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Abstract 

When Sweden 2017 changed the risk valuation of an armed attack against 
Sweden from not likely to that it can’t be ruled out, it got the swedish 
peoples and medias attention. Russia has during the last centuries had an 
extensive impact in Swedish security and defense politics. This study 
examine if there has been any change in the Swedish representation of Russia 
and as a consequence may have affected the risk assessment. By analyze the 
discourse in four reports by the Swedish Defence Commission with the 
method of framing this study will use the theory of securitization developed 
by Barry Buzan, Ole Wæver and Jaap de Wilde as it advocates a wide 
concept of security. Securitization is the process in which an actor turns a 
subject into a matter of security. The study finds evidence that the 
representation of Russia in the Swedish discourse has changed for the worse 
and it is possible that it has affected the changed risk assessment. 
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1 INLEDNING 
 

När Försvarsberedningen framlade sin delrapport ”Motståndskraft” i slutet av 

2017 där det framkom att ett väpnat angrepp mot Sverige inte längre var 

osannolikt utan omöjligt att utesluta, fick rapporten medial uppmärksamhet. 

(Gummesson, 2017. Jeppsson, 2017. Möller Berg, 2017.) ”Motståndskraft” 

blev där med en källa för diskussioner kring Sveriges säkerhet, den 

säkerhets- och försvarspolitik som förs samt vad som kan ha ändrat denna 

värdering.  

2014 annekterade Ryssland Krim och denna händelse tillsammans med den 

ryska militära inblandningen i östra Ukraina fick Europeiska Unionen att 

agera med sanktioner mot Ryssland som Sverige ställde sig bakom.  I boken 

”Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen” förklaras att Sverige under 

200-300 år haft Ryssland som en väsentlig säkerhetspolitisk fråga och att en 

positiv likväl negativ grundsyn kan förklara svenskt säkerhetspolitiskt 

förfarande. (Dalsjö 2010, 78) 

Säkerhetspolitik är den politik som försöker skapa säkerhet för medborgaren 

och staten från olika typer av hot. Sveriges säkerhetspolitik utgår idag från en 

vidgad säkerhetssyn där man har frångått den klassiska realismen där 

säkerhet till större delen handlade om territorium, militär och vapen. Idag ser 

man på säkerhet tillika utifrån icke-militära hot som till exempel epidemier, 

internationell organiserad brottslighet och ekonomiska kriser. Sveriges 

medlemskap i Europeiska unionen och andra organisationer kan antas 

påverka inriktningen av den svenska säkerhetspolitiken liksom 

globaliseringen och händelser i omvärlden. Med förändrade hotbilder, 

förändras även säkerhetspolitiken. (MSB)  
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Detta innebär att det kan finnas belägg för att den ändrade evalueringen i 

sannolikheten för väpnat angrepp mot Sverige har påverkats av den 

säkerhetspolitiska synen på Ryssland. Denna uppsats undersöker huruvida 

den svenska synen på Ryssland har förändrats under de senaste 15 åren och 

om detta kan ha påverkat den ändrade evalueringen för väpnat angrepp. Detta 

görs ur ett vidgat säkerhetsbegrepp med hjälp av säkerhetiseringsteori och 

metoden av framing inom diskursanalys. Uppsatsen avser därmed försöka 

preciserat visa på att man kan studera det eventuella sambandet mellan 

säkerhetspolitisk diskurs och konstruktion av hotbilder för att förstå 

säkerhetspolitiskt agerande. 

1.1 Problemformulering  
Denna uppsats kommer behandla frågan om hur den svenska 

säkerhetspolitiska representationen av Ryssland eventuellt har förändrats de 

senaste 15 åren genom att sätta den i perspektiv av säkerhetiseringsteori 

utvecklad av Barry Buzan, Ole Wæver och Jaap de Wilde. 

När Sovjetunionen hade kollapsat 1991 och Sverige istället fick Ryssland 

som östlig granne var det den mest avgörande förändringen för svensk 

säkerhetspolitik, direkt såväl som indirekt. Ryssland uttalade sig om att ha 

delvis samma grundvärderingar som Sverige och att de numera var en 

rättsstat med en strävan mot demokrati. Detta gjorde att svensk säkerhet 

under 1990-talet stärktes och den säkerhetspolitiska geografin förändrades i 

grunden. (Bjurner 2010, 39)  

Efter kalla krigets slut så blev framför allt frågan om vilken säkerhetspolitisk 

inriktning Sverige nu skulle ha betydande. Tidigare hade Sverige officiellt 

bedrivit en neutralitetspolitik för att undvika krig och invasion när världen 

förhöll sig polariserad mellan de två supermakterna Sovjetunionen och USA. 

(Säkerhetspolitik.se, Militär Alliansfrihet) När Sverige gick med i 

Europeiska unionen, var inte det frågan om någon militär allians, men med 

de politiska och ekonomiska förbindelser som kom med medlemskapet så 
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skulle det vara svårt att förhålla sig neutralt om andra medlemmar blev 

angripna. (Agrell, W. Säkerhetspolitik.se) Det samarbete Sverige har med sitt 

medlemskap i Europeiska Unionen och Förenta Nationerna tillsammans med 

sitt partnerskap med North Atlantic Treaty Organisation, härefter förkortat 

EU, FN och NATO, kan visa på hur Sverige numera bedriver sitt försvar i 

samverkan med andra aktörer. (Säkerhetspolitik.se, Militär Alliansfrihet) 

Sverige har idag en officiell militär alliansfrihet, vilket innebär att Sverige 

själva ansvarar för sitt försvar och inte ingår i några avtal kring ömsesidiga 

försvarsgarantier. (Säkerhetspolitik.se, Militär alliansfrihet) Wilhelm Agrell, 

professor i underrättelseanalys vid Lunds Universitet, förklarar att när 

Sverige undertecknade den icke-bindande solidaritetsklausulen i EU:s 

Lissabonfördrag 2009, vars fokus låg på terrorism och naturkatastrofer, så 

valde landet att ge den en vidare mening och deklarerade att vid en katastrof 

eller ett angrepp mot ett annat medlemsland så ska inte Sverige förhålla sig 

passivt. Denna hållning förklarade Sverige förvänta sig vara ömsesidig 

mellan medlemsländerna. (Agrell, Säkerhetspolitik.se) 

Jacob Westberg, universitetslektor med inriktning mot säkerhetspolitik och 

strategi vid Försvarshögskolan, skriver i ”Svenska säkerhetsstrategier” från 

2015 hur en militär konfrontation mellan Ryssland och de baltiska länderna 

skulle mest sannolikt innefatta strider i Östersjöregionen. I detta geografiska 

område utgör Gotland och Åland strategiska hållpunkter och är med detta 

militära fördelar för den part som kontrollerar dem, Sverige skulle därmed 

utgöra vissa strategiska zoner. Westberg förklarar att den svenska 

solidaritetspolitiken starkt förändrat Sveriges möjligheter att kunna stå 

utanför en eventuell konflikt mellan Ryssland och NATO då Sverige inte 

längre kan förhålla sig passivt till ett sådant säkerhetspolitiskt läge. 

(Westberg 2015, 204-205)  

Det svenska undertecknandet av solidaritetsklausulen och utvidgningen av 

den, kan peka på en förändrad svensk säkerhetspolitisk strategi i den 
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småstatsrealism som Sverige är präglat av vilket presenteras i nästa stycke. 

Sverige måste med de inofficiella militära förbindelser som kommer med 

samverkan med andra aktörer och Lissabonfördraget ändå finna sig i sitt eget 

säkerhetspolitiska förhållande. Med den svenska solidaritetspolitiken så kan 

eventuellt ett hot mot ett annat medlemsland i EU förklaringsvis ses som ett 

indirekt hot mot Sverige. Det är således intressant huruvida 

solidaritetsklausulen möjligen har bidragit till den eventuella förändringen 

som skett i den svenska representationen av Ryssland de senaste 15 åren. 

Sedan 1800-talet har huvudströmningen inom svensk säkerhetspolitik 

utgjorts av en småstatsrealism som innebär ett försök till att undvika konflikt 

med den dominerande stormakten i regionen, vilket i historien ofta varit 

Ryssland men också Tyskland under Tysklands stormaktstid. Jämsides med 

denna småstatsrealism har det även funnits en sidoströmning av ideologiskt 

driven aktivism. Det som dock har visat sig med tidens gång är att vid den 

yttersta prövningen av denna aktivism har den nästan alltid fått ge vika för 

småstatsrealismen.  

Sverige har haft en förlitan på västliga sjömakter som protektorer, innan 

1950-talet fanns förlitan på Storbritannien och efter fann Sverige sin tilltro 

till USA, att beskydda Sverige i tider för konflikt och motverka för starkt 

ryskt inflytande i fredstider. Dalsjö förklarar att idén om att Sverige skulle på 

egen hand, utan hjälp från någon stormakt, kunna klara sin säkerhet är i nutid 

en illusion och har så varit sedan 1600-talet. (Dalsjö 2010, 233) 

I ”Kampen om hotbilden” av Johan Eriksson, lektor i statsvetenskap vid 

Södertörns högskola, behandlas hotbilders gestaltning och det förklaras som 

uppenbart att de svenska säkerhetspolitiska hotbilderna till allra största grad 

har uttryckt en rädsla för Sovjetunionen eller Ryssland. Den svenska 

”rysskräcken” har bestått oavsett om Ryssland varit starkt eller svagt och 

vilken typ av hotbild som föreställs har varierat, enligt Eriksson. Författaren 

menar att det finns en tendens att se Ryssland som källa till de allra flesta 
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säkerhetspolitiska hot, då mycket analytiskt fokus läggs på Ryssland i 

säkerhetspolitiska rapporter och propositioner. (Eriksson 2004, 123-124) 

Denna rädsla kan förklara den svenska tilliten till väst och varför Sverige 

valde att lämna neutralitetspolitiken för solidaritetspolitik.  

Jens Stilhof Sörensen, docent och lektor inom freds- och utvecklingsstudier 

vid Göteborgs universitet, skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet 14 

april 2018 att tolkningen av Ryssland som aggressivt och revanschistiskt är 

en feltolkning baserad på otillräcklig kunskap om rysk kultur, historia, 

säkerhets- och utrikespolitik. Ryssland har inte under de senaste 20 åren 

blivit tagna på allvar som en viktig part inom internationella frågor, och detta 

menar Stilhoff Sörensen har tvingat Ryssland att i många fall agera och 

reagera kraftfullt. (Stilhoff Sörensen)  

Oavsett tolkning av Ryssland så har landet bevisligen präglat svensk 

säkerhetspolitik på flera sätt, under flera hundra år. Med anledning av detta 

har denna uppsats i avsikt att studera utvecklingen av den svenska 

uppfattningen om Ryssland och huruvida konstruktionen av en eventuell 

förändrad hotbild har påverkat svensk säkerhetspolitisk förhållning, vilket 

närmare utvecklas nedan. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här studien är att frambringa de eventuella förändringarna i 

representationen kring säkerhetspolitiska frågan om Ryssland de senaste 15 

åren som internationell aktör inom svensk säkerhetspolitisk åskådning genom 

Försvarsberedningen. Detta görs med hjälp av teorin utvecklad om 

säkerhetisering. Således blir uppsatsens frågeställning; 

”Hur har den svenska säkerhetspolitiska representationen av Ryssland 

genom Försvarsberedningen, eventuellt förändrats sedan 2003 ur ett 

säkerhetiseringsperspektiv?” 
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I förhållande till upprustningen av totalförsvaret i Sverige samt den ändrade 

evalueringen i risknivå för väpnat angrepp mot Sverige, är det intressant att 

se på vad som framhävs som aktörer, hot, värt att skydda samt varför. 

Säkerhetiseringsteorin talar för ett vidgat säkerhetsbegrepp och visar på 

vikten av att frångå det traditionella realistiska sättet att se på 

säkerhetspolitik, något som kan ses som rimligt utifrån den förändrade 

internationella arenan och hotbilder efter globaliseringens genomslagskraft.  

2 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 

Det utkämpas färre mellanstatliga krig idag än tidigare och detta beror på det 

bilaterala beroendet som kommer med globaliseringen, detta kan möjligen 

peka på att ett bredare säkerhetsbegrepp behövs i den nya globaliserade 

världens beskaffenhet. (Säkerhetspolitik.se, Globalisering) I boken ”Security 

– A new framework for analysis” förklaras säkerhetiseringsstudier ha målet 

att få en mer precis förståelse för vem som gör en fråga till säkerhetspolitisk, 

vad som blir presenterat som ett hot, för vilken anledning, varför, med vilka 

resultat och under vilka förutsättningar. (Buzan, Wæver och de Wilde 1998, 

32) 

Dessa forskare har sedan 1990-talet varit betydande för säkerhetsstudier 

genom att de hävdat vikten av ett ”vidgat” säkerhetsbegrepp. Detta innebär 

att med teorins betydande roll, så har flertalet diskussioner kring den 

förekommit där både beröm och kritik utdelats. Michael C. Williams 

verksam vid University of Wales, förklarar 2003 orsaken till 

säkerhetiseringsteorins genomslag på detta sätt;  

 

“Approaching security as a speech-act, the Copenhagen School holds that 

the specificity of “security” as a field of political activity can be maintained 

without either narrowing its meaning or application by either analytical fiat 
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or existing convention, or broadening it beyond recognition or substantive 

delineation.”. (Williams, 2003) 

Matt McDonald, från University of Warwick, hävdar i motsats att teorin är 

för snäv i sina påståenden kring säkerhet och måste utvecklas inom teori, 

metod såväl som metodologi. (McDonald, 2008. 563–587) Oavsett åsikt om 

teorin, så har den bevisligen fått genomslag inom säkerhetsstudier och har 

skapat diskussion kring synen på säkerhet. Valet av säkerhetiseringsteorin 

motiveras med att denna uppsats bör använda en stadig och beprövad teori 

som behandlar säkerhetspolitiska diskurser och hotbildskonstruktioner som 

samtidigt har fått genomslag och skapat diskussion inom säkerhetspolitisk 

forskning, vilket teorin avses att vara och ha fått. Förklaringsvis används 

denna teori för att få en mer adekvat forskning.  

Säkerhetisering beskrivs som en process där en diskursiv konstruktion av hot 

sker genom vad författarna kallar ”speechact”. Wæver menar att processen 

för säkerhetisering innebär att en fråga lyfts fram på den säkerhetspolitiska 

dagordningen. (Engelbrekt 2010, 22-23) Frågan blir säkerhetiserad först när 

den legitimeras av en för frågan passande publik och man därmed legitimerar 

åtgärder för den. (Buzan, Wæver och de Wilde 1998, 25)  

Buzan, Wæver och de Wilde identifierar det som hotas som referensobjektet 

och den säkerhetiserande aktören som den som förklarar något som ett hot 

mot referensobjektet och menar därmed att det utgör en säkerhetsfråga. Det 

finns också en tredje del i denna process som påverkar och det är den 

funktionella aktören, denna aktör påverkar säkerhetiseringsprocessen genom 

sin inverkan inom en av de fem säkerhetssektorerna som senare presenteras. 

Utan att vara det hotade, eller den aktör som påpekar hotet så är detta en 

aktör som influerar besluten inom säkerhet. (Buzan, Wæver och de Wilde 

1998, 36)  
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Teorin pekar på att hotbilden inte kan existera utan referensobjektet, och 

genom att den säkerhetiserande aktören förmedlar hotet och argumenterar för 

frågans prioritet så framläggs detta på den säkerhetspolitiska dagordningen 

och blir således en säkerhetsfråga. Det är förklaringsvis genom konstruktion 

och kommunikation som något blir till en säkerhetsfråga, vad som anses vara 

ett hot kan förändras av olika faktorer så som geografisk plats och tid. 

Fortsättningsvis, är det inte analytikerns uppgift att avgöra vad som är ett 

reellt hot eller icke-reellt utan det finns i aktörens säkerhetisering och hens 

åhörares givande av legitimitet till frågan. (Buzan, Wæver och de Wilde 

1998, 34) 

Författarna förklarar att analysnivåer är en central del av debatten inom 

internationella relationer. I forskning inom internationella relationer finner 

man enligt boken dessa fem analysnivåer som mest: 

Den första analysnivån Internationella system är den högsta nivån där 

enheter interagerar med varandra, ibland i ömsesidigt beroende 

Den andra Internationella Subsystem innehåller enheter i grupp inom det 

internationella systemet som utmärker sig genom deras interaktion 

sinsemellan exempelvis NATO och EU,  

Den tredje nivån Enheter innebär de självständiga aktörer som består av 

olika undergrupper, organisationer, samhällen, individer som har slagkraft på 

de högre nivåerna exempelvis stater, nationer och transnationella firmor,  

Den fjärde analysnivån Subenheter innefattar organiserade grupper av 

individer inom enheten som försöker och eventuellt kan påverka enhetens 

beteende och  

Den femte och sista nivån utgörs av Individer. 

Nivåerna ska enligt författarna ge ett ramverk inom vilket man kan 

teoretisera, de bidrar till att finna förklaringar och följder vilket man i sin tur 
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kan använda för att skapa teorier. I föreliggande uppsats kommer fokus ligga 

på de tre högsta nivåerna då Försvarsberedningens rapporter skrivs på 

nationell nivå inom nationell och internationell säkerhetspolitik samt att för 

uppsatsen syfte, att se på den svenska Försvarsberedningens diskurs 

angående Ryssland finner man de sista två analysnivåerna intetsägande och 

irrelevanta.  

Säkerhetiseringsteorins grundantagande om säkerhet är att den bygger på en 

dualism mellan stat och samhälle, där den traditionella synen på säkerhet 

(statscentrala realismen eller den militära sektorn) inte är tillräcklig utan man 

ska ta fyra ytterligare sektorer i beräkning; politiska sektorn, ekonomiska 

sektorn, sociala sektorn och miljörelaterade sektorn. Den politiska sektorn 

handlar om relationer mellan auktoriteter, den ekonomiska om handels-, 

produktion- och finansiella relationer, den sociala sektorn handlar om 

relationen i den kollektiva identiteten inom ett visst samhälle samt 

värderingar och slutligen den miljörelaterade handlar om relationen mellan 

mänskligt handlande och den planetariska miljön. (Buzan, Wæver och de 

Wilde 1998, 5-8) Uppsatsen kommer att presentera materialet med dessa fem 

sektorer som struktur och visa på den diskurs som framkommer om Ryssland 

i de fyra rapporterna från Försvarsberedningen och senare analysera 

eventuella förändringar som kan ha påverkat svenskt försvarsbeslut att ändra 

risknivån för väpnat angrepp.  

En inspiration till denna uppsats syfte att se på relationen mellan 

säkerhetspolitiskt förfarande och språk, är Malin Dahlins doktorsavhandling 

från 2008 ”Tal om terror – säkerhetspolitisk retorik i Sverige och Ryssland 

hösten 2001”, trots att detta kan ses som tidsmässigt långt ifrån denna 

uppsats publicering så är det relevant att ta upp hennes arbete då det syftar 

till att ”belysa samspelet mellan säkerhetspolitik och retorik” med 

utgångspunkten i händelseförloppet efter terrorattackerna den 11 september 

2001. Hon studerar de säkerhetspolitiska tal som Sveriges dåvarande 
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statsminister Göran Persson och Rysslands president Vladimir Putin gav i 

relation till denna händelse. Författaren låter även säkerhetiseringsteorin få 

en central betydelse för arbetet då hon vill påvisa hur hotbilder konstrueras 

och representeras språkligt med avsikten att påverka mottagargrupper, vilket 

visar på säkerhetiseringsteorins genomslagskraft och användbarhet i 

anslutning till denna typ av studier. (Dahlin 2008, 12-17) Malin Dahlins 

avhandling utgör således ett exempel att detta perspektiv av säkerhetisering 

kan användas för att studera hur säkerhetspolitik förs och genom vilka 

hotbildskonstruktioner, även om hennes arbete var mer inriktat mot retorik 

än mot den diskurs där retoriken innefattas. 

Uppsatsen behandlar och analyserar Försvarsberedningens rapporter, som 

tidigast från 2003, trots att detta innebär att det blir ett egentligt tidsrum på 

14 år. För forskningens skull är det mer relevant att använda denna än en 

äldre källa om man ser till det källkritiska kriteriet för tid.  

För att visa på en eventuell förändring presenteras fyra av 

Försvarsberedningens rapporter som uppsatsen kronologiskt granskar; 

 

2003 – Säkrare grannskap – osäker värld 

2007 – Säkerhet i samverkan 

2013 – Vägval i en globaliserad värld 

2017 – Motståndskraft 

De rapporter som kommer att analyseras är valda då två av dessa rapporter är 

skrivna innan och två är skrivna efter Lissabonfördraget 2009 där Sverige 

undertecknade en solidaritetsklausul som innebär att vid en katastrof, 

terroristattack eller väpnat angrepp mot ett annat EU-land så ska inte Sverige 

förhålla sig neutralt och i bästa mån bistå med hjälp. (Säkerhetspolitik.se, 

Militär Alliansfrihet) I Försvarsberedningens rapport ”Säkerhet och 
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Samverkan” från 2007 förklaras att Sverige förväntar sig att andra länder 

agerar på samma sätt om Sverige drabbas. (FB 2007, 14)  

Försvarsberedningen beskriver i rapporten ”Vägval i en globaliserad värld” 

från 2013 ett väpnat angrepp mot Sverige som osannolikt (FB 2003, 221) 

medan i Försvarsberedningens delrapport från 2017 förklarades att ett väpnat 

angrepp mot Sverige inte kunde uteslutas. (FB 2017, 61) Detta visar på en 

förändring i Sveriges syn på säkerhet och försvar, och allt som faller under 

denna kategori är således intressant att studera då det kan ha haft inverkan på 

Sveriges säkerhetspolitiska förhållningssätt. 

Johan Eriksson, tidigare presenterad i stycket ”1.1 Problemformulering”, har 

studerat Ryssland i sammanhanget av hotbildskonstruktion och förklarar att 

trots att det finns skilda hotbilder inom ramen för den säkerhetspolitiska 

synen på Ryssland menar Eriksson att ”hotbild Ryssland” är allmän och 

tematisk, vilket innebär att den får kontinuitet och blir så när som rutiniserad 

inom svensk säkerhetspolitik. (Eriksson 2004, 123-124) Detta visar på den 

ständiga betydelsen som Ryssland får och har fått inom svensk 

säkerhetspolitik och således varför det är viktigt att se på konstruktionen av 

den svenska föreställningen av Ryssland samt att uppsatsens strukturella val 

att använda säkerhetiseringsteorins sektorer inom säkerhet för att bredda 

perspektivet är relevant för uppsatsens syfte.   

Uppsatsen avser att modifiera teorin för syftets och frågeställningens skull 

kunna presentera ett mer adekvat och signifikativt resultat. Detta görs genom 

att simplifiera teorin till analytiska ramverk vilket presenteras under delen 

”3.1 Operationalisering”. 
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3 METOD  
 

För att kunna utföra denna studie så att den blir vetenskapligt intressant samt 

valid, används metoden för diskursanalys i form av en systematiserad 

undersökning med det analytiska verktyget av ”framing”. Uppsatsen skrivs 

med diskursanalys då teorin vidrör diskurstanken genom att beskriva 

säkerhetisering som en diskursiv process. Definitionen av diskurs kan 

innebära olika två olika synsätt enligt Bergström och Boréus, antingen som 

en fråga om enbart själva språkanvändningen eller som den social praktik där 

språket används. (Bergström och Boréus, 2012. 23) Ytterligare förklaring på 

definitionen av diskurs finns i uppsatsens del ”3.1 Operationalisering”.  

I denna uppsats kommer diskursen utgöra den andra nämnda typen då teorin 

förklaras utgöra en diskursiv process där hotbilder konstrueras för att 

legitimera åtgärder. Författarna av säkerhetiseringsteorin förklarar diskursers 

karaktärsdrag inom säkerhetsstudier på detta sätt; 

”In security discourse, an issue is dramatized and presented as an issue of 

supreme priority; thus, by labeling it as security, an agent claims a need for 

and a right to treat it by extraodinary means.”(Buzan, Wæver och de Wilde 

1998, 26) 

Det analytiska verktyg som jag tänkt använda mig av kallas framing beskrivs 

på sidan 219 i boken ”Metodpraktikan”;  

”Studier som använder sig av framing-begreppet vill vidare ofta komma åt 

inramning som sker medvetet och strategiskt av vissa aktörer... Ofta är 

frågorna centrerade kring hur problemets natur, orsak och lösningar 

inramas.”. (Esaiasson2017, 219) 

De framingfrågor som presenteras i Metodpraktikan på sidan 219 omskrivs 

och relateras till uppsatsens teori och problem på detta sätt: 
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1. Hur är ”problemet”, med andra ord Ryssland, inramat? Vilken sorts 

problem inramas det som (inom säkerhetiseringteorins sektorer 

Militärt, Politiskt, Ekonomiskt, Socialt, Miljö)? 

2. Vilka sorters subjekt (aktörer enligt säkerhetiseringsteorin) finns 

med i inramningen?  

3. På vilken av de tre valda analysnivåerna inom teorin representeras 

detta vara ett problem? (Internationellt system, Internationellt 

Subsystem, Enheter) 

4. Hur är orsaken till problemet inramat?  

I ”Kampen om hotbilden” skriven av Johan Eriksson så beskrivs 

säkerhetisering i relation till framing på detta sätt; 

 

”Både säkerhetisering och framing handlar om hur problem formuleras, hur 

syndabockar letas upp, och hur dessa gestaltningar institutionaliseras.”. 

(Eriksson 2004, 22) 

Detta visar på relevansen att använda metoden ”framing” för denna uppsats, 

då uppsatsens syfte är att se på den eventuella förändringen i 

representationen av Ryssland som säkerhetspolitisk fråga i 

försvarsberedningens rapporter, självfallet i anslutning till den valda teorin.  

3.1 Operationalisering 
Denna uppsats kommer att studera Försvarsberedningens rapporter utifrån 

teorins fem sektorer; Militär, Politisk, Ekonomisk, Social och Miljörelaterad. 

Detta görs för att Ryssland kan ses som ett allmänt och tematiskt fenomen 

inom svensk säkerhetspolitik och bör således studeras utifrån ett så brett 

perspektiv som möjligt.  

Det finns vissa problem med att sektorerna är flytande på det sätt att vissa 

uttalanden om Ryssland kommer att finna sig inom flertalet sektorer 

samtidigt, men uppsatsen ämnar försöka hålla det så preciserat som möjligt 
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bland annat genom att följa Försvarsberedningens indelning av sina 

uttalanden samt hålla en så strikt hållning som möjligt som till exempel; 

Militär sektor innehåller uttalanden om försvars- och militär förmåga, 

konflikt och suveränitet, Politisk sektor om inrikes- och utrikespolitisk 

utveckling och ambition, Ekonomisk sektor om ekonomisk utveckling samt 

eventuell korruption, Social sektor om mänskliga rättigheter, normer och 

värderingar och slutligen Miljörelaterad sektor utgörs av uttalanden om 

miljörelaterade frågor som energi, miljöförstöring, klimat.  

Fortsättningsvis skrivs detta med säkerhetiseringsperspektivet av Sverige 

som säkerhetiserande aktör genom Försvarsberedningen, den svenska direkta 

och indirekta säkerheten som referensobjekt samt Ryssland som eventuell 

säkerhetiserad fråga samt hot. Senare kommer uppsatsen förklara vilka andra 

parter som framkommer som funktionella aktörer samt inom vilka 

analysnivåer diskursen om Ryssland i rapporterna representeras enligt teorin.  

Förutom att i analysen sätta ett perspektiv av teorin inom den valda metoden 

framing, så presenteras nedan en för uppsatsen skapad analysmodell där det 

framgår vilken sektor och på vilken analysnivå den potentiella hotbilden av 

Ryssland representeras i rapporterna, som ser ut på detta sätt:  

 

Denna analysmodell visar på hur insamlingen av information i arbetet 

kommer att fördelas. Märk väl att denna modell är utformad i anslutning till 

teorin men innehåller enbart tre av de fem analysnivåerna för anledningar 
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som uppsatsen tidigare förklarat.  Med de olika analytiska ramverken 

kommer uppsatsen följa strukturer utvecklade genom teorin och får på detta 

sätt såväl en analytisk bredd som ett analytiskt djup. Förutom detta så bidrar 

de analytiska ramverken till bättre validitet i inhämtningen av informationen 

samt ett mer konsekvent resultat.  

I denna uppsats kommer begreppet ”diskurs” förekomma och detta begrepp 

kan ha olika betydelse, således är det viktigt att definiera innebörden i detta 

arbete. Diskurs kan förklaras genom vilken vårt förhållande till verkligheten 

uttrycks. Diskursen utgör verklighetens referensramar och inom dessa vår 

verklighetsuppfattning. Innebörden av våra ord och våra tankar styrs enligt 

detta synsätt följaktligen av i vilken diskurs vi befinner oss. (NE, diskurs) I 

denna uppsats kommer ”diskurs” förklaringsvis att beteckna de 

referensramar inom vilka Sverige genom Försvarsberedningen beskriver 

Ryssland. 

”Hot” eller ”Hotbild” innebär i denna uppsats, den eller de föreställda risker i 

en händelse eller situation som kan eller upplevs kunna riskera värden för en 

aktör så som till exempel ett land och/eller organisation. 

Fortsättningsvis kommer uppsatsen i delen för analys att behandla den 

framtagna empirin utifrån dimensionerna negativ i förhållande till positiv syn 

på Ryssland samt neutral i förhållande till säkerhetiserad fråga. Detta val att 

analysera utifrån värdetermer förklaras med att Robert Dalsjö skriver i boken 

”Svensk säkerhetspolitik – I Europa och Världen” att vid en optimistisk syn 

på Ryssland, inom ramarna för svensk säkerhetspolitik, kan det föra Sverige 

till tankarna att samarbete med våra grannländer är okomplicerat och 

självfallet men likväl att ett sådant samarbete inte behövs då Ryssland är 

genom grundsynen ofarligt. Fortsättningsvis förklarar Dalsjö att en 

pessimistisk syn på Ryssland, som hot eller fara, kan leda till konklusionen 

att ett säkerhetssamarbete är önskvärt för att förebygga eller rentav hantera 

hotet, men tillika till att ”ligga lågt” för att inte provocera.  (Dalsjö 2010, 78) 
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Detta i kombination med dimensionen från neutral fråga till säkerhetiserad då 

det vidrör teorins huvudpunkt. 

Dalsjös forskning visar på vikten av att sätta svensk säkerhetspolitik i 

förhållandet till bilden av Ryssland och komplexiteten i beslutsfattande kring 

säkerhetspolitiska strategier fattade utifrån situationen småstat i relation till 

stormakt. Det denna uppsats ska försöka göra är att hitta dessa grundsyner i 

diskurserna som framkommer vid granskning av några av den svenska 

Försvarsberedningens rapporter. Denna undersökning kan således eventuellt 

visa på att denna grundsyn har påverkat det svenska säkerhetspolitiska 

handlingssättet och hur den eventuellt har förändrats över tid samt på detta 

sätt bidra till forskningen inom hotbildskonstruktion. 

3.2 Material och källkritik 
De texter som uppsatsen analyserar är Försvarsberedningens rapporter som 

är första handskällor, dessa kommer analyseras med hjälp av Security – A 

new framework analysis detta verk är också en första handskälla för den 

valda teorin. Detta uppfyller de källkritiska kraven på äkthet, dock kan 

kriteriet angående tendens ifrågasättas då det kan finnas en vilja i 

Försvarsberedningen att påverka opinioner kring säkerhetspolitiska och 

politiska frågor. I frågan om tidskriteriet så är teoriboken författad 1998 och 

såklart har nyare bidrag till studier inom säkerhet gjorts under de 20 år som 

gått, men för uppsatsens syfte ger denna teori ett intressant närmande i 

beskrivningen av representationen av Ryssland som säkerhetspolitiskt ämne 

för Sverige. Dessutom är den valda teorin erkänd och ofta använd inom 

säkerhetsstudier, vilket för denna uppsats överväger dateringen. 

Kriteriet för beroende kan ses som något oklart i Försvarsberedningens 

rapporter inte innehar några källor, detta har dock materialet för teorin samt 

det övriga föreslagna materialet, och det finns ingen anledning att misstro 

tillförlitligheten på grund av detta. Dessutom är diskursen inom 

Försvarsberedningens rapporter materialet för denna studie vilket innebär att 
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oavsett rapporternas informationsinhämtning, så är det texten i rapporterna 

som undersöks, inte validiteten i dem. De delar av rapporterna som utgör 

avvikande uppfattningar som presenteras i rapporterna kommer inte att tas 

med i denna uppsats behandling av materialet då det innefattar enskilda eller 

fåtalet ledamöters åsikter och inte representerar Försvarsberedningen som 

helhet samt utrymmet för denna uppsats är begränsat.  

Det övriga föreslagna materialet är till större delen i form litteratur som 

vidrör svensk säkerhetspolitik, hotbildskonstruktion, internationella 

relationer och Ryssland i det internationella rummet för att kunna hitta djup i 

beskrivningen av den svenska säkerhetspolitiska representationen av 

Ryssland. 

Den rapport som framlades 2017 av Försvarsberedningen med namnet 

”Motståndskraft” är ett förslag angående inriktningen av totalförsvaret och 

utformningen av den civila verksamheten inom detta försvar för perioden 

2021-2025. ”Motståndskraft” är en delrapport och skiljer sig således från 

tidigare presenterade rapporter som har haft utformningen av 

säkerhetspolitiska omvärldsanalyser, något som kan ifrågasätta 

jämförbarheten mellan rapporterna. Det som denna uppsats avser är att 

undersöka är framför allt hur Ryssland representeras i dessa rapporter snarare 

än att se på de bakomliggande orsakerna, förklaringsvis blir rapporterna 

jämförbara trots olika anledning för publicering. 
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4 RYSSLAND GENOM 
FÖRSVARSBEREDNINGEN 

4.1 Säkrare grannskap – osäker värld 
I Försvarsberedningens rapport från 2003 ”Säkrare grannskap – osäker 

värld” förklaras att Försvarsberedningen ”…anser att säkerhetspolitik även 

fortsättningsvis primärt bör avse sådana hot mot säkerheten som kan 

innebära snabba och allvarliga försämringar av samhällets funktion. Till det 

räknas inte långsiktiga förändringar i handlar och ekonomi vilka kan 

medföra försämrade levnadsvillkor, utarmning av naturresurser, 

klimatförändringar eller sociala förändringar”. (FB 2003, 30) Detta betyder 

att de två sektorer inom uppsatsens teori som primärt behandlas av 

Försvarsberedningen genomgående i rapporten är den militära och den 

politiska. Ett väpnat angrepp mot Sverige förklaras vara osannolikt under en 

tioårsperiod. (FB 2003, 27) 

4.1.1 Militär sektor 
Rapporten ”Säkrare grannskap – osäker värld” från 2003 förklarar att den 

ryska statsledningen har uttryckt nödvändigheten att reformera det ryska 

försvaret från sovjetisk massarmé till modern försvarsmakt dock beskrivs 

kriget i Tjetjenien vid tillfället som en allvarlig utmaning för Rysslands 

arbete mot att reformera försvarssektorn. Likväl förklarar rapporten vägen till 

detta mål som tung och kostsam. Orsaken till Rysslands mål av reformering 

är att säkra de ryska nationella intressena och sin roll som inflytelserik aktör 

på den internationella nivån.  (FB 2003, 167,18) Trots konflikter och 

instabilitet i det ryska närområdet, så som Tjetjenien och Georgien vid 

tillfället, uppskattas risken för väpnad konflikt mellan Ryssland och ett annat 

land som låg. (FB 2003, 207) 

Den ryska militärdoktrinen från 2000 beskrivs av Försvarsberedningen som 

ett dokument av defensiv sort för en övergångsperiod till demokratisk stat 

med förändringar inom, förutom den militära organisationen, också inom 
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ekonomi och Rysslands internationella relationer. (FB 2003, 171) 

Försvarsberedningen förklarar svagheten i Rysslands militärt operativa 

förmåga med avsaknad av samövade mobiliseringsförband samt den ryska 

utrustningen som gammal och otillräcklig, vilket talar för att den svenska 

försvarsberedningen vid tillfället inte såg något reellt hot från Ryssland. (FB 

2003, 174)  

Den ryska viljan att behålla sina taktiska kärnvapen var enligt 

Försvarsberedningen ett tecken på den konventionella militära svagheten i 

landet. (FB 2003, 179) Samförståndet mellan Ryssland och USA att minska 

sina strategiska kärnvapen beskrivs som positivt (FB 2003, 26) samtidigt 

som den amerikanska närvaron i Afghanistan som svar på den 11 september 

2001, förklaras inneburit en strategisk utmaning för Ryssland. (FB 2003, 75)  

Det förklaras en oro från Försvarsberedningen för spridning av biologiska 

och kemiska vapen från Ryssland då kunskapen om utsträckningen av de 

tidigare Sovjetiska programmen är begränsad och trots att dessa program är 

enligt Ryssland nerlagda sedan länge, så finns troligen kunnandet inom detta 

område kvar vilket kan utnyttjas snabbt vid politiska eller militära 

förändringar. Risken för spridning av denna kunskap till andra länder eller 

terroristorganisationer bedömdes ha minskat sedan 1990-talet men var 

fortfarande stor. Underhuset i den ryska federala församlingen, Duman, hade 

godkänt en plan för förstöring av kemiska vapen men denna destruktion 

inom det satta tidskravet av 2007, samt eventuell förlängning till 2012, sågs 

av Försvarsberedningen som föga troligt. (FB 2003, 184,191,195) 

4.1.2 Politisk sektor 
Det inrikespolitiska läget i Ryssland vid tidpunkten för publicerandet av 

rapporten ”Säkrare grannskap – osäker värld” 2003 bedömdes vara 

förhållandevis stabilt och att förmågan för att reformera Ryssland var relativt 

god. Försvarsberedningen förklarar att efter Putin blev president har 

Ryssland blivit mer förutsägbart och stabilt inom den politiska sektorn som 
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utmärks av en reformpolitik med målet att säkra Rysslands ställning på den 

internationella nivån och förbättra levnadsstandarden för den ryska 

befolkningen. Dock uttrycks en oro i att Ryssland är politiskt centraliserat till 

Moskva och detta gör att i dimensionen mellan centrum och periferi finns en 

risk att befolkningens intressen bortses ifrån.  

Den ryska utrikespolitiken menar Försvarsberedningen har blivit 

underordnad inrikespolitiken då målen är att förbättra den nationella 

situationen i ekonomi, teknik och levnadsstandard. Fortsättningsvis har 

utrikespolitiken blivit mer konsistent och inriktningen ligger i att förbättra 

relationerna till Västeuropa och USA snarare än kostsamma globala 

ambitioner. (FB 2003, 155-160) 

Rysslands inställning till den Europeiska Unionen, här förkortat EU, är enligt 

Försvarsberedningen positiv med nära förbindelser i både politiska och 

ekonomiska frågor. (FB 2003, 121) Det politiska samarbetet mellan EU och 

Ryssland fördjupas i och med utvidgningen av unionens gränser och detta 

beskrivs av Försvarsberedningen som ett viktigt verktyg för fred och 

stabilitet inte bara i Östersjöregionen utan i hela Europa. (FB 2003, 123) 

Försvarsberedningen förklarar i rapporten att utvidgningen av EU skulle 

kunna innebära förbättrade ekonomisk tillväxt för medlemsländerna och 

detta borde i sin tur betyda förbättrad situation för hela Östersjöområdet. 

Således skulle Ryssland också dra, enligt Försvarsberedningen, självklara 

fördelar om Östersjösamarbetet prioriterades ytterligare från rysk sida likväl 

att reformarbetet för att förbättra och modernisera Ryssland fortgick. (FB 

2003, 164) 

Efter terroristattackerna den 11 september 2001 ändrades Rysslands 

förhållande till NATO då Rysslands president Putin uttryckte stöd i USA:s 

kamp mot terrorism genom medverkan i den USA-ledda 

antiterrorismkoalitionen. Detta var startskottet till förhandlingar mellan 

Ryssland och NATO som resulterade i Nato-Rysslandsrådet vid toppmötet i 
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Rom 2002. (FB 2003, 123) Förklaringsvis sågs utvidgningen av NATO samt 

det ryska samarbetet med organisationen, samt USA, som centralt för den 

positiva omvandling i Östersjöregionen som rådde vid tidpunkten enligt 

Försvarsberedningen. (FB 2003, 62,83) En förhoppning som uttrycks av 

Försvarsberedningen är att det nybildade Nato-Rysslandsrådet, där Ryssland 

deltar på lika villkor och bredare samarbetar med Nato-länderna, ska ge 

relationer byggda på förtroende och givande utbyte. Försvarsberedningen 

menar i rapporten att den positiva utvecklingen av relationen mellan 

Ryssland och Polen förstärktes i och med Polens medlemskap i NATO och 

förklarar att om Estland, Lettland och Litauen skulle gå med i alliansen 

skulle det finnas belägg för att dessa länder skulle följa den positiva 

tendensen. (FB 2003, 84) Detta trots att Försvarsberedningen senare förklarar 

att Ryssland 2001 uttryckte sitt motstånd till estniskt, lettiskt och litauiskt 

medlemskap i NATO men att Ryssland insåg att de inte hade någon vetorätt i 

dessa länders säkerhetspolitiska val.  Under dessa förhållanden inriktades de 

ryska ambitionerna istället på att vinna inflytande inom NATO, vilket med 

några månader senare blev förverkligat i och med följderna av 11 september. 

(FB 2003, 163) 

4.1.3 Ekonomisk sektor 
Det som framkommer i Försvarsberedningens diskurs om Ryssland när det 

kommer till ekonomiska sektorn är EU:s erkännande av Ryssland som 

marknadsekonomi 2002. Det är främst inom energiförsörjningsområdet som 

EU finner Ryssland av ekonomisk betydelse 2003, dock finns en stor 

variation mellan medlemsländerna i beroende till rysk olja och gas. Sverige 

har vid tidpunkten för 2003 enligt Försvarsberedningen inget behov av att 

importera naturgas från Ryssland. (FB 2003, 162)  

I ”Säkrare grannskap – osäker värld” förklaras att trots positiv ekonomisk 

utveckling lever omkring hälften av den ryska befolkningen under knappa 

ekonomiska villkor, det är enligt Försvarsberedningen svårt att få en 
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helhetsbild av fattigdomen på grund av regionala skillnader i ekonomisk 

utveckling och de variationer i levnadskostnader som tillkommer med dessa 

skillnader. Försvarsberedningen förklarar att det krävs radikala ekonomiska 

reformer i Ryssland för att nå en uthållig tillväxt och framställer de rådande 

ryska reformerna som ”respektingivande” men fortsätter med att förklara att 

det finns tecken på stagnation i denna utveckling. (FB 2003, 156-157) 

4.1.4 Social sektor 
Inom den sociala sektorn som behandlar den kollektiva identiteten och 

värderingar finner man att den svenska Försvarsberedningen menar att 

Ryssland och EU delar grundläggande åsikter;  

”Dialogen och samarbetet mellan EU och Ryssland har fördjupats på en rad 

områden. Ett partnerskap med Ryssland grundar sig på den europeiska 

värdegemenskapen i vilken Ryssland ingår bl.a. genom sitt engagemang i 

Europarådet.”. (FB 2003, 61) 

Något som framhävs som en viktig del av Sveriges försvar av 

Försvarsberedningen är ett samarbete i Östersjöregionen där bland annat 

Ryssland allt mer ingår. Försvarsberedningen beskriver behovet av 

samarbetet på detta sätt;  

”Samarbete inom Östersjöregionen bör enligt Försvarsberedningen ges 

fortsatt hög prioritet, då det utgör en viktig grundstomme för möjligheten att 

gemensamt möta en vidgad hotbild mot vårt samhälle och våra 

grundläggande demokratiska värderingar.”. 

Försvarsberedningen ansåg således att Ryssland vid tillfället delade vissa 

grundläggande demokratiska värderingar och kan visa på den då rådande 

svenska synen på Ryssland inom den sociala sektorn på de tre valda 

analysnivåerna. (FB 2003, 17) Det som talar mot att Sverige vid tillfället såg 

Ryssland som grundläggande demokratiskt är Försvarsberedningens 

uppmärksammande i rapporten av att den ryska statens intressen ofta får gå 
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före individens rättigheter samt skillnaden mellan de olika ryska regionerna 

där det ofta är förhöjd korruption, valmanipulation och kriminalitet inom 

politiken. (FB 2003 158-159)  

Ryssland började 2002 stänga ner tältläger för internflyktingar, som skapats 

på grund av kriget i Tjetjenien, med hänvisning till att Ryssland skulle 

återföra dessa människor för att kunna genomföra konstitutionella val. 

Försvarsberedningen förklarar att Förenta Nationerna, hädanefter förkortat 

FN, och andra internationella organisationer stod i motstånd till vad Ryssland 

menade och påstod att denna avveckling av tältlägren och förflyttning inte 

skett på frivillig grund. (FB 2003, 159) Samtidigt förklarar den ryska 

militärdoktrinen från 2000 att Ryssland är i en reformperiod av uppbyggnad 

för att bli en demokratisk stat vilket talar om varför Sverige eventuellt ville 

se demokrati som gemensam värdegrund. (FB 2003, 171) 

4.1.5 Miljörelaterad sektor 
Inom sektorn miljö så kan det peka på en svensk oro för den ryska tystnaden 

om den sovjetiska kunskapen inom biologiska och kemiska vapen. Detta 

faller inte bara under den militära sektorn, utan också under miljö då dessa 

typer av vapenprogram kan sprida epidemier, förstörning av resurser och 

storskalig död. (FB 2003, 183-187,189-198) 

4.1.6 Sammanfattning 
I den första behandlade rapporten från Försvarsberedningen ”Säkrare 

grannskap – osäker värld” från 2003, så finns det belägg för att den svenska 

diskursen om Ryssland vid tidpunkten var till större delen positiv men med 

en viss aktsamhet. Militärt ses Ryssland vid tillfället som i behov av kostsam 

reform och uppbyggnad av försvarsorganisationen vilket pekar på att Sverige 

inte behövde se Ryssland som ett militärt hot. Ryssland hade uttalat sig vara 

fokuserad på den nationella nivån, enhetsnivå enligt teorin, både militärt och 

politiskt och saknade globala ambitioner som kunde underminera dessa 

inhemska utvecklingsmål. Ord som ”svaghet”, ”övergångsperiod” och 
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”förutsägbarhet” framkommer och detta stödjer uppfattningen om att Sverige 

inte behövde finna oro i Rysslandsfrågan.  

Ryssland inramas ofta på nivån för internationella subsystem vilket också 

tyder på denna uppfattning, då Ryssland ses som en defensiv 

samarbetspartner till organisationer så som EU och NATO snarare än i direkt 

relation till Sverige. De osäkerheter som framkommer är i frågan om 

mänskliga rättigheter som kränks i och med Rysslands statliga intressen samt 

tystnaden kring resterna från Sovjettiden som kan utgöra en risk för Sverige. 

Samtidigt vilar diskursen på Rysslands utveckling och period av reformer 

med en svensk förhoppning av att de få orosmomenten inte har någon reell 

grund. 

4.2 Säkerhet i samverkan 
Försvarsberedningen presenterade 2007 sin omvärldsanalys ”Säkerhet i 

samverkan” och denna rapport har ”…en global ansats samt ett regionalt 

fokus på Ryssland och vårt närområde.”.  Detta frångår rapporten ”Säkrare 

grannskap – osäker värld” från fem år tidigare där fokus istället dominerades 

av frågan kring Irak vilket kan tyda på en förändring i vad som sågs som 

Sveriges säkerhetspolitiska brännpunkt. (FB 2007; 5, FB 2003; 15) I 

”Säkerhet i samverkan” framkommer det att Sverige fortsatt innehar sin 

övertygelse om att ett väpnat angrepp direkt riktat mot Sverige är osannolikt 

och lär vara det inom den överskådliga framtiden. Dock förklaras att på 

längre sikt kan sådana angrepp aldrig uteslutas. (FB 2007, 55) 

4.2.1 Militär sektor 
Försvarsberedningen förklarar att för Sveriges och EU:s del framstår de 

utmaningar med källa till Ryssland i första hand inte vara av militär sort. (FB 

2007, 125) Samtidigt förklaras Ryssland prioritera landets suveränitet i 

förbindelse med målet att bygga upp starkt försvar samt försöka hävda sin 

rätt att bygga upp sin demokrati på egna villkor. (FB 2007, 127) 

Försvarsberedningen uttrycker att Ryssland har en benägenhet till att tänka i 
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nollsummespel och intresseområden där det forna sovjetområdet ingår. (FB 

2007, 137) Grannländerna i syd och sydväst utgör således fortfarande ett 

viktigt närområde för Ryssland. Försvarsberedningen hänvisar till Rysslands 

motställning till ökat europeiskt och amerikanskt intresse och närvaro i 

Kaukasus och Centralasien, då denna har ökade västliga närvaro har 

uppkommit på bekostnad av Rysslands tidigare inflytande i området. 

Rapporten ställer sig frågan kring om Rysslands samarbete med Kina i den 

centralasiatiska regionen verkligen är hållbart och om det inte är en taktik till 

att begränsa andra stormakters makt i detta territorium. (FB 2007, 139) 

Försvarsberedningen konstaterade att Rysslands utrikespolitiska agerande 

mot och förhållande till länder som tidigare ingick i Sovjetunionen kommer 

att definiera Sveriges syn på Ryssland, då det är ett bevis på det ryska valet 

av utrikes- och säkerhetspolitisk inriktning. (FB 2007, 36) 

Angående de ryska försvarssatsningar som hade gjorts vid tillfället för 

rapporten 2007 bedömdes vara för tidigt att förutsäga konsekvenserna av, 

Försvarsberedningen förklarar att en modernisering av det ryska försvaret 

inte nödvändigtvis behöver vara negativt. Försvarsberedningen visar på att 

den ryska operativa förmågan ökar, men detta till trots så kommer Ryssland 

ha en limiterad förmåga där kapaciteten inte räcker till annat än till militära 

aktioner riktade mot länder i närområdet med begränsad försvarsförmåga. 

Ryssland vill vid tidpunkten enligt Försvarsberedningen behålla sin 

miljonarmé samtidigt som de verkliga satsningarna läggs vid 

snabbinsatsförband samt modernisering av ryska strategiska 

kärnvapenstyrkor.  (FB 2007, 41) 

4.2.2 Politisk sektor 
De ryska inrikespolitiska reformmål som Försvarsberedningen tidigare 

framhävt i rapporten ”Säkrare Grannskap – osäker värld”, beskrivs vid 

tidpunkten 2007 att ha stagnerat efter att president Vladimir Putin blev 

omvald 2004. Den ryska statens säkerhetspolitiska strävan inriktas istället på 
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maktkoncentrering till presidentadministrationen och en ökad kontroll över 

civilsamhället och opinionsbildningen, vilket enligt Försvarsberedningen 

skiljer sig från EU:s. (FB 2007, 125-127) Rapporten förklarar hur den ryska 

politiska, militära och ekonomiska utvecklingen på några års sikt är 

”oförutsägbar”. (FB 2007, 158) 

Den ryska politiken menar Försvarsberedningen i ”Säkerhet och samverkan” 

förs med försök till att utnyttja länders beroendeförhållande till Ryssland 

snarare än att utveckla goda, fördelaktiga relationer länderna emellan. (FB 

2007, 138) De stora energitillgångarna utgör ett sådant användbart 

påverkansmedel i utrikespolitiken, något som förklaras i delen ”4.2.5 

Miljörelaterad sektor”. I rapporten förklaras det att Försvarsberedningen 

finner det svårt att beskriva Ryssland som en global stormakt. (FB 2007, 39) 

Det tydliggörs för Rysslands försök att använda sin, enligt 

Försvarsberedningen, ”självskrivna” aktörsroll för att söka internationellt 

erkännande som stormakt inom alla globala säkerhetspolitiska områden. (FB 

2007, 135) Inom ramen för utrikespolitik, finner Försvarsberedningen att 

USA har ambitionen att samarbeta med Ryssland men det är svårt att hitta 

gemensamma grunder där Ryssland är villiga att ”spela med”, samtidigt som 

Rysslands inrikespolitiska utveckling och agerande i sitt närområde allt mer 

får negativ resonans hos USA. (FB 2007, 116) 

Bedömningen som Försvarsberedningen gjorde angående prioriteringen 

kring politisk stabilitet istället för demokratisk uppbyggnad i Ryssland i 

rapporten från 2003 kvarstår. Putin har haft ambitionen att göra Ryssland till 

en viktig och inflytelserik internationell aktör. Försvarsberedningen beskriver 

det ryska politiska systemet som korrupt och nationalistiskt präglat med 

inslag av kortsiktighet. Relationen till grannländerna beskrivs som åtdragna 

och förbindelserna till EU och NATO komplexa. (FB 2007, 124) Rapporten 

redogör för hur det nyvunna ryska utrikespolitiska självsäkerheten tar sig 

uttryck genom ambitionen att bli en accepterad inflytelserik aktör snarare än 
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en vilja att handla utifrån gemensamma värderingar med EU och USA. 

Rysslands uppträdande framställs som ”resolut” framför allt inom ramen för 

att behålla och öka rysk inverkan i landets närområde. (FB 2007, 135-136)  

4.2.3 Ekonomisk sektor  
Rysslands ekonomiska intressen beskrivs av Försvarsberedningen inneha en 

framskjuten roll i landets relationer. Inom ramen för ekonomi skriver 

Försvarsberedningen  

”Till självbilden av ett Ryssland som kan hävda sina legitima intressen bland 

andra ledande nationer, hör byggandet av en stark ekonomi och en 

befolkning som lyfts ur en alltjämt utbredd fattigdom.”. 

Fortsättningsvis, förklarar Försvarsberedningen att detta inte behöver betyda 

att Rysslands beroende av omvärlden för den delen har minskat. (FB 2007, 

128) Rapporten tydliggör att tack vare de starka finanserna uppbyggt av olje- 

och gasexport har Ryssland fått ett ekonomiskt svängrum men har också 

skapat rivalitet inrikespolitiskt hur dessa stora medel ska förvaltas. Trots 

denna ekonomiska positiva utveckling finns det enligt Försvarsberedningen 

ett behov i Ryssland av ekonomiska reformer för att motverka svagheten i att 

vara ekonomiskt känslig för förändring i råvarupriser samt avsaknad av 

variation i ekonomin. Den ryska ekonomiska politiken beskrivs som 

kortsiktig och protektionistisk. (FB 2007, 128-129) 

4.2.4 Social sektor  
Ryssland beskrivs prioritera politisk stabilitet före demokratisering, något 

som tidigare nämnts i uppsatsen. Fortsättningsvis förklaras att Ryssland 

saknar respekt för mänskliga rättigheter och detta påverkar det civila 

samhället, massmedia och politiken. (FB 2007, 40) Enligt 

Försvarsberedningen råder en skillnad på föreskrivna lagar och regler 

innebär och hur de faktiskt tillämpas. Konflikten i Tjetjenien benämns nu 

med att den inger ”särskild oro” då det gäller just mänskliga rättigheter i 

Ryssland, konflikten har fått allvarliga följder inte bara för de medborgerliga 
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och politiska rättigheterna utan också de sociala, kulturella och ekonomiska. 

(FB 2007, 128)  

Sedan Sovjetunionens kollaps så har de sociala klyftorna i Ryssland ökat, 

enligt Försvarsberedningen. Den ryska staten har efter en ekonomisk tillväxt 

försökt satsa på förbättringar i standard av den allmänna sjukvården, 

jordbruket, utbildningsväsendet, bostadssektorn och infrastrukturer. Detta har 

inte fått något större avtryck, men de kan ha effekt av att tillmötesgå 

folkopinionen. Försvarsberedningen varnar för om folkopinionen inte blir 

blidkad så kan detta ge en destabiliserande verkan på grund av dessa klyftor 

och differens i välstånd. (FB 2007, 129) 

4.2.5 Miljörelaterad sektor  
Förutom de miljöproblem i enorma proportioner som Ryssland förklaras ha 

så visar Försvarsberedningen på en oro angående den asymmetri som finns i 

behovet av ryska energileveranser där EU och övriga världen är och lär allt 

mer bli beroende av dessa samtidigt som den ryska energisektorn finner sig i 

behov av investeringar för att kunna leva upp till detta. Detta till trots, så 

agerar Ryssland i avsikt att inskränka utländska energiföretags möjligheter 

att verka i landet och med detta även exploatera nya energiresurser som 

kräver den senaste teknologiska kompetensen. (FB 2007, 132)  

Efter att Ryssland 2006 stängt av gasleveranserna till Ukraina uppstod 

politiska frågetecken och tilliten till Ryssland som energileverantör 

ifrågasattes. (FB 2007, 131) Detta agerande beskrivs av Försvarsberedningen 

som ett illavarslande ”handels- och energivapen”, denna ambition och vilja 

att använda energiinstrument och handelssanktioner i försök att påverka 

närområdet har blivit tydligare och används följaktligen av Ryssland som ett 

påtryckningsmedel. (FB 2007, 137-138) Denna omständighet kan även finna 

sig under sektorerna ekonomi och politik då det påverkar flera element av 

den globala sfären.  
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4.2.6 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis så förklarar Försvarsberedningen i rapporten ”Säkerhet i 

samverkan” att Ryssland ännu inte har nått en förbättring i sin operativa 

militära förmåga och kan genom detta inte utgöra ett militärt hot för andra 

länder än de i närområdet. Utmaningarna med Ryssland som internationell 

aktör ligger inte inom den militära sektorn utan snarare politiskt med fokus 

på deras inflytande genom energileveranserna till EU. Försvarsberedningen 

visar på att det kan finnas strategiska baktankar med rysk-kinesiskt 

samarbete i Centralasien vilket kan tyda på en tvekan kring Rysslands 

egentliga ambitioner. Fortsättningsvis benämns också detta med att rysk 

politisk, militär och ekonomisk utveckling har blivit allt mer ”oförutsägbar”.  

Försvarsberedningen anser att den ryska aktörsrollen är ”självskriven” och 

sökandet efter internationellt erkännande som stormakt visar på ambitionen 

på den globala arenan. Parallellt med detta så finner man det svårt att finna 

gemensamma grunder där Ryssland är villiga att samarbeta. ”Säkerhet i 

samverkan” visar på negativa utvecklingstrender inom den sociala sektorn 

och miljösektorn samt att trots ekonomisk tillväxt så råder stor otydlighet hur 

Ryssland ska förvalta dessa tillgångar. 

4.3 Vägval i en globaliserad värld  
”Vägval i en globaliserad värld” publicerades av Försvarsberedningen 2013 

som en säkerhetspolitisk rapport med en sedan 2007 fortsatt global inriktning 

i kombination med ett regionalt fokus på Ryssland. (FB 2013, 12) 

Försvarsberedningen förklarar att rapporten ska ses i sammanhanget av att de 

förbereder Sverige för morgondagens utmaningar och vikten av flexibilitet i 

det svenska försvars- och säkerhetspolitiska agerandet. (FB 2013, 19) I 

”Vägval i en globaliserad värld” förklaras ett väpnat angrepp mot Sverige 

fortsatt osannolikt. (FB 2013, 221) 
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4.3.1 Militär sektor 
Ryssland beskrivs 2013 med en konfrontatorisk hållning och ambitionerna 

att, inom vissa områden, utmana västs militärtekniska överlägsenhet. (FB 

2013, 22,45) Ryssland uppskattas öka sina utgifter till sitt försvar samt sin 

satsning på teknikutveckling och militär forskning, något som enligt 

Försvarsberedningen förklaras vara med anledning av de operativa behoven 

på lång sikt. (FB 2013, 49-52) Fortsättningsvis benämns Ryssland som 

innehavande av ledordet ”suveränitet” och huruvida detta innebär ett ryskt 

motstånd inför yttre påverkningar. Ryssland eftersträvar, enligt 

Försvarsberedningen, att skapa en internationell ordning där Ryssland har ett 

ansvar att upprätthålla säkerheten internationellt genom att vara ett av flera 

maktcentra. (FB 2013, 142) Något som tidigare benämnts i uppsatsens del 

”4.2.1 Militär sektor” för rapporten från 2007, är hur ryskt agerande mot och 

förhållande till sina grannländer skulle påverka den svenska synen på 

Ryssland, detta har sedan Georgienkriget 2008 hänt förklarar 

Försvarsberedningen. Rysslands agerande i denna situation menar 

Försvarsberedningen visar på en sänkt tröskel till användningen av militärt 

våld i det direkta närområdet. Dock förklaras också att det ryska förhållandet 

till och agerandet mot tidigare medlemmar av Sovjetunionen som inte är 

medlemmar i EU eller NATO kan inte likställas med länder i närområdet 

som innehar denna typ av medlemskap. (FB 2013, 220) 

Den ryska säkerhetspolitiska relationen till Kina har utvecklats enligt 

rapporten och de två länderna tenderar att inta gemensamma positioner i 

FN:s säkerhetsråd, där de försvarar principen om icke-inblandning i staters 

inre intressen. (FB 2013, 145) Försvarsberedningen menar att den ryska 

synen på sitt geopolitiska läge har försämrats och Ryssland ser på sin 

omvärld som allt mer hotfull och instabil. Den traditionella militära 

förmågan har ökat från en låg nivå sedan länge och även om 

moderniseringen ligger främst bland annat på strategiska och taktiska 
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kärnvapen, fjärrbekämpningsförmåga samt markstridskrafter så satsar 

Ryssland dessutom på ökad cyberförmåga.  

Den ryska kärnvapenarsenalen har minskat efter åtaganden kring nedrustning 

men Ryssland kommer att upprätthålla sin kärnvapenförmåga, något som 

beskrivs av Försvarsberedningen som en säkerhetspolitisk ”försäkring” 

speciellt i bakgrund till sin reformering. Försvarsberedningen förklarar 

frågan om europeiskt försvar mot ballistiska robotar är så pass viktig för 

Ryssland att den kan långvarigt påverka relationen till USA samt ger 

konsekvenser i Östersjöregionen.  

Det ryska massmobiliseringsförsvaret överges och istället utvecklas ett 

insatsförsvar med utveckling av krigsföringskoncept som svarar mot 

moderna krav på snabbhet, strategisk rörlighet, digitaliserad lägesbild och 

ledning samt interoperabilitet. Även om de ryska reformeringsmålen inte nås 

så kommer den ryska militära förmågan öka på grund av 

reformeringssatsningarna och ökad resurstilldelning. (FB 2013, 146-149) 

I Östersjöområdet har sedan 2007 den ryska militära övnings- och 

underrättelseutövningen ökat vilket enligt Försvarsberedningen görs för att 

stärka det militära samarbetet med bland annat Vitryssland samt för att sända 

politiska signaler gentemot omvärlden och sin befolkning. Ryssland beskrivs 

ensam i västvärlden om att utföra enskilda övningar av denna omfattning. 

(FB 2013, 152)  

Den ökade militära förmågan i och med moderniseringen samt den ryska 

politiska utvecklingen med auktoritära drag med inskränkningar på 

civilsamhället menar Försvarsberedningen ökar osäkerheten i jämförelse med 

2007 när den tidigare presenterade rapporten ”Säkerhet i samverkan” 

publicerades. Ett väpnat angrepp mot Sverige beskrivs dock ännu som 

osannolikt men enligt ”Vägval i en globaliserad värld” påverkar närheten till 

ett land med stormaktsambitioner den svenska säkerhetsmiljön samt att vid 
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en militär konflikt i det svenska närområdet är det otänkbart att endast ett 

land blir påverkat. (FB 2013, 221) 

4.3.2 Politisk sektor 
Situationen i Europa vid tillfället för 2013 beskrivs som förändrad med bland 

annat anledning av Rysslands ökade ambition. (FB 2013, 23) Den ryska 

relationen till NATO beskrivs vara beroende av relationen till USA och även 

om relationen Ryssland-NATO är på vissa områden positiv så finns en viss 

osäkerhet från Rysslands håll till förbindelserna i frågan om avvecklandet av 

NATO:s stora militära insats i Afghanistan och NATO:s syfte till det 

europeiska robotförsvaret. Försvarsberedningen förklarar att Georgienkriget 

även har påverkat relationen negativt från framför allt NATO:s sida. (FB 

2013, 76) Rapporten visar på vikten av att hitta nya samarbetsformer eller att 

utveckla befintliga mötesstrukturer med Ryssland angående säkerhet i 

Europa. (FB 2013, 120)  

Den svenska försvarsberedningen förklarar att det ryska intrånget i Georgien 

2008 var ett en integritetskränkning av Georgiens territorium samt ett brott 

mot FN:s våldsförbud. (FB 2013, 130) Likaså ges den ryska inrikespolitiska 

utvecklingen benämningen ”oroväckande” med anledning av bland annat 

godtyckliga lagar, begränsad mötes- och organisationsfrihet och en allt mer 

centraliserad makt kring Rysslands president Putin. (FB 2013, 138-139) 

Utrikespolitiskt förklaras Rysslands förhållande till Väst som flerbottnat och 

med motsägelser så som ofta förekommande anti-västliga uttalanden 

parallellt med bilaterala överenskommelser och möten med bland annat EU 

och USA med anledning av Rysslands försök till att fylla sin roll som 

stormakt. (FB 2013, 143) Försvarsberedningen menar att Ryssland framhäver 

sin roll som stormakt med alla tillgängliga medel, militära medel inräknat. 

(FB 2013, 221) 



 

33 
 

4.3.3 Ekonomisk sektor 
Den ryska statsbudgeten beskrivs av Försvarsberedningen som fortsatt 

beroende av oljepriset, detta innebär att med ökade statliga utgifter och 

investeringar kommer statsbudgeten endast hålla sig stabil om oljepriset 

fortsätter öka eller att landet ökar sin export. Således är den minskade 

efterfrågan av rysk energi från Europa en riskfaktor för Ryssland. 

Försvarsberedningen förklarar rysk ekonomi som starkt beroende av 

strukturella förbättringar som till exempel att minska den utbredda 

korruptionen, förhindra kapitalflykt och stärka rättssäkerheten. Korruptionen 

beskrivs av Försvarsberedningen finns genomgående alla ryska 

samhällsinstitutioner och de åtgärder för att motverka korruption som gjorts 

har inte gett några resultat. (FB 2013, 136-137)  

4.3.4 Social sektor 
Organisationen för säkerhet och samarbete (OSSE) där samtliga länder i 

Europa är inkluderade tillsammans med Ryssland, Kaukasus, Centralasien 

och Nordamerika fyller enligt Försvarsberedningen en betydande roll för att 

bygga säkerhet mellan staterna samt där bland annat åtaganden i mänskliga 

rättigheter, rättsstatsprinciper, rustningskontroll och demokrati ska redovisas 

på årliga uppföljningskonferenser. Det beskrivs finnas en klyfta mellan EU 

och Ryssland i synen på demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprinciper 

och mediefrihet. Detta kan således försvåra säkerhetssamarbetet 

medlemsländerna emellan. (FB 2013, 80) 

4.3.5 Miljörelaterad sektor 
Gasledningen Nordstream togs i bruk 2011 och i sin kapacitet motsvarar den 

cirka 10% av EU-ländernas konsumtion av gas, detta innebär enligt 

Försvarsberedningen att Östersjöns betydelse för länderna i området ökar. 

Fortsättningsvis ökar Östersjöns värde för handel och som transportled, 

framför allt inom energihandeln mellan Ryssland och EU. (FB 2013, 145) 
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4.3.6 Sammanfattning 
I ”Vägval i en globaliserad värld” beskrivs Ryssland som en aktör med 

konfrontatorisk hållning med stor fokus på sin egen suveränitet. Efter kriget i 

Georgien 2008 menar Försvarsberedningen Ryssland har visat vilken 

inriktning de ämnar hålla i sin utrikespolitik och rapporten förklarar oro 

kring detta. Försvarsberedningen framlägger även att osäkerheten har ökat i 

den svenska säkerhetsmiljön då närheten till stormaktssträvande Ryssland 

påverkar. Politiskt visar Ryssland på ökade ambitioner och de förbindelser 

landet har till väst är präglad av osäkerhet och ömsesidig misstänksamhet, 

således efterfrågas nya samarbetsformer. Inom den ekonomiska sektorn så 

visar Försvarsberedningen på hur den minskade efterfrågan av rysk energi 

kan orsaka instabilitet och hur korruption präglar det ryska samhället på alla 

nivåer.  Det råder även skiljaktighet i värderingar och normer mellan 

Ryssland och EU samt att införandet av gasledningen Nordstream har ökat 

Östersjöns territoriella och lukrativa värde. 

Den svenska ståndpunkten till byggandet av Nordstream förklaras i Wilhelm 

Agrells bok ”Det säkra landet?” varit kluven och avspeglade den ambivalenta 

synen på Ryssland. Totalförsvarets forskningsinstitut hade uttryckt i flertalet 

rapporter en mer negativ syn medan flera tongivande politiker och 

diplomater hade den motsatta hållningen och förklarade att det nya Ryssland 

inte längre var som det forna Sovjet och skulle därför inte tydas utifrån de 

gamla föreställningarna om hot och dolda agendor. Detta kan visa på hur 

byggandet av Nordstream fick splittringen i den svenska inställningen till 

Ryssland att tyda fram och osäkerheten kring vad som egentligen var 

Rysslands intentioner med byggandet av denna gasledning. (Agrell 2016, 

222) 

4.4 Motståndskraft  
Försvarsberedningens delrapport med namnet ”Motståndskraft” är som 

tidigare förklarat ett förslag på inriktning av totalförsvaret 2021-2025. (FB 

2017, 13) Följaktligen kan diskursanalysen av ”Motståndskraft” skilja sig åt 



 

35 
 

från föregående rapporter då rapportens fokus med logisk slutledning lär 

ligga i den militära sektorn framför teorins övriga fyra. Det är trots detta 

intressant att se på diskursen om Ryssland i ”Motståndskraft” då risken för 

väpnat angrepp mot Sverige bytte värdering från ”osannolikt” till att det inte 

längre kan uteslutas. (FB 2018, 61) 

4.4.1 Militär sektor  
Den ryska säkerhetspolitiken beskrivs i ”Motståndskraft” som 

”undergrävande”, ”konfrontatorisk” samt ”utmanande”. Fortsättningsvis 

förklaras att det ryska ifrågasättandet av den europeiska säkerhetsordningen 

och NATO:s försvars- och säkerhetspolitiska inriktning lär fortsätta. Trots 

rysk ekonomisk stagnation så har inte de ryska försvarspolitiska 

ambitionerna avtagit enligt Försvarsberedningen. Rapporten redogör för hur 

den ryska ”aggressionen” mot Ukraina har utmanat europeisk 

säkerhetsordning fundamentalt då den har gått från att tidigare varit inriktad 

på internationella insatser till att öka sina försvarsutgifter och ändra fokus till 

territoriellt försvar. Den centrala roll som kärnvapen innehar i rysk 

säkerhetspolitik förklaras framträda allt tydligare såväl internationellt som 

nationellt samt att det relativa militära styrkeövertag som Ryssland har i 

Sveriges närområde kommer att bestå under de närmaste åren. (FB 2017, 19-

21) Ryssland har presenterat idén om användningen av taktiska kärnvapen i 

nedtrappande syfte i sina doktriner och enligt Försvarsberedningen så har, 

sedan annekteringen av Krim, hot om kärnvapen använts som 

påtryckningsmedel mot andra stater.  

Ryssland uppges satsa på skydd och säkerhet mot biologisk och kemisk 

krigföring, vilket enligt Försvarsberedningen kan innebära att denna typ av 

massförstörelsevapen är en komponent i det ryska perspektivet på framtida 

konflikter, men det förklaras att ännu finns inga tecken på ett ryskt 

utvecklande av en biologisk och kemisk vapenarsenal. (FB 2017, 71-72) 
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Begreppet ”gråzonsproblematik” förklaras i ”Motståndskraft” vara den 

osäkerhet som ofta kan uppstå i gränslandet mellan fred och krig. Detta 

innebär att en angripare agerar så nära gräsen för upptäckt som möjligt för att 

därmed försvåra för försvararen att fatta viktiga säkerhetspolitiska beslut så 

som bland annat förhöjd beredskap. Ryssland uppfattas av 

Försvarsberedningen systematiskt försöka uppnå gråzonsproblematik för sina 

”uppfattade motståndare” samt inneha synen på krigsföring att alla 

tillgängliga maktmedel kan användas för att nå säkerhetspolitiska 

målsättningar. Detta förminskar inte på något sätt vikten av de ryska 

konventionella militära styrkorna. Den ryska meningen av begreppet 

”ickemilitära medel” menar Försvarsberedningen skiljer sig från den i väst, 

då väst ser det som ett sätt för att undvika krig allt medan Ryssland ser det 

som en del av krigsföringen. (FB 2017, 65-69) 

Försvarsberedningen visar på hur Ryssland utvecklar okonventionella och 

asymmetriska kapaciteter för att kunna slå mot till exempel beroendet av 

internet och rymdbaserade positionsbestämningssystem. Detta kombineras 

med icke-linjär krigsföring, vilket innebär krigföringsmetoder med syfte att 

påverka motståndaren. Försvarsberedningen förklarar begreppet på detta sätt;  

”I den icke-linjära krigföringen ingår nätverks- och påverkansoperationer 

samt användande av minoritetsgrupper eller missnöjda samhällsgrupper för 

egna syften.”. 

Efter den ryska aggressionen mot Ukraina menar Försvarsberedningen att 

icke-linjär krigföring också kan innebära en väsentlig del av 

våldsanvändning. (FB 2017, 68-72) Den säkerhetspolitiska 

omvärldsutvecklingen beskrivs som försämrad av Försvarsberedningen med 

en hotbild som innehåller bland annat gråzonsproblematik, cyberangrepp, 

påverkansoperationer och militära angrepp. Som denna uppsats visat så har 

Ryssland framkommit i relation till dessa ämnen. (FB 2017, 135) 
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4.4.2 Politisk sektor 
Den ryska annekteringen av Krim förklaras olaglig av Försvarsberedningen 

och rapporten menar att detta har med kombination av aggressionen mot 

Ukraina bidragit till ekonomiska sanktioner samt icke-erkännandepolitik från 

EU:s medlemsstater. Östersjön förklaras vara den region, förutom Svarta 

havet, som Rysslands intressen påtagligast ställs mot övriga europeiska 

länder samt USA. (FB 2017, 21-22) 

4.4.3 Ekonomisk sektor 
Försvarsberedningen visar på hur den ryska ekonomin saktat ner avsevärt, till 

och med ordet ”stagnera” används. Detta förklaras innebära att det ryska 

styret har blivit allt mer förtryckande. (FB 2017, 19) 

4.4.4 Social sektor  
OSSE är den största regionala säkerhetsorganisationen i världen och 

förklaras av Försvarsberedningen främja säkerhet och stabilitet utifrån ett 

brett perspektiv på säkerhet. Förutom att organisationens grundprinciper och 

säkerhetsbegrepp i form av den europeiska säkerhetsordningen beskrivs som 

”hotad” efter Rysslands aggression mot Ukraina så tydliggör rapporten att 

Ryssland utöver detta ifrågasätter organisationens arbete för demokrati och 

mänskliga rättigheter. Det arbete som OSSE utför klarlägger 

Försvarsberedningen är en viktig del för att motverka säkerhetspolitiska 

problem. (FB 2017, 24) 

4.4.5 Miljörelaterad sektor 
Rapporten förklarar inget inom sektorn miljö som är relaterat till Ryssland ur 

en säkerhetspolitisk mening eller relevant för uppsatsens syfte. Detta är 

troligtvis på grund av rapportens snävare inriktning och lämnat till de 

kommande delrapporterna fram tills att slutrapporten lämnas in från 

Försvarsberedningen till chefen för Försvarsdepartementet senast 14 maj 

2019. (FB 2017, Missiv) 
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4.4.6 Sammanfattning 
På grund av rapportens mer försvarsinriktade innehåll skiljer sig mängden 

fakta åt inom de fem olika sektorerna. Det som framkommer inom den 

information som ”Motståndskraft” tillhandahåller är att rysk säkerhetspolitik 

numera uppfattas som undergrävande och utmanande. Det ryska 

säkerhetspolitiska agerandet i Ukraina samt framläggandet av idén kring 

kärnvapen som påtryckningsmedel har enligt Försvarsberedningen förändrat 

europeisk säkerhetsordning. Ryssland förklaras inte tveka på att använda 

okonventionella krigföringsmetoder för att nå sina mål och det förklaras en 

oro kring den ökade satsningen på säkerhet kring biologiska och kemiska 

vapen, trots att det inte finns någon bevisning kring att det ryska försvaret 

utvecklar sådan typ av arsenal. Efter annekteringen av Krim har sanktioner 

införts och Östersjöregionen är enligt Försvarsberedningen en av de regioner 

som tydligast visar på skiljaktigheterna i intresse mellan Ryssland och övriga 

Europa tillsammans med USA. Den stagnerade ekonomiska situationen 

uppges ha bidragit till en allt mer repressiv situation inrikes och den ryska 

aggressionen mot Ukraina samt de ryska motsättningarna till OSSE:s arbete 

för demokrati och mänskliga rättigheter förklaras ”hota” europeisk säkerhet. 
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5 ANALYS AV BEHANDLADE RAPPORTER 
 

Denna uppsats har försökt i en tidsram om 15 år att presentera den svenska 

diskursen om Ryssland och se på eventuella förändringar som skett i 

representation och rent av hotbild. För att få en överblick på den information 

som framkommit under arbetets gång kommer här en mycket enkel 

sammanfattning i form av ett empiriskt schema;  

 

För att få en metodologisk följd i analysen kommer här svar på valda 

framing-frågor som presenterats under uppsatsens del ”Metod”. 

1. Hur är ”problemet”, med andra ord Ryssland, inramat? Vilken sorts 

problem inramas det som (inom säkerhetiseringteorins sektorer 

Militärt, Politiskt, Ekonomiskt, Socialt, Miljö)? 

Ryssland beskrivs 2003 som en framtida samarbetspartner och det uttrycks 

förhoppningar om demokratisering, reformer och utökat samarbete. Om man 
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ser till helheten så förklaras de problem som Ryssland vid 2003 har som 

något som kommer försvinna i och med övergången till ett mer modernt och 

demokratiskt samhälle. Demokratiska grundvärden delas mellan Sverige och 

Ryssland förklarar Försvarsberedningen och detta är en av flera anledningar 

till att inte se Ryssland som ett hot. Den militära förmågan beskrivs vara 

defensiv, otillräcklig och i en övergångsperiod, vilket innebär en låg 

sannolikhet för ett ryskt angrepp på något annat land. Politiskt sett så 

beskrivs Ryssland vara förutsägbart, reformbart och samarbetssökande. Det 

som uttrycks oro för är risken för kunskapsspridning om biologiska och 

kemiska vapen samt prioriteringen av den ryska staten framför den ryska 

individen, vilket kan innebära ett problem på alla teorins fem analysnivåer. 

Dock är de problem som uttrycks framför allt på enhetsnivå då 

Försvarsberedningen beskriver att Ryssland främjar inrikes satsningar 

framför utrikes, så som ekonomiska och militära reformer.   

Rapporten från 2007 låter Ryssland inramas som stagnerande och 

oförutsägbart med avsevärda brister inom mänskliga rättigheter. Ryssland 

visar preferenser på att sätta länder i beroendeställning snarare än att bygga 

tillitsfulla och gynnande relationer, bland annat genom ”energi- och 

handelsvapen”. De förhoppningar som uttrycktes 2003 kring 

samarbetsgrunder förklaras 2007 vara svåra att hitta mellan Ryssland och 

väst. Även om Rysslands militära förmåga inte ses som en reell utmaning, så 

förklaras att rysk strategi ligger i ett nollsummespel. Försvarsberedningen 

uttrycker att Sveriges framtida inställning till Ryssland som aktör kommer att 

avgöras genom Rysslands agerande. Detta visar på att Försvarsberedningen 

har gått från 2003, att se Ryssland som defensivt och inrikes hängivet till att 

se Ryssland 2007 som en internationell aktör värd att ha under uppsikt.  

2013 förklaras Ryssland av Försvarsberedningen vara konfrontatoriskt och 

inneha internationella ambitioner, vilket Försvarsberedningen klart 

formulerar har ökat oron sedan 2007 inom problematiken kring Ryssland. 
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Politiskt visar Försvarsberedningen på oro för framför allt två fenomen. Det 

första kring den inrikes utvecklingen av den allt mer centraliserade makten 

och för det andra det utrikes inkonsekventa beteendet där komplexiteten i 

problemet visas genom att även om samarbete förekommer så uttrycker 

Ryssland motstridiga åsikter kring relationen Ryssland-Väst. Vid tillfället för 

2013 beskrivs värderingarna kring demokrati och mänskliga rättigheter vara 

ännu mer skilda. Ekonomiskt inramas Ryssland som korrupt, 

råvaruprisberoende och instabilt, vilket kan tyda på svensk oro kring denna 

utveckling. Byggandet av gasledningen Nordstream ökade värdet på 

Östersjöregionen vilket innebär en ökad rysk närvaro och kraft i svenskt 

närområde. Ryssland analyseras således fortsatt på en internationell och 

internationell subsystem-nivå.  

I ”Motståndskraft” förklaras Ryssland vara måldrivet, undergrävande och 

aggressivt, vilket visar på ytterligare en intensifiering i svensk oro kring ryskt 

agerande som internationell aktör. När agerandet sedan kungörs som icke-

linjärt och präglat av gråzonsproblematik så är det förklaringsvis ett tecken 

på att Försvarsberedningen numera ser Ryssland som en oförutsägbar och 

hotande aktör på den internationella nivån likväl som den internationella 

subsystemnivån och enhetsnivån. Ryssland beskrivs stå i motstående 

politiska och sociala intressen med övriga Europa och USA, vilket redogörs 

för som ett hot mot europeisk säkerhet. Den information som framkommit i 

”Motståndskraft” tyder på en säkerhetisering då Ryssland gått från möjlig 

samarbetspartner till en oroväckande aktör till konfrontatorisk till att frågan 

bevisligen legitimerats i och med de motåtgärder tagits i form av bland annat 

ekonomiska sanktioner efter händelserna i Ukraina 2014 samt de åtgärder för 

upprustning av totalförsvaret som Sverige har vidtagit. Vad framtida 

motåtgärder kring hotet från och problemen kring Ryssland blir, återstår att 

se.  
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2. Vilka sorters subjekt (aktörer enligt säkerhetiseringsteorin) finns 

med i inramningen?  

Aktörer som framkommer med problematiseringen kring Ryssland är framför 

allt Sverige, EU, NATO, FN, OSSE, USA och övriga Europa. Enligt teorin 

så kan man se de sista sex nämnda som funktionella aktörer, då de direkt 

eller indirekt kan påverka svensk politisk inriktning. Ryssland beskrivs 2003 

som en möjlig samarbetspartner med de övrigt nämnda, men i de övriga tre 

rapporterna visas svårigheterna kring samarbetet. Sverige förklaras ha 

medlemskap i EU och FN samt ha ett nära samarbete med NATO, 

följaktligen så blir svårigheter mellan organisationerna och Ryssland också 

Sveriges svårigheter. Således beskrivs Ryssland allt mer som en motpart till 

Sverige och de andra västliga aktörerna. Relationen går från 2003 att vara 

möjlig till samarbete till att utgöra ett hot mot europeisk säkerhetsordning 

2017, vilket visar på en omfattande ändring i värdering kring Ryssland som 

aktör och problem samt svenskt betraktelsesätt av Ryssland.  

Denna utveckling måste också hållas i relation till den solidaritetspolitik som 

Sverige efter 2007 uttrycker sig inneha och med undertecknandet av 

Lissabonfördraget 2009 officiellt bedriver. Detta innebär att i och med 

Försvarsberedningens konstruktion av Ryssland som ett hot mot europeisk 

säkerhetsordning så kan inte Sverige förhålla sig passivt till frågan om 

Ryssland utan måste göra ett ställningstagande angående Ryssland. Den 

småstatsrealism som förklarades i början av denna uppsats kan också förklara 

Sveriges vilja till att söka säkerhetspolitisk skydd i och med uttryckt 

solidaritet med och medlemskap i EU och FN samt samarbete med NATO, 

för att Sverige ska kunna fortsatt inneha sin suveränitet och säkerhet även i 

skuggan av stormakten Ryssland.  
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3. På vilken av de tre valda analysnivåerna inom teorin representeras 

detta vara ett problem? (Internationellt system, Internationellt 

Subsystem, Enheter) 

Det som svenska Försvarsberedningen behandlar inom inramningen för 

Ryssland ligger framförallt på internationell, internationell subsystemnivå 

samt enhetsnivå vilket antogs tidigare i denna uppsats. Detta kan eventuellt 

förklaras genom att Försvarsberedningen analyserar den internationella 

omvärlden från en nationell nivå, vilket innebär att problemen som är 

relevanta finner sig inom radien mellan enhet och internationell nivå. 

Framför allt avhandlas Ryssland på internationell och internationell 

subsystemnivå, det som framkommer i uppsatsen som kan ses som en 

förklaring till att problemet Ryssland ligger på dessa två högsta nivåer är att 

Ryssland söker internationellt erkännande som stormakt och ambitionerna 

ligger utom enhetliga gränser. 

Med arbetets gång har det framkommit att Sverige ägnar en stor del av sin 

säkerhetspolitiska inriktning till att förhålla sig till Ryssland, allt medan 

Ryssland försöker förhålla sig till den internationella sfären och globala 

arenan, detta tyder på en obalanserad maktrelation där det svenska 

påverkandet av Rysslands säkerhetspolitik inte alls finner någon 

genomslagskraft i jämförelse med rysk påverkan på Sveriges. Denna insikt 

kan också förklara varför Sverige genom Försvarsberedningen förklarar 

Ryssland som ett hot mot Europas säkerhetsordning med målet att 

säkerhetisera frågan och genom det väcka ytterligare intresse för frågan hos 

världens länder samt organisationer som EU, FN, OSSE och slutligen 

NATO. Detta kan visa på hur Sverige försöker att göra en av sina viktigaste 

säkerhetspolitiska frågor till en fråga för dem som ytterst ska beskydda 

Sverige vid ett eventuellt väpnat angrepp och därmed vidare tryggar Sveriges 

säkerhet.  
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4. Hur är orsaken till problemet inramat? 

Denna uppsats finner två framstående orsaker till problematiseringen kring 

Ryssland; ryskt internationellt agerande och rysk säkerhetspolitisk och 

militär utveckling. Ryssland har visat sig vara en komplex aktör med 

nollsummespel, gråzonsproblematik och ickelinjär krigsföring. Ryssland får 

även stort utrymme som internationell spelare på den globala arenan vilket 

blir alarmerande för Sverige som befinner sig i Rysslands geografiska närhet 

och blir starkt påverkat av rysk säkerhetspolitisk utveckling. Ryssland har 

under de senaste åren utökat sin militära och politiska förmåga samt visat på 

oroande ambitioner enligt Sverige, tillsammans med perspektivet av den 

rysskräck som Eriksson menar präglar svensk säkerhetspolitik blir det klart 

varför Sverige väljer att framhäva Ryssland som allt mer angelägen 

säkerhetspolitisk fråga.  

  



 

45 
 

6 SLUTSATS 
 

Denna uppsats har haft avsikten att undersöka frågan; 

”Hur har den svenska säkerhetspolitiska representationen av Ryssland 

genom Försvarsberedningen eventuellt förändrats sedan 2003 ur ett 

säkerhetiseringsperspektiv?” 

Empirin som presenteras visar på en förändring i Försvarsberedningens 

diskurs kring och representationen av Ryssland. Svensk inställning till 

Ryssland 2003 går från positiv till att bli allt mer negativ under var rapport 

som presenteras. 2003 framhävdes vikten av samarbetet och Rysslands 

övergång till demokrati och modernisering detta övergår till ”Säkerhet i 

samverkan” från 2007 där det visades en oro kring att Rysslands utveckling 

inom flera sektorer har blivit allt mer oförutsägbar och ryskt agerande 

präglas av nollsummespel, försök till att sätta länder i beroendeställning samt 

satsningar på politisk stabilitet snarare än demokratisering. Nästa rapport 

som behandlades ”Vägval i en globaliserad värld” från 2013 uttrycker ryskt 

agerande som ytterligare ambitiöst på den internationella arenan och 

förklarar Rysslands handlande i Georgienkriget 2008 som utmärkande av 

rysk säkerhetspolitisk inriktning.  

Trots att Försvarsberedningen menar att det finns ömsesidig misstänksamhet 

och osäkerhet så efterfrågas 2013 förnyade samarbetsformer, något som 

tyder på att Sverige vid tillfället önskade att se en positiv utveckling i 

relationen till Ryssland. Den sista rapporten från 2017 kallad 

”Motståndskraft” visar på en säkerhetisering av Ryssland då frågan 

onekligen fått legitimering som en säkerhetsfråga. Detta genom att den 

säkerhetiserande aktören (Försvarsberedningen) har visat på att hotet 

(Ryssland) hotar referensobjektet (svensk säkerhet) då den indirekt och 

direkt påverkas, bland annat på grund av Lissabonfördraget, av europeisk 
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säkerhet vilken beskrivs som hotad av Rysslands säkerhetspolitiska agerande 

med säkerhetspolitiska konsekvenser som upprustning av det svenska 

försvaret och ekonomiska sanktioner mot Ryssland via EU. De 

organisationer som påverkar Sveriges säkerhetspolitiska beslut, så som EU, 

FN och NATO kan ses som funktionella aktörer utifrån 

säkerhetiseringsteorin då de har haft mer eller mindre inflytande i den 

svenska diskursen av Ryssland under alla fyra rapporter. Detta trots att 

Ryssland inte nödvändigtvis utgör ett hot mot organisationerna i sig.  

Inom militär sektor går utvecklingen från att 2003 se den ryska försvars- och 

militära förmågan som defensiv och otillräcklig till att 2007 beskriva den 

som präglad av nollsummespel men fortfarande inte utmanande nog för att 

ses som oroväckande. 2013 förklaras ändå viss oro kring den ökande 

underrättelseverksamheten och det konfrontatoriska förhållningssätt som 

Ryssland beskrivs antagit i den internationella politiken. Slutligen i 

”Motståndskraft” beskrivs Ryssland som militärt aggressivt och 

undergrävande, samt som tidigare nämnt med en utbredd gråzonsproblematik 

och utan rädsla för att använda ickelinjära medel för att nå sina mål. Det 

förklaras också att Ryssland innehar ett relativt militärt styrkeövertag i 

Sveriges närområde och det lär bestå under de närmsta åren. Detta utgör 

belägg för Försvarsberedningen att framhäva Ryssland som ett hot mot den 

europeiska säkerhetsordningen.  

Den politiska sektorn förklarar Ryssland som förutsägbart, samarbetssökande 

och reformbart 2003, men detta ändras 2007 till att Ryssland är svåra att 

samarbeta med, oförutsägbara i sin utveckling samt förklaras ha stagnerat i 

den modernisering och demokratisering som Sverige 2003 hoppades starkt 

på. I ”Vägval i en globaliserad värld” förklaras Ryssland inom den politiska 

sektorn som präglat av komplexa relationer. Den utrikespolitik som Ryssland 

för är motsägelsefull och inkonsekvent, samt inrikespolitiskt ser man enligt 

Försvarsberedningen en oroväckande utveckling i och med centralisering av 
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makten samt utökade ambitioner globalt snarare än satsningar på den 

nationella stabiliteten. 2017 uttrycks Ryssland inneha skilda politiska 

intressen från övriga Europa samt USA, detta i kombination med uttalandet 

om Ryssland som hot mot den europeiska säkerheten, förklarar eventuellt 

varför Sverige har intagit en hårdare försvarsinriktning och en skärpt 

medvetenhet i sin säkerhetspolitik.  

Utvecklingen av diskursen inom den ekonomiska sektorn sedan 2003 har gått 

från att beskriva en positiv övergångsperiod till att rysk ekonomi 2007 

förklaras vara kortsiktig och protektionistisk. 2013 blandas det även in 

korruption i denna beskrivning och det fortsatta beroendet till råvarupriser 

förklaras som bekymmersamt. 2017 i ”Motståndskraft” förklaras den ryska 

ekonomin att stagnerat.  

2003 tydliggörs att Ryssland delar gemensamma värdegrunder med Sverige 

och övriga Europa i form av demokratiska värderingar. Även om rysk social 

sektor präglas av prioriteringen staten framför individen, så beskrivs ändå 

Ryssland som reformistiskt inom denna sektor och denna prioritering bortses 

ifrån på grund av detta. 2007 uttrycker Försvarsberedningen sin oro kring 

försummandet av mänskliga rättigheter i Ryssland och hur landet är präglat 

av stora sociala klyftor, detta betyder att värdegrunderna inte längre sågs som 

gemensamma. 2013 förklarar Försvarsberedningen värderingarna mellan 

Ryssland och EU som skilda, vilket även inkluderar Sverige. 2017 förklaras 

till och med Rysslands agerande samt värderingar hota Europas säkerhet.  

Diskursen inom den miljörelaterade sektorn har inte utgjort någon större del 

dock finns det vissa uttalanden från Försvarsberedningen. 2003 uttryckte 

Försvarsberedningen en oro kring eventuell kunskapsspridning inom 

biologiska och kemiska vapen vilket skulle kunna få konsekvenser för 

miljön, 2007 förklarades Ryssland använda sina energiresurser som vapen 

för att ställa andra länder i beroendeställning och få igenom politiska mål, 

2013 visades hur byggandet av Nordstream påverkade den geopolitiska 
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situationen i Östersjöregionen något som även Wilhelm Agrell förklarade 

splittrade säkerhetspolitiska åsikter inom Sveriges gränser. ”Motståndskraft” 

saknade tyvärr tillräcklig information om Ryssland inom miljösektorn på 

grund av rapportens inriktning, något som vidare troligen utvecklas i de 

kommande delrapporterna. 

Uppsatsen visar på att det finns skilda meningar kring hur man ska tolka 

ryskt agerande och Ryssland som aktör inom den globala sfären. Resultatet 

som framkommit med granskningen av Försvarsberedningens rapporter visar 

en ökad oro kring ryskt agerande och det sista som tydliggörs är att Ryssland 

utgör ett hot mot den europeiska säkerhetsordningen. Stilhoff Sörensen 

menar dock att denna tolkning är grundad i okunskap om Ryssland som aktör 

med dess historia, kultur och sätt att bedriva utrikes- och säkerhetspolitik. 

Men vad denna uppsats har undersökt var den förändring som skett inom 

svensk diskurs om Ryssland och visat på att det gjorts en säkerhetisering av 

frågan under de senaste 15 åren. Teorin avser att visa på hur säkerhetisering 

och hotbildskonstruktion legitimerar säkerhetspolitiskt agerande och 

förklarar realiteten i hotet som irrelevant. Således blir den säkerhetisering 

som Försvarsberedningen gör under de presenterade rapporterna att frågan 

om Ryssland blir säkerhetspolitiskt viktig oavsett om hotet är reellt eller inte.  

I uppsatsen finner man belägg för att frågan om Ryssland har säkerhetiserats 

då åtgärder har legitimerats och vidtagits, vilket förklaringsvis påverkat 

svenska säkerhetspolitiska beslut. Fortsatt säkerhetisering av Ryssland skulle 

kunna innebära mer konsekventa säkerhetspolitiska beslut än ekonomiska 

sanktioner i framtiden då Ryssland har blivit en säkerhetsfråga med legitima 

motåtgärder. Något som framkommit under arbetets gång är utrymmet som 

Ryssland får inom svensk säkerhetspolitisk analys, vilket visar på den 

småstatsrealism som Sverige får anpassa sig till samt stödjer Johan Erikssons 

antagande om att ”hotbild Ryssland” är så när rutiniserad inom svensk 

säkerhetspolitik. Merparten av den inhämtade informationen finner sig inom 
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teorins sektorer ”Militär” och ”Politisk” vilket finner sig logiskt i och med att 

det är säkerhetspolitiska omvärldsanalyser och rapporter som har granskats 

där tyngdpunkterna ligger inom dessa områden. Dock visar uppsatsens 

resultat på att säkerhetiseringsteorins antagande kring att säkerhet bör ses ur 

ett vidare perspektiv än det traditionellt militära, är giltigt då 

Försvarsberedningens rapporter redogör för Ryssland som säkerhetspolitisk 

aktör inom de övriga fyra sektorerna och således finner detta 

säkerhetspolitiskt relevant för svensk säkerhet. Beslutet att använda teorin på 

grund av det breda säkerhetsbegreppet var förklaringsvis därför rimligt. 

Att avgränsa uppsatsen till de tre valda analysnivåerna var relevant då det 

gav ett mer komprimerat resultat, vilket för frågeställningen var önskvärt. 

Dock kan avgränsningen ifrågasättas då man avskalar teorin två av fem 

analysnivåer och med detta kan analysen ses som ofullständig. Men för 

uppsatsens syfte och frågeställning ansågs detta beslut inte utgöra någon 

större utelämning av relevant fakta då som tidigare förklarat samt befann sig 

den största delen av den inhämtade informationen mellan dessa valda tre 

analysnivåer. 

I uppsatsens del ”3.1 Operationalisering” behandlas Robert Dalsjös 

förklaringsförsök kring huruvida svenskt betraktelsesätt i dimensionen 

positivt-negativt påverkar det säkerhetspolitiska förfarandet. Det som denna 

uppsats har fått fram inom denna tes är att vid den positiva synen på 

Ryssland vid tillfället 2003 uttalades förhoppningar kring samarbete, inte 

bara mellan Sverige och Ryssland, utan med Ryssland och många delar av 

övriga Europa. Vid den allt mer negativa progressen i problematiseringen 

kring Ryssland så visas säkerhetssamarbetet med övriga Europa och USA 

vara ytterst viktigt för att hantera hotet, i form av icke-erkännande politik vid 

annekteringen av Krim och ekonomiska sanktioner mot Ryssland.  

Buzan, Wæver och de Wildes teori kring säkerhetisering användes i 

modifierad version genom detta arbete som empiriskt och analytiskt ramverk 
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samt i kombination med metoden framing för att uppsatsen skulle få en god 

struktur och att eventuella förändringar i diskursen skulle kunna påvisas så 

okomplicerat som möjligt. I uppsatsens del ”2. TEORETISK 

UTGÅNGSPUNKT” förklarades det genomslag och upphov till diskussion 

som teorin har fått och skapat. Det som resultatet visat på är teorins faktiska 

användbarhet och omfång inom säkerhetsstudier, framför allt i jämförelse 

med traditionella realistiska säkerhetspolitiska studier, vilket är önskvärt när 

man ska se på diskurser kring ett problem då diskursen ofta inte är självklar 

eller absolut. Teorin behandlar problematiken både på höjden i och med 

analysnivåer och på bredden i och med de fem olika sektorerna samtidigt 

som avgränsningen mellan dessa hjälpte resultatet att få en väl avvägd 

substans. Följaktligen rekommenderas att använda sig av denna eller en 

liknande teori vid diskursanalyser inom säkerhetsstudier då forskaren först 

måste se på de flera enskilda nivåerna och sektorerna som säkerhet kan 

studeras inom och sedan se problematiken ur ett helhetsperspektiv vilket 

bidrar till en gynnsammare forskning.  

För framtida forskning rekommenderas att tillägga Försvarsberedningens 

kommande delrapport som inlämnas senast den 14 maj 2019, detta för att få 

en helhetsbild av den svenska diskursen inom samma rapportgrupp.  

Slutligen har denna uppsats visat på hur Ryssland har varit och är en 

obestridlig viktig aspekt inom den svenska säkerhetspolitiken och 

följaktligen en framtida. Detta innebär ett ansvar inom svensk 

säkerhetspolitisk forskning att följa utvecklingen i relationen Sverige-

Ryssland, inte bara för att se på Ryssland som faktisk aktör utan 

konstruktionen av diskursen kring Ryssland för att öka förståelsen kring 

hotbildskonstruktion i relation till säkerhetspolitiska beslut, något som kan 

bidra till en säkrare värld.   
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