprider sig som ringar på vattnet och påverkar oss alla. Genom att Sverige deltar i in-

ternationella insatser för fred och säkerhet i världen ökar även vår egen säkerhet.2 

- Regeringen 2004 

 

Det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020 är att öka 

den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i 

totalförsvaret.3  

- Regeringen 2015 

 

På mindre än 20 år sker flera paradigmskiften inom svensk säkerhetspolitik där inriktningen 

att enskilt försvara Sverige förändras till, det nästintill motsatta, att tillsammans med andra 

göra det. Sverige går från en aktiv neutralitet till dagens alliansfrihet och solidaritet i Europa. 

Den skiftande säkerhetspolitiska miljön i närområdet är en del i förklaringen till paradigm-

skiftena. En händelse som får den svenska säkerhetspolitiken att utvecklas i stor omfattning är 

Sovjetunionens upplösande i slutet av kalla kriget. Tiden blir då mogen för Sverige att ansöka 

om ett medlemskap i Europiska Unionen. Medlemskapet i EU markerade definitivt slutet på 

den eftersträvade neutraliteten som Sverige haft under kalla kriget. Svensk säkerhetspolitik 

bestod under kalla kriget i en aktiv neutralitetspolitik som innebar att bevara landets obero-

ende i alla lägen men att också samtidigt verka för internationell avspänning och en fredlig 

utveckling. Något som medlemskapet i EU ändrar på och under de nästa 20 åren fortsätter in-

riktningen att ändras i stor omfattning.4  

   

Under 1990-talet utvecklar Sverige också intresset att under större internationella organ som 

bland annat Förenta Nationerna (FN), Europeiska Unionen (EU) och North Atlantic Treaty 

Organization (NATO) bedriva fredsbevarande/fredsframtvingande insatser utomlands. Något 

som tidigare enbart skett vid ett fåtal tillfällen som i t.ex. Kongo och på Cypern. Skillnaden 

blir nu ett aktivt och omfattande deltagande i konflikthantering som indirekt kan påverka Sve-

rige.5 Det internationella intresset banar väg för insatsdoktrinens födelse under slutet på 1990-

talet. Fokus under den perioden hamnar på att bidra till det internationella fredsbevarandet 

och det nationella försvaret åsidosätt och nedprioriteras. Det åsidosätts då det största hotet 

mot Sverige ansågs vara Ryssland men hotet anses vara lågt då den fortsatta instabiliteten i 

landet som skapats efter Sovjetunionens fall håller i sig. Resurser kan därför läggas på att öka 

                                                        
1 Regeringen 1992 
2 Regeringen 2004 
3 Regeringen 2015 
4 Westberg (2015).  sid 191-193 och Edström & Gyllensporre (2014), sid 20-22 
5 Edström & Gyllensporre (2014), sid 97 
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förmågan att verka utomlands då de internationella insatserna ses som utrikespolitiskt viktiga 

för Sverige.6  

 

Ryssland ses inte längre som ett hot och denna inställning till Ryssland och omvärlden forts-

ätter under 2000-talet. Det fortsätter tills en ökning av risk från asymmetriska hot, massförstö-

relse vapen och sönderfallenade stater ses. Konflikten i Georgien bidrar också till den föränd-

rade hotbilden då tröskeln för bruk av militärmakt upplevds som sänkt och det medför att det 

säkerhetspolitiska läget uppfattas som instabilt. För att kontra den nya riskbedömningen och 

möta de aktuella hoten utvecklas en aktiv solidaritetsstrategi som innebar att Sverige inte 

skulle förhålla sig passiva i händelse av en konflikt i närområdet. Samtidigt som Sverige inom 

samma ram också förväntade sig aktiv hjälp från omgivningen. Solidaritetsförklaring som 

sker under 2009 var ett stort steg i att bryta den klassiska alliansfriheten.7 2015 ser regeringen 

ett återtagande av den nationella försvarsförmågan som det viktigaste under den kommande 

försvarsinriktningsperioden. Pendeln från nationellt till internationellt försvar har svängt igen 

och lutar återigen mer mot det nationella. 

 

En intressant del att ta i beaktan är den konstanta förändringen i den säkerhetspolitiska situat-

ionen. Kan strategierna faktiskt anpassas för att möta de aktuella kraven samtidigt som de be-

höver anpassas för den bedömda framtiden? 

 

1.1 Problemformulering 

I en försvarsproposition från 1992 utrycks Försvarsmaktens främsta uppgift att kunna möta ett 

väpnat angrepp oavsett varifrån det kommer.8 Det skall göras helt enskilt och med endast 

egna medel utan hjälp från andra. 17 år senare i en proposition från 2009 skall i stora drag 

samma uppgift lösas, att försvara Sverige, men då skall det göras med andra medel och meto-

der. Inriktningen var då att Sverige skulle försvaras dels med de egna, jämfört med 1990, re-

ducerade resurserna9 och dels tillsammans med andra länder och organisationer. Sveriges 

egna resurser var alltså inte längre de enda tänkbara. Det är något som skulle kunna bryta mot 

den klassiska svenska alliansfriheten men regeringen är tydlig med att Sverige inte har några 

militära avtal som bryter som alliansfriheten. I takt med de omfattande förändringarna inom 

den svenska säkerhetspolitiken har det ställt nya krav på både den operationella strategin och 

resursstrategin. Det har inneburit de har förändrats och utvecklats för att möta de nya kraven. 

Kraven eller snarare utmaningarna har bland annat bestått av byte av fokus från nationellt till 

internationellt tillbaka till nationellt, hot och samarbeten har förändrat, enbart egna resurser 

har blivit egna och gemensamma.  

 

                                                        
6 Edström & Gyllensporre (2014),  sid 131-132 
7 Regeringen 2009 
8 Regeringen 1992 
9 Westberg (2015), sid 194 
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Med resursstrategi menas den strategi som genererar och avdelar resurser, materiell, rekryte-

ring mm, till den operationella strategin som syftar till att nyttja resurserna för att uppnå mili-

tär effekt på motståndaren. En mer utförlig redogörelse för strategierna finns under kapitel 2 

Teori. 

 

Ett centralt vägval i utformning av en försvarsdoktrin är således att inom en given 

ekonomisk ram balansera förmåga att hantera närtida hot och risker med behovet att 

skapa långsiktig handlingsfrihet genom att utveckla förmågor mot möjliga framtida 

hot och risker.10 

 

Den här uppsatsen kommer att titta på hur operationell och resursstrategierna kan hålla sam-

man även då strategierna har skiftande uppgifter och förutsättningar för att fungera. Målen för 

det militära försvaret förändras, metoderna för användning av tillgängliga resurser förändras, 

den säkerhetspolitiska miljön förändras och de tilldelande medlen förändras. Strategierna rör 

sig i egna separata tidsspår där skillnaden mellan dem kan vara stor. Den operationella strate-

gin kan relativt snabbt ändras efter endast ett regeringsbeslut medan resursstrategin å andra 

sidan kan ta decennier att ändra. Syftet med uppsatsen är att göra ett litet bidrag till den säker-

hetspolitiska debatten om operationell och resursstrategier och samtidigt undersöka om det är 

mojigt för koherens att finnas även fast kraven från omgivningen ändras konstant. 

 

 

 

1.2 Frågeställning  

Uppsatsen ämnar svara på följande frågeställning: 

 

Hur ser koherensen ut mellan den operationella strategin och resursstrategin? 

 

Koherens ses inte som ett begrepp med en absolut förklaring då viss problematik består i att 

det är oberäkneligt. Total koherens kan sägas när de förutbestämda resurserna är fullkomligt 

tillfredställande för den aktuella operationella strategin. ”Hur mycket är tillräckligt?”11 Det är 

en fråga med et komplext svar på och det är svårt att avgöra den exakta mängd resurser som 

krävts under respektive tidsperiod. Genom att undersöka förändringar i strategierna över tid 

kan mönster och jämförelser göras. Ett exempel på skillnad i koherens är när kravet på den 

militära förmågan höjs från det ena tidsperioden till den andra samtidigt som de tilldelade re-

surserna å andra sidan minskas. Ett rimligt antagande kan då vara att koherensen mellan stra-

tegierna har minskat. Det innebär dock inte att koherensen anses vara dålig utan enbart sämre 

eller mindre i förhållande till en tidigare tidsperiod. De innebär för att kunna besvara fråge-

ställningen krävs en jämförelse mellan de olika tidsperioderna och endast då kan koherensen 

förklaras.12 

                                                        
10 Edström & Gyllensporre (2014), sid 16 
11 Ibid, sid 17 
12 Wedin (2009) 
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Jacob Westberg menar att koherens i strategisk teori betraktas som eftersträvansvärt då den 

ökar sannolikheten för att de mål som säkerhetsstrategin vill realisera faktiskt kan uppnås. 

Han menar också på att det är viktigt att fastställa graden av koherens under studiet av säker-

hetsstrategier. Det som däremot inte tydligt definieras är vad exakt koherens innebär och vad 

som karakteriserar begreppet.13 

 

1.3 Tidigare forskning 

 

De svenska säkerhetsstrategierna har det forskats vida kring. En naturlig brytpunkt i forsk-

ningen är kalla krigets slut och forskare väljer ofta, i arbeten kring svenska säkerhetsstrate-

gier, att använda sig av den tidsperioden som avstamp eller avslut som t.ex. Svensk försvars-

doktrin efter kalla kriget, Från politiskt projekt till militär handling En introduktion till mili-

tärstrategin14 och Fredens illusioner.15 Denna uppsats kommer att använda sig av tiden efter 

kalla kriget som utgångspunkt. Skillnaden mellan denna uppsats och tidigare forskning är 

framförallt inriktning och fokus på koherens mellan olika strategier. Nedan redogörs för in-

riktningen i respektive material och hur uppsatsen stödjer sig på men också skiljer sig från 

materialet. 

 

I Svenska säkerhetsstrategier beskrivs svensk säkerhetspolitik från napoleonkrigen och de 

vägval som lett till 2000-talets säkerhetsstrategier. Även begrepp som säkerhetsstrategi och 

säkerhetspolitik tas upp och definieras. Det som inte finns med är en infallsvinkel från den in-

ternationella delen under början av 2000-talet upp. Det som görs i denna uppsats för att belysa 

den stora diskrepans som funnits mellan de olika inriktningarna från 1990 till 2010-talet är 

genom att tillägga ett ytterligare steg i den operationella strategin från invasion till mission till 

insatsförsvar. Genom att lägga till det ytterligare steget ökar antalet nedslag i undersökningen 

och kan bidra till ett tydligare resultat.16 I boken Hur styrs försvarsmakten? Politisk och militär 

syn på försvarsdoktrin under1990-talet17 redogör Håkan Edström grundligt för hur den säkerhets-

politiska utvecklingen såg ut i Sverige under 1990-talet. Den är skriven 2003 och alla teorier 

är inte tillräckligt utvecklade för att figurera i den här uppsatsen.  Svensk försvarsdoktrin efter 

kalla kriget är en vidare utveckling av teorierna från Hur styrs försvarsmakten? och den syftar 

framförallt till att förklara utvecklingen av svensk försvarsdoktrin sedan kalla krigets slut. Ed-

ström & Gyllensporre menar att Sverige, under 20år, ändrar inriktning doktrinärt minst 6 

gånger från neutralitet till solidaritet i närområdet.18 Det som främst skiljer denna uppsats från 

boken är inriktningen mot koherens mellan olika strategier. Det är inte en aspekt som tas upp i 

boken. 

 

                                                        
13 Westberg (2015), sid 26 
14 Wedin (2009) 
15 Agrell (2010) 
16 Westberg (2015) 
17 Edström (2003) 
18 Edström & Gyllensporre (2014) 
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Fredens Illusioner, Det svenska nationella försvarets nedgång och fall 1988-2009, visar en 

annan bild och ställer fokus på det nationella försvaret på sin spets. Boken har en normativ 

ansats och Agrell menar främst att det som inte bidrar till nationella försvaret som t.ex. freds-

bevarande insatser utomlands är dåligt.19 Titeln på boken ger en något presumtiv infallsvinkel 

då den kan skapa en bild av att det oavsett mål så genomgick försvaret en nedgång och ett 

fall, vilket i denna uppsats inte är fallet. Uppsatsen viktar inte de internationella operationella 

strategierna mot nationella försvaret och närområdesstrategier. Det är också det som är den 

största skillnaden mellan boken och den här uppsatsen. Anledningen till att jag inte väljer att 

vikta internationellt mot nationellt, syftar främst på att uppsatsens ändamål inte är att under-

söka hur framgångsrik en viss strategi har varit i den aktuella tidsramen utan ändamålet är 

kopplingen och sambandet mellan olika strategier, i detta fall operationell och resursstrategi.  

 

I boken Från politiskt projekt till militär handling En introduktion till militärstrategin20 tar 

Lars Wedin upp den strategiska hierarkin och beskriver den fullständiga strategin vilket är nå-

got som till största del står till grund för uppsatsen. Efter en definition av den fullständiga 

strategin används den som analysverktyg på ett flertal tidsperioder under 1900-talet, den stra-

tegiska hierarkin och den fullständiga strategin förklaras under Kapitel 2. Teori. En kritik mot 

användande av verket är dess utgivningsdatum. Den är 7 år gammal och mer utvecklade teo-

rier inom ämnet finns i Westbergs Svenska säkerhetsstrategier21. Varför jag har valt att för-

hålla mig till Wedin och inte Westberg syftar främst till Wedins definition av operationell och 

resursstrategi som passar väl in i uppsatsen problemformulering.  

 

Balans och koherens inom säkerhetspolitiken är begrepp som förekommer i tidigare forskning 

som i Westbergs Svenska säkerhetsstrategier22 och Edström & Gyllensporres Svensk för-

svarsdoktrin efter kalla kriget.23 Vad som utmärker den här uppsatsen i jämförelse med de 

ovanstående forskarna är innefattandet av 2015 års försvarsproposition. Den propositionen 

har inte tidigare tagits omhand om på ett liknande sätt vilket i säg också motiverar den här 

uppsatsens existens. Att analysera 2015 års proposition innebär såldes att jag bryter ny mark 

med hjälp av befästa teorier. Det bidrar till en ökad förståelse om den svenska säkerhetspoli-

tiska utvecklingen. 

 

1.4 Disposition 

 

I första kapitlet redogörs utgångspunkten för uppsatsen, problemformulering, syfte och fråge-

ställning, material och denna disposition. I det andra kapitlet beskrivs de olika teoretiska ut-

gångspunkterna som Grand Strategy där bland andra operationell och resursstrategi begrep-

                                                        
19 Edström & Gyllensporre (2014), sid 15-16 
20 Wedin (2009) 
21 Westberg (2015) 
22 Ibid 
23 Edström & Gyllensporre (2014) 
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pen återfinns. Det tredje kapitlet handlar om den valda metoden med motivering och operat-

ionaliseringen som syftar att beskriva hur analysen är upplagd. I det fjärde kapitlet redovisas 

själva analysen och den är uppdelad i fyra delar där de tre olika tidsperioderna första analyse-

ras isolerat för att slutligen jämföras med varandra. Det femte och sista kapitlet syftar till att 

avsluta, diskutera och reflektera kring resultatet av undersökningen. Efter det sista kapitlet 

finns en lista över de referenser som använts i uppsatsen. 

2. Teori 
 

Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen grundas i två teorier, dels i den fullständiga stra-

tegin av Lars Wedin och dels i mål-medel-metod-miljö av Jacob Westberg. Det här kapitlet 

syftar till att redogöra för dessa två och utkristallisera de avgränsningar som gjorts inom re-

spektive teori för att passa in i uppsatsen. 

 

2.1 Från fullständig strategi till militär effekt 

 

Grand Strategy är ett begrepp som myntades av B.H. Liddel Hart och beskrivs som” For the 

role of grand strategy -higher strategy-is to co-ordinate and direct all the resources of a na-

tion, or band of nations, towards the attainment of the political object of the war – the goal 

defined by fundamental policy.”24  

 

”Kriget är blott en fortsättning på politiken med andra medel.”25 Hela begreppet Grand Stra-

tegy kan ses som en vidareutveckling av Carl von Clausewitz klassiska uttalande vilket i sin 

tur vidareutvecklas i Wedin strategiska hierarki. 

 

Utgångspunkten för Grand Strategy eller ”fullständig strategi” är det övergripande politiska 

projektet. För att det politiska projektet skall förverkligas och genomföras behövs maktmedel 

och dessa maktmedel hittar vi den strategiska hierarkin. Det skall betonas att relationen mel-

lan olika strategier inte bör ses som en strikt hierarki, som namnet syftar på, utan att de är be-

roende av varandra för att uppnå den önskade politiska effekten.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
24 Hart (1991), sid 322 
25 Clausewitz (1991), sid 42 
26 Wedin (2009), sid 20-22 



Namn: Joakim Eriksson datum: 2016-08-29  
Kurs: OP 13-16 

Sida 10 av 38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Behov  

 

Tillgång 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Den strategiska hierarkin.27 

 

Hierarkin beskriver hela kedjan från politiskt projekt till resursfördelning till militär effekt på 

fältet. Den fullständiga strategin ger utryck i tre underliggande delar den civila, allmänna mi-

litära och den ekonomiska strategin.  

Den civila strategin innefattar, som namnet antyder, det civila samhället och behandlas inte i 

den här uppsatsen. 

Den ekonomiska strategin kanske är den viktigaste överlag och det är den som avgör vilken 

mängd resurser som finns tillgängliga att kunna avdelas för genomförandet av den fullstän-

diga strategin. Alla delar i den fullständiga strategin, som den militära och den civila, tilldelas 

resurser därifrån. En avgränsning inom den ekonomiska strategin har skett då Den del som 

avdelar resurser till den militära strategin är den enda som är  av intresse för uppsatsen.  

 

                                                        
27 Wedin (2009), sid 22 
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Den allmänna militära strategin kan sägas stå på två ben där den ena utgörs av den operation-

ella strategin och den andra en resursstrategi. Resursstrategin får resurser tilldelade av den 

ekonomiska strategi och har två huvuduppgifter där den ena är  att skapa ytterligare resurser 

genom forskning, rekrytering, materielutveckling mm. Den andra är den logistiska som syftar 

till att göra resurser rätt resurser tillgängliga för den operationella strategin. Uppsatsen gör 

ingen skillnad på de både inriktningarna utan ser de två som en samlat strategi, resursstrate-

gin.  

 

Om ett land formulerar säkerhetspolitiska mål som inte går att genomföra med egna nat-

ionella medel, måste landet i fråga om metoder skapa samarbetsstrategier som gör det 

möjligt att dra nytta av andra aktörers resurser.28 

 

Resurserna som åsyftas i resursstrategin kan dels vara den egna staten men också delade med 

en annan aktör. Genom försvarsallianser likt NATO kan ett lands införa alliansens resurser till 

resursstrategin och det medger att egna resurser kan vara otillräckliga.29 Uppsatsen kommer 

att behandla alla resurser som gynnar den operationella strategin. 

 

Likt den överliggande allmänna militära strategin står även den operationella strategin på två 

ben, ett reellt och ett virtuellt . Överlag syftar båda delarna inom den operationella strategin 

till att påverka motståndaren, dock genom olika metoder och tillväga gångsätt. Den reella de-

len handlar om den faktiska nyttjande av militära resurser i syfte att kunna föra allmän strid 

och förstörelse av motståndarens resurser. Försvarsmaktens förmåga att strids hamnar i den 

här kategorin. Den andra delen syftar till det virtuella nyttjandet av strategi i syfte att direkt 

påverka motståndarens vilja. Uppsatsen viktar inte reellt mot virtuellt utan ser de båda under 

en samlad strategi, operationellstrategi som syftar till påverkan på motståndaren. En annan 

viktig del inom operationell strategi är vilka uppgifter som det militära försvaret skall lösa 

och var de ska lösas, nationellt eller internationellt.30 

 

2.2 Miljöns påverkan på strategierna  
 

Mål, medel, miljö och metod 

Denna teori syftar på att klargöra sambandet mellan politiska mål, resurser, metoder och den 

interna och externa miljön. 

 

Mål, medel och miljö länkas samman genom metoden och ett tydligt samband mellan dessa 

finns. Det kan förklaras som att mål och medel måste balanseras mot varandra och att meto-

den utformas för att anpassa dessa till de rådande och ständigt skiftande miljöfaktorerna. Ba-

lansen mellan de 4 delarna är av yttersta vikt för att den politiska viljan skall få ett effektivt 

utfall. En viss form av balans kommer att finnas men att den skulle vara god övertiden bör 

                                                        
28 Westberg (2015), sid 25 
29 Wedin (2009) 
30 Ibid, sid 20-21 och sid 44-50 
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inte vara förutfattat. Försämring i balansen kan bero på dels att den kortsiktiga planeringen 

inte taktar med de långsiktiga målen. Det kan också skapas en försämring i balansen om om-

fattande påverkan från miljön under icke förutsagda förhållanden inte anpassas för, som tex 

krig eller hot om krig från stater i närområdet.31  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 2. Strategibegreppets interna och externa delar.32  

 

 
Det finns en mängd olika faktorer som påverkar ett lands säkerhetsstrategi och de kan delas 

upp internt och externt. De interna påverkansfaktorerna präglas av den inrikespolitiska scenen 

som intressekamper mellan olika grupperingar, den strategiska kulturen, tradition eller det 

geografiska läget.33 De externa påverkansfaktorerna infattas av allianspolitik, internationella 

institutioner och hot mot nationella intressen. De externa påverkande faktorerna kommer i 

uppsatsen att utgöras av aktörerna och kategoriseras under två av fall, som hot eller samar-

betsparter. Hot kan innebära allt från ett isolerat terrorist klassat angrepp till ett fullskaligt mi-

litärt. Med samarbeten menas dels militära allianser som NATO men också samarbeten av en 

mer ekonomisk karaktär som EU.34 Jag kommer att räkna in alla former av internationella 

samarbeten som påverkar den operationella strategin eller resursstrategin, det innefattar öv-

ning, krishantering men framförallt de militära.  

 

En avgränsning som gjorts i uppsatsen är att enbart belysa och behandla de externa faktorerna 

och där enbart de externa påverkande aktörerna. Avgränsningen har dels gjorts för att en djup 

analys av de interna påverkansfaktorerna skulle innebära ett tidsuttag i form av en hel uppsats 

i sig och dels för att den empiri som valts inte behandlar det interna på ett fullgott eller rättvist 

                                                        
31 Westberg (2015), sid 24-25 
32 Ibid, sid 25 
33 De interna påverkansfaktorerna belyses inte tydligare, den hängivne läsaren hänvisas till 
Westberg (2015) 
34 Westberg (2015), sid 45 
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sätt. Varför de externa påverkansfaktorerna valts är på grund utav den inverkan de har på ut-

formningen av den operationell och resursstrategin.  

3. Metod 
 

I detta kapitel redogörs den metod som använts för att skapa det analysverktyg som nyttjas för 

att svara på de ovannämnda frågeställningarna. 

 

3.1 Flerfallsstudie 
 

Martin Denscombe menar att en fallstudie lämpar sig som tillvägagångssätt när forskaren vill 

undersöka en fråga på djupet. Vidare menar Denscombe att fallstudien karakteriseras av dju-

pet snarare än bredden, och det speciella snarare än det generella. Det är djupet i fallstudien 

som gör den till ett lämpligt val som tillvägagångssätt för den här uppsatsen. Denscombe me-

nar också att en fallstudie kan karakteriseras av flera källor snarare än en undersöknings me-

tod och i det avseendet passar inte den här uppsatsen dock inte uppsatsen in då enbart en källa 

används.35 

 

Den här uppsatsen undersöker inte bara en utan tre stycken separata fall med samma under-

sökningsmetod. Robert K. Yin menar att när en och samma undersökning inrymmer mer än 

ett fall handlar det om en flerfallsstudie. Vidare menar Yin att resultaten och beläggen från en 

flerfallsstudie ofta anses vara övertygande och mer robusta. Det kan tolkas som att ju fler fall 

ju mer övertygande resultat. Däremot poängterar Yin att varje fall måste ha ett specifikt syfte 

och valet av en flerfallsstudie bör inte tas lätt. Motivering till valet av tre fall och varför den 

här uppsatsen ryms inom definitionen av en flerfallsstudie design ligger i problemformule-

ringens natur. Problemformuleringen riktar sig till tre stycken skilda årtal som grund för en 

varsin undersökning, och där varje enskilt år eller fall är viktig i sig. Det medger att en design 

av flerfallsstudie typ lämpar sig väl.36 

 

3.2 Kvalitativ textanalys 

 

Då källmaterialet består utav ren textmassa kommer jag att använda mig av en kvalitativ text-

analys som metod. Då enbart en proposition per tidsperiod valt är en kvantitativ metod något 

obsolet. Den kvantitativa metoden fodrar ett större urval av empiri.37 Valet av kvalitativ fram-

för kvantitativ motiveras med att den syftar till att möjliggöra att den tillgängliga empirin kan 

undersökas på djupet och hitta relevanta detaljer som inte syns på ytan. Att genom intensiv 

läsning penetrera ytan i materialet och hitta det eftersökta innehållet. Den väljs för att kunna 

                                                        
35 Denscombe (2009), sid 62 
36 Yin (2013), sid 66-68 
37 Esaiasson et al (2012), sid 197 
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analysera de tre tidsperioderna på djupet och ha möjlighet att ta in flertalet påverkande fak-

torer.38  

 

 

Det finns en viss kritik mot att använda sig en kvalitativ metod. Handbok i kvalitativ analys39 

tar upp flera exempel där den forskaren själv kan hota kvaliteten på uppsatsen. Dessa hot be-

skrivs som mänskliga fallgropar och innefattar både medvetna och omedvetna handlingar som 

påverkar resultatet. En ytterligare faktor som kan minska problematiken kring mänskliga fall-

gropar är att låta en annan person genomföra samma undersökning med samma analysverktyg 

och sedan jämföra resultaten. Att låta någon annan testa analysverktyget påverkar i sin tur 

också intersubjektiviteten i en positiv riktning. Av tidsbrist har det inte skett i uppsatsen utan 

problematiken hanteras genom att skapa ett tydligt analysramverk och sedan ett konsekvent 

handlande under själva analysen. 

 

3.3 Operationalisering  

 

Operationaliseringen syftar till att sammanfoga teori och metod för att undersöka det valda 

källmaterialet.  För att öka möjligheten till replikation av uppsatsen redogörs nedan för hur 

analysen är upplagd och hur den har gått till. Det som beskrivs är hur de tidigare nämnda teo-

rierna med hjälp av den valda metoden har operationaliserats och skapat det analytiska ram-

verk eller de ”glasögon” som jag använt när jag undersökt materialet. Det analytiska ramver-

ket innehåller totalt sex stycken variabler som alla är grundade i den tidigare nämnda teorin.  

 

Denna uppsats ämnar jämföra och förklara hur koherensen mellan operationell och resursstra-

tegi ser ut. Koherens, som nämnt i problemformuleringen, är inte ett absolut begrepp utan jag 

kommer att jämföra resultaten från analysen för att se likheter och/eller skillnader för att 

kunna påvisa en ökad eller en försämrad koherens. 

 

Analysen kommer att ha sin utgångspunkt i tre tidsperioder med minst 10 års mellanrum, 

1992, 2004, 2015. Varje tidsperiod kommer inledningsvis att analyseras isolerat från de andra 

att i tre steg för att slutligen, efter att alla tre tidsperioder är analyserade, jämföra resultaten.  

 

Den första delen i analys hanterar den operationella strategin och är uppdelad i två bestånds-

delar.  

Vad? Vilken karaktär som präglas strategin mest av, vad är syftet och den generella inrikt-

ningen för det militära försvaret. Vilka uppgifter är främst för det militära försvaret.  

Var? Var finns den geografiska tyngdpunkten i strategin antigen hemma i Sverige (nationellt) 

eller utomlands i fredsbevarade/framtvingande insatser (internationellt). Uppsatsen viktar inte 

och lägger ingen värdering i om internationellt eller nationellt som är ”bäst” enligt de rådande 

                                                        
38 Ibid, sid 210 
39 Fejes & Thornberg (2015) 
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omständigheterna. Internationellt eller nationellt ses som motsatsförhållanden men en strategi 

kan ha inslag av båda. 

 

Den andra delen i analysen hanterar resursstrategin och är uppdelad i två beståndsdelar.  

Vad? Hur ser den ekonomiska situationen ut, genomförs nedskärning eller upprustning. Vilka 

resurser finns att tillgå. Både de egna resurserna och de som kommer från samarbeten räknas 

in.  

Vem? Finns de andra resurser att tillgå, är det enbart egna eller tillkommer resurser från en an-

nan aktör. Alla samarbeten som gynnar den operationella strategin ingår och de karakteriseras 

bland annat av övningssamarbeten, försvarsallianser 

 

Den tredje delen i analysen är den miljön. Miljön avgränsas till att enbart avhandla externa på-

verkande aktörer och sorteras under två kategorier.  

Hot? Vilken hotbild beskrivs, från asymmetriska hot från isolerad terrorism, från kärnvapen i 

händerna på ostabila stater eller från fullskaliga militära angrepp från andra stater. Ingen in-

tern rangordning på viken som ses som ”farligast” görs utan alla hot analyseras. 

Samarbeten? Finns samarbeten, allianser eller avtal med andra stater inom försvarsområdet. 

Gemensamma övningar, försvarsallianser eller andra multilaterala avtal. 

Den fjärde och sista delen i analysen syftar till att jämföra resultaten från alla tre tidsperioder. 

Syftet med den delen är främst för att kunna se likheter och skillnader som kan stå till grund 

för besvarandet av frågeställningen. Det finns inget tydligt ramverk som styr den delen utan 

en systematisk genomgång av resultaten görs och diskuteras.   

 

3.4 Material 

 

Källmaterialet i analysen består av försvarspropositioner. Från respektive tidsperiod har jag 

valt att enbart använda mig av en proposition och då den senast utgivna. Motivering till valet 

är för att möjliggöra användandet av den kvalitativa metoden. Dock kan det ses som att det 

inte är just de propositionerna som faktiskt visar på vad den strategiska inriktningen för den 

exakta tidpunkten var. Då de egentligen visar hur planeringen inför framtiden ser ut. Den poli-

tiska viljan planerar den kommande tidsperioden utifrån de aktuella miljöfaktorerna. Det pro-

blemet omhändertas genom ett konsekvent val av material. Om jag förhåller mig till samtliga 

tidsperioder på samma sätt och använder mig av propositioner från samma tidsspann minskas 

den problematiken.  

 

Jag har valt att undersöka tre skilda år med olika förutsättningar från externa miljöfaktorer. 

Varför jag har valt tre är för att enklare kunna belysa skillnader eller likheter. Hade jag valt 

två kan de mänskliga fallgropar, som togs upp tidigare, gjort sig mer påminda. Med tre peri-

oder skapas en större grund att genomföra de  . 

 

En problematik med regerings propositioner är att den omvärldsbild som de förmedlar inte 

alltid överensstämmer med verkligheten. Med facit i hand kan vissa delar i den verklighet 
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som förmedlas tyckas vara felaktiga. Genom att vara konsekvent under analysen och enbart 

använda den omvärldsbild som propositionerna beskriver så kan jag minimera det problemet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande propositioner har valts för analysen: 

 

- Proposition 1991/92:102. Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt 

anslag för budgetåret 1992/93 

 

- Proposition 2004/05:5. Vårt framtida försvar 

 

- Proposition 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 

 

 

3.5 Sammanfattning metod 

 

Utifrån uppsatsens teoretiska grund och den valda metoden har följande 6 variabler valts. De 

6 variablerna har därefter använts som bas för att skapa ett analysverktyg eller ”glasögon” 

som jag använt när jag analyserat det valda materialet. Den kvalitativa metoden medger att 

det valda materialet kan undersökas noggrant och på djupet. 

 

 

Tabell 1. Uppsatsens analysverktyg 

 
Operationellstrategi a) Vad? Den generella inriktningen för det 

militära försvaret  

b) Var? Fokus nationellt/internationellt40 

Resursstrategi a) Vad? Den ekonomiska situationen, till-

gängliga resurser 

b) Vem? Egna/gemensamma resurser  

Miljö a) Hot? Andra stater/asymmetriskt 

b) Samarbeten? Ensam/militära allianser 

 

 

                                                        
40 Edström & Gyllensporre (2014), sid 7-10 
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4. Analys 

4.1 Sammanfattning av resultatet 
 

Analysen visar att strategierna skiljer sig i stort mellan tidsperioderna och likaså inflytandet 

från de externa påverkande aktörerna. Skillnaden i fokus för det militära försvaret kan liknas 

vid en pendel som börjar på en sida, åker över till motsatt sida, för att sluta på samma sida 

som den började på. Anledningen beskrivs vara förändringar i hotbilden. Från ett minskade 

till ett litet till ett ökande militärt hot. Även resurser och samarbeten skiljer sig, en vital likhet 

i alla tre propositioner är att Sverige inte skapar någon form av militärallians. 

 

I tabellen nedan redogörs kort det sammanfattade resultatet från analysen. 

 
 
År 1992 2004 2015 

Operationell-

strategi 

Fokus nationellt Fokus delat mellan nationellt och 

internationellt 

Fokus nationellt 

Resursstrategi Egna resurser Nationellt: Egna resurser 

Internationellt: Delade resurser 

Fred: Delvis delade 

resurser 

Krig: Egna militära 

resurser 

Miljö Inga samarbeten 

Minskande militärt 

hot 

Enbart internationella samar-

beten. 

Litet militärt hot, ökande hot från 

terrorism 

Ett ökat övnings-

samarbete. 

Ökande militärt hot 

 

Tabell 2. Sammanfattning av analysen 

 

 

 

4.2 År 1992 

4.2.1 Operationellstrategi 

Vad? 

 

Ingen annan försvarar Sverige, och vi försvarar bara Sverige.41 

 

Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att bevara vårt lands frihet och nationella obe-

roende. Vårt säkerhetspolitiska mål är att i alla lägen och i former som vi själva väljer 

trygga en handlingsfrihet för oss att — såsom enskild nation eller i självvald samverkan 

                                                        
41 Regeringen 1992, sid 8 
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med andra länder — kunna utveckla vårt samhälle i politiskt, ekonomiskt, socialt, kultu-

rellt och varje annat avseende.42 

 

 

Tyngdpunkten i hela propositionen är neutralitet och nationellt fokus för försvaret. Huvud-

uppgiften för det militära försvaret tydliggörs i propositionen och beskrivs, likt under kalla 

kriget, att försvara Sverige och enbart Sverige. Den generella säkerhetspolitiska inriktningen 

är fortsatt att agera neutralt i händelse av en konflikt i närområdet.  

 

Var? 

 

Ett centralt delmål är därvid att bidra till fortsatt lugn och stabilitet i Norden och an-

gränsande områden, med yttersta syfte att minska riskerna för att Sverige dras in i krig 

eller konflikter.43 

 

De strategiska realiteterna i det nordeuropeiska och nordatlantiska området innebär 

dock att den hårda kärnan i vår säkerhetspolitik fortfarande är den militära alliansfri-

heten med dess skyldighet att upprätthålla en betryggande försvarsförmåga för att vi ska 

kunna vara neutrala i händelse av ett krig i vårt närområde.44 

 

Den huvudsakliga inriktningen för det militära försvaret i 1992 års försvarsproposition är att 

verka i närområdet och inte internationellt. Det ställer krav på tillgänglighet och beredskap 

inom den egna territoriala gränsen. Det innebär, likt tidigare under 1900-talet, att ett internat-

ionellt fokus för Försvarsmakten fortfarande är lågt och nedprioriteras till förmån för det nat-

ionella. Trots detta nationella fokus riktas ett visst intresse mot närområdet, läs norden, men 

inga planer på något faktiskt agerande återfinns inte och det sker inte heller. 

 

4.2.2 Resursstrategi 

 

Vad? 

 

Regeringen konstaterar att det inför nästa totalförsvarsbeslut kommer att bli aktuellt att 

överväga huruvida den säkerhetspolitiska utvecklingen med ger att ytterligare bespa-

ringar kan ske genom minskningar utöver vad som här föreslås i försvarsmaktens krigs- 

och grundorganisation, eller om tvärtom omvärldsutvecklingen nödvändiggör på nytt 

ökade satsningar.45 

 

                                                        
42 Ibid, sid 8 
43 Regeringen 1992, sid 8 
44 Ibid, sid 8 
45 Ibid, sid 5-6 
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Den årliga militära utgiftsramen höjs med 900 miljoner kr.46 

 

Inom propositionens ramar sker inga nedskärningar utan överlag sker en ökning i försvars-

budgeten och den militära utgiftsramen höjs. Ett antal utbildningsplatser i Sverige läggs ner 

eller samlokaliseras men det innebär inte att det skärs i budgeten utan resurserna omfördelas 

inom försvarssektorn. Det tydliggörs till exempel i att Försvarsmakten som organisation skall 

omordna vissa organisatoriska delar genom att samgruppera eller avveckla logistiska resurser.  

 

 

Vem? 

 

Kravet på en självständig försörjningsförmåga i krig och krigshotande kriser består. 

Däremot kan, som en följd av Sveriges förestående medlemskap i den Europeiska Ge-

menskapen, kraven på försörjningsmässigt oberoende i andra typer av kriser sättas lägre 

än tidigare.47 

 

En tydlig del, förutom att Sverige skall anses vara neutrala, är att Sverige varken planerar el-

ler förväntar sig att militär hjälp utifrån skall komma. Utan det är enbart de egna resurser som 

Sverige planerar att använda. Däremot finns tanken att resursmässig hjälp kan tillföras under 

andra former av kriser. Att kraven för försörjningsmässigt oberoende sätts lägre påverkar di-

rekt resursstratgin positivt i fred men inte alls i händelse av krig. 

 

De resurser som Sverige planerar att använda sig av i händelse av kriget är helt och hållet de 

egna. Att ingen annan försvarar Sverige innebär också en viss form av isolation i krig. Den 

isolationen ställer i sin tur krav att den egna materielförsörjningen. Det medför att den 

svenska försvarsindustrin själv måste täcka upp Försvarsmaktens behov. En fortsatt obero-

ende svensk försvarsindustri uppmuntras därför för att kunna leva upp till isolationens krav 

och det möjliggör att Sverige kan bibehålla sin egen neutralitet i händelse av krig i omvärlden.  

 

  

 

4.2.3  Miljö 

Hot? 

 

Planeringen inom totalförsvaret skall även fortsättningsvis utgå från att ett militärt an-

grepp på Sverige eller andra svåra säkerhetspolitiska påfrestningar skulle utgöra ett led i 

en vidare konflikt mellan stormakter.48 

 

                                                        
46 Ibid, sid 5-6 
47 Regeringen 1992, sid 10 
48 Ibid, sid 9 
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Ett militärt angrepp utgör det allvarligaste hotet mot vår nationella säkerhet och skall 

vara den viktigaste utgångspunkten för totalförsvarets planering.49 

 

Den sovjetiska kontrollen över Central- och Östeuropa har avvecklats. Dess ideologiska 

maktbas, kommunismen, har raserats. Fria stater har uppstått inom den forna Warsza-

wapaktens område. Sovjetunionen har upphört som enhetlig stat, dess militära kapacitet 

att genomföra ett massivt och överraskande militärt angrepp mot Västeuropa likaså.50 

 

Propositionen beskriver en stor förändring inom öststaterna och en positiv säkerhetspolitisk 

utveckling. Det största hotet mot Sveriges säkerhet ses dock fortfarande, likt kalla kriget, som 

ett militärt angrepp. Det är den hotbedömningen som utgör grunden för försvarsplaneringen 

vid 1990-talets början och bedömningen motiverar också att det nationella fokus som försva-

ret skall fortsätta inriktas mot. Å andra sidan påverkas också försvarsplaneringen utav den 

stora politiska utvecklingen som sker i Ryssland under den här tiden. Det görs en bedömning 

att Rysslands militära kapacitet nedgår och således också möjligheten att genomföra massiva 

och överraskade anfall har drastiskt minskat. Trots att den positiva utvecklingen som skett 

inom Ryssland tas med i planeringen förmedlas fortfarande att ett visst hot kvarstår från öst 

finns kvarstår. 

 

Vidare beskrivs hoten mot internationell fred och säkerhet bestå av, förutom ett väpnat mili-

tärt angrepp, framförallt det stora antalet kärnvapen som finns runt om på jorden. Bedöm-

ningen görs inte bara av den anledningen att stormakterna förfogar stora mängder kärnvapen 

utan också främst för att mindre ”stabila” stater också innehar eller försöker skaffa kärnvapen.  

Samarbeten? 

 

Den svenska utrikespolitiken som del av säkerhetspolitiken syftar till att främja en fred-

lig utveckling i vår omvärld, att förhindra konflikter, att undanröja konfliktorsaker samt 

att även i övrigt främja och tillvarata Sveriges säkerhetsintressen. I krig skall den bidra 

till att hävda Sveriges frihet och oberoende.51 

 

Det finns inget utmärkande om samarbeten inom försvarssektorn. I linje med den uttalade ne-

utraliteten, som Sverige haft sedan Karl XIV regerade i början av 1800-talet, redogörs inga 

militära samarbeten och inga övriga bilaterala eller multilaterala samarbeten nämns. Sverige 

vill verka utåt men det beskrivs inga konkreta åtgärder för solidariska handlingar i nämnder. 

Inriktningen är att Sverige agerar själva och därav ett nationellt fokus.  

 

 

 

 

                                                        
49 Ibid, sid 9 
50 Regeringen 1992, sid 8-9 
51 Ibid, sid 32 
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4.3 År 2004 

 

4.3.1 Operationellstrategi 

Vad? 

 

Försvaret är en viktig resurs i en aktiv svensk utrikes- och säkerhetspolitik.52 

 

En betydande och framtränade del i propositionen är ett förändrat geografiskt fokus för För-

svarsmakten. Den tidigare geografiska fokusen var det egna nationella försvaret och föränd-

ringen innebär ett nytt fokus på framförallt internationelltjänst. Med ett nytt områdesfokus 

kommer också nya krav på den militära förmågan och kraven utrycks främst som att kunna 

verka både inom Sveriges gränser mot en reguljär motståndaren men också utanför gränserna 

mot en irreguljär motståndare. Trots att det tidigare kravet på den militära förmågan hade rik-

tats mot att enbart försvara Sverige genomfördes ett flertal internationella insatser bland annat 

i Bosnien, Kongo och på Cypern. Även fast Sverige genomfört internationella insatser tidi-

gare blir andemeningen i propositionen en brytpunkt där pendeln svänger från den tidigare in-

riktningen med invasionsförsvar till den nya inriktningen med fokus på internationell tjänst 

Det skall också tilläggas att på grund utav den nya inriktningen minskar fokus markant på det 

nationella försvaret och allt detta för att ge plats åt det internationella. 

Var?  

 

Sveriges internationella insatser bidrar till att främja internationell fred och säkerhet, 

och stärker därmed vår egen säkerhet.53  

 

Behovet av konfliktförebyggande åtgärder och krishantering kommer sannolikt att 

öka.54 

 

Som nämnt ovan visar propositionen ett tydligt internationellt fokus och Sverige ser de inter-

nationella insatserna som ett viktig utrikespolitiskt verktyg. Det är en brytpunkt då den tidi-

gare inriktningen varit invasionsförsvar. På grund utav den nya inriktningen minskar fokus på 

det nationella försvaret för att ge plats åt det internationella. Uppsatsen viktar inte som nämnt 

huruvida det internationell eller det nationalförsvaret är rätt fokus eller inte. Vikten ligger sna-

rare i huruvida resurser omfördelas eller ökar för att tackla nya och andra krav som beror på 

den geografiska tyngdpunkten. 

 

                                                        
52 Regeringen 2004, sid 12 
53 Ibid, sid 12 
54 Ibid, sid 25 
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Propositionen kommunicerar tydligt att Sverige vill ta sitt ansvar i den internationella krishan-

teringen och planerar att göra det under en överskådlig framtid. Den nya internationella inrikt-

ningen ställer andra krav på soldater och officerare än vad invasionsförsvaret gjorde. I och 

med de ändrade kraven skapas planer på att ändra personalförsörjningssystem för att kunna 

öka kunskapen och färdigheten i den förändrade typen av tjänst.  

 

Sverige bör substantiellt kunna bidra till EU:s förmåga att ställ snabbinsatsresurser till 

förfogande vid krishanteringsinsatser. Särskild uppmärksamhet bör även ges till möjlig-

heten att verka i andra konfliktförebyggande insatser och krishanteringsinsatser globalt, 

inklusive i Afrika, Mellanöstern och Asien.55 

 

Att substantiellt kunna bidra innebär direkta krav om tillgänglighet och förmåga hos Försvars-

makten.  

 

4.3.2 Resursstrategi 

Vad? 

 

I propositionen föreslås att den ekonomiska ramen för utgiftsområde 6 Försvar samt be-

redskap mot sårbarhet minskas stegvis för att vid utgången av 2007 vara tre miljarder 

kronor lägre än 2004.56 

 

En sammanfattning av den ekonomiska situationen för försvaret pekar på en minskning av 

budgeten. Det är dock inte bara Försvarsmakten som organisation som drabbas utan hela det 

s.k. utgiftsområde 6 Försvar skall dela nedskärningarna.  

 

Den huvudsakliga ekonomiska förändringen i propositionen är nedskärningar inom det s.k. 

utgiftsområde 6 Försvar. Det är dock inte direktåtgärd utan skall ske över flera år. Inom det 

s.k. utgiftsområde 6 Försvar ingår förutom Försvarsmakten bland andra också FRA (försva-

rets radioanstalt), FOI (totalförsvarets forskningsinstitut) och FMV (försvarets materielverk). 

Det är dock Försvarsmakten som drabbas hårdast av den ekonomiska nedskärningen inom ut-

giftsområde 6. Det sker dels genom minskade anslag men också med restriktionen att kostna-

derna för personalavvecklingen skall minska.57 

 

 

Vem? 

 

Det är svårt att föreställa sig att Sverige skulle ställa sig neutralt i händelse av ett väpnat 

angrepp mot ett annat EU-land. Det är lika svårt att föreställa sig att övriga EU-länder 

                                                        
55 Regeringen 2004, sid 25 
56 Ibid, sid 1 
57 Ibid, sid 2 
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inte skulle agera på samma sätt. Det måste dock anses som osannolikt att Sverige skulle 

ställas helt ensamt om våra grundläggande säkerhetsintressen hotas.58  

 

Även om det utrycks att det är osannolikt att Sverige skulle behöva agera ensamt så redogörs 

inga konkreta planer på hur resursstratgin kan gynnas av utomstående aktörer. Därför är det 

enbart de egna svenska resurserna som det planeras för. Då nyttjande av militära resurser i in-

ternationell krishantering måste ses i ett större sammanhang där andras resurser och ansträng-

ningar också ingår. Försvarsmaktens bidrag skall därför komplettera, eller kompletteras med 

civil internationell krishantering. 

 

Utnyttjande av militära resurser i internationell krishantering måste ses i ett större sam-

manhang där andra resurser och ansträngningar också ingår. Försvarsmaktens bidrag 

skall därför komplettera, eller kompletteras med civil internationell krishantering.59 

 

Att se Sverige som en aktör som agerar ensamt i den internationella krishanteringen kan bli 

något missvisande i det hör sammanhanget. Det är inte tänkt att Sverige själv skall stå för all 

logistik och alla resurser som behövs för att genomföra fredsframtvingande eller fredsbeva-

rande instanser. De militära resurser som används utomlands ses alltså inte som de tillgäng-

liga att använda utan att andra resurser kan också skall tillföras. Tanken är att resurser delas 

mellan olika länder och organisationer. Dock är tanken att de militära resurserna skall kom-

pletteras med civila resurser och inte militära. Oavsett om de tillförda resurserna direkt påver-

kar det militära eller inte så påverkar resurserna den generella resursstratgin för hela proposit-

ionen.  

 

Den bilaterala övningsverksamheten bör utvecklas för att tillvarata de möjligheter till 

utökad operativ förmåga såväl för det enskilda förbandet som för den förmåga till sam-

verkan som krävs i internationella fredsfrämjande insatser.60 

 

Sverige öppnar för första gången i modern historia för bilaterala övningar och bryter därmed 

definitivt den tidigare uttalade neutraliteten. Detta trots att övningsverksamheten främst sker i 

fredstid syftar till att utveckla Sveriges förmåga att verka i internationella fredsfrämjande in-

satser.  

 

4.3.3  Miljö 

 

Hot? 

 

                                                        
58 Ibid, sid 24 
59 Regeringen 2004, sid 12 
60 Ibid, sid 26 
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Den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde är i fortsatt positiv och dynamisk 

omvandling, som kännetecknas av ökande integration.61 

 

Regeringens säkerhetspolitiska bedömning är att ett militärt väpnat angrepp enskilt mot 

Sverige fortfarande är osannolikt under överskådlig tid (minst en tioårsperiod).62 

 

Regeringen bedömer att den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde är i fortsatt 

positiv och dynamisk omvandling, kännetecknad av ökande integration.63 

 

Hotet om ett direkt militärt angrepp på Sverige anses vara osannolikt men det utesluts inte 

helt att det kan ske i framtiden. Motiveringen till osannolikheten motiveras genom bedöm-

ningen av den fortsatt positiva säkerhetspolitiska utvecklingen i Ryssland. Efter Sovjets fall i 

början av 1990-talet har Ryssland utvecklas i en positiv riktning med svenska mått mätta. Den 

fortsatt positiva säkerhetspolitiska situationen i närområdet bedöms fortsätta inom en över-

skådlig framtid. 

 

De nya transnationella hoten och konflikterna får konsekvenser även för oss. Såväl Sve-

rige som övriga Europa står inför nya hot som är mer diversifierade, mindre synliga och 

mindre förutsebara. Hoten och utmaningarna kommer bl.a. ifrån regionala konflikter, 

stater i upplösning, organiserad brottslighet, spridning av massförstörelsevapen och 

terrorism.64 

 

Terrordåden den 11 september 2001 i USA föranledde en kraftsamling mot terrorism på 

global såväl som på regional och lokal nivå…Fenomenet internationell terrorism behö-

ver analyseras i en säkerhetspolitisk kontext liksom svenskt agerande i kampen mot 

terrorism.65 

 

Samtidigt som hotet om ett direkt militärt angrepp mot Sverige bedöms  som osannolikt så 

ökar det transnationella asymmetriska hotet. Det transnationella asymmetriska hotet kan besk-

rivas enklast som internationella terrorism eller organiserad brottslighet. Den nya hot bedöm-

ningen grundar sig dels i 11 september attackerna i USA men också hur den säkerhetspoli-

tiska situationen ser ut utanför Europa. Konflikter i Afrika och mellanöstern är bidragande 

faktorer till bedömningen och den internationella terrorismen som härstammar från dessa geo-

grafiska platser är anses vara ett ansenligt hot. 

 

Samarbeten? 

 

                                                        
61 Ibid, sid 1 
62 Regeringen 2004, sid 12 
63 Ibid, sid 23 
64 Ibid, sid 14 
65 Ibid, sid 17, 26 
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Den tidigare svenska neutraliteten har utvecklats till att Sverige skall vara militärt alliansfria. 

Ett exempel som belyser det återfinns i den här försvarspropositionen genom flertalet samar-

beten inom försvarsaktionen. Värt att poängtera är att det inte finns avtal gällande bindande 

gemensamt försvar eller militärt bistånd i händelse av krig. De avtal eller solidaritetsförkla-

ringar som gör syftar främst till att bekämpa hot mot den internationella freden i form av till 

exempel internationell terrorism. Det syftar inte till att skapa försvarsallianser. 

 

Sverige är militärt alliansfritt och ingår inte avtal om bindande försvarsgarantier. Det 

finns ingen motsättning mellan den militära alliansfriheten och den starka solidariteten 

mellan EU-länderna.66 

 

Medlemskapet i EU ger oss säkerhet och skapar solidaritet mellan medlemsländerna. 

Den Europisk unionen är vid sidan av FN vårt viktigaste säkerhetspolitiska forum. 

Stärkt EU-förmåga är också stärkt svensk förmåga.67 

 

EU nämns vid ett flertal tillfällen i propositionen som en tänkt samarbetspartner men rege-

ringen poängterar också att EU är en politisk allians och inte en militär. Den säkerhetspoli-

tiska inriktningen visar också tydligt att Sverige skall fortsätta att vara militärt alliansfritt men 

samtidigt också verka för solidaritet inom Europa. Samarbetet med EU beskrivs som viktigt 

för att positivt påverka den internationella freden och säkerheten.  

 

Sveriges relation till Nato bygger på samarbetet inom Euroatlantiska partnerskapsrådet 

(EAPR) och Partnerskap för fred (PFF) och samarbetet mellan EU och Nato.68 

 

USA:s betydelse som aktör i det internationella säkerhetspolitiska systemet består. Som 

den enda stormakten i världen spelar USA en viktig roll i hur konflikter hanteras. 

USA:s syn på multilateralt agerande och internationell samordning har stor betydelse.69 

 

NATO och USA benämns som betydelsefulla aktörer inom säkerhetspolitiken men, i linje 

med den militära alliansfriheten, relationen mellan Sverige och NATO, USA beskrivs ske ge-

nom EU och inte på egenhand. Den relationen ger sig dock senare faktiskt utryck när Sverige 

under NATO-flagg genomför en fredsframtvingande/fredsbevarande i Afghanistan under den 

resterande delen av 2000-talet.  

 

Hot mot freden och vår säkerhet kan bäst avvärjas i gemenskap och samverkan med 

andra länder.70 

 

                                                        
66 Regeringen 2004, sid 23 
67 Ibid, sid 15 
68 Ibid, sid 16 
69 Ibid, sid 17-18  
70 Ibid, sid 23 
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Dagens hot mot internationell fred och Sveriges säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och 

samverkan med andra länder, med militär alliansfrihet som grund. Effektivt multilateralt 

samarbete är därför ett grundelement i svensk säkerhetspolitik.71 

 

Dagens hot och utmaningar möts i många fall bäst genom internationell samverkan. Om 

konfliktförebyggande åtgärder och krishantering skall få genomslag krävs internationell 

samordning och samarbete.72 

 

Flera olika aktörer nämns inom samarbetskategorin och det utrycks på ett flertal ställen att 

Sverige premierar internationella samarbeten. Det sker dels för att direkt trygga Sveriges sä-

kerhet men även indirekt för att motverka internationella konflikter. Även om proposition re-

dogör för flera samarbeten så skall ingen av de nämnda anses vara militära utan att de enbart 

har andra syften, som att verka för internationell fred. Därav kan den svenska Afghanistanin-

satsen motiveras som militärt alliansfri även fast det sker under NATOs flagg.  

 

4.4 År 2015 

 

4.4.1 Operationellstrategi 

Vad? 

 

Ytterst ska försvaret kunna möta ett väpnat angrepp. På så sätt skapar försvaret tillsam-

mans med politiska, diplomatiska och ekonomiska medel en tröskel för den som skulle 

vilja angripa Sverige eller utöva påtryckningar med militära maktmedel.73 

 

I det nya osäkrare säkerhetspolitiska läget är försvarsunderrättelse- och cyberförsvars-

förmåga centralt. Grunden för denna förmåga är att kunna skydda vitala system från an-

grepp. För det krävs att även kunna genomföra aktiva operationer i cybermiljön.74 

 

Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter enskilt och tillsammans med andra myn-

digheter, länder och organisationer.75 

 

Till skillnad från tidigare utrycks det i 2015 års försvarsproposition att Försvarsmakten skall 

lösa sina uppgifter med tillsammans med andra. Det är en ny utmaning som propositionen re-

dogör och det kommer att ställa nya och annorlunda krav på Försvarsmakten då den inrikt-

ningen har inte funnits i den formen tidigare. Ett begrepp som var betydande under 1990-talet 

                                                        
71 Ibid, sid 23 
72 Regeringen 2004, sid 25 
73 Regeringen 2015, sid 1 
74 Ibid, sid 11 
75 Ibid, sid 12 
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var tröskeleffekten och i 2015 års försvarsproposition får den åter större plats och ökande be-

tydelse. Ytterst syftar planeringen av försvaret att uppnå den s.k. tröskeleffekten som innebär 

att göra det föga inbjudande för en eventuell motståndare att angripa Sverige.  

Var? 

 

Den svenska försvarsförmågan syftar ytterst till försvar av det egna territoriet men ska 

också betraktas som en del i en gemenskap för stabilitet och säkerhet i norra Europa.76 

 

Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalför-

svaret består av militärt och civilt försvar. Planeringen för totalförsvaret bör således 

återupptas och genomföras utifrån de planeringsanvisningar som regeringen beslutat… 

Stridskrafterna bör vara anpassade för uppgifter i Sverige och närområdet.77 

 

Försvaret går från ett insatsförsvar till ett försvar som tydligare inriktas mot den nation-

ella försvarsdimensionen.78 

 

Förutom samarbeten så skiljer sig 2015 års försvarsproposition markant från den tidigare. 

Skillnaden är återigen i geografisk tyngdpunkt. Ett tydligt budskap är att den säkerhetspoli-

tiska inriktningen än en gång skiftat fokus från internationelltjänst till nationellt försvar. Det 

innebär början på slutet av det internationella fokus som präglat 2000-talet. Återigen är den 

främsta uppgiften för det militära försvaret försvarande av Sverige mot ett direkt militärt an-

grepp . Återigen skall förmågor och resurser inriktas mot att möta en reguljär motståndare ef-

ter en tid av fokus på en irreguljär.  

 

Krigsförbanden utformas i första hand för att kunna möta ett väpnat angrepp. Krigsför-

band som är utformade för att lösa sådana uppgifter har också en god grund för att lösa 

uppgifter i fredstid t.ex. värnandet av den territoriella integriteten och deltagandet i in-

ternationella krishanterings-operationer.79 

 

Kärnan i propositionen är som nämnt att Sverige skall göra ett återtagande gällande den nat-

ionella förmågan. Det poängteras att en förändring inom fokus skett från internationellt till 

förmån för det nationella. Krigsförbanden skall återigen formges och förändras för att för-

svara Sverige och inte för att genomföra internationell tjänst. Det kommer innebära att resur-

ser bör omfördelas.  

 

                                                        
76 Regeringen 2015, sid 1 
77 Ibid, sid 2 
78 Ibid, sid 9 
79 Ibid, sid 13 
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Sverige har en lång tradition av stöd till FN och är aktiv inom FN:s samtliga områden 

som fred och säkerhet, utvecklingspolitik och mänskliga rättigheter. Sverige har ett stort 

intresse av ett starkt och effektivt FN.80 

 

Trots att fokus skiftas från det internationella till det nationella utrycks det samtidigt en stark 

lust att Sverige vill fortsätta att stödja FN inom samtliga områden, och där ingår självklart 

också militärt hjälp. Det innebär att den internationella scenen inte överges helt och hållet 

utan en viss form av närvaro skall fortgå. I vilken form som stödet skall fortgå framgår inte 

konkret. 

 

 

4.4.2 Resursstrategi 

 

Vad? 

 

Det förändrade geografiska fokus som beskrivs innebär, likt tidigare propositioner, att kraven 

på det militära försvaret än en gång förändras. Det kräver att förändring inom den ekonomiska 

sektorn sker. Inte nödvändigtvis genom ökade försvarsanslag då det också kan ske genom 

omfördelning. Dock tacklar regeringen problemet med nya krav genom att just tillföra ytterli-

gare resurser till Försvarsmakten för att uppnå de nya målen. 

 

I propositionen redovisar regeringen en inriktning för att stärka den svenska försvarsför-

mågan och öka den operativa förmågan i krigsförbanden fr.o.m. 2016 t.o.m. 2020… I 

ljuset av det försämrade säkerhetspolitiska läget och de brister i den operativa förmågan 

som redovisas ser regeringen ett behov av att under försvarsinriktnings-perioden för-

stärka försvarsekonomin med ytterligare 10,2 miljarder kronor utöver tidigare redovi-

sade tillskott.81 

 

Från det internationella fokus som präglat 2000-talet ser regeringen 2015 att en ökning av för-

svarsförmågan på nationellnivå. Åtgärder för att genomföra förändringen är en återkommande 

tyngdpunkt i propositionen nämligen ökade försvarsanslag. För första gången sedan 1990-ta-

let sker en ökning i försvarsbudgeten. De ökade försvarsanslagen motiveras mot att kunna 

kontra det försämrade säkerhetspolitiska läget på det egna territoriet.  

 

Med tanke på utvecklingen i vår omvärld i allmänhet, och i Östersjöområdet i synner-

het, har Gotland en särskilt viktig position. Regeringen föreslår att en ny mekaniserad 

stridsgrupp organiseras på Gotland.82 

 

                                                        
80 Ibid, sid 34 
81 Regeringen 2015, sid 1 
82 Ibid, sid 1 
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Under 2000-talet lades det mesta av den militära verksamheten ned på Gotland och kvar blev 

endast hemvärnsförband. Efter en ny värdering av hur geografiskt viktigt Gotland är vill rege-

ringen öka den militära närvaron på ön. Det realiserats genom fastställa att en mekaniserad 

stridsgrupp skall permanent vara stationerad på ön. Det för att öka tröskeleffekten och minska 

risken för ett direkt militärt angrepp. I och med beslutet att permanent stationera trupp på Got-

land bryter regering därmed den nästan 30åriga trenden av nedläggningar inom försvaret och 

påbörjar ett återtagande av den militära förmågan på Gotland.  

 

Försvarsberedningen föreslog ett antal konkreta förslag för försvaret bl.a. en ny grund-

utbildning för gruppbefäl, soldater och sjömän, förstärkning av luftförsvaret, krav på 

tillgänglighet och beredskap, brigadförmåga, ökad närvaro i Östersjön och på Gotland, 

mer kvalificerade hemvärns-förband, planering för ett nytt civilt försvar, modernt psy-

kologiskt försvar, förstärkt cyberförmåga och precisionsbekämpningsförmåga på långa 

avstånd.83 

 

På grund utav den förändrade hotbilden vill regeringen möta det med en utveckling av hela 

grundutbildningssystemet. Det kan betyda en långsiktig försvarsplanering det nationella för-

svaret fortsatt kommer att prioriteras. 

 

Ett konkret exempel på en åtgärd till följd av ökade försvarsanslag som direkt påverkar re-

sursstrategin positivt är ubåtsjakten. Som ett resultat av en ökad militär närvaro i östersjöom-

rådet och från ubåtsincidenter vill regeringen stärka ubåtsjaktförmågan.84 

 

Vem? 

 

Samarbetet med Finland omfattar även planering och förberedelser för hävdandet av re-

spektive lands territoriella integritet och utövande av rätten till självförsvar enligt artikel 

51 i FN-stadgan.85 

 

Även om samarbetet mellan Sverige och Finland inte omfattar ömsesidiga militära förpliktel-

ser visar propositionen på att planer på ett gemensamt försvar finns. Denna faktor ses inte i 

den här uppsatsen som en direkt gynnsam faktor för resursstrategin då den inte är fastställd 

eller slutligt bekräftad. Dock ser prognosen ut som att samarbetet kan utvecklas till att utgöra 

en påverkande faktor inom resursstratgin i ett senare läge. 

 

Försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige bör utvecklas till att omfatta operativ 

planering och förberedelser för ett gemensamt användande av civila och militära resur-

ser i olika scenarier… Samarbetet med Finland är redan idag omfattande och inkluderar 

ett betydande övningssamarbete… Det vardagliga utbytet mellan svenska och norska 

                                                        
83 Regeringen 2015, sid 8 
84 Ibid, sid 2 
85 Ibid, sid 8 
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förband är omfattande, inte minst i norr. Ett större utbyte är dock eftersträvansvärt, 

bland annat inom övnings- och utbildningsområdet.86 

 

Det visar på en vilja att faktiskt förtydliga samarbetet och gemensamt dela på resurser i ”olika 

scenarier” som kan ses som krig. Dock finns inte det samarbetsavtalet och därför ses inte det 

som en bidragande faktor för resursstrategin. En omfattande övningsverksamhet innebär att 

Sverige tillsammans Finland och Norge kommer att kunna dela på vissa ekonomiska utgifter. 

En viktig del i resursstrategin är övning och upprätthållandet av kompetens.87 Samarbetet med 

Finland skapar därför mer gynnsam resursstrategi.  

 

Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle 

drabba ett annat EU-medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder 

agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige bör därför kunna ge och ta emot ci-

vilt och militärt stöd.88 

 

De resurser som Sverige förväntar sig att nyttja i händelse av krig är inte enbart de egna utan 

även från andra aktörer. Det innefattar inte som tidigare enbart civilt stöd utan i det här fallet 

även militärt. Det innebär att resursstratgin får en positiv ökning av disponibla medel. 

 

4.4.3 Miljö 

Hot? 

 

Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats. Den ryska ledningen har vi-

sat att den är beredd att använda den militära förmågan för att uppnå sina politiska 

mål.89 

 

I Försvarsberedningens försvarspolitiska rapport redogjordes för ett försämrat säker-

hetspolitiskt läge i ljuset av den ryska aggressionen mot Ukraina…Ryssland har i sam-

band med aggressionen mot Ukraina och i andra sammanhang visat förmåga att utan 

förvarning snabbt kunna kraftsamla och genomföra komplexa operationer i sitt omedel-

bara närområde… Den ryska ledningen har visat att den också är beredd att använda 

den militära förmågan för att uppnå sina politiska mål.90 

 

Det ryska agerandet befäster bilden av att statsledningen har som ambition att stärka 

Rysslands maktposition och att Ryssland anser sig ha priviligierade säkerhetsintressen i 

det forna Sovjetunionen.91 

                                                        
86 Ibid, sid 24-25 
87 Se sida 10 
88 Regeringen 2015, sid 21 
89 Ibid, sid 46 
90 Ibid, sid 22 
91 Ibid, sid 28 
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I oktober 2014 kränktes Sveriges territorialvatten av främmande makts undervattens-

verksamhet.92 

 

En återkommande del i propositionen är framförallt att Sverige ser en försämrad säkerhetspo-

litisk situation i Europa och närområdet. Den främsta av anledningarna till försämringen ter 

sig vara den ryska aggressionen mot Ukraina i Krim. I och med den ryska aggressionen menar 

regeringen att Rysslands tröskel för användandet av militär makt har minskat och det är en 

stor bidragande faktor till att den säkerhetspolitiska situationen ses som försämrad. En annan 

bidragande faktor till det försämrade säkerhetspolitiska läget som Regeringen också ser är en 

ökat militär verksamhet i närområdet och framförallt östersjöområdet. Den ökade militära 

verksamheten består dels av territoriella kränkningar i luft och sjö men även genom ökad öv-

ningsverksamhet i närområdet. 

Samarbeten? 

 

Säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra.93 

 

Regeringen anser att Sveriges bi- och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska sam-

arbeten bör fördjupas. Samarbetet med Finland är av särskild betydelse… Vikten av ett 

fördjupat samarbete med Finland ska framhållas.94 

 

Kärnan i propositionen avseende samarbeten finns i begreppet solidaritet samtidigt som Sveri-

ges militära alliansfrihet fortsätter. Däremot sticker samarbetet med Finland ut i mängden av 

samarbeten då det tydligare finns ett militärt samband. Även om det inte är ett bindande för-

svarsavtal kan samarbetet mer och mer anses tangera gränsen till ett militärt samarbete i hän-

delse av krig.  

 

Sverige tar genom medlemskapet i Europeiska unionen (EU) solidariskt ansvar för 

Europas säkerhet och för EU:s möjlighet att verka för fredlig och demokratisk utveckl-

ing i vår omvärld. 

 

Vårt samarbete med Nato ger oss möjlighet att utveckla vår militära förmåga och att bi-

dra till kvalificerade internationella krishanteringsinsatser samt bidrar till att bygga sä-

kerhet tillsammans med andra.95 

 

Hot mot freden och vår säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med andra 

länder. Sverige är inte med i någon militär allians.96 

                                                        
92 Ibid, sid 23 
93 Regeringen 2015, sid 47 
94 Ibid, sid 1 
95 Ibid, sid 8 
96 Ibid, sid 20 
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Den svenska solidaritetsförklaringen, den nordiska solidaritets-deklarationen och det 

nordiska försvarssamarbetet omfattar inga ömsesidiga militära förpliktelser och är där-

för ingen ersättning för de kollektiva åtaganden som finns för medlemmarna i Nato. Det 

nordiska samarbetet är ett komplement till, och inte en ersättning för, de existerande 

samarbetena inom EU och Nato.97 

 

Både Danmarks och Norges säkerhets- och försvarspolitiska inriktning utgår huvudsak-

ligen från medlemskapet i Nato och den bilaterala relationen med USA… Sverige har 

idag ett väl utvecklat samarbete med Danmark och regeringen ser goda möjligheter till 

att detta fördjupas ytterligare. Sverige har sedan tidigare även ett omfattande försvars-

politiskt samarbete med Norge.98 

 

Den svenska solidariteten ger sig utryck i flertalet samarbeten dels med direkt andra nationer 

men också genom olika former av organisationer, som EU och NATO. Trots samarbetet inom 

norden och speciellt Finland vill regeringen inte nedprioritera samarbetet med EU och NATO. 

Samarbetet med Norge och Danmark ses enbart gynna den befintliga resursstrategin med ge-

mensamma övningar under fredstid. Det med hänsyn till att Sverige inte räknar med militär 

hjälp i händelse av krig då inga bindande militära avtal finns mellan nationerna. Dock finns 

ett tydligt fokus på norden i och med den nordiska solidaritets-deklarationen.  

 

Sveriges bilaterala samarbete med USA är av stor betydelse, särskilt mot bakgrund av 

USA:s viktiga roll för säkerheten i Europa, dess militära förmåga och tekniska kun-

nande, samt landets viktiga roll i internationella operationer.99 

 

EU är en politisk allians där medlemsländerna tar ett solidariskt ansvar för Europas sä-

kerhet.100 

 

Det går att urskilja en generell ökning i samarbeten som gynnar resursstrategin men som sam-

tidigt inte går stick i stäv med den militära alliansfriheten. Detta då syfte med allianserna inte 

är direkt att bistå varandra med militär hjälp i händelse av krig utan snarare att öva gemen-

samt och bistå med andra resurser än militära. 

 

Nato är en central aktör för europeisk säkerhet och integration samt för internationell 

krishantering… Sveriges partnerskap med Nato har fördjupats och breddats avsevärt se-

dan samarbetet inleddes 1994 inom ramen för Natos Partnerskap för fred (PFF). Sverige 

har idag ett omfattande och väl utvecklat samarbete med Nato inom partnerskapets 

ram.101 

                                                        
97 Ibid, sid 21 
98 Regeringen 2015, sid 25 
99 Ibid, sid 27-28 
100 Ibid, sid 35 
101 Ibid, sid 36-37 
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Sveriges medlemskap i EU och partnerskap med NATO nämns men det poängteras samtidigt 

att dessa inte bör ses militära allianser utan att Sverige är och förblir militärt alliansfritt. 

NATO nämns specifikt vid ett flertal tillfällen som en samarbetspartner i fred och uppbygg-

nad och inte militärt. 

 

 

4.5 Jämförelse mellan resultaten 
 

2015 skall Sverige försvaras tillsammans med andra, 2004 skall Sverige försvaras utomlands 

och 1992 skall Sverige försvaras enskilt.  

 

Analysen visar på att trots utökade uppgifter för försvaret och en minskad budget kan kohe-

rensen mellan operationell och resursstrategi fortfarande vara finnas och vara tillfredställande 

god. Det beror på främst de rådande miljöfaktorerna. Från det ena fallet till det andra skiljer 

sig synen på den aktuella hotbilden. Den förändrade hotbilden kräver att det sker ändringar i 

operationell och resursstrategin för att skapa eller bibehålla en tillfredställande eller god kohe-

rens.  

 

1992 års försvarsproposition har ett tydlig nationellt fokus och med inriktningen att försvaret 

av Sverige skall ske på egen hand. Det finns inga tydliga riktlinjer om att ett storskaligt inter-

nationellt ansvarstagande skall ske. I 2004 års försvarsproposition vill regeringen sänka för-

svarsanslagen och öka den internationella närvaron. Samtidigt som fokus ändras till den inter-

nationella scenen ses fortfarande försvaret av Sverige som den absolut viktigaste uppgiften. 

Alltså ökar uppgifterna och ansvaret samtidigt som budgeten sänks. Det kan tolkas som för-

sämring i koherensen mellan den operationella strategin och resursstrategin men miljöfak-

torerna har en viktig del i resonemangen. I 2004 års försvarsproposition framhävs att hotet för 

ett nationellt angrepp som betydligt mindre än det gjordes 1992. Asymmetriska hoten från 

terrorism och dylikt har istället ökat från 1992 till 2004. Det innebär att ökade uppgifter inter-

nationellt samtidigt som minskade försvarsanslag inte per automatik påverkar koherensen ne-

gativt. 2015 däremot ändras den säkerhetspolitiska inriktningen igen och fokus hamnar åter på 

det nationella.  

 

En likhet som alla propositioner har är hur Sverige förmedlar sin säkerhetspolitiska stånd-

punkt. Den ståndpunkt som förmedlas rakt igenom är militärt alliansfrihet. I 2015års proposit-

ion redogörs för flera samarbeten med det poängteras samtidigt att det inte finns några mili-

tära avtal som äventyrar den militära alliansfriheten. Mellan 2015 och 1992 finns likheten 

med fokus det nationella försvaret och förmågan att bedriva strid mot en reguljär motståndare 

det är ett fokus som 2004 saknar på grund utav att en annan hotbild bedöms finnas. 

 



Namn: Joakim Eriksson datum: 2016-08-29  
Kurs: OP 13-16 

Sida 34 av 38 
 

En skillnad i resursstrategin mellan 2015 och 1992-2004 är de nya komponenterna som kom-

mer från dels övningssamarbeten med Norge och Finland men också från ökade försvarsan-

slag. Annars liknar grund strategin i mångt den från 1992, med förbehållet att Sverige skall 

kunna ge och ta emot militärt stöd.  

 

2004 är den proposition som skiljer sig mest från de övriga två. Det beror främst på det inter-

nationella fokus som finns. Det kan förklaras genom att den hotbild som 2004års proposition 

förmedlar skiljer sig från de andra. Hotet om ett militärt angrepp mot Sverige ses som osanno-

likt men 1992 och 2015 är ses hotet som större. 

5. Avslutning 
Detta kapitel syftar till att besvara den givna frågeställningen, föra en diskussion kring resul-

tatet, reflektera angående resultatets innebörd för yrkesutövande som utgör avslutningen på 

uppsatsen. 

 

5.1 Svar på frågeställningen 

 

Hur ser koherensen ut mellan den operationella strategin och resursstrategin? 

 

Koherensen mellan operationell och resursstrategi bör anses vara tillräckligt tillfredställande i 

samtliga tre fall. Svaret finns att finna i jämförelsen mellan tidsperioderna. Att det finns en 

tillräckligt tillfredställande koherens beror främst på att strategierna är anpassade till de aktu-

ella miljöfaktorerna. Målen och metoderna skiljer sig från fall till fall men de mål och meto-

der som anges backas upp med medel, antigen egna eller delade med andra, för att möta den 

rådande miljön. Det innebär att trots att operationella och resursstrategin rör sig i två olika 

tidsperspektiv kan en tillfredställande koherens finnas om de aktuella målen viktas mot miljön 

och uppnås genom rätt metod med tillräckliga resurser.  

5.2 Diskussion   

 
Att resultatet visar på en tillräckligt tillfredställande koherens behöver inte innebära något po-

sitivt. Det bör inte ses som att strategierna är fulländande och fungerar fullt effektivt. Det in-

nebär snarare enbart att strategierna fungerar tillsammans men inte till vilken grad de gör det.  

 

Resultatet av analysen visar att koherens mellan operationell och resursstrategi är helt bero-

ende av de påverkande miljöfaktorerna och det är något som jag inte förväntat mig överhu-

vudtaget. Om den rådande säkerhetspolitiska situationen inte besvaras av den aktuella strate-

gin kan ingen koherens råda. Det är därför av största vikt att genomföra dels kortsiktig plane-

ring för att tackla den pågående miljön men också att genomföra en långsiktig planering där 

den framtida miljön också hanteras.  
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Miljöns påverkan på strategierna har avgränsats kraftigt i uppsatsen och med tanke på att re-

sultatet till stort är beroende av miljön så kan det har varit ett felaktigt beslut. Hade jag tagit 

med en större del av de externa påverkansfaktorerna, och kanske till och med de interna, kan 

resultatet ha sett annorlunda ut. Dock är resultatet format utefter den beskrivna avgränsningen 

och utgör inte ett problem i sig men med flera påverkande faktorer kan en rättvisare syn av 

koherens ha vistas.  

 

 

 

 

5.3 Reflektion 

 

Jag valde 1992, 2004 och 2015 som utgångspunkter för att jag hade förutfattande meningarna 

om vad de skulle innehålla. 1992 valdes för att det är precis efter kalla kriget och hotet från 

öst minskas. 2004 valdes för att Sverige var väldigt aktiva internationellt under den tidspe-

rioden. Slutligen valdes 2015 på grund utav att det är den senaste försvarspropositionen som 

publicerats, den valdes också för att ett ökat nationellt fokus finns likt 1992 och jag ville se 

om det fanns likheter mellan dessa. 

 

Uppsatsens empiri består helt och hållet av försvarspropositioner och det är svårt för mig att 

visa att jag förhåller mig kritiskt till det källmaterialet. Jag har endast utgått från det som pro-

positionerna förmedlar och valt att inte granska till vilken grad det stämmer. Det bör inte ses 

som ett problem då det är Sveriges, genom regering, strategier som är intressanta och inte de-

ras verklighetsförankring eller sanningshalt. Det innebär att problematiken kring källkritik 

inte påverkar utkomsten av resultatet. 

 

Att inte konkret definiera koherens är medvetet och beror på begreppet karaktär. Jag har inte 

själv hittat en konkret definition i någon av de teorier som jag använt. Med hänsyn till fråge-

ställningens art passar det något otydliga begreppet bra in. Jag har valt att svara på frågeställ-

ningen genom att jämföra resultaten från analysen och belysa skillnader och likheter. Att 

skapa ett sätt att konkretisera och mäta graden av koherens tror jag inte tjänar sitt syfte.  

 

Under skrivande av uppsatsen har jag ofrivilligt hela tiden haft en ogrundad uppfattning om 

att koherensen automatiskt skulle vara dålig. Min tolkning av analysresultatet visar att det 

fanns en koherens som var tillräckligt tillfredställande. Då min förutfattade mening skilde 

jämfört med analysens utfall kan det innebära att jag omedvetet påverkat resultatet och det är 

ingenting jag kan ändra på efter analysen. Jag ser det dock som viktigt att lyfta i samman-

hanget. 

 

Jag själv vill ifrågasätta uppsatsen möjlighet till replikation. I och med att analysverktyget 

endast använts av mig och ingen annan finns inga belägg på att en annan person skulle 

komma fram till samma resultat. Hade mer tid funnits att tillgå hade jag öka träffsäkerheten i 
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analysverktyget genom att låta en annan forskare använda det. Jag är medveten om detta pro-

blem men jag har försökt att vara konsekvent genom hela analysen. 

 

Den valda empirin skulle kunna analyseras med en kvantitativ metod vilket nu i efterhand 

hade kunnat ge en annan förståelse för problemet. Jag tror att utfallet hade kunnat bli an-

norlunda med en kvantitativ metod. Genom att analysera förekomsten av vissa ord som tex 

solidaritet eller terrorism skulle vissa mönster ha skapats. En djupare diskussion angående ett 

val av en kvantitativ metod finns under 5.5 Förslag på fortsatt forskning. 

 

 

 

5.4 Resultatets betydelse för yrkesutövningen 

 

Resultatet påverkar inte direkt yrkesutövningen för en officer. En viktig aspekt är dock förstå-

elsen av hur koherensen mellan operationell och resursstrategi och vikten av att den är minst 

tillräckligt god för att effektivt utföra den politiska viljan. Det går dock att se att både operat-

ionell och resursstrategi har en direktpåverkan på Försvarsmakten och i det yttersta även en-

skild officer. Det går att se på grund utav att både den operationella strategin och resursstrate-

gin syftar till att påverka motståndaren och det sker genom enkelt soldat eller officer. Att som 

officer vara medveten om hur och varför det säkerhetspolitiska klimatet ser ut som det gör är 

av vikt för yrkesutövandet. Det är viktigt för att skapa en djupare förståelse för mina egna 

uppgifters lösande. Likt en militär situation där varje chef behöver ha förståelse för högre 

chefs beslut kan det här härledas från den politiska viljan ner till enskild officer. Att det finns 

koherens eller inte är kanske inte det viktigaste för yrkesutövande men det är ytterst betydel-

sefullt att ha insikten om att koherensen mellan strategier är viktig i den stora hierarkin eller 

den fullständiga strategin.  

 

 

5.5 Förslag på fortsatt forskning 
 

Med anledning av att resultatet visar att miljöpåverkan spelar en viktig roll i koherens mellan 

strategier är ett förlag på fortsatt forskning inom det området. Det nyligen tagna riksdagsbe-

slutet om ett svenskt värdlandsavtal med NATO ändrar jämvikten i den svenska militära alli-

ansfriheten. Uppsatsen har riktat in sig på koherens mellan operationell och resursstrategi och 

hur det påverkas av externa aktörer. NATO är, som tidigare nämnt, en sådan aktör. Jämfört 

med de resultat som uppsatsen visar, skapas skillnader på grund utav värdlandsavtalet?  

 

Då miljön, genom externa påverkande aktörer, visade sig vara en stor faktor som påverkade 

koherensen mellan strategierna hade intressant fortsatt forskning också varit att lägga på de 

interna påverkansfaktorerna. De interna påverkansfaktorerna avgränsades bort och behandlas 
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inte i den här uppsatsen. Vid en analys av samma källmaterial men med de interna påverkans-

faktorerna som tillägg i analysverktyget skulle resultatet kunna innebära att den koherens som 

den här uppsatsen uppvisar inte alls stämmer utan ses som felaktiga.  

 
Om jag själv har möjlighet att svara på frågeställningen igen förutsättningslöst hade jag istäl-

let valt en kvantitativ innehållsanalys som metod. Det beskrivs i boken Metodpraktikan som 

två komponenter. Där den ena, innehållsanalys, syftar på analys av innehållet i olika typer av 

framställda material, som t.ex. bilder eller texter. Den andra komponenten, kvantitativ, syftar 

på en mängd data som kan kvantifieras med hjälp av siffror.102  

 

Den kvantitativa innehållsanalysen beskrivs också i boken Textens mening och makt som den 

enda tydligt kvantitativa inriktningen inom textanalys. Och att man kan göra en jämförelse av 

förekomsten av vissa element i texter. Som i det här fallet skulle innebära doktrinerna. Det 

som kan göras är att räkna förekomsten av utryck i en stor massa av empiri och studera utfal-

let av dessa.103 

Det jag kan göra med den metoden är att skapa en mall där förekomsten av en viss företeelse i 

propositionerna mäts och analyseras. Som till exempel förekomsten av utryck som tillsam-

mans eller nationellt/internationellt. Jag är dock osäker på om något nytt som inte redan finns 

förklarat skulle komma upp till ytan. 

                                                        
102 Esaiasson et al. (2012), sid 197 
103 Bergström & Boréus (red.). (2005), sid 18 
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