
 

Självständigt arbete i Krigsvetenskap 15hp 

Författare:  Christian Jansson Handledare: Lars Wikman 
Examinator:  Håkan Gunneriusson Examinerande lärare: Magnus Perlestam 

Program/Kurs:  OP 11-14/1OP147 
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Sammanfattning: 
Det kalla krigets slut har medfört förändringar i svensk säkerhetspolitik. Sedan mitten på 
1990-talet har en vidgning av begreppet säkerhet skett i politiken och dagens kris i Ukraina 
gör ämnet högaktuellt. Med hjälp av Köpenhamnsskolans teori och det vidgade 
säkerhetsbegreppet besvarar uppsatsen frågan om hot mot Sverige och vår säkerhet påverkas 
av krig och konflikter.  
 
Uppsatsens bidrag till forskningen kring säkerhetspolitik kommer genom en fallstudie att 
utröna hur svenska politiker använder händelser i vår omvärld för att förändra hotbilden mot 
Sverige och vår säkerhetspolitik. Detta görs genom en studie med kriget i Georgien 2008 
som händelse. En innehållsanalys av offentligt tryck före kriget jämförs med uttalanden 
under kriget och detta jämförs sedan med offentligt tryck som utkommit efter kriget i ett 
försök att hitta förändringar i de hot som aktörerna uttalar. 
 
Slutsatserna innefattar en relativt homogen bild av hot mot Sverige och svensk säkerhet 
vilket även gäller åtgärder mot dessa hot. Efter kriget i Georgien kan det dock ses att hoten 
dragits närmre Sveriges gränser och närområdet får en större betydelse, till skillnad från 
innan då en konflikt i en annan del av världen ansågs mer troligt skulle påverka oss. 
Ytterligare en förändring som sker är det sätt som vissa politiska tendenser i vårt närområde 
behandlas. Mer tonvikt läggs på stater som visar bristande respekt för internationella avtal 
och mänskliga rättigheter. 
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Inledning 

Efter andra världskriget stod Europa delat med NATO på ena sida och Warszawapakten på 

den andra. Sverige som under och efter kriget stod neutralt och alliansfritt såg ett större hot 

från Sovjetunionen än från NATO och valde att fokusera sin hotbild åt Sovjet. Detta blev 

styrande för vad som sågs som hot fram till att Sovjetunionens sönderfall 1989.1 

Sedan det kalla krigets slut har konflikter både blossat upp och svalnat i Europa och det 

säkerhetspolitiska läget har hunnit byta skepnad ett antal gånger. Det som hotat vår säkerhet 

har förändrats med tidens gång och vår säkerhetspolitik likaså. Vad är det som påverkar vår 

säkerhetspolitik idag? Hur förändras hoten mot Sverige? 

Den 16 juni 20092 antog riksdagen den proposition som innebar en säkerhetspolitisk 

inriktning att hoten mot svensk säkerhet var av en komplex och föränderlig karaktär.3 Beslutet 

innebar även en fortsatt omdaning av det svenska försvaret mot den nya breda hotbilden som 

uppkom i och med det kalla kriget slut4 och denna politik ger uppsatsen dess ramar. 

Uppsatsens bidrag till forskningen kring säkerhetspolitik är att redovisa kring vilka hot svensk 

säkerhetspolitik var uppbyggd 2008 och undersöka hur hoten förändras av händelser i vår 

omvärld. Samstämmigheten kring hot studeras mellan offentligt tryck före kriget i Georgien 

2008, i uttalanden av aktörerna i direkt anslutning till kriget och återigen i liknande dokument 

som publicerats efter kriget. Detta i ett försök att utröna om händelser i omvärlden har 

påverkan på de hot som ses mot Sverige av säkerhetspolitiska aktörer. 

Detta bidrag är intressant då händelser i vår omvärld rimligtvis borde få påverkan på svensk 

säkerhetspolitik i takt med att globaliseringen fortsätter. Ämnet är ytterligare intressant då den 

samtida krisen i Ukraina pågår just nu och dess efterverkningar på världspolitiken ännu inte 

går att skönja. Att förstå hur hot uppkommer är ett nyttigt verktyg för krigsvetenskapen 

eftersom i den globaliserade världen kan en soldats agerande i konfliktzonen långt borta få 

säkerhetspolitiska efterverkningar på hemmaplan. 

Arbetet tar avstamp i Köpenhamnsskolans begrepp kring en frågas säkerhetisering och dess 

innebörd på debatten. Teorin ger en analysmodell för hur säkerhetspolitik skapas ur normala 

                                                 
1 http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Svensk-sakerhet/Historik/ (2014-04-24) 
2 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/_GW09133/ (2014-04-14) 
3 Försvarsdepartementet. Regeringens proposition 2008/09:140 – Ett användbart försvar. Stockholm: 
Regeringskansliet, 2009. s. 28. 
4 Försvarsdepartementet. Regeringens proposition 1996/97:4 – Totalförsvar i förnyelse - etapp 2. Stockholm: 
Regeringskansliet, 1996. s. 21. 
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politiska arbetsformer och varför säkerhetspolitik får en högre vikt än andra politiska ämnen. 

Teorin ger oss en modell för att förstå hur hot uppkommer och behandlas av vår 

säkerhetspolitik. 

Problemformulering 

Händelser som påverkar Sverige som land sker inom olika områden dagligen och en del av 

dessa skeenden bör ha en inverkan på svensk säkerhetspolitik och hoten mot Sverige. Våra 

politiker arbetar på den globala, regionala och nationella arenan för att främja Sverige och 

svensk politik, så när säkerhetspolitiska kriser uppstår reagerar de på dessa.  

Är de säkerhetspolitiska reaktionerna av aktörerna syftade till att bekräfta utstakad politisk 

väg och de hot som framställs eller till för att förändra den samma? Uppdateras hoten 

kontinuerligt i politiken eller sker det med längre mellanrum? Dessa frågor ämnar uppsatsen 

söka svar på i offentligt tryck och uttalanden. 

Syfte  

Svensk säkerhetspolitik är ett dagsaktuellt ämne som i och med den senaste tidens händelser i 

Europa blir intressant att undersöka. Därtill kommer att Försvarsmakten är svensk 

säkerhetspolitiks yttersta maktmedel vilket medför att förståelse för den samme är ett viktigt 

inslag i den militära professionen.  

Syftet med uppsatsen är att utreda hur svenska politiker använder händelser i vår omvärld för 

att förändra svensk säkerhetspolitik. Detta görs genom att studera ett antal aktörer inom den 

säkerhetspolitiska arenan före, under och efter kriget i Georgien, där kriget i Georgien 

fungerar som händelse i vår omvärld. Vidare syftar studien till att ge generell viktig insikt om 

hur hot skapas och svensk säkerhetspolitik förändras. 

Att nyttja kriget i Georgien sensommaren 2008 som händelse i fallstudien syftar till att ge ett 

tydligt exempel med stor inverkan på Europa och som skett i närtid. Köpenhamnsskolans teori 

används för att förstå hur politiken såg ut före, sedan påverkades och såg ut efter kriget. 

Fallstudien undersöker således hur offentligt tryck förhåller sig tryck till uttalande och vice 

versa.  
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Frågeställning 

- Hur tolkade och använde svenska politiker kriget i Georgien för att förändra hoten 

mot Sverige och vår säkerhetspolitik? 

Centrala begrepp 

Hot 

Med hot menas den eller det som värderas av en aktör som hot mot dennes intressesfär.5 

Hotbild 

Hotbild i detta arbetes bemärkelse är föreställningen om ett hot6 och då i framställningen detta 

begrepp har i politiken. 

Utmaning 

Utmaning i denna uppsats likställs med begreppet hot. I de analyserade texterna uppträder hot 

och utmaning i liknande situationer och har därför likställts. 

Åtgärd mot ett hot 

De åtgärder som identifierats har setts ur detta perspektiv eftersom de nämnts i närvaron av ett 

identifierat hot eller refererat till ett hot. De är av karaktären både praktiska och i form av 

politisk vilja då detta är en naturlig del av det politiska arbetet. 

Aktör 

Detta är ett vanligt begrepp att studera inom statsvetenskapen och kan röra sig om enskilda 

personer i en roll eller olika organisationer eller institutioner. Aktörer studeras ofta i relation 

till ett problem och hur de förhåller sig till varandra.7 

Speech-Act 

Ett förhållningssätt där en aktör betraktas genom dennes egen syn. Det sätt som till exempel 

ett uppfattat hot utrycks och hanteras är det som studeras.8 Begreppet innefattar i uppsatsen 

även den aktiva handling som en aktör utför. 

 

                                                 
5 Eriksson, Johan. Introduktion: hotbildernas politik. I: Eriksson, Johan (red.). Hotbildernas politik. Stockholm: 
Säkerhetspolitiska rådet, Utrikespolitiska institutet, 2001. s. 1f. 
6 Loc. Cit. 
7 Christiansson, Magnus. Säkerhetspolitisk teori. 1. uppl. Stockholm: Militärhögskolan Karlberg, 2004. s. 18. 
8 Aggestam, Lisbeth, Engelbrekt, Kjell, Wagnsson, Lotta & Winnerstig, Mike. Europeisk säkerhetspolitik. Lund: 
Studentlitteratur, 2000. s. 28. 
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Referensobjekt 

Detta begrepp är i denna uppsats det som är hotat. Referensobjektet kan vara av fysisk 

karaktär som till exempel Sverige som stat men även av en mer diffus sådan som svenska 

grundläggande värden. 

Säkerhet och säkerhetspolitik 

Uppsatsen menar att säkerhet är ett tillstånd där ett hot identifierats och en åtgärd är vidtagen 

och således förblir referensobjektet skyddat. Säkerhetspolitiken blir då den politiska vilja som 

drivs kring hotet och skapar legitimitet för åtgärden. 

Disposition 

Inledningsvis görs en redovisning gällande teoribildning inom säkerhetspolitik och hot. 

Därefter redogörs för empirisk data hämtad från offentligt tryck om hot i svensk 

säkerhetspolitik före augusti 2008. I den senare delen av detta avsnitt presenteras vad svenska 

politiska aktörer faktiskt uttrycker för hot via dagstidningar, bloggar och pressmeddelanden 

när en internationell kris uppstår. Därefter studeras på samma sätt som tidigare offentligt tryck 

som publicerats efter kriget i Georgien. Slutligen sätts detta i ett sammanhang tillsammans 

med teorin i ett försök att förstå hur hot skapas. Vidare presenteras en diskussion kring det 

som står skrivet om hot i offentligt tryck, det som uttrycks om dessa begrepp samt om 

inverkan sker från händelser i vår omvärld. 

Teori 

Konstruktivismen 

Detta arbete tar som tidigare nämnt avstamp i Köpenhamnsskolans teori om säkerhetisering. 

Köpenhamnsskolan har sitt ursprung i konstruktivismen9 som innebär ett synsätt där 

omvärlden och tillvaron består av sociala konstruktioner. Förändring sker enligt 

konstruktivismen genom att människor ändrar sin uppfattning. Synsättet innebär att ett 

problem måste analyserar och studeras med hänsyn till den kontext som problemet uppstod i. 

Detta beror på att kontexten har påverkan på hur innehållet i problemet skapas.10 Förhållandet 

till hot och säkerhetspolitik för konstruktivismen blir således att hot skapas av oss människor, 

mellan oss människor.   

                                                 
9 Engelbrekt, Kjell. 2. Begrepp, teori, analysinstrument. I: Engelbrekt, Kjell & Ångström, Jan (red.). Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen. 1. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2010. s. 23. 
10 Bengtsson, Rikard, Ericson, Magnus, Hall, Martin & Kronsell, Annica. Perspektiv på Världspolitik. Lund: 
Studentlitteratur, 2001. s. 34. 
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Perspektivet att världen inte bara består av materiella ting utan även konstrueras av oss 

människor är konstruktivismens styrka och belyser saker som människors tro, handlingar och 

intressen och dess innebörd för och påverkan på omvärlden.11 

Kritik mot teorin innefattar bland annat att den inte kan urskilja en aktörs verkliga mål med en 

handling och att den således inte går till botten med en mellanmänsklig relation. Annan kritik 

är att teorin när den används för att studera politik naturligt ser staten som den starkaste 

spelaren och kritiker menar att teorin glömmer internationaliseringen av världen.12 

Vidare menar kritiker att konstruktivismen tar för mycket influenser från andra synsätt och 

nyttjar de som för tillfället passar den egna synen. Teorin har även anklagats för att sakna bra 

metoder för analys av individen och språket i de sociala konstruktionerna utan fokuserar på 

relationen.13 

Det vidgade säkerhetsbegreppet 

En ytterligare aspekt i Köpenhamnsskolan är det vidgade säkerhetsbegreppet som är en 

central del i teorin. I detta tankesätt delas säkerhet in i fem sektorer för att bättre kunna 

förklara begreppet säkerhet. De fem sektorerna är den militära, miljön, den ekonomiska, 

sociala och den politiska sektorn.14 

Den militära sektorn innebär oftast frågor rörande staten och dess säkerhet. Den kan även 

handla om det militära försvaret och dess existens men även om det militära försvaret och hot 

mot detta i kontexten internationella insatser. Sektorn som innefattar miljön är väldigt bred, 

frågorna kan avhandla allt från enskilda arter till hela det globala ekosystemet. Inte sällan 

handlar problemen i denna sektor om förhållandet mellan människan och miljöaspekten i 

fråga.  

Den ekonomiska sektorn är den som är svårast att precisera men problem inom denna kan 

vara ett företags överlevnad i marknadsekonomin eller statens användande av ekonomiska 

medel. Problemen blir dock tydligare om de uppstår efter att ha varit ämne i en annan sektor 

                                                 
11 Agius, Christine. 4 Social Constructivism. I: Collins, Alan. Contemporary security studies. 2. ed. Oxford: 
Oxford University Press, 2010. s. 50. 
12 Ibid. s. 64f. 
13 Eriksson, Johan. 5 Konstruktivism. I: Gustavsson, Jakob & Tallberg, Jonas (red.). Internationella relationer. 2. 
uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009. s. 101. 
14 Emmers, Ralf. 9 Securitization. I: Collins, Alan. Contemporary security studies. 2. ed. Oxford: Oxford 
University Press, 2010. s. 137. 
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till exempel ett krig som varit ett hot i den militära sektorn där konsekvenserna efter kriget 

blir till exempel en ekonomisk kris.15 

I den sociala sektorn behandlas problem som rör direkt för mänskligt beteende i form av till 

exempel religion och etnicitet. Sektorn kan till exempel innefatta en grupp flyktingar som har 

rätten att tala sitt eget språk och kunna fortplanta sig vilket innebär att hot mot dessa faktorer 

blir då inom denna sektor. Den sista sektorn är den politiska och innebär problem inom till 

exempel statsbildning, erkännande av en stat eller dess politiska system. Denna sektor 

innefattar även större politiska funktioner som till exempel EU.16 

Köpenhamnsskolan 

Teorin grundar sig i tesen att säkerhet är i grund och botten en fråga om överlevnad och när 

ett problem uppstår kring sagda säkerhet uppstår ett hot mot överlevnaden. Begreppet 

säkerhetiserad är centralt i teorin och innebär den rörelse inom politiken som en fråga eller ett 

problem gör, vilket kan ske inom eller mellan ramarna för sektorerna.17 Det innefattar alltså 

en aktiv handling där en fråga blir säkerhetiserad av en aktör och kan då uppfattas som ett 

hot.18 

Viktigt för teorin är begreppen referensobjekt och säkerhetiserande aktör. Referensobjekt är 

ett objekt som har ett hot mot sin existens. Ett objekt kan ha hot mot sig inom flera sektorer på 

samma gång och sektorerna används som ovan nämnt för att dela in hot. Den säkerhetiserande 

aktören är den person eller organisation som ser ett hot mot objektet och genom att föra sin 

vilja ser till att fler uppfattar det som ett hot. Frågan har då blivit säkerhetiserad och flyttas in i 

säkerhetspolitiken enligt teorin.19 

Detta vidare tänk kring säkerhet uppmärksammades efter kalla krigets slut då vetenskapen 

behövde en vidgad syn på säkerhet när hoten inte längre endast var stormakter i 

konventionellt krig mot varandra. Det gick inte längre att endast studera säkerhetspolitik 

enbart ur en militär kontext.20 

                                                 
15 Buzan, Barry, Wæver, Ole & Wilde, Jaap. Security: a new framework for analysis. Boulder, Colorado: Lynne 
Rienner, 1998. s. 22f. 
16 Ibid. s. 22f. 
17 Ibid. s. 23. 
18 Eriksson, Johan. Introduktion: hotbildernas politik. I: Eriksson, Johan (red.). Hotbildernas politik. Stockholm: 
Säkerhetspolitiska rådet, Utrikespolitiska institutet, 2001. s. 2. 
19 Emmers, Ralf. 9 Securitization. I: Collins, Alan. Contemporary security studies. 2. ed. Oxford: Oxford 
University Press, 2010. s. 137. 
20 Christiansson, Magnus. Säkerhetspolitisk teori. 1. uppl. Stockholm: Militärhögskolan Karlberg, 2004. s. 72. 
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I Köpenhamnsskolans teori finns även en modell för hur en fråga kan bli säkerhetiserad. 

Modellen fungerar så att en fråga som en aktör ser som ett hot mot referensobjektets existens 

lyfts från det allmänna stadiet, där till exempel staten inte handhar ämnet och den allmänna 

debatten inte behandlar det, till det politiserade stadiet. I det politiserade stadiet hanteras 

problemet inom normala politiska ramar och allmänheten diskuterar ämnet. Frågan kan då 

även bli en del av samhällsapparaten och får till exempel statlig finansiering eller styrning.21 

Om aktören inte anser det politiserade stadiet tillräckligt för frågan måste denne arbeta för att 

flytta den till det säkerhetiserade stadiet, vilket görs genom begreppet speech-act. Speech-act 

innebär att aktören börjar framställa frågan i termer som gör att fler upplever det som ett hot 

mot existensen för referensobjektet. Aktören får då mandat att om nödvändigt med 

extraordinära metoder möta hotet. Aktören har nu lyckats säkerhetisera frågan. Det ska även 

betonas att denna process kan ske i omvänd ordning och således så avsäkerhetiseras då 

frågan.22 

En fråga kan säkerhetiseras av olika aktörer, dock är det troligt att staten och andra delar av 

det översta skiktet i politiken har större möjlighet att använda de extraordinära metoderna som 

kan krävas för att värja ett existentiellt hot och då ha större kraft att säkerhetisera en fråga. 

Det är dock intressant att bejaka att i demokratier har befolkningen rätt att förkasta den 

speech-act som en aktör utför. I stater som inte har en ren demokratisk statsapparat är det 

troligt att allmänheten fortfarande har något att säga till om när det gäller att säkerhetisera en 

fråga, men då en betydligt mindre skara av det översta samhällsskiktet.23 

Andra betingelser för att lyckas säkerhetisera en fråga innefattar till exempel en förståelse för 

det aktuella språket och kulturen, eftersom teorin som nämnt kommer ur konstruktivismen där 

mellanmänskliga relationer skapar tillvaron och således de existentiella hoten. Det handlar 

alltså om att aktören måste kunna övertyga de som måste påverkas.24 

Vidare talar teorin om det faktum att aktören får rätt av allmänheten att vidta de extraordinära 

metoderna inom ramen för det existentiella hotet. Det är självklart så att metodernas 

genomförande skiljer sig beroende på vilken sektor hotet finns inom. Här finns dock en 

svaghet med Köpenhamnsskolans teori, då den menar att de extraordinära metoderna givetvis 

                                                 
21 Emmers, Ralf. 9 Securitization. I: Collins, Alan. Contemporary security studies. 2. ed. Oxford: Oxford 
University Press, 2010. s. 138f. 
22 Ibid. s. 139. 
23 Ibid. s. 140. 
24 Loc. Cit. 
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kan företas av en stat. Men vilka metoder får en organisation utanför statsapparaten använda 

för att möta ett existentiellt hot efter att den lyckats säkerhetisera en fråga? Teorin blir lite 

motsägelsefull när den menar att säkerhetiseringen är fulländad när en aktör lyckas få frågan 

att bli säkerhetspolitik men också att allmänheten godkänner användandet av extraordinära 

metoder för att avvärja hotet. Men om hotet inte kan avvärjas av aktören, hur ska hotet då 

sluta vara ett hot? 25 

Ytterligare en svaghet med teorin är att gränserna mellan politiken och säkerhetspolitiken är 

något diffus. Det finns en svårighet i att urskilja skillnaden mellan att en fråga blir politiserad 

och säkerhetiserad. Till exempel blir detta svårt att urskilja om en politisk aktör använder 

termer som hör hemma i säkerhetiseringprocessen för att vinna röster i den politiska sfären. 

En annan svaghet som teorin uppvisar är var akademin hör hemma; är det så att forskare 

endast är åskådare eller ska de räknas som en aktör?26 

Teorin tar även upp säkerhetiseringens baksida som innebär missbruk gällande en frågas 

säkerhetisering. Staten (eller andra aktörer) kan med allmänhetens godkännande säkerhetisera 

en fråga och hävda att ett skydd som till exempel inskränker befolkningens rättigheter måste 

finnas. Detta kan tänkas bli värre i stater som vilar på svag demokratisk grund. Teorin menar 

då att det blir i detta fall viktigt att nyttja möjligheten att avsäkerhetisera en fråga och sköta 

den på den vanlig politiska nivån istället.27 

En svensk vidgning av säkerhetsbegreppet 

Det tydligaste hotet mot Sverige har länge varit militär invasion, men som nämnt tidigare 

skiftade synen på vad hoten var i mitten på 1990-talet. Hoten inkluderade då utöver militära 

hot även etniska konflikter, olyckor och miljökatastrofer, organiserad brottslighet och hot mot 

vår IT-infrastruktur. Synen på dessa hot var dock inte jämlik, utan det militära hotet ansågs 

allvarligast och de övriga fick annan prioritet utifrån den föreställningen.28 

                                                 
25 Emmers, Ralf. 9 Securitization. I: Collins, Alan. Contemporary security studies. 2. ed. Oxford: Oxford 
University Press, 2010. s. 141f. 
26 Ibid. s. 143f. 
27 Ibid. s. 142. 
28 Eriksson, Johan. Introduktion: hotbildernas politik. I: Eriksson, Johan (red.). Hotbildernas politik. Stockholm: 
Säkerhetspolitiska rådet, Utrikespolitiska institutet, 2001. s. 4. 
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Efter nästa försvarsberedningsarbete ändrades prioriteringarna, hoten var till stor del samma 

men miljöhoten plockades bort då de ansågs för långsiktiga och hoten mot IT-infrastrukturen 

höjdes upp.29 

Aktörer i svensk säkerhetspolitik 

Inom den svenska säkerhetspolitiska sfären finns en relativt liten grupp aktörer som har 

påverkan på agendan som presenteras. De departement som hanterar försvars- och 

utrikesfrågor och deras respektive beredningar och utskott ingår i denna grupp. Även ett antal 

myndigheter inom samma område har en plats, till exempel Försvarsmakten och 

Försvarshögskolan. Yttre påverkan på dessa myndigheter och politiska instanser sker från 

diverse intresseorganisationer som till exempel Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Värt att 

notera är att en fråga som inte får gehör bland dessa aktörer inte heller drivs vidare. Ett 

exempel på detta är Miljöpartiets misslyckande under sent 90-tal att få in miljöhot som en del 

av den dåvarande svenska säkerhetspolitiken då de saknade en säkerhetspolitisk aktör som 

stod bakom det.30 

Den svenska säkerhetiseringsprocessen 

Framställningen av hoten sker givetvis beroende på det intresseområde som aktören har. Det 

handlar precis som i normala politiska processer om att övertyga andra om sin egen sak. En 

viktig aktör att övertyga är de högsta politiska instanserna och då specifikt utskotten, 

försvarsberedningen och regeringen. De aktörer som står utanför dessa grupper försöker sedan 

med till exempel konferenser och scenarieövningar påverka politikerna. Även tjänstemän på 

de olika departementen har en stor del i säkerhetiseringsprocessen då de författar bland annat 

betänkanden för politiker att ta ställning till.31 

Hur hoten framställs kan te sig på olika sätt. Det förekommer att aktörer har hot som de 

favoriserar framför andra eller att hot som överensstämmer med aktörens arbetsområde 

eftersöks och används. I den politiska debatten figurerar även kompromisser gällande 

säkerhetspolitiken och hoten, då de politiska krafterna kan jämka sina hot för att skapa 

bredare överenskommelser.32 

                                                 
29 Eriksson, Johan. Introduktion: hotbildernas politik. I: Eriksson, Johan (red.). Hotbildernas politik. Stockholm: 
Säkerhetspolitiska rådet, Utrikespolitiska institutet, 2001. s. 5. 
30 Ibid. s. 6f. 
31 Ibid. s. 9. 
32 Ibid. s. 10. 
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Det krävs att vissa kriterier uppfylls för att en aktör ska lyckas med att föra in ett hot på den 

säkerhetspolitiska arenan. Dessa kriterier handlar om att det måste finnas en aktör som är 

drivande i frågan och gärna att en händelse som har påverkan på politiken precis har inträffat. 

Den senare gör att allmänhetens öron är spetsade och de lyssnar på de forskningsresultat och 

rapporter som även måste finnas.33 

Exempel på lyckad implementering med hänvisning till ovanstående stycke är 

millenniumbuggen som inträdde på dagordningen under tidigt 90-tal och arbetades med ända 

fram till millenniumskiftet. Ett annat exempel när aktörer inte lyckats föra fram ett hot är 

attackerna på World Trade Center i New York 2001. De som utredde dessa terroristers 

förehavanden innan 11 september 2001 varnade men fick inte tillräckligt gehör. Dessa två 

exempel visar en intressant skillnad i hur olika hot framställs och vilka som får genomslag.34  

Sammanställning 

Konstruktivismen menar att mellanmänskliga relationer skapar tillvaron. Hot skapas av 

människor och mellan människor. Teorin tar hänsyn till människors handlingar och dess 

innebörd men urskiljer inte aktörens verkliga mål med handlingen och ser staten som den 

naturligt starka aktören. 

Det vidgade säkerhetsbegreppet innefattar fem sektorer för att dela in begreppet säkerhet. 

Sektorerna är den militära, miljön, den ekonomiska, sociala och den politiska. Dessa nyttjas 

för att förenkla analysen av det vida begreppet säkerhet. 

Köpenhamnsskolan menar att säkerhet handlar om överlevnad och hot innebär då hot mot 

säkerheten. Frågor säkerhetiseras genom en aktiv handling där referensobjektet är det som är 

hotat. Aktören är den som säkerhetiserar en fråga genom Speech-act som är den handling som 

säkerhetiserar frågan. Baksidan i teorin innefattar bland annat nyttjandet av extraordinära 

metoder som en säkerhetiserad fråga kan medföra för att inskränka befolkningens rättigheter. 

Teorin har en svaghet gällande icke-statliga aktörers extraordinära metoder för att möta hot 

samt den diffusa gränsen mellan politik och säkerhetspolitik.  

Den svenska säkerhetsagendan fick sin vidgning under mitten av 1990-talet och har en relativt 

liten grupp aktörer med påverkan på säkerhetspolitiken. Processen i Sverige handlar om en 

                                                 
33 Eriksson, Johan. Introduktion: hotbildernas politik. I: Eriksson, Johan (red.). Hotbildernas politik. Stockholm: 
Säkerhetspolitiska rådet, Utrikespolitiska institutet, 2001. s 10. 
34 Eriksson, Johan. Kampen om hotbilden: rutin och drama i svensk säkerhetspolitik. Stockholm: Santérus, 2004. 
s. 11ff. 
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politisk process där de högsta instanserna ska påverkas att fatta beslut om frågors 

säkerhetisering. 

Som tidigare nämnt ämnas materialet analyseras och konkretiseras med denna teori som 

grund. Teorin ses som ett hjälpmedel för att förstå hur säkerhetspolitiken skapas och hur hot 

uppkommer och behandlas. 

Metod 

Forskningsstrategi 

Den valda strategin för denna uppsats är en jämförande fallstudie. Det råder en diskussion 

kring om fallstudie är en ansats, metod eller en strategi. Denna uppsats följer 

”Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna” där 

Denscombe sorterar in fallstudien under begreppet strategi.35 Den jämförande delen i 

fallstudien kommer av att begreppet hot studeras före och efter en händelse och får således två 

delar att jämföra. 

En fallstudie innebär att uppsatsen studerar endast ett mindre antal av förekomster av 

problematiken. Anledningen till det smala fokusområdet är för att skapa djup i 

undersökningen och för att analysen ska belysa de subtila signalerna i empirin. Fallstudien 

ämnar förklara varför en relation eller social process finns och anledningen till att den ser ut 

som den gör.36 Att fråga varför passar väl in på problemet som studeras då detta ger en 

djupare analys av hot i svensk säkerhetspolitik än att ställa frågor som kan besvaras med ett 

enkelt ja eller nej. 

Fallet som studeras väljs givetvis med hänseende till dess relevans för problematiken som 

studeras. Vidare tas hänsyn till om fallet är typiskt för problemet, det vill säga om det är ett 

skeende som kan liknas med andra som i sin tur ger ökad generaliserbarhet. Det går även i 

valet av fall att välja ett fall som inte är typiskt för problematiken, ett avvikande fall. Detta fall 

har fördelen att skillnader mellan olika aspekter blir tydligare.37 

Kriget i Georgien som är fallstudiens händelse är valt med hänseende till ovan nämnda 

gällande avvikande fall. Arbetet fokuserar på skeenden under händelsen och för att tydligare 

                                                 
35 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. 
uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009. s. 3. 
36 Ibid. s. 59ff. 
37 Ibid. s. 64f. 
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se dessa skeenden fokuserar studien på några få aktörers uttalanden under en begränsad tid. 

Studien fokuserar även på en avgränsad tidsperiod och då passar fallstudie bra som strategi. 

Generaliserbarhet i fallstudier kommer av flera faktorer. En faktor är om fallet är 

representativt och inom forskningen sägs att även om fallet endast är ett av många så torde det 

stämma på liknande fall av samma art och storlek. Vidare resoneras det att ju mer fallet liknar 

andra företeelser desto mer generaliserbart blir resultatet i det stora sammanhanget.38 

Det blir således viktigt i en fallstudie att identifiera de kännetecken som är av vikt för att dels 

ge det typiska eller avvikande för problemet, men också ge förutsättningar för att kunna 

generalisera utifrån resultaten. Det blir även viktigt att redogöra för tecknen i fallet som visar 

på att det blir jämförbart med andra.39 

Generaliserbarheten i denna studie skapas av att skeenden studeras utifrån perspektivet att en 

stor händelse som ger avspegling i en liten situation kan jämföras med andra händelser av 

liknande art och tidsperiod. Fallet ses som representativt då det är en enskild och specifik 

händelse under en kort tidsperiod. Kännetecknen i detta fall blir att under den korta 

tidsaspekten hann mycket hända i konflikten. 

Undersökningen i uppsatsen använder jämförande fallstudie som strategi också för att den 

tillåter användandet av flera olika källor samt att strategins syfte är djup i en speciell situation 

i den naturliga miljön.40 Studien blir jämförande då en del av säkerhetspolitiken jämförs med 

en annan, säkerhetspolitiska aktörers officiella tryck med deras uttalanden. 

Analysdimension 

Vid analys av politik finns olika dimensioner inom vilket detta kan ske. Dessa innefattar 

verksamhetsnivå med vilket menas internationell, nationell och subnationell.41 Dimensionerna 

kompletteras med en förklaringsnivå där studien väljer en eller flera tyngdpunkter bland 

dimensionerna. Vidare kan studien riktas mot en eller flera stadier inom politikens 

beslutsfattande. Stadierna innefattar initiering, beredning, beslutfattande, implementering och 

utvärdering. Dessa delas ofta upp i före- och efterprocesser vilket kan exemplifieras med 

                                                 
38 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. 
uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009. s. 68f. 
39 Ibid. s. 69. 
40 Ibid. s. 61f. 
41 Lundquist, Lennart. Det vetenskapliga studiet av politik. Lund: Studentlitteratur, 1993. s. 35. 
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studie av hur väljarna påverkar politikerna och sedan hur lagförslaget påverkar 

medborgarna.42 

I denna studie ligger fokus på nationell nivå och politiska aktörers roll i säkerhetspolitiken 

definieras genom ämbete. Ytterligare aktörer utöver politiker definieras även de genom deras 

inverkan på säkerhetspolitiken direkt. Tyngdpunkten ligger på aktörerna och den påverkan 

dessa har på svensk säkerhetspolitik. Studien granskar ur ett efterperspektiv och då i 

hänseenden hur ett skeende har påverkat offentligt tryck efter händelsen. 

Den data som samlats in analyseras genom kvalitativ innehållsanalys. Denna metod är en 

förhållandevis enkel process som skapats för att analysera innehållet i en text för att senare se 

samband och eventuellt dolda sammanhang i en text. Metoden ökar även att 

intersubjektiviteten i studien.43 

Analysverktyg 

Med Köpenhamnsskolans begreppsförklaring som grund har genom innehållsanalys av 

offentligt tryck om säkerhetspolitik ett antal begrepp gällande hot identifierats. Dessa har 

sedan använts för att analysera aktörers uttalanden som gjorts. Analysen av uttalanden är 

gjord efter premissen att uttalanden av individuell karaktär representerar regeringens linje 

med hänsyn tagen till ämbetet. Samma begrepp är sedan applicerade på offentligt tryck 

publicerade efter kriget. 

Det urvalskriteriet som nyttjats för att få fram data är subjektivt urval. Vid användning av ett 

subjektivt urval handplockas detta för att det är sannolikt att dessa ger mest värdefull data. 

Urvalskriteriet är även valt då möjligheten finns att resultatet blir mer lärorikt då fokuset blir 

direkt på forskningsfrågan.44 

Storleken på urvalet anses representativt då hänsyn är tagen till de begränsade faktorerna och 

att analysen har en mindre karaktär. Den data som insamlats undersöks även kvalitativt vilket 

möjliggör mindre storlek på urvalet.45 

                                                 
42 Lundquist, Lennart. Det vetenskapliga studiet av politik. Lund: Studentlitteratur, 1993. s. 35f. 
43 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. 
uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009. s. 307f. 
44 Ibid. s. 37f. 
45 Ibid. s. 51f. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete Christian Jansson 
OP 11-14 1OP147 2014-06-25  

16 
 

Operationalisering 

Den empiri som samlats in analyseras som tidigare nämnt enligt metoden kvalitativ 

innehållsanalys och operationaliseras för analys enligt följande mönster. 

Huvudpremissen för analysen genomförs enligt nedanstående modell: 

INNEHÅLLSANALYS 
…avslöjar …genom att mäta 

1. Vad texten framställer som relevant Vad den innehåller (t.ex. speciella ord, idéer) 
2. De prioriteringar som skildras i texten Hur ofta de förekommer; i vilken ordning de 

förekommer 
3. De värderingar som framförs i texten Positiva och negativa åsikter om saker 
4. Hur idéer hänger samman Närhet mellan idéerna i texten, logiska 

associationer 
Figur ur Denscombe, 2009 46 

Ett lämpligt urval inhämtas och texterna bryts ner i mindre enheter.47 I fallet tidningsartiklar 

tas citat från relevanta aktörer fram och i andra texter bryts meningar ut i förhållande till de 

identifierade hotbegreppen. Texterna ställs mot tre frågor som även används för att 

kategorisera utdragen för bättre intersubjektivitet. De meningar som tas fram markeras och 

sorteras in i relevanta kategorier med koppling till hoten som sedan analyseras. Detta görs i 

syfte att ta fram textens budskap och mening.48 

Frågorna som ställs för att analysera och kategorisera texterna är: 

- Vad är det som är hotat? 

- Vad lyfts fram som ett hot? 

- Vilka åtgärder går att utröna mot hoten? 

Dessa frågor har arbetats fram på grund av dess relevans till Köpenhamnsskolan och dess 

begreppsvärld. Frågan ”Vad är det som är hotat?” syftar till Köpenhamnsskolans 

referensobjekt alltså det fysiska eller värdebaserade objekt som är hotat. Med ”Vad lyfts fram 

som ett hot?” menas de faktiska hot och de frågor som lyfts fram som hot mot 

referensobjektet. Enligt Köpenhamnsskolan ses som nämnt ett hot som något som 

referensobjektet måste existentiellt skyddas från vilket ger den sista frågan. Denna fråga, 

”Vilka åtgärder går att utröna mot hoten?”, handlar om att se vilka aktiva handlingar som 

                                                 
46 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. 
uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009. s. 308. 
47 Ibid. s. 307. 
48 Ibid. s. 307f. 
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vidtas för att säkerhetisera en fråga som av en aktör ses som ett hot mot referensobjektets 

existens. 49 

Material 

De texter som analyserats i perspektivet före kriget är försvarsberedningens rapporter 

”Departementsserien 2007:46 – Säkerhet i samverkan” och ”Departementsserien 2008:48 – 

Försvar i användning”. Dessa har valts eftersom försvarsberedningen som aktör och dess 

rapporter är partiöverskridande överenskommelser, med vissa avvikande åsikter. Många 

politiker sluter upp kring dem och detta ger en djupare relevans för studien då 

säkerhetspolitiken kan ses ur perspektivet att det följer omvärlden mer än partipolitiken. Det 

torde även vara så att regeringen följer den politik som föreskrivs i försvarsberedningens 

rapporter vilket ytterligare ökar dess relevans för fallstudien. 

Under kriget är aktörerna som studerats statsministern, utrikesministern och 

försvarsministern. Dessa har analyserats då ämbetena som individerna besitter är av vikt för 

säkerhetspolitiken. Uttalandena som aktörerna har gjort är hämtade från regeringens hemsida, 

utrikesministerns blogg samt dagtidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

I perspektivet efter kriget har ”Proposition 2008:09/140 – Ett användbart försvar” valts då 

den är baserad på försvarsberedningens rapporter samt att denna ger inriktningen till 

försvarsbeslutet som senare togs. Den sammantagna bilden av de aktörer som analyseras är att 

de bör förhålla sig till varandra på ett för studien gynnsamt sätt, den politiska väg de följer bör 

vara utstakad i samma riktning. 

                                                 
49 Buzan, Barry, Wæver, Ole & Wilde, Jaap. Security: a new framework for analysis. Boulder, Colorado: Lynne 
Rienner, 1998. s. 21ff. 
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Illustration utvisande uppsatsens upplägg och material 

Avgränsningar 

Avgränsningar är gjorda till att behandla begreppet hot, enligt Köpenhamnsskolans teori, i 

svensk säkerhetspolitik och endast sittande regering år 2008 undersöks på grund av att den 

styrning Försvarsmakten får kommer från regering och departement. De dokument som 

studeras avgränsas till de som rör försvarsbeslutet 2009 då det är det senast tagna 

försvarsbeslutet och det var den omvärldsanalysen som var gällande under den studerade 

tidsperioden.  

I det offentliga tryck som studeras är även avgränsning gjord till att endast behandla hot i 

allmän karaktär istället för att förknippa dessa till en specifik region eller stat då detta setts 

som en allt för tidsödande analys i förhållande till uppsatsens frågeställning. Det är heller inte 

uppsatsens mening att undersöka ämnen av direkt global eller regionalpolitisk karaktär, ej 

heller att debattera kring andra specifika länders relation till Sverige.  

De aktörer som studeras i de uttalanden som undersöks är avgränsade till två svenska 

dagstidningar, bloggar och pressmeddelanden via regeringens officiella kanaler då detta ger 

tillräckliga data att analysera med hänsyn till givna tidsramar. Ytterligare avgränsningar är 

gjorda till att studera dåvarande statsminister, försvarsminister och utrikesministers som 

aktörer i frågan. I fallet då uttalanden och pressmeddelanden är gjorda via regeringskansliet 

och är gällande säkerhetspolitik ses dessa som uttalanden gjorda av ovan nämnda.  
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Uttalanden av aktörer i media är avgränsad till rikstäckande dagstidningar och då Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter. Artiklarna som studeras finns publicerade på databasen 

Retriever. Sökordet som använts är ”Georgien” i syfte att få ett så brett resultat som möjligt. 

Tidsmässig avgränsning kring uttalanden och artiklar är gjord från 2008-08-07 till 2008-08-12 

på grund av Georgienkriget till stor del utspelade sig mellan dessa datum50 och detta ger även 

en tydlig avgränsning vid artikelsökningen. 

Käll- och metodkritik 

De avgränsningar som är gjorda är tagna med hänsyn till tidsfaktorn i studien samt mängden 

empiri som ska studeras. Att avgränsningarna ska ge en allt för snäv bild av sammanhang och 

färga resultatet ses inte som troligt. Avgränsningarna ger snarare djup i studien då endast ett 

begrepp studeras. 

Nackdelar med vald metod innefattar att den är relativt känslig när det kommer till 

generaliserbarheten av resultaten samt att den har en tendens att påverkas av forskaren själv 

då det ofta handlar om bedömningar och tolkningar av kvalitativa data i analysen. Ytterligare 

en aspekt som talar till metodens nackdel är dess behov av definitiva avgränsningar, dessa är 

viktiga för att inte studien ska bli för allmängiltig och diffus.51  

Ytterligare en svaghet som uppvisas av den valda metoden är att endast en liten del av den 

totala företeelsen studeras vilket ger att urvalet är valt av forskaren och dennes föreställningar. 

Urvalet blir även valt utifrån deras speciella särdrag vilket påverkar resultatet. Det blir viktigt 

att i och med detta definiera vad som gör att urvalet kvalificerar sig till att studeras.52 

Ett försök att minska påverkan från forskaren görs då analysverktygen bestäms innan empirin 

samlas in och innan arbetet hunnit färgas av dess innehåll. Fallstudiens behov av 

avgränsningar möts av tydliga tids- och aktörsmässiga sådana. Det valda urvalet motiveras 

genom den begränsade tidsperiod och den begränsade mängd aktörer som studeras ger en 

tydligare bild av skeenden i förhållande till händelsen. 

Innehållsanalys uppvisar svagheter i att det är svårt att visa på en texts underliggande 

innebörd. Metoden visar inte tydligt på det som inte sägs utan fokuserar på förekomsten av 

                                                 
50 Larsson, Robert (red.). Det kaukasiska lackmustestet: konsekvenser och lärdomar av det rysk-georgiska kriget 
i augusti 2008. Stockholm: Försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 2008. s. 13. 
51 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. 
uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009. s. 72. 
52 Ibid. s. 63f. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete Christian Jansson 
OP 11-14 1OP147 2014-06-25  

20 
 

ord. Detta gör att metoden passar på enklare typer av studier där innebörden är av mindre 

vikt.53 Hänsyn till detta faktum är taget vid valet av innehållsanalys då resultatet i detta arbete 

inte avser redovisa underliggande orsaker till ett agerande. 

Analysverktyget uppvisar en svaghet i dess subjektivitet gällande användandet av de 

identifierade begreppen i texterna. I den innehållsanalys som skett kan användningen av 

begrepp ha misstolkats eller textens innebörd missuppfattats. Detta medför givetvis en 

svaghet för studien i sig då innehållsanalysen är dess stomme. En ökad noggrannhet och 

nödvändig tid medgetts vid analysen är ett försök att motverka detta faktum. 

Som data i studien har dokument valts som empiri, detta främst på grund av dess 

tillgänglighet. Tillgängligheten värderas högt vilket ger att till exempel intervjuer, som skulle 

kunna ge liknande empiri, inte har setts som gynnsamt. När dokument analyseras är viktiga 

aspekter att bejaka autenticiteten och trovärdigheten. Med autenticiteten i ett dokument menas 

dess äkthet, det vill säga är det vad det utger sig för att vara. Trovärdigheten blir således om 

dokumentet är till exempel fritt från fel och influenser från skribenten. Trovärdighet innefattar 

även i vilken kontext som dokumentet skrevs.54 

Andra aspekter som är av vikt vid analys av empiri är representativitet och innebörd. Det 

första begreppet innebär om dokumentet representerar det den utger sig för att göra. Begrepp 

två ser till innebörden i texten, det vill säga om underbyggda förhållningssätt är gömda eller 

om del av innehållet står mellan raderna.55 

I arbetet analyseras primärt fyra typer av data. Dessa innefattar offentligt tryck, 

tidningsartiklar, bloggar och pressmeddelanden. De officiella dokument som används kan ses 

som objektiva56 och passar således som empiri då källan har tendens att vara trovärdig. När 

det kommer till tidningsartiklar i dagspress kan dessa ha tendenser som är mindre objektiva 

beroende på publikationens eller journalistens intention.57 Detta faktum kringgås genom att i 

materialet från dagstidningar studeras endast citat av de befattningshavare som ingår i studien, 

det förutsätts att journalisten har den integritet som yrket förespråkar och inte förvränger citat. 

Ytterligare hänsyn till objektiviteten har tagits i valet av tidningar då de som valts anses ha 

gott renommé. 

                                                 
53 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. 
uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009. s. 309. 
54 Ibid. s. 299ff. 
55 Ibid. s. 302. 
56 Ibid. s. 296. 
57 Loc. Cit. 
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När bloggar och pressmeddelanden har studerats är detta gjort under likande premisser som 

officiella dokument eller offentligt tryck då de valda kanalerna representerar de politiker som 

innehar ämbetet och att det som skrivs görs med dessa personers godkännande.  

Med hänsyn tagen till tillgänglighet, autenticitet, trovärdighet, representativitet och innebörd 

ses källorna och materialet till denna studie som tillräckliga för att studien ska kunna 

genomföras. Detta gäller även dokument hämtade från internet där särskild källkritik ses som 

nödvändig58 och fastställandet är gjort med ovan nämnda motivering.  

Forskningsläge 

Tidigare forskning inom det vida begreppet säkerhetspolitik är stor. Forskning om ämnet finns 

både på den internationella arena och vår inhemska.59 Begränsas resonemanget till svensk 

säkerhetspolitik efter andra världskrigets slut tas detta bland annat upp i ”Svensk 

säkerhetspolitik i Europa och världen” där författarna kartlägger ämnet ur olika perspektiv 

och sätter det i relation till individer som arbetar med dessa frågor dagligen.60  

Forskning kring hot i säkerhetspolitiken är även den omfattande. Bland annat behandlas hur 

hot skapas och blir politik ur inom- och mellanstatligt perspektiv i boken ”People, States and 

Fear”  av Barry Buzan.61 I boken ”Security – A New Framework For Analysis” tar författarna 

utgångspunkt i liknande som tidigare verk men utökar resonemanget om hur hot skapas till att 

även innefatta ett vidare begrepp än staten.62 

Ytterligare forskning kring hot återfinns i boken ”Kampen om hotbilden” av Johan Eriksson. 

Boken avhandlar varför en del hot avhandlas i svensk säkerhetspolitik medan andra inte tas 

upp.63 Eriksson drar bland annat slutsatsen att det inte finns ett enkelt svar på hur aktörer 

påverkar frågor i politiken och att hot är dessa aktörers tolkning av verkligheten.64 Vidare 

diskuterar Eriksson med flera detta fenomen i liknande perspektiv i boken ”Hotbildernas 

politik”. Här argumenterar författarna att det är svårt att objektivt fastställa hot men att vissa 
                                                 
58 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. 
uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009. s. 303. 
59 Christiansson, Magnus. Säkerhetspolitisk teori. 1. uppl. Stockholm: Militärhögskolan Karlberg, 2004. s. 15. 
60 Engelbrekt, Kjell & Ångström, Jan. Förord. I: Engelbrekt, Kjell & Ångström, Jan (red.). Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen. 1. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2010. s. 7f. 
61 Buzan, Barry. People, states and fear : an agenda for international security studies in the post-cold war era. 
2. ed. London: Harvester Wheatsheaf, 1991. s. 134. 
62 Buzan, Barry, Wæver, Ole & Wilde, Jaap. Security : a new framework for analysis. Boulder, Colorado: Lynne 
Rienner, 1998. s. 21. 
63 Eriksson, Johan. Kampen om hotbilden: rutin och drama i svensk säkerhetspolitik. Stockholm: Santérus, 2004. 
s. 7. 
64 Eriksson, Johan. Kampen om hotbilden: rutin och drama i svensk säkerhetspolitik. Stockholm: Santérus, 2004. 
s. 198f. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete Christian Jansson 
OP 11-14 1OP147 2014-06-25  

22 
 

är mer institutionaliserade än andra. Det är viktigt att bedöma vad som faktiskt är ett hot och 

inte låta aktörer med andra agendor påverka vad som ses som hot.65 

Av karaktären studentuppsatser ses exempel på liknande resonemang i uppsatsen ”Forskarens 

roll i säkerhetisering – att bygga broar eller elfenbenstorn.” där Isabelle Sjölin skriver om 

hur forskare påverkar säkerhetspolitiken och hoten som framställs, specifikt med koppling till 

säkerhetiseringsteorin.66 En slutsats i denna uppsats är att forskare blir en aktör i 

säkerhetiseringen av frågor när de forskar om den eftersom forskningen sedan publiceras. 

Forskare kan även medvetet påverka en frågas säkerhetisering genom sin forskning.67 

Cecilia Hersler skriver i sin uppsats ”Säkerhet och utveckling – En undersökning av 

securitization i svensk policy för global utveckling”  om utvecklingsfrågor har förts in som ett 

hot på vår säkerhetspolitiska dagordning också med hänvisning till 

säkerhetiseringsbegreppet.68 Uppsatsen drar som slutsats att en säkerhetisering av 

biståndsfrågor har skett och att denna kan förklaras med hjälp av Köpenhamnsskolans teori.69 

Denna uppsats bidrag till forskningen och dess relation till ovan nämnda forskningsläge blir 

ett försök till svar kring frågan om aktörers påverkan och vad som ses som hot av politiker 

som med deras tolkning av verkligheten framställer hoten. Uppsatsen blir vidare en 

förstärkning av Sjölins argument att forskare som aktörer påverkar dagordningen men i detta 

fall är aktörerna istället politiker. På likande sätt som Hersler förklarar en frågas 

säkerhetisering med Köpenhamnsskolan som förklarande bakgrund ämnar denna uppsats göra 

detta. Genom dessa slutsatser blir den tidigare forskningen relevant för uppsatsen och således 

uppsatsens bidrag till forskningen.  

  

                                                 
65 Bjereld, Ulf; Bynander, Fredrik; Eriksson, Johan; Mellbourn, Anders; Noreen, Erik; Robertson, Alexa. 
Hotbildspolitikens konsekvenser. I: Eriksson, Johan (red.). Hotbildernas politik. Stockholm: Säkerhetspolitiska 
rådet, Utrikespolitiska institutet, 2001. s. 99. 
66 Sjölin, Isabelle. Forskarens roll i säkerhetisering – att bygga broar eller elfenbenstorn. Uppsats. Stockholm: 
Försvarshögskolan. 2012. s. 2. 
67 Ibid. s. 47f. 
68 Hersler, Cecilia. Säkerhet och utveckling – En undersökning av securitization i svensk policy för global 
utveckling. Uppsats. Malmö: Malmö Högskola. 2011. s. 2. 
69 Ibid. s. 45. 
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Analys 

Försvarsberedningens rapporter 

Departementsserien 2007:46 - Säkerhet i samverkan 

(Undertecknad den 4 december 2007) 

Vad är det som är hotat? 

I rapporten lyfts vår befolknings liv och hälsa, vårt samhälles funktionalitet och vår förmåga 

att upprätthålla grundläggande värden (demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 

rättigheter) upp som referensobjekt som ska skyddas från påverkan.70  

Specifika referensobjekt på sådant som är hotat är de kontakter och flöden som Sverige är 

beroende av. Det som driver vårt nutida samhälle måste således skyddas.71 En aspekt av detta 

som ses som hotat är vår tillgång till energi och beroendet av den samma. Detta kan användas 

som maktmedel av den aktör som kontrollerar produktionen av energi.72 Rapporten menar 

också att i vårt allt mer teknologiskt fokuserade och integrerade samhälle öppnas för nya 

sårbarheter där dramatiska följder kan komma för vårt samhälle.73 

Vad är det som lyfts fram som hot? 

Vad som är ett hot eller utmaning ser rapporten som gränslöst, föränderligt och komplext. 

Vidare resoneras det att hotet från en storskalig aggression inte bedöms som trolig utan att 

situationer som uppstår på längre avstånd kan få effekter även för Sverige.74 Globaliseringen 

medför inte bara positiva aspekter utan gör också världen sårbar mot påverkan då skeenden på 

en plats kan ge efterdyningar i en region på andra sida jordklotet.75 Sårbarhet för terrorism 

lyfts också upp som ett hot i den globaliserade världen med ökad rörlighet för människor, 

varor och kapital.76 Terrorism ses som en företeelse som snabbt kan leda till att medborgares 

säkerhet äventyras även om terroryttringen inte sker i Sverige. Hoten mot svenska intressen 

                                                 
70 Försvarsberedningen. Departementsserien 2007:46 – Säkerhet i samverkan. Stockholm: Regeringskansliet, 
2007. s. 7. 
71 Ibid. s. 10. 
72 Ibid. s. 15f. 
73 Ibid. s. 21. 
74 Ibid. s. 7f. 
75 Ibid. s. 12. 
76 Ibid. s. 20. 
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och Sverige som stat bedöms dock som låg men rapporten poängterar att förändringar snabbt 

kan ske.77 

Rapporten menar att de hot som finns mot Sverige inte kan ses som hot endast mot vårt land 

utan även hotar andra länder i Europa och EU då våra värden och livsbetingelser liknar övriga 

Europa och EU.78 Detta gäller till exempel störningar av våra livsviktiga flöden som är 

känsliga för till exempel bojkotter, prisändringar och tullar.79 

Ett ytterligare globalt hot som rapporten tar upp är miljöförändringar. Dessa ses som mycket 

allvarliga hot mot vår existens och vårt sätt att leva. Miljöhot som drabbar svaga stater ses 

som särskilt oroande då detta kan leda till konflikter.80 Även naturkatastrofer i form av 

översvämningar, stormar, torka, jordbävningar och flodvågor ses som hot mot samhällets 

funktionalitet. Här ses miljöhotet som en bidragande faktor till att förekomsten av dessa blir 

mer frekventa.81 

I rapporten fastslås att det allvarligaste hotet mot en stats existens är konflikter mellan stater 

men att förekomsten av dessa är i en nedåtgående trend. De konflikter där vapenmakt används 

är i huvudsak inomstatliga.82 Andra hot av detta slag är från aktörer vars mål är att bryta sin 

motståndares politiska vilja och beslutsamhet genom metoder som inte följer krigets lagar och 

inte bryr sig om skador på civila.83 Den organiserade brottsligheten ses även som ett växande 

hot mot vår säkerhet då den påverkar samhällets demokratiska funktionalitet både nationellt 

och internationellt.84 

Konventionella handeldvapen ses som ett hot då dessa har en tendens att anhopas i 

utvecklingsländer där en svag statsbildning redan finns och kan leda till ostabilitet i landet och 

regionen.85 

Specifika hot mot våra grundläggande värden ser rapporten från IT-krigföring, kärnvapen, 

elektromagnetiska vapen och psykologisk krigföring. Andra aspekter på hot är det ökade 

                                                 
77 Försvarsberedningen. Departementsserien 2007:46 – Säkerhet i samverkan. Stockholm: Regeringskansliet, 
2007. s. 20. 
78 Ibid. s. 11. 
79 Ibid. s. 15. 
80 Ibid. s. 16f. 
81 Ibid. s. 18. 
82 Ibid. s. 12. 
83 Ibid. s. 13. 
84 Ibid. s. 18f. 
85 Ibid. s. 14. 
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beroendet av icke förnybar energi vilket leder till ökade spänningar.86 Vapen av kemisk, 

biologisk, radiologisk och nukleär (CBRN) karaktär och framförallt spridning av dessa ses 

även det som ett allvarligt hot mot vår säkerhet.87 

Vilka åtgärder går att utröna mot hoten? 

Det arbete som rekommenderas mot hoten inkluderar omvärldsbevakning, 

orsaksförebyggande, sårbarhetsreducerande, förhindrande, hanterande, återuppbyggande och 

lärande åtgärder. Rapporten menar att skydd måste ses som ett sammanhang där alla delar 

ingår och påverkar varandra. Vidare menas att arbeta internationellt för att stärka demokratin i 

världen påverkar stabilitet och säkerhet på ett positivt sätt.88 Här menas att Sverige bör arbeta 

för att försöka förutse konflikter och med hjälp av andra stävja dem innan de påverkas vår 

säkerhet.89 

En specifik åtgärd som nämns är kunskap och förståelse för andra kulturer. Rapporten menar 

att detta bidrar till säkerhet och kan ske genom dialog, samarbete och integration. Det ger att 

Sverige kan genom deltagande i arbete som syftar till internationell krishantering kan främja 

vår egen säkerhet och det som hotar oss.90 

Det deltagande som är centralt för främja vår säkerhet är enligt rapporten att arbeta aktivt med 

utrikes- och säkerhetsfrågor inom EU. Sveriges utrikespolitik ska ske i enlighet med EU och 

ska arbeta för att utveckla detta arbete. Ytterligare ett samarbete som rapporten förordar som 

åtgärd mot hoten är de med NATO och FN. Detta samarbete ger oss insikt och viktiga 

erfarenheter för vår Försvarsmakt och visar att Sverige vill bidra till internationell säkerhet.91 

En åtgärd som utrönas är avtal och öppenhet mellan länder. Rapporten menar att avtal 

gällande till exempel nedrustning skapar förutsägbarhet, vilket leder till ökad säkerhet.92 Detta 

arbete ses som extra viktig när det gäller CBRN-vapen och rapporten menar att det politiska 

                                                 
86 Försvarsberedningen. Departementsserien 2007:46 – Säkerhet i samverkan. Stockholm: Regeringskansliet, 
2007. s. 13. 
87 Ibid. s. 15. 
88 Ibid. s. 8. 
89 Ibid. s. 12. 
90 Ibid. s. 10. 
91 Ibid. s. 11. 
92 Ibid. s. 14. 
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fokuset på dessa vapen har lett till att stater sannolikt inte kan använda dessa då priset på den 

internationella arenan blir för kostsamt.93  

Ytterligare en åtgärd där målet är transparens och öppenhet är inom energiområdet. Ett 

ömsesidigt beroende av tillgång och efterfrågan till energi mellan producent och köpare ger 

stabilitet och säkerhet.94 I detta ses även en minskat beroende på fossila bränslen som ett led i 

att skydda mot hotet av miljöförändringarna.95 Även ett aktivt arbete för att minska vår 

påverkan på miljön ses som en åtgärd mot miljöhotet.96  

Samarbete mellan stater när det gäller utredning och lagföring av organiserad brottslighet ses 

som en åtgärd för att minska och förhindra dess påverkan på samhället. Här blir även 

förebyggande arbete viktigt för att tidigt möta hotet.97 Samstämmighet mellan stater betonas 

även i fallet terrorism där starka fördömanden och framtagning av strategier mot terrorism ses 

som viktiga. På en nationell nivå har polisen fått resursförstärkning och stöd för att bekämpa 

terrorism.98 

Vid krishantering på en nationell nivå lyfts förståelse från samhällets sida fram som en viktik 

aspekt. Detta då hur en kris påverkar oss och hur balans uppstår och ansvar tas på rätt ställen. 

Samordningen mellan aktörer ses som avgörande.99 Att även utarbeta samverkan och 

ansvarsfördelning inom EU ses också som positivt för en ökad säkerhet i Europa. 

Departementsserien 2008:48 - Försvar i användning 

(Undertecknad den 13 juni 2008) 

Vad är det som är hotat? 

Likt rapporten ovan lyfts svenska grundläggande värden fram som det hotade 

referensobjektet. Med dessa menas som ovan nämnt vår syn på demokrati, rättssäkerhet och 

mänskliga fri- och rättigheter inom Sverige men även utanför våra gränser.100 Vidare menar 

rapporten att det som är hotat även innefattar vår befolknings liv och hälsa och vårt samhälles 

                                                 
93 Försvarsberedningen. Departementsserien 2007:46 – Säkerhet i samverkan. Stockholm: Regeringskansliet, 
2007. s. 15. 
94 Ibid. s. 16. 
95 Ibid. s. 16. 
96 Ibid. s. 17. 
97 Ibid. s. 19. 
98 Ibid. s. 20f. 
99 Ibid. s. 45. 
100 Försvarsberedningen. Departementsserien 2008:48 – Försvar i användning. Stockholm: Regeringskansliet, 
2008. s. 20. 
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funktionalitet.101 Rapporten menar att dessa värden ger en världsordning i fred och försoning 

men även ett stabilt och förutsägbart närområde vilket stärker svensk säkerhet.102 Även i 

denna rapport lyfts flöden av de varor och tjänster som vårt samhälles funktionalitet bygger på 

upp som hotat.103 

Vad är det som lyfts fram som hot? 

Rapporten förordar en bred syn på hot och utmaningar likt den förra och att åtgärderna mot 

dessa innefattar olika delar av samhällets funktioner i ett processperspektiv. Det är enligt 

försvarsberedningen viktigt att möta hoten i samverkan med andra, både länder och 

organisationer.  Hoten ses även här som gränslösa, föränderliga och komplexa vilket gör dem 

svåra att förutse.104 De hot som finns identifierade kan heller inte ses att de enbart rör Sverige 

utan de påverkar hela Europas säkerhet.105 

I rapporten nämns även klimatförändringar och miljöhot som hot mot våra grundläggande 

värden.106 Dessa medför som tidigare nämnt förhöjd risk för katastrofer et cetera. 

Globaliseringen nämns i samma ordalag som i tidigare rapport där den inte endast medför 

positiva effekter utan gör att händelser långt bort kan få konsekvenser i Europa.107 

Ytterligare en aspekt av hot som denna rapport likt den ovan nämner är beroendet av fossila 

bränslen. De ger en sårbarhet för stabilitet och kontrollen över tillgången ger obalans.108 

Vidare nämns även aktörer vars mål är att bryta politisk vilja och nyttjar medel som skadar 

tredje part samt att dagens konflikter i huvudsak är inomstatliga. I dessa konflikter nyttjas inte 

sällan gerillakrigföring, organiserad brottslighet och terrorism som metoder. Rapporten 

betonar dock att reguljära aktörer inte helt kan bortses från.109 

Vilka åtgärder går att utröna mot hoten? 

Denna rapport menar att det militära försvaret aktivt ska skydda svenska grundläggande 

värden och intressen tillsammans med andra, vilket kan ske inom Sverige men även utanför. 

De grundläggande värden ska även skyddas under kriser, katastrofer och andra händelser. En 
                                                 
101 Försvarsberedningen. Departementsserien 2008:48 – Försvar i användning. Stockholm: Regeringskansliet, 
2008. s. 24. 
102 Ibid. s. 20. 
103 Ibid. s. 20. 
104 Ibid. s. 20. 
105 Ibid. s. 21. 
106 Ibid. s. 22. 
107 Ibid. s. 31. 
108 Ibid. s. 22. 
109 Ibid. s. 32f. 
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viktig betoning i rapporten är att åtgärden ska kunna ske här och nu, vilket innebär att 

Försvarsmakten ska svara på hot med omedelbar verkan. Detta ska som tidigare nämnt ske 

tillsammans med andra och de samarbeten som redan finns ses inte bara som att de ger nyttiga 

erfarenheter till likande situationer, utan även för scenarier i vår närhet.110 

Vidare betonas likt i föregående rapport ett nordiskt samarbete som en gynnsam åtgärd för att 

bibehålla säkerheten i vårt närområde. Ett fördjupat samarbete med EU och NATO gällande 

säkerhet ses även det som gynnsamt. Att Sverige ställer upp med hjälp för andra nationer för 

att bibehålla stabilitet och säkerhet gör rapporten tydligt, samt att Sverige förväntar sig samma 

hjälp om vår säkerhet behöver skydd. Detta ska enligt rapporten gälla över hela bredden av 

hot.111 En öppenhet gentemot framtiden förordas och förberedelser både nationellt men också 

internationellt är centralt.112 Rapporten menar även att åtgärder på hela bredden av säkerhet är 

viktig, civila såväl som militära. Det poängteras även att samverkan måste kunna ske över den 

civil-militära gränsen.113 

Ytterligare åtgärder som rapporten förordar är den fortsatta omformningen av Försvarsmakten 

till en myndighet och organisation som ger större politisk handlingsfrihet och en större 

flexibilitet inom organisationen att hantera de komplexa situationer som kan uppstå i dagens 

säkerhetsklimat. Här betonas ytterligare samarbetet med NATO och EU med hänsyn till det 

gemensamma säkerhetsläget.114 

Vidare ses frivillighet som en framgångsfaktor för Försvarsmakten. Det fastställs att 

personalen måste ha samma flexibilitet som krävs av organisationen vilket ger att fast anställd 

personal är att föredra. Denna personal ska sedan som nämnt inom ramen för EU, NATO och 

FN agera mot hoten på plats där de uppstår och inte när de eventuellt når vårt närområde.115 

Resursen som personalen utgör ska även hålla så hög kvalité att vårt bidrag till internationella 

samarbeten medför att hjälp att skydda oss mot våra hot blir en självklarhet.116 

En annan aspekt på personalen som försvarsberedningen tar upp är den vinst i vissa 

situationer som finns i att ha visstidsanställd personal. Det har visat sig i internationella 

insatser att ha personal med dubbla kompetenser, en militär och en civil, har gett goda 
                                                 
110 Försvarsberedningen. Departementsserien 2008:48 – Försvar i användning. Stockholm: Regeringskansliet, 
2008. s. 11f. 
111 Ibid. s. 15f. 
112 Ibid. s. 20. 
113 Ibid. s. 33f. 
114 Ibid. s. 25. 
115 Ibid. s. 31. 
116 Ibid. s. 39. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete Christian Jansson 
OP 11-14 1OP147 2014-06-25  

29 
 

fredsfrämjande resultat. Det ger även Försvarsmakten i sig en bredare kompetensbas att möta 

hoten med.117 

En åtgärd som rapporten även nämner är att Försvarsmakten bör utveckla förmågan att skydda 

vitala IT-system mot datorstödda attacker. Även detta ska ske i samarbete med andra nationer 

och NATO.118 

  

                                                 
117 Försvarsberedningen. Departementsserien 2008:48 – Försvar i användning. Stockholm: Regeringskansliet, 
2008. s. 73. 
118 Ibid. s. 50. 
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Sammanställning försvarsberedningens rapporter 

Vad är hotat? Vad är hotet? Vilka åtgärder ska vidtas? 
Befolkningens liv och hälsa 
 
Samhällets funktionalitet 
 
Grundläggande värden 

Demokrati 
Rättssäkerhet 
Mänskliga fri- och 
rättigheter 

 
Kontakter 
 
Flöden 
 
Tillgång till energi 
 
Tekniken i samhället 
 

Gränslöst, föränderligt och 
komplext 
 
Aggressioner i andra delar av 
världen 
 
Mellanstatlig konflikt med 
reguljär krigföring 
 
Terrorism 
 
Organiserad brottslighet 
 
Handeldvapen i bräckliga stater 
 
Miljöförändringar 
 
Naturkatastrofer och olyckor 
 
Bojkotter, prisändringar och 
tullar 
 
IT-attacker 
 
Kärnvapen 
 
Elektromagnetiska vapen 
 
Psykologisk krigföring 
 
Spridning av CBRN-vapen 

Omvärldsbevakning, 
orsaksförebyggande, 
sårbarhetsreducering, 
förhindrande, hanterande, 
återuppbyggande och lärande 
 
Stärkt demokrati 
 
Kunskap och förståelse 
 
Internationell krishantering 
 Inom EU 
 Inom NATO 
 Inom FN 
 Inom Norden 
 
Öppenhet och nedrustning 
 
Minskat beroende av fossil 
energi 
 
Minskad påverkan på miljön 
 
Utredning och lagföring av 
internationell brottslighet 
 
Hotsamordning inom 
samarbetsforumen 
 
Nyttjande av det militära 
försvaret mot hoten 
 
Ömsesidigt beroende gällande 
krishantering inom 
samarbetsforumen 
 
Ökad civil-militär samverkan 
 
Flexibelt försvar och  
kompetent personal 
 
Skydd av IT-system 
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Offentliga uttalanden från aktörer 

Aktörerna i dagspress 

Vad är det som är hotat? 

I de studerade tidningsartiklarna där uttalanden går att utröna påtalas det okränkbara 

människovärdet som hotat.119 Utrikesminister Carl Bildt uttalar även att Georgiens territoriella 

integritet är hotad och därmed säkerheten i regionen som kan få effekter på hela Europa.120 

Vad är det som lyfts fram som hot? 

Hot som framförs innefattar att en kris i Europa uppkommit121 samt att det numera är en 

komplicerad värld med nya hot vi lever i.122 Det lyfts även upp som hot att diplomatin inte 

fungerar trots situationens allvar123 och att handlingar som strider mot internationella 

konventioner utförs i konflikten.124 

Som hot mot Sverige framförs eventuella flyktingströmmar som kan komma hit och då i 

hänseendet av ostabilitet.125 En ny bild av Ryssland som stat tas även upp i artiklarna,126 en 

bild där stater som väljer västlig demokrati inte accepteras.127 

Vilka åtgärder går att utröna mot hoten? 

De åtgärder som ses är främst av diplomatisk aktivitet128 och handlar om att utrikesminister 

Carl Bildt nyttjar sina kontakter i området.129 Vidare menas att starka signaler till Ryssland 

bör skickas, så att en ytterligare eskalation inte sker130 och påtalanden gällande vikten av 

återhållsamhet i situationen131 samt uppmaningar att omedelbart upphöra med 

                                                 
119 DN. Reinfeldt anklagar Ryssland.  Stockholm: Dagens Nyheter, 2008-08-10. s. 10. 
120 Holender, Robert. Bildt: Ryskt agerande präglas av hämndmotiv. Stockholm: Dagens Nyheter, 2008-08-11. s. 
8. 
121 DN. Håll arbetslinjen.  Stockholm: Dagens Nyheter, 2008-08-10. s. 2. 
122 Jonsson, Gunnar. Ny reform ska skapa trygghet. Stockholm: Dagens Nyheter, 2008-08-10. s. 12. 
123 Holender, Robert. Ryssland och Georgien i blodiga strider. Stockholm: Dagens Nyheter, 2008-08-09. s. 8. 
124 DN. Reinfeldt anklagar Ryssland.  Stockholm: Dagens Nyheter, 2008-08-10. s. 10. 
125 DN. Omvärlden kräver ett stopp för kriget.  Stockholm: Dagens Nyheter, 2008-08-10. s. 10. 
126 Svenska Dagbladet. [Titel saknas]. Stockholm: Svenska Dagbladet, 2008-08-11. s. 7. 
127 Holender, Robert. Bildt: Ryskt agerande präglas av hämndmotiv. Stockholm: Dagens Nyheter, 2008-08-11. s. 
8. 
128 Ibid. s. 8. 
129 Blomgren, Jan. Fredssamtal om Sydossetien startar idag. Stockholm: Svenska Dagbladet, 2008-08-07. s. 20. 
130 Holender, Robert. Ryssland och Georgien i blodiga strider. Stockholm: Dagens Nyheter, 2008-08-09. s. 8. 
131 DN. Ryssland vässar klorna. Stockholm: Dagens Nyheter, 2008-08-09. s. 2. 
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stridshandlingar. Uttalandena visar även på vikten av att sluta upp kring ett EU-gemensamt 

krav på Ryssland.132 

Av rent praktisk karaktär tas svensk underrättelseinhämtning upp som åtgärd. Detta för att 

kunna skapa en egen bild av situationen som uppstått och inte behöva lita på utländska 

källor.133 En annan praktisk åtgärd är att Sverige förbereder humanitära insatser för att 

förhindra lidande.134 

Aktörerna i bloggar 

Vad är det som är hotat? 

I analysen utrönas att internationell rättsordning, grundläggande principer för europeisk 

säkerhet och samarbete135 och de mänskliga rättigheterna ses som hotade referensobjekt.136 

Oljetillförseln till oljehamnarna i Medelhavet lyfts även upp som hotat samt det politiska läget 

och klimatet i Europa.137 Den fortsatta integrationen av Europa är en annat referensobjekt som 

poängteras som hotat.138 

Vad är det som lyfts fram som hot? 

Ett hot som uttrycks är innebörden av vad en eskalerad konflikt får konsekvenser för de 

inblandade staterna139 men även deras faktiska agerande i situationen.140 Av mer fysisk 

karaktär nämns bombningar som pågår runt en oljeledning utgöra ett hot.141 Ur ett 

framtidsperspektiv lyfts det faktum att denna konflikt troligtvis kommer utgöra en osäkerhet i 

Europa under lång tid.142 

Vilka åtgärder går att utröna mot hoten? 

Diplomatiska initiativ för att avsluta användandet av våld och upprätta kommunikation mellan 

de stridande parterna ses som ett behov, detta även att förhindra spridning av spänningen. 

                                                 
132 Olsson, Lova. [Titel saknas]. Stockholm: Svenska Dagbladet, 2008-08-10. s. 7. 
133 Jonsson, Gunnar. Ny reform ska skapa trygghet. Stockholm: Dagens Nyheter, 2008-08-10. s. 12. 
134 Svenska Dagbladet. [Titel saknas]. Stockholm: Svenska Dagbladet, 2008-08-11. s. 7. 
135 http://carlbildt.wordpress.com/2008/08/09/djupt-illavarslande-ryska-motiv/ (2014-05-09) 
136 http://carlbildt.wordpress.com/2008/08/09/the-principles-at-stake/ (2014-05-09) 
137 http://carlbildt.wordpress.com/2008/08/09/djupt-illavarslande-ryska-motiv/ (2014-05-09) 
138 http://carlbildt.wordpress.com/2008/08/09/the-principles-at-stake/ (2014-05-09) 
139 http://carlbildt.wordpress.com/2008/08/08/forhidnar-krig-i-kaukasus/ (2014-05-09) 
140 http://carlbildt.wordpress.com/2008/08/09/the-principles-at-stake/ (2014-05-09) 
141 http://carlbildt.wordpress.com/2008/08/09/djupt-illavarslande-ryska-motiv/ (2014-05-09) 
142 http://carlbildt.wordpress.com/2008/08/12/ar-kriget-over/ (2014-05-09) 
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Likaså betonas vikten av att Sverige nyttjar sina förbindelser i området.143 En del av dessa 

diplomatiska påtryckningar bör ske genom befintliga Europeiska organisationer144 och 

likaledes från övriga världen.145 Det understryks att bilden som ges till parterna från 

omvärlden måste vara tydlig och klar.146 

Aktörerna i pressmeddelanden och uttalanden 

Vad är det som är hotat? 

I dessa källor ses grundläggande mänskliga rättigheter147 och principen om demokrati och 

rättsstaten att utröna som hotat.148 Även det internationella regelverket149 och då principerna 

om åtskillnad och proportionalitet påtalas som hotade.150 Ytterligare talas om stabiliteten i 

regionen och Georgiens territoriella integritet151 och Europarådets principer och åtaganden om 

fredlig lösning av konflikter.152 

Vad är det som lyfts fram som hot? 

Som hot mot ovanstående ses de parter som strider och således inte respekterar internationell 

rätt153 samt mänskliga rättigheter och i och med detta omöjliggör humanitär hjälp.154 Att 

parterna i konflikten eskalerar situationen ses också som ett hot155 samt handlingar oförenliga 

med europeiska överenskommelser om säkerhet och samarbete.156 

 

                                                 
143 http://carlbildt.wordpress.com/2008/08/07/allvarlig-upptrappning-i-sydossetien/ (2014-05-09) 
144 http://carlbildt.wordpress.com/2008/08/09/djupt-illavarslande-ryska-motiv/ (2014-05-09) 
145 http://carlbildt.wordpress.com/2008/08/12/tisdag-morgon-i-tbilisi/ (2014-05-09) 
146 http://carlbildt.wordpress.com/2008/08/09/fortsatt-krig-och-diplomati/ (2014-05-09) 
147 Utrikesdepartementet. Pressmeddelande – Sverige berett ge stöd till offren för konflikten i Georgien. 
Stockholm: Regeringskansliet, 2008-08-10. 
148 Utrikesdepartementet. Uttalande – Carl Bildt till Georgien. Stockholm: Regeringskansliet, 2008-08-11. 
149 Utrikesdepartementet. Pressmeddelande – Sverige kräver eld upphör och tillbakadragande av ryska trupper. 
Stockholm: Regeringskansliet, 2008-08-11. 
150 Utrikesdepartementet. Uttalande – Situationen i Georgien. Uttalande av Carl Bildt, ordförande i 
Europarådets ministerkommitté. Stockholm: Regeringskansliet, 2008-08-09. 
151 Utrikesdepartementet. Uttalande – Carl Bildt om situationen i Georgien. Stockholm: Regeringskansliet, 
2008-08-08. 
152 Utrikesdepartementet. Uttalande – Situationen i Georgien. Uttalande av Carl Bildt, ordförande i 
Europarådets ministerkommitté. Stockholm: Regeringskansliet, 2008-08-09. 
153 Utrikesdepartementet. Pressmeddelande – Sverige berett ge stöd till offren för konflikten i Georgien. 
Stockholm: Regeringskansliet, 2008-08-10. 
154 Utrikesdepartementet. Pressmeddelande – Sverige kräver eld upphör och tillbakadragande av ryska trupper. 
Stockholm: Regeringskansliet, 2008-08-11. 
155 Utrikesdepartementet. Uttalande – Carl Bildt om situationen i Georgien. Stockholm: Regeringskansliet, 
2008-08-08. 
156 Utrikesdepartementet. Uttalande – Djupt illavarslande ryska motiv till offensiven. Stockholm: 
Regeringskansliet, 2008-08-09. 
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Vilka åtgärder går att utröna mot hoten? 

Praktiska åtgärder innefattar humanitär hjälp och beredskap för ytterligare stöd till 

samhället.157 Av mer politisk karaktär återfinns diplomatiska förbindelser i syfte att få ett 

tillbakadragande av förband till ett tidigare läge och få en fredlig lösning på konflikten i 

källorna.158 Politisk lösning med återhållsamhet som grund och direkt kommunikation mellan 

parterna ses som nödvändigt samt att Sverige ska nyttja sina kontakter i området.159 

Ytterligare kommunikation mellan parterna via redan upprättade organisationer inom Europa 

bör nyttjas enligt dessa källor.160 

Sammanställning bloggar, pressmeddelanden och uttalanden 

Vad är hotat? Vad är hotet? Vilka åtgärder ska vidtas? 
Mänskliga rättigheter 
 
Demokratin och rättsstaten 
 
Internationella regelverk och 
dess rättsordning 
 
Gjorda åtaganden i avtal 
 
Regionens stabilitet och  
samarbete 
 
Territoriell och europeisk 
integritet 
 
Tillförseln av olja 

Världsordningens komplexitet 
 
Kristillståndet och innebörden 
av det i regionen 
 
Att diplomatin inte fungerar 
 
Handlingar som strider mot 
internationella konventioner 
och internationell rätt samt 
europeiska avtal 
 
Eskalation av konflikten 
 
Bombning av oljeledningar 
 
Omöjliggörandet av humanitär 
hjälp 
 
Flyktingströmmar till Sverige 
 
Den nya bilden av Ryssland 
som en stat som inte accepterar 
västlig demokrati 
 
Att osäkerhet från konflikten 
inför framtiden förs med under 
lång tid 

Diplomatisk aktivitet, 
diplomatiska förbindelser och 
nyttjande av kontakter i 
området 
 
Nyttjandet av befintliga 
organisationer 
 
Starka signaler till Ryssland 
 
EU-gemensamt krav på eld 
upphör 
 
Humanitära insatser 
 
Svensk underrättelse- 
inhämtning för att skapa 
beslutsunderlag 
 

                                                 
157 Utrikesdepartementet. Pressmeddelande – Sverige berett ge stöd till offren för konflikten i Georgien. 
Stockholm: Regeringskansliet, 2008-08-10. 
158 Utrikesdepartementet. Pressmeddelande – Sverige kräver eld upphör och tillbakadragande av ryska trupper. 
Stockholm: Regeringskansliet, 2008-08-11. 
159 Utrikesdepartementet. Uttalande – Carl Bildt om situationen i Georgien. Stockholm: Regeringskansliet, 
2008-08-08. 
160 Utrikesdepartementet. Uttalande – Djupt illavarslande ryska motiv till offensiven. Stockholm: 
Regeringskansliet, 2008-08-09. 
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Proposition 2008:09/140 - Ett användbart försvar 

(Undertecknad den 16 juni 2009) 

Vad är det som är hotat? 

I propositionen framhävs att referensobjektet som är hotat innefattar Sveriges befolknings liv 

och hälsa, vårt samhälles funktionalitet och vår förmåga att upprätthålla svenska 

grundläggande värden. De grundläggande värden är demokrati, rättssäkerhet och mänskliga 

fri- och rättigheter. Det som är hotat är således bredare än bara det svenska territoriet och 

ytterst är vårt politiska oberoende och vår självständighet hotat.161 Vidare lyfts varje stats rätt 

att själv välja säkerhetspolitisk väg som hotat.162 

De strategiska flöden som försörjer oss med varor och tjänster163 och stabiliteten i 

råvaruutvinningen i närområdet ses som hotat.164 Även vårt IT-beroende samhälle framhävs 

som sårbart och hotat.165 

Vad är det som lyfts fram som hot? 

I propositionen lyfts att ett säkerhetshot mot ett grannland kan komma att påverka oss och 

detta ger en bred och föränderlig hotbild166 som är gränslös och komplex. Hoten mot svensk 

säkerhet menar propositionen kan vara svåra att förutse och kan ha ett snabbt 

händelseförlopp167 där den ökade globaliseringen har gjort samhället sårbart.168 Vidare kan 

det utrönas att ett väpnat angrepp mot Sverige ses som osannolikt men kan inte uteslutas, ett 

troligare hot är kriser och konflikter i Sveriges närområde menar propositionen.169 

Olyckor och incidenter i närområdet är exempel på hot som även lyfts i propositionen.170 

Även terrorism, spridning av massförstörelsevapen, organiserad brottlighet och 

sönderfallande stater nämns som säkerhetshot,171 men även till exempel miljöhot172 och 

                                                 
161 Försvarsdepartementet. Regeringens proposition 2008/09:140 – Ett användbart försvar. Stockholm: 
Regeringskansliet, 2009. s. 14. 
162 Ibid. s. 25. 
163 Ibid. s. 10. 
164 Ibid. s. 25. 
165 Ibid. s. 28. 
166 Ibid. s. 8. 
167 Ibid. s. 9. 
168 Ibid. s. 28. 
169 Ibid. s. 9. 
170 Ibid. s. 10. 
171 Ibid. s. 17 
172 Ibid. s. 20. 
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ekonomiska kriser.173 Ytterligare hot som nämns är naturkatastrofer, pandemier samt industri- 

och kärnkraftsolyckor.174 Även hot av kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär (CBRN) 

karaktär tas upp som hot mot vår säkerhet.175 

Andra företeelser som ses som hot är den politiska utvecklingen i vissa stater i vårt 

närområde. Propositionen menar att de drag av ökat auktoritärt politiskt styre, ökad 

korruption, inskränkning av samhället och ökad nationalism kan komma att påverka oss.176 

Även att dessa stater ökar det politiska avståndet till andra stater i regionen oroar samt 

nyttjandet av tillgången på energi som politiskt påtryckningsmedel och den ökande 

ambitionen att använda våld som maktmedel.177 

Vilka åtgärder går att utröna mot hoten? 

Den yttersta åtgärden som lyfts är att Sveriges suveränitet ska kunna hävdas.178 I 

propositionen kan det utrönas att en viktig åtgärd mot hoten är att Försvarsmakten ska vara 

användbar här och nu. Försvaret ska vara insatsberett med god tillgänglighet och flexibilitet 

för att lösa uppgifter där de uppstår. Rapporten menar att dessa uppgifter kan vara i Sverige, i 

Sveriges närområde men även utanför detta närområde. Vidare talar rapporten om att 

Försvarsmakten ska klara dessa åtgärder ensamt eller tillsammans med andra samt att 

beredskapen ska kunna anpassas utifrån kontinuerlig hot- och riskbedömningar.179 

En viktig åtgärd i propositionen är att Sverige ska hantera hot mot oss i ett tidigt skede, där 

dessa uppstår och innan de eventuellt påverkar svenskt territorium.180 Svensk säkerhet ska i 

första hand byggas på gemensamma demokratiska uppfattningar och ett säkert Sverige 

kommer av förtroende från andra genom bidrag till säkerhet över hela världen. Detta arbete 

kan ske inom ramen för EU, FN eller NATO eller andra internationella förbindelser. Det 

deklareras att Sverige inte kommer förhålla sig passivt om ett annat land i EU eller Norden 

                                                 
173 Försvarsdepartementet. Regeringens proposition 2008/09:140 – Ett användbart försvar. Stockholm: 
Regeringskansliet, 2009. s. 28. 
174 Ibid. s. 27 
175 Ibid. s. 39. 
176 Ibid. s. 16. 
177 Ibid. s. 22, 24. 
178 Ibid. s. 14. 
179 Ibid. s. 8. 
180 Loc. Cit. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete Christian Jansson 
OP 11-14 1OP147 2014-06-25  

37 
 

skulle drabbas av en händelse som påverkar säkerheten. Detta förväntar sig även Sverige 

tillbaka om liknande händelser inträffar på svenskt territorium.181 

Dessa samarbeten är viktiga menar propositionen då de ger förberedelse nationellt och 

internationellt vilket är i linje med svenska intressen. Utveckling av internationella fördrag är 

viktigt för den gemensamma syn på säkerhet som Sverige vill driva och EU har en särskilt 

framträdande roll i detta fall. Inom EU menar propositionen att svensk säkerhet stärks genom 

ökad europeisk integration182 och att Sverige ska verka för länder i och utanför EU samt i 

svenskt närområde dras mot demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Även insatser 

som syftar till fattigdomsbekämpning och utveckling utanför detta bidrar till svensk 

säkerhet.183 

Ett fortsatt samarbete mellan USA och Europa ser propositionen som framgångsrikt. 

Propositionen menar att om Europa och USA tar beslut och agerar gemensamt mot uppkomna 

hot mot deras säkerhet blir detta en faktor som kan lösa dessa utmaningar.184 

Vidare menas att ett ökat samarbetet mellan de nordiska länderna och länderna runt Östersjön 

är fruktsamt då en kris i regionen sannolikt påverkar fler av dessa länder.185 Som ytterligare 

åtgärder ses det nya personalförsörjningssystemet som skapar ett anställt försvar istället för ett 

pliktbaserat då det argumenteras att ett anställt försvar skapar mer politiskt 

handlingsutrymme, flexibilitet och tillgänglighet.186 Den civil-militära samarbetsfunktionen 

ska även utvecklas för att helhetssynen på konflikter och kriser ska kunna tillgodoses.187 

Försvarsmakten ska kunna skydda flödet som försörjer vårt samhälles funktionalitet och 

kunna stödja samhället om kollaps till följd av IT-angrepp genomförs.188 Försvaret ska även 

kunna hantera dessa attacker mot egna system. Hot av kemisk, biologisk, radiologisk och 

nukleär (CBRN) karaktär ska även kunna hanteras inom myndigheten. Ytterligare åtgärder 

                                                 
181 Försvarsdepartementet. Regeringens proposition 2008/09:140 – Ett användbart försvar. Stockholm: 
Regeringskansliet, 2009. s. 9. 
182 Ibid. s. 15. 
183 Ibid. s. 16. 
184 Ibid. s. 19. 
185 Ibid. s. 9f. 
186 Ibid. s. 10f. 
187 Ibid. s. 12. 
188 Ibid. s. 36f. 
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om försvaret ska kunna genomföra är underrättelseinhämtning, detta för att kunna upptäcka 

hot mot Sverige och för att kunna ge en egen svensk bild av en situation som uppstår.189 

Sammanställning försvarspropositionen 

Vad är hotat? Vad är hotet? Vilka åtgärder ska vidtas? 
Självständighet 
 
Befolkningens liv och hälsa 
 
Samhällets funktionalitet 
 
Grundläggande värden 
 Demokrati 
 Rättssäkerhet 
 Mänskliga fri- 
 och rättigheter 
 
Politiskt oberoende 
 
En stats rätt att välja väg 
 
Strategiska flöden 
 
Stabil råvaruutvinning 
 
IT-samhället 

Gränslösa, föränderliga och 
komplexa 
 
Sårbar ökad globalisering 
 
Kris och konflikt i närområdet 
 
Påverkan från hot av ett 
grannland 
 
Terrorism och spridning av 
massförstörelsevapen 
 
Organiserad brottslighet och 
sönderfallande stater 
 
Miljöhot, naturkatastrofer och 
pandemier 
 
Ekonomisk kris samt industri- 
och kärnkraftsolyckor 
 
Hot av CBRN-karaktär 
 
Politisk utveckling i delar av 
närområdet med ökat politiskt 
avstånd 
 
Energitillgång och våld som 
maktmedel 

Hävdande av Sveriges 
suveränitet 
 
Lösa konflikter där de uppstår, i 
ett tidigt skede 
 
Lösa dessa konflikter ensamt 
eller tillsammans med andra 
och en anpassad beredskap 
 
Verka för gemensamma 
demokratiska värderingar 
 
Ökad europeisk integration och 
ökad respekt för mänskliga 
rättigheter och demokrati 
 
Ökat samarbete mellan Europa 
och USA samt inom Norden 
 
Skapa förtroende hos andra 
genom att bidra till säkerhet 
inom EU, FN, NATO eller 
andra förbindelser 
 
Solidariskt agerande vid 
uppkommen kris 
 
Nationell och internationell 
förberedelse 
 
Utvecklande av internationella 
fördrag, gärna med EU 
 
Användbar och flexibel 
försvarsmakt med nytt 
personalförsörjningssystem och 
ökad civil-militär funktionalitet 
 
Skyddande av flöden, IT-
infrastruktur och skydd mot hot 
av CBRN-karaktär 
 
Genomföra 
underrättelseinhämtning 

                                                 
189 Försvarsdepartementet. Regeringens proposition 2008/09:140 – Ett användbart försvar. Stockholm: 
Regeringskansliet, 2009. s. 39f. 
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Diskussion 

Den sammantagna bilden i de tre delarna av analysen av vad som är hotat, vad som utgör 

hotet och vilka åtgärder som vidtas är att den är relativt homogen. De allra flesta av till 

exempel de referensobjekt och åtgärder som nämns i försvarsberedningens rapporter nämns 

även i uttalanden och sedan i försvarspropositionen. 

Det ska dock nämnas att i försvarsberedningens rapporter före kriget i Georgien redovisas att 

ett troligt hot är aggressioner i en annan del av världen. Denna formulering tillsammans med 

ytterligare en om mellanstatliga konflikter med reguljär krigföring har fått en mindre 

framträdande roll i försvarspropositionen. Även hotet från handeldvapen som hopas i 

bräckliga stater, elektromagnetiska vapen och psykologisk krigföring nämns inte i samma 

ordalag. 

När det kommer till åtgärderna mot hoten ses i försvarsberedningens rapporter öppenhet och 

nedrustning som en åtgärd medan i försvarspropositionen nämns inte nedrustning som en 

åtgärd att aktivt driva. Det samma gäller minskat beroende av fossila bränslen och minskad 

påverkan på miljön. Inte heller utredning och lagföring av internationell och organiserad 

brottslighet får samma utrymme och det samma gäller hotet från kärnvapen. 

I dagspress, bloggar och i uttalanden kring kriget i Georgien nämns regionens stabilitet och 

samarbete som ett referensobjekt, det samma gäller för territoriell och europeisk integritet. 

Dessa referensobjekt återfinns senare även i liknande ordalag försvarspropositionen. 

Hoten mot referensobjekten som tas upp som inte nämnts liknande tidigare är givetvis 

kristillståndet i sig och dess innebörd för regionen men även det faktum att den genomförda 

diplomatin inte fungerar och de handlingar som genomförs strider mot internationell rätt. 

Vidare nämns hot som eskalation av konflikten, den nya politiska spelplanen och osäkerhet 

inför framtiden. 

De hot som föregående stycke tar upp tas senare upp i försvarspropositionen som en del i den 

politiska utvecklingen som sker i vissa stater i vårt närområde. Ökandet av det politiska 

avståndet ses även det i försvarspropositionen och liknande tendenser ses i uttalanden. Även 

formuleringar som hot från en kris eller konflikt i vårt närområde och påverkan av ett hot mot 

ett grannland får mer utrymme i försvarspropositionen. 
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Avslutningsvis ses att referensobjekt som staters politiska oberoende och självständighet samt 

staters rätt att välja sin egen väg tas upp i försvarspropositionen. Dessa formuleringar känns 

inte igen från beredningsrapporterna men talas om i uttalanden och pressmeddelanden. 

Sammanställning av förändringarna 

Referensobjekt Hot Åtgärder 
Stabiliteten och samarbetet 
som objekt tillförs 
 
Territoriell och europeisk 
integritet tillförs 
 
Termer som politiskt 
oberoende och 
självständighet nämns 

Aggressionerna i en annan 
del av världen flyttas närmre 
och närområdet och 
grannländer tydliggörs 
 
Mindre implikation i texterna 
från handeldvapen, 
elektromagnetiska vapen och 
psykologisk krigföring 
 
Kristillståndets innebörd 
 
Den icke fungerande 
diplomatin 
 
Bristande respekt för 
internationell rätt 
 
Ny politisk spelplan med 
osäkerhet inför framtiden 

Nedrustning, miljöpåverkan, 
motverkande åtgärder mot 
brottslighet samt kärnvapen 
får mindre utrymme 
 
 

Teorin som förklaringsgrund 

Den i konstruktivismen grundade vidgade säkerhetsbegreppet delar som nämnt in säkerhet i 

fem sektorer. De förändringar som skett i politiken faller enligt den här uppsatsen in främst i 

den politiska sektorn då konflikten för Sveriges del inte primärt handlade om militärt 

ingripande. Det bör dock nämnas att den militära sektorn inte helt kan tänkas bort då 

händelsen fick betydelse i försvarspropositionen vilket i sin tur ger inriktningen till 

Försvarsmakten.  

Som tidigare nämnt menar Köpenhamnsskolan att säkerhet ytterst handlar om överlevnad. I 

detta fall är referensobjektet bland annat Sverige och vårt varande som stat. De referensobjekt 

som tillförs eller förändras anses vara av karaktären hot mot svensk överlevnad och existens 

även om det handlar om stabiliteten i Europa eftersom detta i förlängningen även påverkar 

Sverige. 

Den säkerhetisering som skett i detta fall av de aktörerna som analyserats är frågor som hot i 

vårt närområde och den politiska stabiliteten i regionen et cetera. Dessa frågor hade givetvis 
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utrymme även i tidigare offentligt tryck men då i andra ordalag.  Det kan även sammanfattas 

att uttalanden som aktörerna företagit sig har påverkat försvarspropositionen och således vår 

säkerhetspolitik. Det har följaktligen enligt Köpenhamnsskolan genomförts speech-act av 

aktörerna. 

Något nyttjande av en frågas säkerhetisering för att tillämpa felaktiga extraordinära metoder 

har inte setts i undersökningen. Värt att nämna är miljöhotens minskade framtoning i 

försvarspropositionen, i förhållande till försvarsberedningens rapporter, kan bero på en 

misslyckad speech-act och säkerhetiseringsprocess i samband med försvarsberedningens 

arbete. Detta känns igen från tidigare iakttagelser i litteraturen som finns redovisade ovan. 

Sammanfattningsvis menas att svenska politiker tolkade kriget i Georgien som att en framtida 

negativ utveckling kan komma att påverka Sverige säkerhetspolitiskt och använde denna 

insikt och händelsen i sig för att till viss del förändra hoten mot Sverige och svensk säkerhet. 

Avslutande reflektion 

En svaghet som uppsatsen uppvisar är att om en längre tidsperiod mellan de båda offentliga 

trycken vore studerad kan resultatet blivit ett annat. Detta har inte kunnat ske på grund av att 

tidsramarna för uppgiften inte medgav att genomföra med innehållsanalys på en större mängd 

av empiri. Dessa insikter ger dock intressanta vinklingar till vidare forskning. En djupare 

studie kring hur svensk säkerhetspolitik påverkas av yttre konflikter över en längre tidsperiod 

skulle vara fascinerande läsning. Även påverkan av mindre händelser över längre tid kan vara 

intressant att se slutsatser från.  

Det går argumentera att våra politiker självklart påverkas av händelser i omvärlden och 

således skulle uppsatsens slutsatser bli av mer allmängiltig karaktär. Det denna uppsats 

presenterar är precis vad ovan nämnda menar men processen kring skapande av hot 

presenteras med en teoretisk grund och den förståelse som vetenskapen för med sig till allmän 

kunskap och därför blir även denna uppsats bidrag till forskningen viktig.  

Generaliserbarheten i uppsatsen anses tillräcklig på grund av dess avgränsade tidsrymd samt 

applicerbarhet på liknande händelser. Uppsatsens analysmetod går även applicera på en längre 

tidsperiod och händelser av mindre karaktär vilket ger grund att tro att slutsatserna är 

generella för skapandet av hot. Även andra aktörer än de som studerats går att sätta in i 

modellen vilket ger intersubjektivitet för den samma. Avgränsningarna och metodvalet har 

givetvis påverkat studiens slutsatser men denna påverkan anses lyftas upp av dess 
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generaliserbarhet. För att öka transparensen i studiens tidsmässiga avgränsning har även en 

sökning med bredare tidsspann är genomförts utan att mängden artiklar och uttalanden ökade 

nämnvärt. 

Som avslutning önskas det framföras att denna uppsats är ett bidrag till forskningen kring hot 

och dess uppkomst. Den tidigare forskningen inom området är som tidigare nämnt stor och 

detta bidrag tillför ytterligare djup till diskussionen kring säkerhetspolitik och hot. En 

reflektion som uppkommit under arbetets gång är att uppsatsens ämne och innehåll är 

högaktuellt då påverkan på Sverige och dess säkerhetspolitik från den samtida krisen i 

Ukraina sannolikt inte kan uteslutas. Detta ger även ytterligare ett intressant uppslag till 

vidare forskning. 

Som argument för ovanstående nämnda om ämnets aktualitet presenteras nedanstående citat 

från utrikesminister Carl Bildt, samtalet avhandlar kriget i Georgien men skulle lika gärna 

kunna skett igår och röra dagens kris i Ukraina. 

”Ukrainas biträdande premiärminister ringer och vill egentligen 

diskutera vad allt detta betyder för hans säkerhet och framtid. Vi 

kommer överens om att den diskussionen är mycket viktig – men 

kanske inte mitt i natten just nu.”190  

                                                 
190 http://carlbildt.wordpress.com/2008/08/12/sent-sent-sent/ (2014-05-09) 
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