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Abstract 

Sweden has traditionally viewed Soviet Union and Russia as a potential threat. The Sweden 

Defense commission regularly presents reports with international monitoring to the 

Swedish Defense department concerning the security landscape and development. The 

analysis by the Defense commission drew conclusions in 2007 pointing to a Russia not 

moving towards military activity. Georgia and Ukraine proves the opposite. This bachelor 

thesis examines if the global analysis by the Swedish Defense commission have seen a 

change as a result of the Russian actions in Ukraine. The bachelor thesis has in its case 

study analysed the content of three reports from the Defense commission from 

perspectives based on liberalism and realism. From the results, it is identified that the 

analysis produced by the Swedish Defense commission has differed to a very small extent 

in its recommendations from both before, and after the annexation of Crimea. Rather than 

seeing any change, this thesis has strengthened the presumption that Swedish foreign- and 

security policy has a strong position of global cooperation both in and outside the 

European Union and keeps its position of advocating for international commitments, 

although national defense has gained a greater priority on the Swedish agenda. 
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1 Inledning 

Enligt Sveriges försvarsberedning är risken för ett militärt hot mot Sverige väldigt 

osannolik och har varit det över en lång tid (2014:20). I den svenska försvarsberedningens 

analys av Ryssland 2007 ansågs det att kommande händelser skulle visa vilken väg Ryssland 

skulle ta internationellt. Och Ryssland valde väg, med krig mot både Georgien 2008 och 

Ukraina 2014. En sådan utveckling kan vara viktig för Sverige att följa. Säkerhetsdilemmat 

om alliansfrihet för Sverige har varit en ständig debatt i svensk politik (Agrell 1994: 9) och 

hotet mot Sverige har traditionellt rört hotet från Sovjetunionen och på senare tid 

Ryssland, samt har varit så sen slutet på andra världskriget (Andrén, 2002:74). Med en 

sådan kraftfull granne i öst har studier om hot och säkerhet varit ett återkommande 

fenomen för Sverige (Agrell, 2016)(Andrén, 2002). 

 

2008 inleddes en konflikt mellan Ryssland och Georgien, och bilden av Ryssland kom att 

förändras starkt. Det fastställdes av försvarsberedningen 2013 att större operationer och 

övningar genomfördes av Ryssland i en skala som inga västeuropeiska länder var i närheten 

av (2013:33). Som en effekt av detta utvecklade Ryssland sin förmåga att bedriva strid i 

större förband. Efter konflikten med Georgien fastställdes det av försvarsberedningen att 

risken för Ryssland att involvera sig i en militär konflikt i sitt närområde höjts avsevärt. Det 

dröjde inte länge innan Ryssland agerade igen. 2014 annekterades Krim. Ryssland 

utnyttjade det faktum att Krim till stor del består av en rysktalande befolkning som 

identifierar sig som ryssar snarare än ukrainare (BBC, 2016). Samtidigt bröt militära 

stridigheter ut mellan pro-ryska och ukrainska styrkor i östra Ukraina. Ryssland benämndes 

då av försvarsberedningen som ”oberäkneligt” (Försvarsberedningen 2014: 20), med 

okonventionella taktiker som omärkta soldater (Agrell 2016: 227). Synen på det 

säkerhetspolitiska läget i Europa fick åter omvärderas (2014:20). 

  

Situationen verkar hela tiden utvecklas. De baltiska staternas tidigare inträde i Nato gjorde 

att Ryssland och alliansen nu gränsar vid mer än Norges norra gräns. Sveriges geografiska 

läge i Östersjön är av strategiskt värde och tongivande vid en eventuell konflikt (Agrell, 

2016:137). Läget har intensifierats med att Nato övat flitigt med medlemsländer i området, 

där även Sverige deltagit i vissa övningar (Gummesson, 2016). Nyligen har Ryssland trappat 

upp läget genom att transportera nya vapensystem till den ryska enklaven Kaliningrad med 

stor räckvidd (Olsson, 2016).  
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Som en reaktion mot detta och den nedskärning som pågått under längre tid av Sveriges 

försvar har nu allt fler röster höjts om att återigen öka resurserna till försvaret (Björnsson & 

Zetterberg, 2016) och att kraftigt satsa på nationell försvarsförmåga (Holmström, 2016) 

istället för den internationella prioritering som funnits, samt återinföra värnplikten 

(Björkenwall, 2016). Samtidigt saboterades flera Telecom-master runt om i Sverige och 

misstankar höjdes om en främmande makts involvering (Reuters, 2017). Det har 

presenterats budgetförslag från politiska partier, både i och utanför regeringen, om 

ökningar av försvaret och försvarsmakten får under kommande år en växande budget 

(Försvarsmakten: Ekonomisk planering, 2016). Mönstret talar för att Rysslands ageranden 

haft en påverkan på säkerhetsprioriteringar för Sverige och fått svensk försvarspolitik att 

ändra riktning. Innebär detta att en förändring kan ha skett i försvarsberedningens 

slutsatser och rekommendationer? Tidigare forskning har berört skillnader i hotbilder 

(Kirchner & Sperling, 2007) och hur Sveriges säkerhetspolitik förändrats (Agrell, 2016). 

Denna uppsats följer linjen av tidigare utförd forskning på hotbilder för Sverige samt 

betydelsen för ett land som Sverige att hålla koll på sin omvärld (Andrén, 2002: 27). 

  

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att kartlägga om svenska försvarsberedningens offentliga förhållning 

sett en förändring till följd av Rysslands aktioner mot Ukraina. Uppsatsen ska identifiera en 

eventuell skillnad i försvarsberedningens senaste rapport i jämförelse med tidigare 

rapporter med hjälp av liberalismen och realismen. Uppsatsen kommer att avgränsas till att 

vara försvarsberedningens rapporter som innehåller någon form av analys av andra stater 

och säkerhetsläget i världen, både nära och långt borta. Uppsatsen ska då utreda huruvida 

de omfattande ryska aktionerna har lett till en förändrad syn från försvarsberedningen. 

Utifrån ovanstående beskrivet syfte behandlar denna uppsats följande frågeställning: Hur 

skiljer sig försvarsberedningens senaste rapport från tidigare rapporter i åtanke med de 

liberala och realistiska idealtyperna verklighetsuppfattningar, principiella utgångspunkter 

samt rekommendationer?  
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1.2 Disposition 

Uppsatsen har inletts med en inledning och en presentation av uppsatsens syfte, det 

problem den ämnar till att kartlägga samt en presentation av den frågeställning som 

används. Därefter utformas uppsatsens teoribildning genom att först diskutera tidigare 

forskning på området och sedan fastställa den teoretiska grunden för undersökningen. 

Sedan följer en genomgång av undersökningens metodologi. Det berör genomgång av det 

använda materialet samt hur det avgränsas. Slutligen ska de slutsatser som gjorts med 

analysen och teorierna att sammanfattas under “Slutsats och diskussion” för att ge den sista 

övergripande bilden av vad uppsatsen resulterat i. Här lyfts problematik för uppsatsen, hur 

den placerar sig med redan genomförd forskning samt diskutera de resultat uppsatsen givit.  

 

2 Teori 

Här presenteras undersökningens teoretiska förankring och bidrag. Med en början i tidigare 

forskning presenteras forskning som gjorts på området. Därefter presenteras det teoretiska 

ramverket med sammanfattande information och befintlig kritik mot uppsatsens valda 

teorier, realismen och liberalismen. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Tidigare forskning har bland annat gjorts med jämförelse av flera länders hotbilder och hur 

de skiljer sig. Emil J. Kirchner och James Sperling gjorde 2007 en jämförelse mellan hur 

olika länders hotbilder, säkerhetspolitik och försvarsbudget förändrats över tid, med fokus 

på bland annat Frankrike, Tyskland och Storbritannien ( Kirchner & Sperling, 2007). 

Sverige innefattas inte, men helheten visar på att förändring i hotbilder och säkerhetspolitik 

tidigare undersökts. 

 

Om vi sedan flyttar fokus från en jämförelse mellan europeiska länder till enbart Sverige så 

har Johan Eriksson tillsammans med bland annat Ulf Bjereld skrivit om den förändrade 

hotbilden och att hotbild som säkerhetsbegrepp har breddats för Sverige (2001: 4). 

Eriksson slår fast hur viktigt den politiska involveringen kan vara för ett hot och samspelet 

som finns mellan hotbilder och politik, vad de kan betyda för medborgares opinion i en 

fråga samt vilka politiska beslut de kan leda till (Eriksson, 2001). I den utgivna boken 

Hotbildernas politik används då tidigare rapporter från försvarsberedningen för att urskilja en 

förändring i den då nyligen definierade hotbilden och identifierade en förändring i 

försvarsberedningens säkerhetsbegrepp. Tidigare rapporter från försvarsberedningen 
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används då som hjälp för att bena ut och förstå Sveriges säkerhetspolitik (Eriksson, 2001: 

5). Då fastställs även den definition av hot som uppsatsen använder sig av. Detta görs för 

att ha en så tydlig koppling till den tidigare forskningen som möjligt.   

  

Även Nils Andrén har skrivit om förändringar i hotbilden, vilket i sin tur har lett till 

förändrade säkerhetspolitiska rekommendationer (2002: 44). I Säkerhetspolitik beskriver 

Andrén hur Sveriges traditionella hotbild har varit hotet från öst med först Sovjetunionen 

och sedan Ryssland efter Sovjetunionens sammanfall (2002: 74). Andrén beskriver även hur 

Sverige är ett land med en självklar koppling mellan fred och säkerhet. Detta fenomen gör 

att Sverige har en benägenhet att betrakta andra stater eftersom stora säkerhetspolitiska 

förändringar i världen inte är önskvärda (2002: 27). Denna benägenhet är en central del för 

uppsatsen. Eftersom det är viktigt för Sverige att betrakta stater, går det även att anta att 

detta har en påverkan på Sveriges beslut och politik. Med en sådan tradition är det av 

intresse att fortsätta studier med att se till Sveriges betraktelse av andra stater, samt hur och 

om några förändringar sker inom denna process, om den ens förändras överhuvudtaget?  

 

Om vi behåller det fokus på Sverige som de två tidigare verken haft, finns det en tidsaspekt 

att beakta. Men, även nyare forskning finns som behandlar uppsatsens område. Nyligen har 

Wilhelm Agrell givit ut boken Det säkra landet? Svensk försvars- och säkerhetspolitik från ett kallt 

krig till ett annat som behandlar aspekter av svensk försvars- och säkerhetspolitik över tid 

och tittar närmare på förändring i prioriteringar för Sverige och Sveriges försvarsmakt. De 

tre valda rapporterna till uppsatsen innefattas i Agrells verk, nämligen: Säkerhet i Samverkan 

(2016: 222), Vägval i en globaliserad Värld (2016: 226) och Försvaret av Sverige (2016: 228). Här 

undersöks också annekteringen i Ukraina som bidrag till en förändring, men fokus ligger 

inte på rapporternas förändring utan de är endast del i ett större urval av material rörande 

försvars- och säkerhetspolitiken. Andra aktörer och myndigheter undersöks också då, vilket 

gör att boken inte specifikt ser till försvarsberedningens rapporter.  

 

Detta visar att försvarsberedningens rapporter har inte bara använts tidigare i äldre format, 

utan även i de nyare upplagorna. I Agrells bok, och tidigare publiceringar (Andrén, 

2001)(Eriksson, 2002) för den delen, används inte försvarsberedningens rapporter för att 

identifiera någon systematisk jämförelse mellan de olika rapporterna. De används även ur 

en aspekt som fokuserar på Sveriges involvering i internationella insatser som Afghanistan 

och hur detta påverkat försvarets prioriteringar för sin verksamhet (2016: 234).  
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Det är därför ett liknande upplägg, med nyligen publicerade rapporter från 

försvarsberedningen. Dock är det en mer utförlig jämförelse mellan de olika rapporterna i 

en mer omfattande jämförelse som uppsatsen genomför. Att den senaste rapporten är 

publicerad relativt nyligen bidrar till att det finns en begränsning i mängden forskning där 

den använts. Tidsaspekten för tidigare genomförd forskning visar även att problemet är 

intressant för Sverige, både idag och tidigare i historien.  

  

Undersökningen behöver ett teoretiskt ramverk för att möjliggöra ett analytiskt bidrag till 

forskningen. Det används för att analysera det valda materialet utifrån två olika perspektiv 

för att se om någon förändring har skett utifrån de skapade idealtyperna. Teorierna är valda 

för deras dominerande användande på den internationella arenan och inom internationella 

relationer samt att de skiljer sig från varandra i stor utsträckning. De fungerar som verktyg i 

analysdelen av uppsatsen. Liberalism och realism är två teorier som anses som väldigt 

traditionella inom global politik och internationella relationer (Smith, Owens & Baylis, 

2014: 4). Det har pågått och pågår fortfarande en omfattande debatt mellan de två lägren 

och det har i sin tur lett till att olika inriktningar mellan de olika teorierna skapats 

(Heywood , 2011: 54). Agrell beskriver hur den tidigare maktposition som realismens haft 

inom internationella relationer har sett ett visst skifte till en positiv syn på samarbete och 

ömsesidigt beroende mellan stater (2016: 16). Denna uppsats använder därför liberalismen 

och realismen till sitt teoretiska ramverk för att skapa två polära idealtyper för att identifiera 

eventuella skillnader i materialet.  

 

2.1.1 Realism 

Realismen är en dominerande teori när det rör sig om internationella relationer och 

genomsyras av dess fokus på egoism och makt. Den ses även som den dominerande teorin 

inom internationella relationer då den ger raka svar på staters agerande i det internationella 

rummet (Dunne & Schmidt, 2014: 99). Makten är det ultimata målet och individer är 

egoistiska i sitt mål att förvärva makt (Heywood, 2011: 54). Ser vi till realismens applicering 

på internationella relationer och den globala politiken finns det några huvuddrag som kan 

urskiljas. Realismen identifierar staterna som de främsta aktörerna på den internationella 

arenan. Ingen högre maktkonstruktion än staterna finns, vilket gör att enligt realismen 

agerar staterna på den internationella arenan som är anarkistisk (Heywood, 2011: 55).  

Staterna ser sig själva som den ultimata auktoriteten vilket inte ger legitimitet till någon 

makt som skulle finnas internationellt (Dunne & Schmidt 2014: 101). 
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Internationella relationer stater emellan är alltid karaktäriserade av misstänksamhet och 

osäkerhet. Även om stater ingår i internationella organisationer eller avtal finns alltid enligt 

realismen misstänksamheten mot att andra involverade aktörer tjänar mer på samarbetet än 

vad man själv gör, i termer som benämns som relativa och absoluta vinster. Om någon 

annan relativt sett skulle tjäna mer än en själv på ett samarbete, menar realisterna att det är 

avskräckning nog från att ingå i ett sådant samarbete (Heywood, 2011: 60). Realisterna 

utgår även ifrån att staterna har en egoistisk karaktär då de leds av individer, som är 

egoistiska. Staternas intressen blir då en avspegling av de intressen från de som leder 

staterna (Heywood 2011: 57). Även om internationella samarbeten ingås och 

interdependens skapas mellan stater så fortsätter staterna att vara den dominerande aktören 

i global politik (Dunne & Schmidt 2014: 111).  

 

Staterna drivs av sina egna nationella intressen internationellt och ska verka med de 

nationella intressena i främsta rummet. Även om realism ofta ses som en teori som är nära 

besläktat med krig, är inte detta en självklarhet för realister. Aggressiv utrikespolitik ska 

endast föras om det förs i absoluta nationella intressen och fördelarna överväger 

nackdelarna (Heywood 2011: 58). Även om verkligheten beskriven av realismen verkar som 

konfliktsträvande, menar realisterna att världens upprätthålls av en maktbalans mellan 

stater. Det krävs då polaritet i viss utsträckning för att behålla maktbalansen och den 

största påverkan på detta tillstånd skulle vara antalet supermakter i världen (Heywood, 

2011: 61).  

 

Kopplat till världens maktbalans presenteras även säkerhetsdilemmat. Detta problem 

bygger på staternas ambition till att behålla sin säkerhet., Realismens pessimistiska 

världssyn gör att stater aldrig kan räkna med att någon annan ska hjälpa dem. och om 

internationella samarbeten skapas är de betraktade med misstänksamhet (Heywood, 2011: 

61). Denna syn gör att krig alltid är en möjlighet enligt realismen, vilket motiverar stater att 

behålla eller utveckla möjligheter att bevara nationell säkerhet. Detta innebär ofta 

utveckling av militär kapacitet. I denna process att behålla eller utveckla sina möjligheter för 

att försvara sin säkerhet ökar istället osäkerheten för andra stater, vilket i sin tur motiverar 

dem till samma process och händelseförloppet fortsätter i en evig spiral med upprustning, 

därav säkerhetsdilemmat (Dunne & Schmidt 2014: 109).  
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Kritik som lyfts mot realismen är till exempel att andra aktörer än endast stater kan ha 

inflytande på den internationella arenan. Det finns även exempel som talar mot ambitionen 

att endast rusta upp möjligheter för sin egen säkerhet, som talar mot säkerhetsdilemmat 

och att stater kan inte lita på någon annan i arbetet att garantera sin säkerhet (Dunne & 

Schmidt 2014: 111). 

 

2.1.2 Liberalism 

Liberalismen är den andra teoribildningen som används och är en stark kontrast till 

realismen. Den har varit en väldigt dominerande ideologi i västerländsk politik och även 

om realismen anses som den mest dominerande teorin har liberalismen haft ett väldigt stort 

inflytande (Dunne, 2014: 114). Liberalismen fokuserar på individens frihet och att fred och  

att harmoni uppnås genom samarbete mellan aktörer. Detta kan vara mellan individer, 

företag på en marknad eller stater internationellt (Heywood, 2011: 62). Då olika intressen 

kan finnas mellan aktörer är de fortfarande enligt liberalismen tongivande för varandra då 

de behövs för att den andre ska kunna uppnå sina mål, varje grupp individ eller stat är 

nödvändig i processen att andra aktörer av samma slag ska kunna uppnå sina intressen i en 

slags naturlig balans (Heywood, 2012: 35). 

  

Realister och liberaler delar till viss del synen på den internationella arenan genom att 

identifiera att det internationella består av maktkamper mellan stater. Dock ser liberalismen 

internationellt samarbete i ett annat ljus. Liberalismen ser samarbete mellan stater som 

något positivt i undvikandet av konflikter. Handel och produktion mellan stater skapar 

framgångsrik interdependens (Heywood, 2011: 501), alltså att staterna är i behov av 

varandra. Detta behov av varandra skapar en situation av att staterna avskräcks från 

konflikter eftersom konsekvenser skulle falla tillbaka på en själv. Fördelarna med ökad 

handel är enligt liberalismen också att olika stater och människor kommer närmare 

varandra (Heywood, 2011: 62). En annan viktig del av frihandeln enligt liberalismen är att 

beroendet skapas ömsesidigt mellan staterna, oavsett skillnad mellan staternas ekonomier 

som struktur eller storlek så ger det lika vinster för de inblandade staterna (Dunne, 2014: 

117).  

  

Det positiva synsättet gentemot internationellt samarbete grundar sig även i 

globaliseringens utveckling. Enligt liberalismen kan endast de utmaningar som globalismen 

innebär lösas med internationellt samarbete eftersom problemen är just, globala (Hewood, 

2011: 63). En annan skillnad som realismen och liberalismen har, är fokuset på stater 



  
 

8 

internationellt sett. Även om liberalismen erkänner stater som en väldigt viktig aktör på den 

internationella arenan måste även andra aktörer erkännas. Organisationer som sträcker sig 

över landsgränser är på samma sätt som stater en viktig del i den internationella politiken. 

Detta gör även att liberalismen ser internationella relationer som något som inte bara sker 

på statlig nivå, utan tar många olika former och utövas på olika nivåer (Dunne, 2014: 119).  

Modellen där flera aktörer tas i beaktande ses som en mer komplett och verklig bild enligt 

att endast se till staterna (Heywood, 2011: 15). 

 

Kritik som lyfts mot liberalismen är bland annat från realister inom olika inriktningar. Vissa 

menar att interdependensen är överksattad och staternas betydelse är underskattad (Dunne, 

2014: 122). Förhoppningen att ena stater internationellt är även en uppgift som inte är utan 

utmaningar. Språkliga, religiösa och etniska skillnader visar fortfarande idag på klyftor och 

svårigheter att nå full konsensus mellan stater och grupper. Speciella utmaningar finns det 

med de stater som inte är bestående av västerländska värderingar (2014: 123). 

 

Teorierna sammanfattade.  

 

 

 

 

 

 

 

                

Realism Liberalism 

Staterna är maktsträvande och de viktigaste 
aktörerna i det internationella rummet. 
Anarki existerar i det internationella 
systemet. 

Likvärdigt beroende mellan stater. 
Stater är viktiga aktörer, men inte de enda 
internationellt sätt. 

Sätta nationella intressen och statens 
säkerhet först. 
 

Frihet och fred genom samarbete. 
Mänskliga rättigheter. 

Kapacitet till militära aktioner. 
Att behålla maktbalansen. 

Internationellt samarbete. 
Interdependens 
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3 Metod 

Under detta avsnitt presenteras uppsatsens metod för att klargöra hur uppsatsen går tillväga 

för att uppnå ett svar på sin frågeställning. Den valda forskningsdesignen diskuteras utifrån 

dess lämplighet och uppsatsens metod, kvalitativ innehållsanalys, motiveras tillsammans 

med en beskrivning av uppsatsens utformning. Sedan diskuteras olika perspektiv för att 

förtydliga uppsatsens förankring. Metodavsnittet innehåller även beskrivning av 

undersökningens utformning, en diskussion om det valda materialet samt vilka 

avgränsningar som gjorts för analysen. Det teoretiska ramverket kopplas till en presenterad 

analysmodell, detta genom användandet av idealtyper som sedan presenteras i slutet.  

 

3.1 Kvalitativ innehållsanalys  

Kvalitativ innehållsanalys är den valda metoden för att svara på uppsatsens frågeställning 

och att uppnå uppsatsens syfte. Den kvalitativa innehållsanalysen lämpar sig för uppsatsen 

då det är viktigt att se till helheten utifrån texterna och inte enstaka termer eller antaganden.  

Det är viktigt för uppsatsens syfte att kunna urskilja tendenser i texten, bakomliggande 

positioner och se till gradskillnader (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012: 

139). Detta för att försvars- och säkerhetspolitik är långsamt förändrade fenomen (Agrell, 

2012: 107). Innehållsanalys är även vanlig för kvantitativa studier, till exempel att avläsa 

frekvensen av förkommande ord och även vanlig för att mäta uttryck i till exempel media 

och deras utlåtande. Dock lämpar sig inte alltid kvantifiering. Enligt Bergström och Boréus 

så kan det kvalitativa upplägget vara ett bättre val då frekvens av ord inte är av intresse, 

utan istället en helhetsbild av vad, i uppsatsens fall, rapporterna säger (2012: 80). 

Undersökningen använder sig av texter från utgivna rapporter och genomför då en 

kvalitativ innehållsanalys eftersom rapporternas innehåll granskas med hjälp av vald 

teoribildning och därifrån grundar sina slutsatser (Esaiasson et al 2012:197). Et al 

 

Om man ser till uppsatsens frågeställning är upplägget och designen beskrivande. Den ser 

till hur något förändrats (Esaiasson et al, 2012: 36), i det specifika fallet hur 

försvarsberedningens offentliga syn förändrats med tid. Beskrivande studier benämns ofta 

som ett sätt att klassificera fenomen eller verkligheten utifrån teoretiska aspekter och 

uppbyggnader (Esaiasson et al, 2012: 136). Därför kommer innehållet att klassificeras 

systematiskt för att kunna knyta innehållet till specifika rubriker under de kan besvaras. Det 

är även i samband med den klassificerande strategin som idealtyper kommer att användas, 

eftersom det är en väl använd modell (Esaiasson et al, 2012: 211). Idealtyper är även en bra 
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metod att använda då en förändring har ägt rum i mindre steg och inte är några 

helomvändande slutsatser (Esaiasson et al 2012: 139). Designen för uppsatsen är en 

jämförande fallstudie med få fall med motivationen att uppsatsens fokuserar på något 

specifikt och analyserar samma kontext över en tidsperiod (Esaiasson et al, 2012:109) och 

ser till hur försvarsberedningens omvärldsanalys förändrats från 2007 till 2014.  Allt 

material kommer från försvarsberedningen och motiverar en mest lika-design då materialet 

liknar varandra på många aspekter för jämförelse (Esaiasson et al, 2012: 101). Alla 

rapporter har svarat under ett statsråd som har tillhört en alliansregering (2007: 4)(2013: 

11)(2014: 5). Designupplägget ger möjlighet att urskilja några eventuella skillnader i 

försvarsberedningens offentliga slutsatser innan och efter annekteringen i Ukraina ägde 

rum.   

 

Det spända läget kring Östersjön är en situation som berör många aktörer, både statliga 

och icke-statliga, inte minst Sverige. Det kan betraktas som en viktig del i hur den närmsta 

framtidens säkerhetspolitik kommer att utformas. Därför är en analys på hur 

försvarsberedningen analyserat Ryssland lämplig eftersom Ryssland traditionellt setts som 

det potentiella hotet för Sverige och är en stor faktor för hur säkerhetsläget kring Östersjön 

utvecklas (Andrén, 2002:74). Studien är av teorikonsumerande karaktär då den använder 

redan etablerade teorier på nytt material i ett nytt enskilt fall (Esaiasson et al, 2012:41), 

nämligen förändringen av försvarsberedningens syn på omvärlden. De olika 

teoribildningarna som används är de väl använda teorierna liberalism och realism. De 

appliceras för att försöka urskilja hur de påverkat rapporterna samt se om någon av de två 

lämpar sig bättre för att förklara händelseförloppet beskrivet i materialet.  

 

I arbetet med att besvara frågeställningen ska arbetet hela tiden röra sig mot att uppnå 

uppsatsens syfte och tillföra svar på frågeställningen. För att förtydliga så används inte flera 

fall utan uppsatsens fokus ligger på Sveriges försvarsberedning och dess offentliga syn. Det 

är Sveriges försvarsberedning och eventuell förändring som utgör kärnan för 

problemformuleringen. Materialet berör dock flera aktörer utifrån just Sveriges egna 

perspektiv. Uppsatsen är ett nedslag i 2007 - 2014, vad som konstateras på området just då. 

Tidigare forskning har ofta använt längre tidsperioder som sträcker sig från slutet på andra 

världskriget till nutid. En sådan jämförelse hade till exempel kunnat samla allt material 

innan en viss brytpunkt och jämföra det tillsammans med materialet efter vald tidsperiod. 

Då det släpps ett stort antal rapporter inom den tidsramen skulle det sett till tiden och 

omfattningen inte vara möjligt inom ramen av ett kandidatarbete. 
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3.2 Övriga avgränsningar 

Det är även viktigt för undersökningen att problematisera hur vissa begrepp används. Utan 

avgränsning kan undersökningen bli för bred och det kan uppstå problem med att koppla 

eventuella slutsatser till det huvudsakliga syftet om texten avvikit i för stor utsträckning. 

Avgränsningen kan göras i många olika former men för texten mer specifikt är det viktigt 

att se till avgränsning för vissa begrepp, samtidigt som uppsatsen avgränsar sig till ett 

specifikt område. Vid avgränsning kopplat till begrepp handlar det ofta om breda termer 

som lätt kan misstolkas eller tänkas innehålla en bred definition. Sådana termer återkommer 

frekvent i texten, och därför har avgränsningar gjorts.  

 

Försvarsberedningen är en föränderlig aktör. Den består av olika individer som 

kontinuerligt byts ut och sammansättningen förändras. Givetvis kan inriktningen och 

politisk linje förändras, men det som är viktigast för undersökningen är att aktören ändå ses 

som densamma utan att glömma att försvarsberedningen som aktör består av individer 

(Allison & Zelikow, 1999:143). I undersökningen används material från 

försvarsberedningen under olika regeringar i Sverige med representanter från olika politiska 

partier med olika åsikter om Sveriges politik. Eftersom de svenska partiernas position inte 

är något som uppsatsen fokuserar på, ses istället försvarsberedningen som den 

huvudsakliga aktören, oavsett om den bytt konstruktion och medlemmar över tid. Man kan 

alltså tala om en bred förankring av samtycke för rapportens yttrande även om det ingår 

avvikande åsikter (Försvarsberedningen, 2014).  

 

På liknande sätt är det viktigt att definiera vad som klassificeras som hot då det diskuteras 

frekvent i texten. Den säkerhetspolitiska debatten innehåller flera tolkningar av begreppet 

“hot”, men det brukar talas om att en omvärldsanalys är ett verktyg för att identifiera ett 

hot (Eriksson, 2001:5). Det går även att konstatera att hotbilden för Sverige traditionellt 

rört hotet från Sovjetunionen/Ryssland. Ett hot från Ryssland har varit det allmänna 

synsättet på hot från svenskt håll sedan ungefär andra världskrigets slut (Andrén, 2002:74). 

Hot har definierats och kategoriserats av regering och riksdag i försvarspropositioner samt 

regeringsrapporter som fastställer de till följande: 

- Militära angrepp 

- Etniska konflikter  

- Svåra påfrestningar på samhället i fred.  

- Informationskrigföring och IT-relaterade hot. 
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Under militära angrepp inkluderas även NBC-vapen under den kategorin. NBC står för 

Nuclear, Biological och Chemical och syftar till de vapen med större förstörelsekapacitet. 

Exempel som ges för kategorin etniska konflikter är de konflikter som utspelat sig i bland 

annat Bosnien, Kosovo och Tjetjenien. Svåra påfrestningar på samhället kan till exempel 

vara stora olyckor, organiserad brottslighet, stora flyktingvågor samt påfrestningar på 

infrastrukturen (Eriksson, 2001:5). Det är alltså dessa kategorier som uppsatsen utgår ifrån 

som sin definition när det diskuteras huruvida något utgör ett hot eller inte. En sådan 

avgränsning är viktig för analysen av materialet ska kunna kategorisera innehållet 

framgångsrikt. En annan viktig punkt är att avgränsningen även skapas i linje med tidigare 

forskning för att anknyta till den så effektivt som möjligt.  

 

3.3 Analysmodell  

Uppsatsens syfte är att kartlägga om svenska försvarsberedningens offentliga förhållning 

sett en förändring till följd av Rysslands aktioner mot Ukraina. I Metodpraktikan beskrivs det 

att en analysmodells kan byggas på de tre komponenterna varat, börat och görat (Esaiasson 

et al 2012: 142). Denna analysmodell används för att kategorisera utifrån tre kategorier: 

Verklighetsuppfattningar, principiella övertygelser samt rekommendationer (Goldstein & 

Keohane 1993:8-11). Varat är kopplat till verklighetsuppfattningen och ser till hur en aktörs 

verklighetsuppfattning är. Börat är kopplat till de principiella övertygelserna, hur någon ser 

hur det bör  vara, med andra ord hur deras utopi ser ut. Slutligen Görat till 

rekommendationer, de planer eller strategier för att ta sig till den nuvarande verkligheten till 

den berördes utopi (Hermansson, 1984: 29). Modellen motiveras med att den är väl 

etablerad samt att den kan användas för att systematiskt karaktärisera vissa slutsatser ur 

materialet (Esaiasson et al 2012: 142). 

 

3.3.1 Operationalisering  

Uppsatsen jämför hur försvarsberedningens syn på omvärlden kan ha förändrats. Denna 

jämförelse kommer att bedömas genom att analysera de tre rapporterna från 

försvarsberedningen.  I jämförandet är det viktigt att minimera risken för fel, både 

systematiska och slumpmässiga. De systematiska felen ska undvikas med att strukturen i 

uppsatsen och dess teoretiska kopplingar  är så tydliga som möjligt. Slumpmässiga fel ska 

undvikas med en klar struktur när det kommer till analys av materialet, med tydliga 

utgångspunkter och konsekvent användande av analysmodellen ska risken för detta 

minimeras (Esaiasson et al, 2012: 63). För uppsatsen betyder detta att alltid utgå från 

samma kategorier, i samma ordning för alla rapporter. Därför kommer var rapport för sig 
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att genomläsas och ha huvudfokus separat för att inte röra ihop och skapa risken för att 

blanda ihop materialet.   

 

Med jämförelsen kan det identifieras om den senare rapporten av försvarsberedningen 

uttrycker en större och oro och ökad hotbild från Ryssland en de tidigare. Mindre 

förändringar är något som kan identifieras med idealtyper snarare än radikala förändringar 

(Esaiasson et al, 2012: 139). Då blir idealtyper ett bra sätt att knyta an de tre nämnda 

ketegorierna teoretiskt. På så sätt kan eventuella förändringar mellan försvarsberedningens 

rapporter identifieras. Ofta när det diskuteras om idealtyper så nämns faktorn att de ska 

vara polära gentemot varandra, det leder till slutsatser som kan motiveras tydligare och att 

eventuella förändringar kan identifieras (Esaiasson 2012:141). Idealtyper innebär en 

konstruktion av idealtypiska föreställningar och används som ett analytiskt verktyg för att 

urskilja vissa drag och ståndpunkter ur ett material.  När de skapas används olika 

frågeställningar för att appliceras på det valda materialet. Därför är det viktigt att idéer som 

har relevans för frågan väljs ut för att så effektivt som möjligt kunna urskilja detta ur det 

valda materialet. I uppsatsens fall blir det ett teoretiskt fokus på internationella relationer. 

Verktyget sträcker sig då inte längre än de valda teorierna , men då kan idealtyperna fastslå 

vad som inte kan urskiljas med de valda teorierna som legat till grund för de konstruerade 

idealtyperna (Bergström &Boréus, 2012: 150).  

 

3.3.2 Analystabell 

1. Realismen Karaktäriseringar 

Verklighetsuppfattningar Staterna är maktsträvande och de viktigaste 
aktörerna i det internationella rummet. 
Anarki existerar i det internationella systemet. 

Principiella utgångspunkter Sätta nationella intressen och statens säkerhet 
först. 
 

Rekommendationer Kapacitet till militära aktioner. 
Att behålla maktbalansen. 

2. Liberalismen Karaktäriseringar 

Verklighetsuppfattningar Likvärdigt beroende mellan stater. 
Stater är viktiga aktörer, men inte de enda 
internationellt sätt. 

Principiella utgångspunkter Frihet och fred genom samarbete. 
Mänskliga rättigheter. 

Rekommendationer Internationellt samarbete. 
Interdependens 
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Analystabellen konstrueras på ett klassiskt sätt för idealtyper (Bergström & Boreus 2012: 

151). Den ska med hjälp av de konstruerade frågorna från teorierna kunna identifiera en 

skillnad i rapporterna. Efter analys kommer de att presenteras var för sig för att tydligare 

visa på några tendenser var teori för sig. Tabellen går även att se tillsammans med 

uppsatsens andra tabeller i appendixet (se appendix 1). 

 

3.4 Material 

Uppsatsen använder tre rapporter som det huvudsakliga materialet för analys. Alla valda 

rapporter från försvarsberedningen innehåller någon form av betraktning och iakttagelse 

om utvecklingen av säkerhetsläget, både i Sverige närområde såväl som världen globalt sett. 

2008 gavs det ut en rapport av försvarsberedningen med titeln ”Försvar i användning” 

(2008). Den används inte då den inte alls innehåller någon form analys eller slutsatser om 

säkerhetsläget i omvärlden förutom några utgångspunkter inledningsvis. 

Försvarsberedningen skriver  ”I enlighet med Försvarsberedningens anvisningar är denna 

rapport avgränsad till att i huvudsak ange en närmare inriktning av försvaret med 

utgångspunkt i vissa angivna principer” (2008: 19). Rapporten diskuterar alltså endast 

inriktningar och rekommendationer för det svenska försvaret. 

Därför har rapporten från 2007 valts istället. Detta gör att uppsatsen nu har tre rapporter 

till sitt förfogande, två innan annekteringen av Krim och en innan. Alla innehåller 

iakttagelser för omvärlden. De är valda dels för aspekten för att de tidsmässigt ligger 

närmast brytpunkten som används samt att de innehåller de komponenter som är 

intressanta för uppsatsen. Tidsaspekten är väldigt viktig eftersom uppsatsen ser till en 

eventuell förändring efter Rysslands aktioner i Ukraina. Utgivaren är försvarsberedningen 

som är sammansatt för att Sveriges politiska partier ska kunna diskutera och samråda med 

Sveriges regering när det rör sig om svensk säkerhetspolitik. Försvarsberedningen är enligt 

försvarsdepartementet själva “ett forum för konsultationer mellan regeringen och 

representanter för de politiska partierna i riksdagen.” (Regeringskansliet, 2017). Utöver 

representanter från de olika riksdagspartierna består även försvarsberedningen av 

sakkunniga från Utrikes-, Justitie, Finans- och försvarsdepartementet men även andra 

involverade myndigheter så som Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap. (Regeringskansliet, 2017). Kompositionen gör att en väl samlad expertis finns 

med för att analysera och göra rekommendationer för Sveriges försvars- och 

säkerhetspolitik. Deras arbete och rapporter är en viktig del i att få en enad syn mellan både 

regering och riksdag på försvars- och säkerhetspolitiken.  
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Försvars- och säkerhetspolitik är två områden som är väl kopplade till nationella intressen 

och säkerhet vilket gör att de förväntas omgivas av en del sekretess av just säkerhetsskäl. 

Justitiedepartementet beskriver själv hur  tillgången för allmänna handlingar kan begränsas 

”endast om det behövs med hänsyn till rikets säkerhet eller rikets förhållande till annan stat 

eller mellanfolklig organisation,” (Justitiedepartementet, 2013: 12). Dock uttrycker 

försvarsdepartementet själva hur transparens och öppenhet är en viktig del i 

försvarsberedningens arbete genom transparenta arbetsrutiner (Regeringskansliet, 2017). 

Eftersom det är en ganska otacksam uppgift att försöka läsa dokument som man inte har 

tillgång till kommer uppsatsen att se till de offentliga rapporter som är tillgängliga, men 

givetvis bära med sig aspekten om sekretess.  

 
 

Huvudsakliga material: 

Försvarsberedningens rapport: Säkerhet i Samverkan - 2007 

Försvarsberedningens rapport: Vägval i en Globaliserad Värld - 2013 

Försvarsberedningens rapport: Försvaret av Sverige – 2014 

 

Rapporter är det underlag som ligger till  grund för analysen. Det är omvärldsanalyser vid 

olika tidpunkter som delvis används till ett underlag för Sveriges säkerhetspolitik. Ett annat 

tillvägagångssätt hade varit att intervjua politiker eller samla in partiers syn inom ämnet för 

att sedan jämföra. Intervjuer med politiker hade varit ett intressant sätt, men inte realistiskt 

inom ramen för ett kandidatarbete. Dessutom är försvarsberedningens rapporter en samlad 

syn från Sveriges partier då alla finns representerade och fått påverka innehållet. De 

konstruerade tabellerna kommer att användas på en rapport i taget utifrån de skapade 

idealtyperna. Som nämnt tidigare är årtalen för utgivningen är viktiga då de befinner sig 

mellan före och efter händelserna i Ukraina. På så sätt kan undersökningen identifiera 

faktorer både innan och efter konflikten startade. Detta kommer att göras i kronologisk 

ordning med rapporten från 2007 och rapporten från 2014 sist.  

 
Alla använda källor i texten har granskats så att de på bästa möjliga sätt bidragit till 

undersökningen med information som är sanningsenlig. Som nämnt tidigare är alla 

rapporter valda utifrån en tidsaspekt att ligga så nära brytpunkten som möjligt, det stärker 

även uppsatsens validitet. Utan källkritisk granskning riskerar texten att baseras på felaktig 

information och därför dra eventuella slutsatser som inte kan härledas tillförlitligt rent 

empiriskt. I texten används ett stort antal källor och om varje enskild källa skulle nämnas i 
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diskussionen skulle det bli onödigt långt för läsaren. Därför lyfts endast de huvudsakliga 

källorna här, men det betyder givetvis inte att de är den enda källorna som granskas 

källkritiskt. Med försvarsberedningens rapport om Sveriges försvar har vi ett utlåtande från 

medlemmar av riksdagen. En sådan källa håller av naturliga anledningar hög validitet vad 

gäller information. Svenska myndigheter, departement och regering utsätts kontinuerligt för 

granskning av riksdagen med olika verktyg som säkerställer att material och agerande hela 

tiden utförs korrekt (Riksdagen, 2016). Det är själva påståendet i sig som det framförs som 

är viktigt att analysera. Försvarsberedningen kan därför liknas vid en respondent i en 

intervju. Det som är viktigt är den bild som respondenten, försvarsberedningen i 

undersökningens fall, har av en händelse. Det gör att materialets argument och slutsatser är 

det som ligger i fokus för undersökningen (Esaiasson et al, 2012:228). Aspketen om 

sekretess har också nämnts tidigare och är viktig att bära med sig, försvarsberedningens 

rapporter är dock ett material som majoriteten får tillgång till och blir till exempel den 

officiella positionen gentemot sina egna medborgare. 

 

4 Analys 

Under analys används den presenterade frågeställningen i kombination med det utvalda 

materialet och de konstruerade analystabellerna. Var rapport kommer att följa ordningen 

med verklighetsuppfattningar, principiella utgångspunkter och rekommendationer. Efter 

ifyllda tabeller presenteras resultatet presenteras för sig och slutligen följer slutsatser och en 

diskussion om arbetet och resultatet. Nu kommer varje rapport enskilt att analyseras utifrån 

uppsatsens frågeställning: Hur skiljer sig försvarsberedningens senaste rapport från tidigare 

rapporter i åtanke med de liberala och realistiska idealtyperna verklighetsuppfattningar, 

principiella utgångspunkter samt rekommendationer? Då analysens ska föras i kronologisk 

ordning är rapporten från 2007 först ut. 

 

4.1 Säkerhet i Samverkan - 2007 

Rapporten från 2007 inleds med ett klargörande för inriktningen som legat bakom arbetet 

för att skapa rapporten. Försvarsberedningen ska  ”Försvarsberedningen att analysera de 

strategiska trenderna i vår omvärld. Arbetet kommer bland annat att ge fortsatt vägledning 

för utvecklingen av det flexibla insatsförsvaret. (…) Närmast skall Försvarsberedningen, 

med utgångspunkt i en samlad syn på säkerhet, analysera viktigare förändringar i den 

internationella utvecklingen såväl globalt som för relevanta regioner.” (2007: 4). Rapporten 

ska alltså analysera omvärlden utifrån aspekter om strategiska trender och utveckling som 
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kan påverka Sverige säkerhet. Fokus beskrivs att vara på global nivå samt en regional nivå, 

där både Ryssland samt Sverige direkta närområde är i fokus (2007: 4). 

  

Verklighetsuppfattningar  

Realismens verklighetsuppfattningar är att de maktdrivande staterna är det viktigaste 

aktörerna och att det råder anarki i det internationella systemet. Försvarsberedningen 

fastställer återkommande vikten av de internationella institutioner som finns som FN och 

EU. Internationell rätt erkänns som det viktigaste för att upprätthålla fred, demokrati och 

säkerhet, både i Sverige och globalt, Sveriges intressen försvaras även tack vare det 

internationella samarbetet (2007: 10). EU  utgör enligt försvarsberedningen “den främsta 

plattformen för svensk agerande i FN” (2007: 11). Positionen att lägga sådan tilltro i 

internationella organisationer och internationell rätt talar mot båda av realismens 

verklighetsuppfattningar. Försvarsberedningen slår fast att Ryssland ökar sin militära 

kapacitet i form av moderniseringar av sina operativa förband (2007: 35). 

Liberalismens verklighetsuppfattningar är ett likvärdigt beroende mellan stater samt att 

staterna inte är de enda viktiga aktörerna på den internationella arenan. 

Försvarsberedningen uttrycker att “Beroendet mellan aktörer är ofta ömsesidigt.“ (2007: 

16) samt att energirelationen mellan Ryssland och EU skapar ett “ömsesidigt beroende” 

(2007: 124). Det är två slutsatser som erkänns som positiva, vilket stärker antagandet om 

det lika beroendet mellan stater. Erkännandet av de internationella institutionerna som 

ovan talade mot realismens verklighetsuppfattning talar här istället för de liberalismens. FN 

och EU är några av de som nämns i rapporten som tongivande för fortsatt internationell 

stabilitet (2007: 38)  Det fastställs att “ Europa präglas av ömsesidiga beroenden och 

gemensam säkerhet.” (2007: 37). Det slår fast om det likvärdiga beroende som ska existera 

mellan olika stater. Sverige har större möjlighet att värna om sina intressen och värden 

gentemot Ryssland om detta förs inom ramen av EU-politik, och utan en sådan skulle det 

vara en större utmaning för Sverige att förhålla sig till Ryssland enligt försvarsberedningen 

(2007: 36). 

 

Principiella utgångspunkter 

Realismens principiella utgångspunkterär att stater måste sätta sin säkerhet och nationella 

intressen först. Det kan till viss del identifieras. Sveriges intressen lyft flera gånger (2007: 

48) dock är det inom en ram som skulle vara motsägande den realistiska utopin. 

Försvarsmakten benämns som ett viktigt verktyg att värna om svenska intressen. Detta 

skulle tala för realismens idealtyp om det inte varit så att försvaret sen benämns som viktigt 
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i ett utvecklat samarbete med andra stater (2007: 49).  Dock går realismens utgångspunkter 

att identifiera i synen på Ryssland. Rysslands ser på liknande sätt sin försvarsmakt som den 

tyngsta garanten för sina intressen och säkerhet, men utan aspekten av fokuseringen på det 

internationella samarbetet (2007: 132) Övningsverksamheten har ökat (2007: 133) och 

Rysslands ökar sin totala kapacitet till militära aktioner. (2007: 134) Sammantaget med 

Rysslands försvarspolitiska ökningar och dess förhållningssätt mot grannländer ser 

försvarsberedningen på situationen med oro (2007: 33) 

  

Liberalismens principiella utgångspunkter, att uppnå frihet och fred enligt samarbete samt 

mänskliga rättigheter återkommer ofta i försvarsberedningens rapport från 2007. I 

beskrivningen av Sveriges värden och intressen skriver försvarsberedningen 

att  “Demokrati och mänskliga rättigheter är fundamentala drivkrafter för frihet och fred. 

Dialog, samarbete och integration främjar säkerhet och utveckling.“ (2007: 10). Detta visar 

en tillhörighet till båda de liberala utgångspunkterna. Samarbete mellan stater ska främja 

fred och frihet samt  är en viktig del i att stå upp för mänskliga rättigheter. Detta samarbete 

inom internationella organisationer som EU och FN främjas frihet och fred internationellt 

och inte bara nationellt (2007: 37).  

 

Rekommendationer 

Realismens rekommendationer, är att ha kapacitet till militära aktioner samt att behålla 

maktbalansen. Att Sveriges försvarsmakt ska vara kapabel till att utföra sin verksamhet ses 

som viktigt och säkerhetspolisen får mer tilldelade resurser för att bemöta olika typer av 

hot, bland annat terrorism (2007: 20). Försvarsberedningen slår fast vid att försvarsmakten 

måste fortsätta utvecklas och förbättras för att kunna möta morgondagens utmaningar 

(2007: 48). Säkerheten och möjligheten till militära aktioner ska dock utvecklas tillsammans 

med andra stater, en utveckling som försvarsberedningen ser som positiv (2007: 49) 

Utveckling i form av samarbete talar snarare för de liberala rekommendationerna och mot 

de realistiska.  

  

Liberalismens rekommendationer är att främja internationellt samarbete och skapa 

interdependens mellan stater. Båda återfinns i försvarsberedningens rapport. 

Försvarsberedningen slår fast att det ligger i Sveriges intresse att  “Utveckla bilaterala och 

multilaterala relationer och strukturer” (2007: 10) som en strategi för att främja fred och 

säkerhet. Denna position gäller inte endast för Sverige, det är också viktigt att involvera 

stater som Ryssland i internationella samarbeten för att motverka isolation och de 
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utmaningar som det innebär för Sverige i förhållningen till Ryssland (2007: 37). 

Internationellt samarbete ska inte bara direkt främja Sverige, utan även verka för att 

involvera andra stater. Detta skulle i sin tur skapa en stabilare omgivning för Sverige. 

Globaliseringen påverkar globalt och Sverige kan inte isolera sig från omvärlden enligt 

försvarsberedningen, något som är positivt. Handel är ett verktyg som “länkar samman 

regioner och länder, vilket generellt ger ökad säkerhet” (2007: 12). Samarbete och beroende 

stater emellan är alltså en uttalad positiv utveckling enligt försvarsberedningen. 

 

4.2 Vägval i en Globaliserad Värld – 2013  

På samma sätt som 2007 beskrivs inledningsvis den inriktning som legat till grund 

försvarsberedningen i arbetet att skapa sin rapport för utgivning 2013. Enligt egen 

beskrivningen ska försvarsberedningen ”analysera viktigare förändringar i den 

internationella utvecklingen såväl globalt som för relevanta regioner.” (2013: 11). Det 

globala fokuset, såväl som det regionala, vilket i sig innefattar ett fokus på Ryssland och 

Sveriges närområde, finns fortfarande med och fokuset för arbetet har inte ändrats sen den 

första rapporten (2013: 12). 

 

Verklighetsuppfattningar  

Realistiska verklighetsuppfattningar är att stater är maktsträvande och viktigaste aktören 

samt att det råder anarki i det internationella systemet. De återfinns inte i någon 

utsträckning för försvarsberedningens rapport. Det konstateras att utvecklingen som sker i 

Sveriges närområde är en viktig del för Sveriges säkerhetspolitik (2013: 213), men 

internationella institutioner erkänns som fortsatt viktiga aktörer i det internationella 

systemet. Riktlinjer för samarbete mellan stater som de anges i internationell lagstiftning 

anses vara grunden för det internationella säkerhetssystemet (2013: 56). Detta talar mot 

synen om anarki internationellt sett. Genom att fortsatt erkänna EU, FN och andra 

internationella organisationer och institutioner kan inte heller bilden av att staterna skulle 

vara den viktigaste aktören stärkas (2013: 56-61). Östersjön fastställs som en viktig region 

inte bara av Sverige, utan även av Ryssland (2013: 145). Med den positionen är det därför 

av intresse att Ryssland fortsätter att utveckla och rusta upp sin försvarsmakt, något som 

följs noga (2013: 147). Speciellt då Ryssland även fastställs ha en position och ambition om 

att etablera sig som aktör med stor influens på den internationella arenan igen (2013: 142). 
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Liberalismens verklighetsuppfattningar är ett likvärdigt beroende mellan stater samt att 

stater inte är de enda viktiga aktörer i det internationella systemet. Detta uttrycks tydligt. De 

europeiska länderna fastslås ha ett “ömsesidigt beroende” (2013: 223) mellan varandra, 

vilket bidrar till bättre samarbete och utveckling inför eventuella utmaningar. Utmaningar 

väntar Sverige och andra länder i Europa. De beskrivs vara av den karaktär att de går över 

nationsgränser och har snarare en global än nationell påverkan, även i en större 

utsträckning att än 2007, året för den första rapporten (2013: 214). Det ovan nämnd tilltron 

till aktörer utöver staterna som ett motargument mot realismens verklighetsuppfattning 

talar istället för liberalismens verklighetsuppfattning. EU, Nato (2013: 228) och FN som 

några exempel är viktiga för ett stabilt säkerhetsläge. 

 

Principiella utgångspunkter 

Realismens principiella utgångspunkter, är att stater måste sätta sin säkerhet och nationella 

intressen först. Försvarsberedningen är tydlig i att Sverige har som mål att värna om sina 

nationella intressen , dock innefattar dessa intressen att upprätthålla fred, demokrati samt 

handel med hjälp av bi- och multilaterala relationer, vilket också ska värnas om 

internationellt (2013: 216). Samma gäller för Sveriges mål gällande säkerhet. De görs inte 

bara i ett nationellt perspektiv, utan även ett internationellt (2013: 215). Så även om 

realismens verklighetsuppfattningar går att identifiera, finns det överhängande liberala 

inslag som mer skulle motivera för en liberal verklighetsuppfattning. 

  

Liberalismens principiella utgångspunkter är frihet och fred genom samarbete samt ett 

fokus på mänskliga rättigheter. De är båda tydligt förekommande i försvarsberedningens 

rapport från 2013. Termerna återkommer flera gånger, och även i denna rapport beskrivs 

mänskliga rättigheter som viktiga faktorer för att främja frihet och fred internationellt sett 

(2013: 216). I samband med sitt medlemskap i FN slår försvarsberedningen fast att Sverige 

även har ett internationellt ansvar att för fred och säkerhet framåt, vilket även i stor 

utsträckning influerar Sveriges säkerhetspolitik (2013: 217), samtidigt fastslås det att 

demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter för Sverige som bör värnas om, samt att 

ha en förmåga till att bibehålla dessa grundläggande värden (2013: 214). Även i områden 

som cybersäkerhet inom det europeiska samarbetet slås det fast om individers rättigheter 

och friheter ska prioriteras samt skyddas (2013: 36).   
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Rekommendationer 

Realismens rekommendationer är kapacitet till militära aktioner samt att behålla världens 

maktbalans. Försvarsberedningen konstateras att Sveriges säkerhet ska “försvaras med icke-

militära och militära samarbeten” (2013: 215). Detta är i sig är en realistisk 

rekommendation eller ställningstagande, men inom samma kontext nämns det dock att 

säkerheten ska försvaras genom samarbete, både nationellt som internationellt. (2013: 215). 

Världens stabilitet eller maktbalans hålls stabil tack vare insatser av det internationella 

samfundet där Sverige deltar (2013: 216). Detta gör rekommendationen om maktbalans går 

att identifiera, kapacitet till militära aktioner med, dock under omständigheter som inte 

skulle ses som realistiska i och med fokus på gemensamt samarbete.  

Liberalismens rekommendationer, vilket är internationellt samarbete samt interdependens 

finns tydligt med i även rapporten från 2013. Sveriges position är att hot och konflikter ska 

bemötas genom ett utbrett samarbete mellan stater och även organisationer. Handel och 

utbyte av varor säkerställs med bi- och multilaterala avtal (2013: 216). Mer specifikt ställer 

man sig positivt till att utveckla en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik inom det 

europeiska samarbetet (2013: 61). Med Nato, USA samt sina regionala partners sker 

samarbete (2013: 47). Sverige ser även en fortsatt utveckling i sitt samarbete med Nato, 

inom de begränsningar som det innebär att inte vara fullvärdig medlem (2013: 228). 

Samarbeten som sträcker sig över gränser är en positiv utveckling enligt 

försvarsberedningen, då det bidrar till en positiv utveckling i många delar av världen och 

inte bara i Sverige och Sveriges närområde (2013: 214). Försvarsberedningen gör sedan 

även bedömningen att Sverige ska öka sitt deltagande i FN:s insatser som främjar fred, 

vilket skulle innebära en förstärkning av denna förmåga (2013: 217). Slutligen ligger det, 

enligt försvarsberedningen, även ett fokus att fördjupa samarbetet med Ryssland då det kan 

stärka Sveriges säkerhet (2013: 220).  
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4.3 Försvaret av Sverige – 2014  

I linje med de två tidigare rapporterna har en inriktning även beskrivits för rapportens 

arbete beskrivits. Första skillnaden att rapporten har en starkare anknytning till den tidigare 

rapporten gjord 2013. Rapporten är mer inriktad på att utveckla en förbättra de egna 

förbanden och man skriver ”Förslagen ska beakta förmågeutvecklingen i omvärlden och 

eventuella konsekvenser för insatsorganisationen samt förhålla sig till utvecklingen av de 

samarbeten som Sverige deltar i.” (2014: 5-6). Fortfarande skapas analys och 

rekommendationer med åtanke på de förändringar som sker runt Sverige, både långt borta 

och nära. 

 
Verklighetsuppfattningar  

Realismens verklighetsuppfattningar är att stater strävar efter makt samt att de är den 

viktigaste aktören i det internationella systemet där anarki råder. Denna 

verklighetsuppfattning är inget som går att hitta i försvarsberedningens rapport från 2014. 

Även om aggressionen mot Ukraina fastslås ha förändrat säkerhetsläget i Europa och vara 

den största utmaningen mot europeisk säkerhets legitimerar detta inte en bild av 

internationell anarki eller förflyttar allt fokus till staterna som internationella aktörer. 

Snarare förstärks bilden av att det är viktigt för stater och andra aktörer att samarbeta i 

frågor som rör internationell säkerhet. EU, Osse, FN och Nato benämns alla som viktiga 

aktörer för detta arbete. Dock finns det en indikation att en stat som Ryssland med 

ambitioner av ökat inflytande globalt har en påverkan på svensk säkerhet (2014: 17). 

Östersjön fastställs som ytterst strategisk rent geografisk för ett bredare 

säkerhetsperspektiv. Försvarsberedningen menar även att risken för typer av aggressioner 

har ökat efter det ryska agerandet i Ukraina, även i Sveriges närområde (2014: 19). Även 

om dessa förhållningar uttrycks är det inte tillräckligt för att motivera ett samband med 

realismens verklighetsuppfattningar, när positionen är så motgående.  

  

Liberalismens verklighetsuppfattningar omfattar likvärdigt beroende mellan stater samt att 

stater inte är de enda viktiga aktörerna internationellt. Samtidigt som vikten av aktörer som 

FN, EU, Osse och Nato skapar säkerhet och stabilitet så understryker försvarsberedningen 

att de agerar i ett Europa med “ömsesidiga beroenden” (2014: 18), samt en förhållning mot 

hot om att de kan påverka över nationsgränser (2014: 21). Vid eventuella militära konflikter 

ser försvarsberedningen det som väldigt osannolik en militär konflikt som inte involverar 

mer än två länder (2014: 19). Detta stärker bilden av en liberal verklighetsuppfattning av 

försvarsberedningen 2014.  
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Principiella utgångspunkter 

Realismens principiella utgångspunkter är att sätta nationella intressen och säkerhet först. 

Det finns med i samma diskutabla utsträckning som tidigare. Det uttrycks att svenska 

intressen och svensk säkerhet ska försvaras med verktyg som både är av militär samt icke-

militär karaktär (2014: 22). Detta är dock i återkommande kontext av att säkerhet skapas 

tillsammans med andra i militära samarbeten. Sveriges säkerhet ska främjas och man ska 

“hävda Sveriges suveränitet, värna Sveriges rättigheter och nationella intressen” (2014: 44). 

Aspekten om att prioritera egna nationella intressen utläses, dock inom ramen för 

samarbete, både i närområdet och globalt. Samarbete är något som poängteras som väldigt 

viktigt efter aggressionen mot Ukraina (2014: 85). 

  

Liberalismens principiella utgångspunkter, frihet och fred genom samarbete samt mänskliga 

rättigheter återkommer på samma sätt som i tidigare rapporter. Försvarsberedningen slår 

fast om möjligheten att försvara Sveriges värden, demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga 

rättigheter (2014: 21). Säkerhet för värden och intressen fastställs genom internationella 

med både statliga och icke-statliga aktörer (2014: 11), i synnerhet internationella 

fredsfrämjande operationer med det internationella samfundet (2014: 43). Främsta 

anledningen till just Sveriges involvering i dessa operationer är för att det säkerställer och 

slår vakt om mänskliga rättigheter och demokrati enligt försvarsberedningen (2014: 90). 

Inom ramen för EU och FN verkar Sverige för värden såsom fred, frihet och mänskliga 

rättigheter. Positionen talar för den tydliga kopplingen med liberalismens principiella 

utgångspunkter. 

 

Rekommendationer 

Realismens rekommendationer är kapacitet till militära aktioner samt att behålla 

maktbalansen. I rapporten från 2014 finns en viss förändring i försvarsberedningens 

rekommendationer. Även om fokus på utveckling för försvar och säkerhet fortfarande ska 

finnas inom internationella samarbeten (2014: 23), nämns nu uttryckligen att en utveckling 

av de egna förbanden behövs för att öka försvarets operativa förmåga (2014: 11). 

Försvarsberedningen fastställer även själv att synen på Ryssland bör förändras efter deras 

ageranden i Ukraina, vilket innebär ett förändrat säkerhetsläge, även i Sveriges närområde 

(2014: 14). Sveriges värden och intressen ska försvaras inom ramen för samarbete med 

både länder och stater (2014: 22). 
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Liberalismens rekommendationer, internationellt samarbete och interdependens finns i linje 

med tidigare rapporter med i försvarsberedningens senaste rapport. I ljuset av aggressionen 

mot Ukraina belyser försvarsberedningen det av extra vikt för internationella organisationer 

och stater att ge sitt stöd för att stabilisera landet, med olika typer av medel för att 

motarbeta trycket från Ryssland (2014: 17). Rysslands aktioner som tidigare benämns som 

anledning till en viss förändring för säkerhetsläget i Sveriges närområde ger även viss 

inverkan på säkerhetspolitiska prioriteringar. Försvarsberedningen skriver: “Sverige bör 

verka för en närmare politisk, ekonomisk och militär integration mellan de nordiska och 

baltiska länderna samt Tyskland och Polen. Vi är alla grannar i en gemensam 

säkerhetspolitisk miljö kring Östersjön.” (2014: 19). Detta är på liknande sätt som tidigare 

en förhoppning att fortsätta utveckla försvarskapacitet inom internationella samarbeten, 

dock med undantaget att närområdet nu ligger mer i fokus. 

 

5 Resultat 

Efter idealtyperna applicerats på materialet kan tendenser urskiljas. För att ge en tydligare 

bild presenteras tabellerna igen, dock med svar på de skapade idealtyperna utifrån 

rapporterna. För att följa strukturen från uppsatsen börjar vi med tabellen för realismen. 

Alla tabeller går även att se i uppsatsens appendix (se appendix 1). 

 

Tabell 1 – Realism. 

Realism Rapport 

2007 

Rapport 

2013 

Rapport 

2014 

Verklighetsuppfattningar: 
Staterna är maktsträvande och de viktigaste aktörerna i 
det internationella rummet. 

 
Nej. 

 
Nej. 

 
Nej. 

Anarki existerar i det internationella systemet. Nej. Nej. Nej. 

Principiella utgångspunkter: 
Sätta nationella intressen och statens säkerhet först. 

 
Ja. 

 
Ja. 

 
Ja. 

Rekommendationer:  
Kapacitet till militära aktioner. 

Ja, med 
andra. 

Ja, med 
andra. 

Ja, både själv 
och med 
andra. 

Behålla maktbalansen Ja. Ja. Ja. 

 

Tabellen för realismen påvisar olika tendenser för de olika idealtyperna. Om vi börjar med 

realismens verklighetsuppfattningar, att stater är maktsträvande och de viktigaste aktörerna 

i det internationella systemet där anarki råder, förekommer inte i någon rapport 

överhuvudtaget.  Går vi vidare till realismens principiella utgångspunkter, att sätta 
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nationella intressen och statens säkerhet först, ser det annorlunda ut. Detta är en 

utgångspunkt som är given för stater. Det är dock intressant på vilket sätt det ska säkras. 

Det är viktigt att inte missförstå denna punkt som en renodlad realistisk utgångspunkt. 

Även om det finns närvarande är det tydligt att Sverige säkrar sina intressen tillsammans 

med andra och verkar för en gemensam utveckling. Samma helhet gäller för realismens 

rekommendationer om militär kapacitet och att behålla maktbalansen. Att behålla stabilitet 

och balans internationellt sett är också en given ambition för Sverige, men detta ska ske via 

samarbete och med involveringen av andra aktörer än bara stater.  Det har funnits olika 

prioriteringar utmed rapporterna. I den sista rapporten vill dock försvarsberedningen slå 

fast att det är det nationella försvaret som är en prioritering och att det är försvarsmaktens 

huvuduppgift ännu mer än tidigare. I tidigare rapporter har försvarsmakten också beskrivits 

som garanten för svenska intressen och värden, men i den sista rapporten uttrycks det att 

övningsverksamhet och kapacitet bör öka för det nationella försvaret i egen kontext. 

 

Östersjöområdet var i början ansett som en säker region av försvarsberedningen. Det är 

den fortfarande, dock är säkerheten i Östersjön idag mycket påfrestad av diverse 

spänningar från bland annat ryska kränkningar av svenskt luftrum men även de 

genomförda övningarna med Nato-medlemmarna. 

 

Direkta aktioner mot Sverige har utmed alla rapporter ansetts som osannolika, men de 

ryska aktionerna i Georgien och speciellt Ukraina har också ökat risken för situationer som 

innehåller militära medel i Östersjöområdet. Försvarsberedningen är ökat pessimistisk 

gällande säkerhetsläget efter Rysslands aktioner. En annan intressant aspekt är hur 

hotbilden breddats i viss utsträckning i den sista rapporten. Försvarsberedningen nämner 

specifikt ”hybridkrigföring” (2014: 28) som en del av hotet mot Sverige som bör 

motarbetas och förberedas mot. Den typen av retorik finns inte med i tidigare rapporter. 

Försvarsberedningen benämner det som en del i ett led av nya varianter av det som tidigare 

sågs som traditionell krigsföring samt stridshandlingar som inte följer tidigare mönster som 

gerillakrigföring eller terrorism. Om vi ser till en av rekommendationerna hör detta ihop 

med ökade resurser mot terrorism (2014: 28). Intressant att ha i åtanke är då sättet som 

trupper först placerades i Ukraina. Ryska trupper utan nationalitetsmärken dök oannonserat 

upp runt om vid flertalet strategiska platser runt om på Krim (Agrell 2016: 227). Deras 

närvaro förhindrade eventuella aktioner från Ukraina utan risken för våldsam konflikt och 

ansågs som okonventionellt.  
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Tabell 2 – Liberalism. 

 

Tabellen för liberalismen visar på två saker, att den är frekvent förekommande samt en 

kontinuitet i materialet. Faktumet är att liberala verklighetsuppfattningar, principiella 

utgångspunkter och rekommendationer går att identifiera i alla rapporter. De principiella 

utgångspunkterna är den kategori som i princip inte ser någon förändring. De är väl 

förankrade i Sveriges värden och nationella intressen och det finns ingen rationell 

anledning till att dessa skulle förändras. Det som kan urskiljas är i vilken kontext som 

verklighetsuppfattningar och rekommendationer uttrycks offentligt. I rapporten 2014 ses 

aggressionen mot Ukraina som ett hot mot stabilitet och verklighetsuppfattningen, vilket 

även genomsyrar rekommendationerna. Interdependens och samarbete mellan stater är 

prioritet för Sverige, inte minst inom det europeiska samarbetet. Skillnaden i den sista 

rapporten gentemot de tidigare är ett ännu mer understruket behov av att stater samarbetar 

och jobbar för gemensamma mål, speciellt som strategi för att hjälpa Ukraina. 

Internationella samarbeten och solidaritet stater emellan uttrycks i större utsträckning 

offentligt. Det är viktigt för speciellt EU:s medlemsländer att stå tillsammans mot de 

aktioner som Ryssland genomfört. Sverige uttrycker även om det finns vissa varianser, ett 

tydligt och oförändrat förhållningssätt utifrån liberalismens idealtyper. 

 

Frågeställningen som uppsatsen använt sig av är: Hur skiljer sig försvarsberedningens 

senaste rapport från tidigare rapporter i åtanke med de liberala och realistiska idealtyperna 

verklighetsuppfattningar, principiella utgångspunkter samt rekommendationer? Den har 

använts för att uppnå uppsatsens syfte att kartlägga om svenska försvarsberedningens 

offentliga förhållning sett en förändring till följd av Rysslands aktioner mot Ukraina  

 

Liberalism Rapport 
2007 

Rapport 
2013 

Rapport 
2014 

Verklighetsuppfattningar: 
Likvärdigt beroende mellan stater. 

Ja. Ja. Ja. 

Stater är viktiga aktörer, men inte de enda internationellt 
sätt. 

Ja. Ja. Ja. 

Principiella utgångspunkter: 
Frihet och fred genom samarbete. 

Ja. Ja. Ja. 

Mänskliga rättigheter. Ja. Ja. Ja. 

Rekommendationer: 
Internationellt samarbete. 

Ja. Ja. Ja. 

Interdependens. Ja. Ja. Ja. 
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Svaret på frågeställningen är att försvarsberedningens senaste rapport skiljer sig mycket lite 

utifrån de realistiska och liberala idealtyperna.  Detta gäller utifrån båda teorier, då det finns 

en stark kontinuitet utmed materialet som följs för både realismen och liberalismen. 

Tendensen av liberalismen är överhängande då den identifieras på alla kategorier i alla 

rapporter. Tabellen för realismen ser också en kontinuitet, även om den inte identifieras 

lika tydligt i de olika rapporterna. Men denna avsaknad är sedan identiskt för alla rapporter. 

Det finns mindre indikationer mot slutet, vilket var förväntat. Försvarsberedningen är 

tydlig med att Rysslands ageranden i Ukraina är något som påverkat säkerhetsläget på ett 

negativt, ur svenskt perspektiv, både för svensk och europeisk säkerhet. 

Försvarsberedningen har över tid i sina rapporter förändrat hur Ryssland beskrivs (2014: 

18). En röd tråd som följt genom rapporterna är aspekten om uppgradering och utveckling 

av den ryska försvarsmakten som tas upp i alla rapporter. Rysslands stormaktsambitioner är 

också tydliga. Det finns enligt försvarsberedningen redan tidigt en mentalitet om 

stormaktsposition och geografiska utgångspunkter från tiden om Sovjetunionen. Detta 

reflekteras i deras bemötande mot tidigare medlemsstater i Sovjetunionen. Förhållningen 

ses som ett sätt att behålla sin maktposition i sitt närområde (2007: 33). 

 

Rapportmaterialet visar på minimal förändring i det säkerhetspolitiska läget och även på 

analyserna från försvarsberedningen. Skillnaderna och förändringen är även av det slag att 

det handlar om i vilken grad som försvarsberedningen gör en rekommendation eller drar en 

slutsats. Rekommendationen om samarbete mellan stater finns med i alla rapporter och 

placerar sig därför i analystabellen för alla rapporter. Dock sker det en viss förändring i 

vilken utsträckning som samarbete diskuteras, dels vikten av det, men också i vilken 

kontext det ska tillämpas. Det är tydligt att efter aggressionen mot Ukraina så tar det ett 

stort fokus för hur samarbete ska utvecklas. En sådan förändring kan inte analysmodellen 

identifiera då den ser till om en position uttrycks eller inte. Vad som kan urskiljas inom 

ramen för den valda analysmodellen är just en stark kontinuitet för båda teorierna, vilket i 

sammanhanget är väldigt logiskt. Om en förändring inte sker alls eller i väldigt liten 

utsträckning för den ena teorin, är det svårt att tro att det ska förändras inom den andra.  
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5.1 Slutsats och diskussion  

 
Utifrån uppsatsens syfte att kartlägga om svenska försvarsberedningens offentliga 

förhållning sett en förändring till följd av Rysslands aktioner mot Ukraina, har material 

genomarbetats och resultat skapats. Efter att ha frågat: hur skiljer sig försvarsberedningens 

senaste rapport från tidigare rapporter i åtanke med de liberala och realistiska idealtyperna 

verklighetsuppfattningar, principiella utgångspunkter samt rekommendationer, så har 

uppsatsen fått ett resultat där vissa slutsatser nu kan skapas från. Försvarsberedningens 

rapporter har ändrats i väldigt liten utsträckning i sitt innehåll både före och efter 

annekteringen av Krim.  

 

Att göra analyser om hur världens aktörer och konflikter kommer utvecklas i framtiden, är 

en väldigt svår uppgift och försvarsberedningens rapporter är väldigt omfattande 

dokument. Den utgångspunkt som funnits hos försvarsberedningen är ett Ryssland som 

minskar sin aggressivitet och involvering i militära aktioner. Detta ligger nära både en 

svensk, men även europeisk förhoppning om fredlig utveckling i sitt närområde. Det finns 

dock, efter händelseförloppet i Ukraina, ambitioner från både Sverige och Ryssland att 

modernisera sina militära styrkor med fokus på ökad flexibilitet och rörlighet. Uppsatsen 

har identifierat likheter i utgångspunkter för det förändrade säkerhetsläget i Sveriges 

närområde från försvarsberedningen med den liberala idealtypen. Inga stora skillnader i 

försvarsberedningens syn på omvärlden, förhoppningar eller dess rekommendationer 

kunde identifieras. Dock fanns det ett visst skifte i fokus inom ramen för de konstruerade 

idealtyperna. Detta tyder på en långsam förändring inom försvarsberedningens analyser och 

en viss försiktighet inom att dra slutsatser. Situationen i Ukraina är något som fortfarande 

utvecklas och försvarsberedningen reserverar sig till viss del med att vissa fullskaliga 

analyser inte kan göras än. Den tidigare nämnda kontinuiteten talar för att förändringar sker 

långsamt inom säkerhetspolitiken på området (Agrell, 2012: 107). 

 

Det är även tydligt att liberalismen är dominerande för Sveriges försvarsberednings 

omvärldsanalys. Detta är uppsatsens absolut tydligaste resultat. Liberala 

verklighetsuppfattningar, principiella utgångspunkter och rekommendationer genomsyrar 

allt material. Även då vissa av realismens principiella utgångspunkter eller 

rekommendationer återfinns, är detta inom en kontext som fortfarande starkare härleds till 

liberalismen. Det hade på så sätt inte kunnat vara tydligare eftersom det identifieras på alla 

möjliga kategorier. Området är utforskat sedan tidigare, men denna uppsats blir en 
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fortsättning på den tidigare forskningen samt i konstaterandet av den liberala dominansen 

gällande internationella relationer av den svenska säkerhetspolitiken, så som det uttrycks 

hos försvarsberedningen. Uppsatsen stärker den bild som Agrell beskriver hur den tidigare 

maktposition som realismens haft inom internationella relationer har sett ett visst skifte till 

liberala värderingar (2016: 16). Även om något så omfattande som annekteringen av Krim i 

Ukraina äger rum, består försvarsberedningen i sina centrala delar. Konflikten i Ukraina är 

något som ligger högt upp på Sveriges säkerhetsagenda. Inte bara utgör det en utmaning 

för svensk och europeisk säkerhetsordning men också för att fler än bara två stater är 

involverade. Den ukrainska armén har som exempel militärt stöd från andra stater i deras 

strid mot de pro-ryska trupperna i öst (National Defense, 2017). Sveriges förhållning till 

framtida utmaningar kommer att ske inom samarbeten med olika aktörer, både statliga och 

icke-statliga. Det finns en stark tilltro till det europeiska samarbetet och att det är det bästa 

sättet att bemöta framtidens utmaningar. Med det politiska läget runt om i världen idag är 

det svårt att förutse den utveckling som kommer att ske. Därför välkomnas fler 

undersökningar i form av analyser av specifika material och möjligen intervjuer med 

involverade för att skapa en större bas för framtida studier. Inom ramen för arbeten kan 

både skrivna material och intervjuer användas. Ett annat tillvägagångssätt kan även vara att 

se till specifika partiers ståndpunkt separat innan de uttrycks i försvarsberedningen för att 

se om det sker en skillnad när försvarsberedningen arbetar fram sina rapporter. Oavsett 

finns det stort utrymme för framtida forskning för Sveriges säkerhetspolitik, både ensam 

och i jämförelse med andra stater. Med en fortsatt rysk utveckling, är det något som absolut 

kommer att behövas. 
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6 Appendix 1 
 

1. Realismen Karaktäriseringar 

Verklighetsuppfattningar Staterna är maktsträvande och de viktigaste 
aktörerna i det internationella rummet. 
Anarki existerar i det internationella systemet. 

Principiella utgångspunkter Sätta nationella intressen och statens säkerhet 
först. 

Rekommendationer Kapacitet till militära aktioner. 
Att behålla maktbalansen. 

2. Liberalismen Karaktäriseringar 

Verklighetsuppfattningar Likvärdigt beroende mellan stater. 
Stater är viktiga aktörer, men inte de enda 
internationellt sätt. 

Principiella utgångspunkter Frihet och fred genom samarbete. 
Mänskliga rättigheter. 

Rekommendationer Internationellt samarbete. 
Interdependens 

 

Realism Rapport 

2007 

Rapport 

2013 

Rapport 

2014 

Verklighetsuppfattningar: 
Staterna är maktsträvande och de viktigaste aktörerna 
i det internationella rummet. 

 

Nej. 

 

Nej. 

 

Nej. 

Anarki existerar i det internationella systemet. Nej. Nej. Nej. 

Principiella utgångspunkter: 
Sätta nationella intressen och statens säkerhet först. 

 

Ja. 

 

Ja. 

 

Ja. 

Rekommendationer:  
Kapacitet till militära aktioner. 

Ja, med 

andra. 

Ja, med 

andra. 

Ja, både 

själv och 

med andra. 

Behålla maktbalansen Ja. Ja. Ja. 

 

Liberalism Rapport 
2007 

Rapport 
2013 

Rapport 
2014 

Verklighetsuppfattningar: 
Likvärdigt beroende mellan stater. 

Ja. Ja. Ja. 

Stater är viktiga aktörer, men inte de enda 
internationellt sätt. 

Ja. Ja. Ja. 

Principiella utgångspunkter: 
Frihet och fred genom samarbete. 

Ja. Ja. Ja. 

Mänskliga rättigheter. Ja. Ja. Ja. 

Rekommendationer: 
Internationellt samarbete. 

Ja. Ja. Ja. 

Interdependens. Ja. Ja. Ja. 
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