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Abstract 
 
 
The purpose of this essay is to study the problematic relationship between Sweden and Russia 

and how Sweden has changed its view about Russia as a threat to the Swedish sovereignty 

since the end of the Cold War. For this purpose I will study and analyse governmental 

propositions and other military documents between the time periods of 1990 - 2015 to 

decipher how Sweden views Russia as a security threat. To then understand and analyse my 

findings I will use the theories about securitization, desecuritization and resecuritization to 

understand how Sweden has changed its views on Russia.  This essay will also have the two 

ambitions to define and understand the term resecuritization, and that is because the term 

resecuritization lacks a proper definition and is used more of a buzzword in the academia 

rather than way of understanding changes in the process of securitization. The second 

ambitions are to map out how Sweden changes its viewings on Russia as a security threat 

over the period 1990 – 2015. My conclusion is that Sweden over the period 1990 – 2015 has 

drastically changed and Sweden is today more ready than ever for an attack from Russia. 

Another finding in this essay is the use and understanding of the term resecuritization in the 

context of securitization theories.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Ryssland har sedan Kalla kriget slut varit ett konstant diskussionsobjekt inom svensk utrikes-

och säkerhetspolitiska debatt. Sen mitten av 1990-talet där Sverige skrev sin första 

försvarsberedning till idag, år 2016 har Ryssland alltid varit en stor faktor när det kommer till 

Sveriges säkerhetspolitiska agenda. Under Kalla kriget var Sovjetunionen det största om inte 

enda säkerhetshot som fanns mot Sverige, och Sverige agerade utifrån det. Efter 

Berlinmurens fall och Sovjetunionen försvann för att bli Ryssland började man från svenskt 

håll neka till att Ryssland var det hot de en gång var för Sverige. Under år 2008 kunde man 

börja läsa om den ”nya rysskräcken” som ett resultat av rysk aggression i Georgien. Ryssland 

blev än en gång agendaledande inom svenskt säkerhetspolitik. Ryssland som säkerhetshot är 

något som är väl diskuterat inom svenskt politik och media och man ser det gärna som svart 

och vitt när man talar om det. Därmed blir den uppmålade retoriska bilden av Ryssland som 

ett starkt hot mot Sverige eller som ett icke-hot Stefan Hedlund, vid Uppsalas Centrum för 

rysslandstudier går så långt att kalla Sverige för neurotiskt i sin syn på Ryssland (Ritter, 

2013). Hur ska man tolka och förstå detta av- och på tänk på Ryssland som en hotbild mot 

Sverige? Problematiken samt agerandet kring denna cykliska säkerhetisering av Ryssland 

som Sverige bedriver är det som ligger till grunden för denna uppsats. 

 

Inom säkerhetiseringsteorin kan man både förklara och förstå det svenska beteendet av att 

vilja göra sig säker från hot utifrån, man agerar mot hotet för att sedan backa av när hotbilden 

minskar mot en. Hur ska man förstå den återkommande säkerhetiseringen av Ryssland när 

man tidigare gått ifrån retoriken om Ryssland som säkerhetshot? Att man under Kalla kriget 

benämnde Ryssland som det största militära hotet mot Sverige, för att under 1990-talet allt 

mindre började inom den politiska retoriken benämna Ryssland som ett hot, och bara två 

decennier senare börja tala om den ”nya rysskräcken”. Att förstå och definiera denna 

”återsäkerhetisering” av Ryssland är målet för denna uppsats.  
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1.2 Syfte och problemformulering 

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Ryssland cykliskt säkerhetiseras av svensk 

säkerhetspolitik. Meningen med denna uppsats att undersöka hur man inom svensk utrikes- 

och säkerhetspolitik säkerhetiserar samt avsäkerhetiserar Ryssland som säkerhetshot efter 

tiden av Kalla kriget. Ett annat syfte med denna uppsats är även utforska fenomenet 

återsäkerhetisering i kontexten av Ryssland som säkerhetshot. Hur ska man definiera den 

cykliska hotbilden av Ryssland genom åren, att ena året definiera Ryssland som ett av de 

största säkerhetshoten mot Sverige för att sedan ett par år senare inte tala om Ryssland som 

ett säkerhetshot alls inom den politiska debatten. Detta fenomen vill jag benämna inom 

tankarna av återsäkerhetisering. Det finns en problematik med konceptet återsäkerhetisering, 

för vad kallar man ett referensobjekt som säkerhetiseras för att sedan vid ett senare tillfälle 

avsäkerhetiseras med jämna mellanrum och hur ska man definiera det fenomenet i kontexten 

av säkerhetisering. Ett annat problem med återsäkerhetisering är att det är ett nytt samt 

obehandlat ämne inom säkerhetiseringsteorin, vilket bidrar till denna uppsats 

inomvetenskapliga relevans (Teorell, 2013, s.18). Hur säkerhetisering, avsäkerhetisering och 

återsäkerhetisering hänger ihop är ett av de största problemen och frågan som kommer 

hanteras i denna uppsats. Detta är ett ämne som är outforskat i säkerhetsstudier i kontexten av 

säkerhetisering. Min grundläggande tanke för detta illustreras i figur 1 nedan.    

  

Fig.1 
 

 

Säkerhetisering	

Avsäkerhetisering	Återsäkerhetisering	
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Problemformuleringen som denna uppsats kommer utgå samt byggas på lyder: 

 

”Hur har Sveriges syn på Ryssland som säkerhetshot skiftat sedan Kalla krigets slut?” 

 

Syftet med denna uppsats är att utforska begreppet återsäkerhetisering med hjälp av att titta på 

hur Sverige cykliskt säkerhetiserar och avsäkerhetiserar Ryssland som säkerhetshot.  Med det 

blir detta en till vis mån en deskriptiv studie med teoribyggande ambitioner.  

 

Ett annat syfte eller snarare ambition denna uppsats innehar är att göra ett teoretiskt bidrag 

samt ett empiriskt bidrag till framtida forskning. Det teoretiska bidraget är i formen av att 

utveckla och definiera återsäkerhetiseringsteorin, för att kunna presentera det i ett klarare 

perspektiv än vad det är idag. Vidare bidrar denna uppsats även med ett empiriskt underlag 

för att kartlägga hur Sveriges syn på Ryssland har skiftat och sett ut under de senaste 25 åren. 

 

1.3 Material och avgränsningar 
 
I och med att uppsatsen bygger på Sveriges säkerhetspolitiska agenda i kontexten av 

Ryssland, kommer jag utgå från hur Sverige retoriskt talar om Ryssland som säkerhetshot 

samt hur man agerar för att säkra sig ifrån ett sådant hot. Därmed kommer primärmaterialet 

bestå av regeringspropositioner som hanterar Sveriges försvar och utrikes- och 

säkerhetspolitiska agenda. Utöver det kommer även andra regerings- samt försvarsdokument 

ligga till grunden för det empiriska materialet. 

 

Mitt teoretiska underlag kommer för säkerhetiseringsteorin ta avstamp i Barry Buzan, Japp de 

Wilde samt Ole Weaver i deras bok ”Security: A New Framework for Analysis”. Dock 

behöver dessa tankar kompletteras av allt modernare skrifter i och med att boken är skriven år 

1998. Därmed finns ett behov av att uppdaterande insikter i säkerhetspolitik i kontexten av 

säkerhetisering. Detta material kommer vara vetenskapliga artiklar som hanterar 

säkerhetisering, avsäkerhetisering och i den mån det finns avsäkerhetisering.  

 

Tidsramen som jag kommer att arbeta utifrån kommer vara år 1990 fram till år 2015. Med det 

får man en bild hur Sveriges syn på Ryssland har varit sedan Sovjetunionen föll och blev 

Ryssland. År 2015 väljs för att man i och med det får ett konkret och stabilt underlag för 

denna uppsats. Varje år kommer inte analyseras år för år i och med att uppsatsen bygger på en 
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kvalitativ innehållsanalys. Urvalet av år kommer att avgränsas inom metodavsnittet senare i 

uppsatsen.  

 

Sedan när det kommer till att mitt empiriska material bygger på regeringens propositioner, 

försvarsbeslut samt andra relaterande dokument kommer jag inte lägga någon fokus på vilket 

parti som ledde Sverige under perioden eller hur det partipolitiska klimatet i Sverige såg ut 

vid den tiden. Detta gör jag på grund av att jag anser att riksdagen och partierna inom den är 

så pass homogena i kontexten av säkerhetspolitik. Riksdagen är i min mening till mestadels 

enad när det kommer till Sverige utrikes- och säkerhetspolitiska agenda i de stora dragen och 

behöver därmed inte ligga i fokus för denna uppsats.  

1.4 Disposition 
 
Uppsatsens inledande kapitel gör en genomgång av uppsatsens syfte och problemformulering 

samt klarlägga vilka avgränsningar och material som är viktiga för uppsatsens upplägg. 

Därefter i kapitel 2 kommer en redogörelse för mitt teoretiska ramverk, vilket kommer byggas 

på säkerhetisering, avsäkerhetisering samt återsäkerhetisering. I kapitel 3 kommer en 

kartläggning av mitt metodologiska val att göras, vilket är en kvalitativ innehållsanalys av det 

empiriska materialet som valts ut. Kapitel 4 presenteras en operationalisering samt definiering 

av viktiga begrepp som ligger till grund för uppsatsens förståelse. I kapitel 5 kommer all 

empiri att presenteras. Samt i kapitel 6 kommer analysen delas upp i två delar för att 

undersöka hur Sveriges syn på Ryssland har förändrats samt hur konceptet återsäkerhetisering 

kan appliceras på Sverige. Avslutningsvis kommer kapitel 7 innehålla slutsatser samt en 

avslutandediskussion. Kapitel 8 vara referenslistan.  

2. Teori 
 

2.1 Tidigare forskning 
 
Teorierna om säkerhetisering, avsäkerhetisering samt återsäkerhetisering har sina grunder i 

Köpenhamnskolan och speciellt i boken ”Security: A New Framework for Analysis” skriven 

av Barry Buzan, Ole Weaver och Japp de Wilde som skrevs 1998. Dock är detta enda 

utgångspunkterna från var dessa teorier tog sin början. Det som säkerhetiseringsteorin bygger 

på är tanken om ett bredare säkerhetsperspektiv, vilket föddes på 1990-talet i Köpenhamn 

eftersom man behövde ett mer applicerbart verktyg för att förklara utrikes- och 
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säkerhetspolitiska fenomen post-Kalla kriget (Hough, 2013, s.8-9) Därefter har Thierry 

Balzacq har fört vidare tankarna om säkerhetisering med ett allt mer kritiskt tänkt för vad 

säkerhetisering är samtidigt som han moderniserar tankarna kring säkerhetisering. Det är 

dessa författare och forskare som kommer ligga till största grund för teoriunderlaget för 

säkerhetisering. Inom avsäkerhetiseringsteorin finns det inte lika mycket konkreta texter som 

det finns om säkerhetisering, författaren Lena Hansen har dock sin artikel om 

avsäkerhetisering de mest konkreta tankarna om vad avsäkerhetisering betyder och hur det 

ska appliceras. När det kommer till återsäkerhetisering finns det inte många akademiska texter 

om ämnet eller hur man ska förstå återsäkerhetisering begrepp. De författare som har använt 

sig av begreppet på det mest konkreta sättet är Matt McDonald och Min Gyo Koo, vilket 

kommer vara det enda underlaget för analysen samt appliceringen av begreppet 

återsäkerhetisering.  

 

För att på bästa sätt förstå säkerhetiseringsteorin samt avsäkerhetisering och 

återsäkerhetisering finns det en del begrepp som måste förklaras. Det första är vad ett 

referensobjekt är, vilket är det fenomen som är hotat till den grad att man befarar att dess hela 

existens är hotad. Ett referensobjekt är därmed det man pekar på och säger att ”(…) det måste 

överleva, och därför är det nödvändigt att…” (Buzan et al, 1998, s. 36-37). En viktig 

distinktion måste även göras mellan referensobjekt och säkerhetiseringsaktör, i det att 

referensobjektet är det som ska skyddas från hot medan säkerhetiseringsaktören är den som 

påvisar att det finns ett existentiellt hot mot referensobjektet. Detta görs genom en så kallad 

talhandling (speech act) där man i den politiska debatten menar på att referensobjektet är i 

behov att säkerhetiseras. Ett referensobjekt och säkerhetiseringsaktören inte kan vara en och 

samma, utan de måste i de flesta fall skiljas från varandra. Dock när det kommer till fall när 

det är staten som talar om en säkerhetisering av nationen i sig är det referensobjektet som talar 

ur utvalda representanter (Buzan et al, 1998, s.40-42). 

 

Ett annat fenomen som måste förklaras är politisering, vilket är steget som kommer innan 

säkerhetisering. Eller säkerhetisering är snarare ett mer extremt tillvägagångsätt än 

politisering eftersom de båda är steget från att ett referensobjekt inte finns med i den politiska 

debatten till att referensobjektet blir en del av den. Skillnaden mellan politisering och 

säkerhetisering är att politisering handlar om alla sorters referensobjekt som blir en politisk 

fråga medan säkerhetisering handlar om säkerhetsfrågor specifikt (Buzan et al, 1998, s.23) En 

allt mer förklarande förklaring om vad säkerhetisering är kommer i nästa del kapitel.  
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2.2 Säkerhetisering  
 
””Security”is the move that takes politics beyond the established rules of the game and 

frames the issue either as a special kind of politics or as above politics. Securitazation can 

thus be seen as a more extreme version of politization” (Buzan et al, 1998, s.23)  

 

Inom det politiska spektrumet finns en uppdelning på tre olika sorters faser när det kommer 

till problem och hot. Det första är det icke-politiska spektrumet, i och med att en fråga inte 

anses vara till vikt för politisk debatt eller att staten behöver se det som problem. Det andra 

steget är politisering, vilket betyder att staten anser att frågan är av vikt att debattera inom 

politiska debatter. Genom dessa debatter är målet att definierar problemet man står framför är 

något som behöver politiska beslut för att lösas. Det sista steget är säkerhetisering, vilket som 

texten ovanför benämner som en extremare version av politisering. Säkerhetisering menar på 

att en problemet som tas upp i det politiska spektrumet är av sådan grad att det innehar ett 

existentiellt hot mot sig. Med det behöver man agera med allt extremare metoder som ligger 

utanför den politiska sfären, detta är därmed rättfärdigat på grund av det extrema situation 

som hotet är grundat sig i (Buzan et al, 1998, s.23-24). Säkerhetisering är i och med det när 

ett fenomen blir ett säkerhetshot genom diskursiv politik (Balzacq, 2012, s.1) Denna 

diskursiva politik tar sin grund i talhandlingar, vilket är det första steget i en 

säkerhetiseringsprocess. Meningen med säkerhetisering är inte endast att peka ut och 

utvärdera vad som är ett hot mot ett visst referensobjekt för att sedan besluta om hur man ska 

skydda eller säkra detta referensobjekt mot sagda hot. En viktigare del av säkerhetisering är 

processen av att skapa en kollektiv bild samt förståelse om hur man som kollektiv ska reagera 

på hotet (Buzan et al, 1998, s.26).                                                                                                                       

2.3 Avsäkerhetisering 
 
“Coined as the conceptual twin to securitisation, desecuritisation refers to ‘the shifting of 

issues out of emergency mode and into the normal bargaining process of the political sphere’, 

and it is, according to Barry Buzan et al., the preferred ‘long-range option’.”(Hansen, 2012).  

Avsäkerhetisering är som namnet låter det steg som kommer efter att en 

säkerhetiseringsprocess fullbordats eller att hotbilden som tidigare fanns försvunnit. 

Avsäkerhetisering skiftet från en krissituation till en mer ”vanlig” politiskt fråga. Dock finns 

det ett problem med teorierna kring säkerhetisering vilket är att konceptet avsäkerhetisering 

inte är i samma mån som säkerhetisering genomarbetat som teori. Avsäkerhetisering är i sin 
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form steget ifrån säkerhetisering, dock är det steget väldigt odefinierat. Inom säkerhetisering 

finns talhandlingarna som representerar det första steget på en säkerhetiseringsprocess. Detta 

finns dock inte inom avsäkerhetiseringsprocessen, man kan inte på samma sätt deklarera en  

fråga som ett icke-hot. Avsäkerhetisering kan ske genom en talhandling men det finns inte 

”avsäkerhetiseringstalhandling” (Hansen, 2012). Därmed blir konceptet avsäkerhetisering 

något mer av en gråzon än vad säkerhetisering är. En säkerhetiseringsprocess har en klar 

början, i form av en talhandling som definierar vad hotet är och vad man ska göra för att 

kontra det. Dock blir det svårare att definiera när en säkerhetiseringsprocess avslutas, eller 

med andra ord, när en avsäkerhetiseringsprocess tar sin början. Ett sätt att konkretisera 

begreppet avsäkerhetisering är att se det som performativt. En icke-hotande identitet för den 

”andre” måste skapas för att en avsäkerhetiseringsprocess kan ta sin början. Med den ”andre” 

menas det man säkerhetiserat sig emot, hotet som stått emot referensobjektet. En 

avsäkerhetisering är inte en tvåstegsprocess där man genom politik eller diskurs beslutar att X 

inte är ett hot längre och man beslutar att referensobjektet inte är utsatt för hot längre 

(Hansen, 2012). En avsäkerhetiseringsprocess är därmed till skillnad från en 

säkerhetiseringsprocess allt oklarare hur den tar sin start och när den är avslutad.  

2.4 Återsäkerhetisering 
 
“If we look beneath the surface, however, the US approaches to the trade-security nexus have 
unfolded in three crit- ical stages: securitization, desecuritization, and resecuritization.” 
(Gyo Koo, 2011) 

Om återsäkerhetisering ansågs vara mer svårdefinierat än säkerhetiseringsbegreppet är 

begreppet återsäkerhetisering snarare i princip odefinierat inom akademin. 

Återsäkerhetisering eller “resecuritization” som det heter på engelska är snare ett buzzord som 

i brist på annan förklaring eller definition används i kontexten säkerhetiseringsteorin. I sin 

artikel ”US Approaches to the Trade-Security in East Asia: From Securitization to 

Resecuritization” beskriver Min Gyo Koo återsäkerhetisering som det avslutande steget av 

säkerhetisering, avsäkerhetisering och till sist återsäkerhetisering (Gyo Koo, 2011, s.37). 

Meningen med detta kapitel är att redogöra samt att försöka klargöra vad återsäkerhetisering 

är i kontexten av säkerhetiseringsteorin. Ambitionen med kapitlet är även att försöka skapa en 

klarare definition av vad återsäkerhetisering är och hur man kan eller ska använda det för att 

förstå utrikes- och säkerhetspolitiskt agerande.  
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Min Gyo Koo beskriver i sin artikel USAs återsäkerhetisering av handelssäkerheten i östra 

Asien. Premissen för artikeln är att handeln behöves utvecklas efter Kalla kriget mellan USA 

och östra Asien. Vidare anser författaren på att en avsäkerhetisering av handelsrelationen 

mellan USA och östa Asien skedde under 1990-talet. Under Bush-administrationen år 2001 

började man återsäkerhetisera denna handelsrelation igen (Gyo Koo, 2011, s.47-48). 

Problemet med artikeln är att författaren inte bidrar med en konkret bild av vad 

återsäkerhetisering betyder, utan endast beskriver utvecklingen att efter en avsäkerhetisering 

sker en återsäkerhetisering. En klarare definition ges aldrig mer än att steget efter en 

avsäkerhetisering är återsäkerhetisering. Som jag presenterade i syftet för denna uppsats följer 

dock detta min primära tankegång om hur en återsäkerhetiseringsprocess går till i korta drag.   

 
Fig.1 

 
I artikeln ”Delibiration and Resecuritzation: Australia Asylum-Seekers and the Normative 

Limits of the Copenhagen School” av Matt Mcdonald sker samma tunna användning av 

begreppet återsäkerhetisering. På samma sätt som Min Gyo Koo beskriver författaren att 

återsäkerhetisering är den process som sker när man återgår från att ha avsäkerhetiserat en 

hotbild till att åter igen föra upp det i den politiska debatten som ett säkerhetshot. I denna 

artikel beskriver författaren hur Australien under valet år 2010 allt starkare återgick till att 

benämna flyktingar som kom till landet som ett säkerhetshot (McDonald.2011, s.286-288). 

Även här sker dock ingen klarare definition av begreppet återsäkerhetisering, utan används 

kortfattat och odefinierat.  

 

Säkerhetisering	

Avsäkerhetisering	Återsäkerhetisering	
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Av dessa två artiklar kan man utläsa att en återsäkerhetiseringsprocess är steget efter att en 

avsäkerhetiseringsprocess avklarats, på samma sätt som avsäkerhetiseringsprocessen övergår i 

en säkerhetiseringsprocess, vilket illustreras i modellen som presenterats tidigare i denna text. 

Det man även kan urskilja är att en återsäkerhetiseringsprocess är när man går tillbaka till 

tidigare retorik samt syn som man haft om en säkerhetsfråga. Det måste alltså vara samma hot 

från samma aktör eller fenomen för att det ska vara en fråga om återsäkerhetisering. Därmed 

blir återsäkerhetisering en term som kan användas när man pratar om en cyklisk 

säkerhetisering och avsäkerhetisering av ett referensobjekt som står inför samma hot under 

olika perioder. 

 

Därmed blir återsäkerhetisering en användbar term att använda när det kommer till att se till 

långgående konflikter som cykliskt går från passiv till aktiva perioder. När premissen för 

säkerhetiseringen av referensobjektet skiftar, ett nytt hot presenterar sig eller att hotet skiftar i 

sin utformning måste man tala om en ny säkerhetiseringsprocess.  

 

En sista kommentar på det hela är tidsaspekten. Betyder tidsperioden för hur länge denna 

cykliska säkerhetisering och avsäkerhetisering något för begreppet återsäkerhetisering. I min 

mening gör det inte det, så länge referensobjektet och hotbilden är densamma som tidigare är 

det fortfarande en del av en återsäkerhetiseringsprocess. Dock kan tid förändra hotbilden och 

vad som är hotat, vilket skulle betyda att återsäkerhetiseringsbegreppet inte är applicerbart.  

3. Metod 
 

3.1 Motivering av metod 
 
På grund av att denna uppsats empiri kommer byggas på regeringspropositioner, 

försvarsdokument samt andra skrivna källor är det i min mening att en kvalitativ 

innehållsanalys är det bästa valet för att studera hur Sverige cykliskt förändrat sin syn på 

Ryssland som säkerhetshot. Anledningen till att en kvalitativ innehållsanalys är det bästa valet 

är för att det ger mig verktygen för att välja ut samt analysera det rätta materialet. Med denna 

metod minskar man riskerna för att använda samt analysera material som inte är rätt för denna 

uppsats målsättning. Genom en kvalitativ innehållsanalys kan jag tolka samt förstå de 

dokument som kommer ligga till grunden för det empiriska urvalet. En annan metod skulle 

även vara att göra en retorikanalys därmed skulle det passa in på säkerhetiseringens 
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grundtankar om talhandlingar och hur viktiga de är för säkerhetiseringsteorins grundläggande 

tankar om hur säkerhet och hot ska ses.     

3.2 Kvalitativ innehållsanalys 
 
En kvalitativ innehållsanalys är en metod som betyder att man i sin analys av empirin vill 

försöka tolka variationer i empirin genom att identifiera olikheter och likheter i materialet. 

Dessa olikheter samt likheter kan avläsas genom kodning, kategorisering, teman samt sub-

teman. Det man vill är att genomgående studera materialet och ut av det läsa av samt tolka hur 

det är skrivet och vad meningen med materialet är (Egberg, 2012). Den kvalitativa 

innehållsanalys har baserats på egenvald empiri. Jag har kvalitativt valt ut specifika år som 

kommer ligga till grunden för min empiriska presentation. Därmed skapas en god empirisk 

grund för att kunna bygga min analys utifrån samt tolka av hur Ryssland cykliskt har 

säkerhetiserats samt avsäkerhetiserats under tiden mellan 1990 till 2015 (Teorell.2013, s.11). 

Materialet jag har valt direkt relaterat till Sveriges förändring i sin syn på Ryssland som 

säkerhetshot. Det är endast genom en sådan kvalitativ genomgång av mitt material och empiri 

som jag kan få en god informativ grund för att kunna göra en god analys av mitt fall. När 

empirin har valts ut gäller det även att där lokalisera samt identifiera de stycken som är 

viktiga för analysen, därmed är inte allt i det valda materialet rätt för analysering. Detta kallas 

att göra en kvalitativ avvägning av sagda material och med det kommer inte allt material som 

valts ut att redovisas utan endast det som anses vara till vikt för analysen (Beckam.2015, s.44-

45) Sedan kommer analysen vara av formen av en tidsjämförelse, till följd av detta vill jag 

genom mitt material se hur huvuddragen inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik har 

förändrats genom tiden från och med år 1990 fram till år 2015 (Esaiasson et al.2012, s.225). 

4. Analytiskt ramverk 
 

För att jag på bästa sätt ska kunna tolka och förstå den empiri som jag senare kommer 

sammanfatta behövs en viss form av operationalisering samt definiering ske av olika begrepp 

och tankegångar för att sen klar röd tråd ska finnar genom hela uppsatsen. Genom att göra 

sådana operationaliseringar samt definitioner skapar man en stark intersubjektivitet, vilket 

leder till att missförstånd och feltolkningar av min empiri samt min analys minimeras.   
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4.1 Operationalisering och definitioner  
 
När det kommer till säkerhet och Sveriges säkerhet kommer det inom empirin samt analysen 

benämnas i olika kontexter. Uppsatsen kommer delvis tala om Sveriges närområde, vilket i 

denna uppsats kommer definieras utifrån den traditionella uppfattningen om vad Sveriges 

närområde är, vilket innefattar de nordiska grannländerna, Baltikum, Ryssland, Polen, 

Tyskland, Östersjön, Arktis samt Beringsregionen (Anderson, 2012:5). Rysslands närområde 

skulle enligt mig definieras utifrån dess grannländer. Med det finns det en klar skillnad mellan 

de svenska intressena för Sverige och sedan för Sveriges närområde samt för Rysslands 

närområde, och för att dessa tre inte ska blandas ihop behövs en klar urskiljning av dem.  

 

En aspekt av säkerhetisering som måste definieras samt operationaliseras är när en 

säkerhetiseringsprocess tar sin start. Vad måste man uttryckligen göra för att det ska räknas 

som säkerhetiseringsprocess, eller räcker det endast med att utrycka sig genom en talhandling 

för att det ska räknas som ett säkerhetshot? I min mening måste det finnas något mer än att 

man endast uttrycker sig genom en talhandling där man definierar hotbilden. Ett sätt att 

konkretisera och allt mer definiera när det är en säkerhetiseringsprocess är att se till när man 

väljer att lägga resurser för att säkra hotet. Det räcker inte endast med att man definierar något 

som ett hot, utan man måste även vara beredd på att lägga resurser på att bli av med hotet för 

att det ska vara en legitim säkerhetiseringsprocess (Sjöstedt, 2010, s.131-132). Med det kan 

får man en stabil grund på vilket man kan peka på vad som är en säkerhetiseringsprocess och 

vad som inte är det samtidigt som jag får en klarare syn på vad man ska leta efter i det 

empiriska materialet. Om man följer samma tankegång när det kommer till avsäkerhetisering 

skulle jag vilja mena på att en avsäkerhetisering sker när man går ifrån att tidigare satsa 

resurser för att säkra sig ifrån ett hot till att minska de resurser samt fokus man lägger på att 

säkra sig ifrån hotet man tidigare stått framför.   

5. Empiri 
 

5.1 Kalla kriget 
 
Det som ska sägas om relationen mellan Sovjetunionen och Sverige under Kalla kriget var att 

Sverige såg Sovjetunionen som det enda uttalade hotet mot den Svenska staten. Därmed var 

den enda hotbilden som fanns mot Sverige under Kalla kriget Sovjetunionen och 

Warszawapakten. Med det rustade Sverige upp för att vara beredd på ett anfall mot svenskt 
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mark av sovjetunionen. Dock såg man att chanserna att Sovjetunionen skulle anfalla Sverige 

som väldigt låga, men oavsett förberedde man sig genom att rusta upp och planera för en 

eventuell attack mot svenskt territorium av sovjetunionen (SOU 2002:108). Därmed kommer 

detta utgöra startpunkten för hela tankebanan om hur Sverige cykliskt har säkerhetiserat 

Ryssland efter Kalla kriget med att ta sin grund i att innan 1990 och Kalla krigets slut var 

Ryssland (Sovjetunionen) Sveriges största hot. I och med att Sovjetunionen hade sådan fokus 

inom svenskt säkerhetspolitik och det svenska försvaret var enskilt bereda på ett anfall från 

Sovjetunionen. Med det var det Ryska hotet säkerhetiserat från svensk sida.  

5.2 År 1995 
 
Fem år efter att Kalla kriget tagit sitt slut och Sovjetunionen fallit hade Sveriges syn på 

Ryssland förändrats avsevärt. Ett genomgående tema som står ut år 1995 är att världen är allt 

mer svårförutsägbar, mer specifikt inom utrikes-och säkerhetspolitiska agendor och 

anseenden, än vad den varit tidigare. Detta kommer framförallt gälla den ryska utvecklingen 

inom utrikes- och säkerhetspolitiska aspekter. I regeringspropositionen från åren 1995/96 

skriver man att Ryssland står för den största långsiktiga osäkerheten och påpekar att detta är 

på grund av att de vid tiden av 1995 stod inför den största samhälleliga förändringen sedan 

den ryska revolutionen 1917 (Prop 1995/96:12). Ett mönster man även kan urskilja ur 

proposition 1995/96:12 är att man nu har allt mer börjat tala om EU:s roll i säkerhetspolitiken 

och i kontexten av Ryssland talar man om hur man ska inkludera Ryssland i den politiska. 

Man skriver att ett isolerat Ryssland är ett stort hinder för möjligheterna att få fram en 

långsiktig stabil framtid inom Europa men speciellt i de norra delarna av Europa, med det 

menat Sverige och dess grannar (Prop 1995/96:12). 

 

I allt mer rena militära aspekter anser man på att ett väpnat anfall mot Sverige inte är 

sannolikt vid denna tid i och med att det inte innehar ett strategiskt syfte. Dock följer man 

direkt upp det med att säga att Ryssland är den absolut viktigaste enskilda entiteten som 

innehar det största strategiska inflytandet inom regionen kring Östersjön. Men det man 

konstaterar är att efter Kalla kriget har Rysslands militära offensiva kapacitet i området kring 

Östersjön blivit starkt begränsad och är ett större hot till de länder som ligger nära anslutna till 

det ryska territoriet än de är för Sverige. Man följer upp detta genom att säga att man kan 

förstärka operationsmöjligheterna i norr i form av rörligare insatsstyrkor genom att satsa 

större resurser för detta ändamål. Sedan menar man även på att Sverige även i form av sin 
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alliansfrihet måste inneha en egen försvarsförmåga, vilket är av ett fundamentalt intresse för 

stabiliteten och säkerheten inom närområdet av Sverige (Prop 1995/96:12).   

 

Det man lägger störst vikt på när det kommer till relationen Sverige och Ryssland är inte en 

militär upprustning utan snarare den demokratiska utvecklingen inom Ryssland och dess 

närområde. Man lägger stor vikt på att få Ryssland att respektera de principer som fastlades i 

parisstadgan 1990 är av största vikt för svenskt utrikes- och säkerhetspolitik. Sådana 

långsiktiga förtroendebindande relationer och kommunikationer med Ryssland ligger speciellt 

i Sveriges intresse och en isolering av Ryssland skulle försvåra den demokratiska 

utvecklingen inom landet. Det man vill är att utveckla inte bara de politiska förbindelserna 

utan även ekonomiska samt de kulturella relationerna mellan Ryssland och Sverige. Samtidigt 

säger man att man måste vara beredd att ställa krav på att Ryssland respekterar den 

demokratiska utvecklingen samt de mänskliga rättigheterna (Prop 1995/96:12). 

5.3 År 1999 
 
Under året 1999 såg man utvecklingen inom säkerhetspolitiska situationen för Sverige och 

dess närområde som positiv, men samtidigt menade man på att Rysslands osäkra politiska 

utveckling låg till det mest utryckta hotet för svenskt säkerhetspolitik. Denna osäkerhet som 

ligger i framkant inom den ryska inrikespolitiken kommer först och främst drabba Ryssland 

och dess befolkning, men kommer även ha konsekvenser för närområdet och den 

internationella säkerhetsordningen. Denna instabilitet som råder inom Ryssland under denna 

period kontribueras till den svaga institutionella strukturen, en irriterad krigsmakt, en splittrad 

samhällelig kontroll. Detta blandat med att den ryska staten inte kunde kontrollera den 

militära verksamheten i den mån att de inte kunde förhindra misstag och olyckor vid militära 

verksamheter bevisade att den ryska inrikespolitiken inte kunde vara att lita på. Samtidigt var 

kriserna på Balkan en stor påfrestning på den ryska inrikespolitiken. Dock ska det sägas att 

som tidigare vill Sverige bygga vidare på den demokratiska utvecklingen inom Ryssland, 

vilket man anser är av avgörande betydelse för en långvarig fred i närområdet. Med det var 

Sverige med i Köln där man inom EU arbetade fram en strategi för att stärka den 

demokratiska utvecklingen i Ryssland för att i framtiden kunna integrera Ryssland allt mer 

inom den europeiska ekonomin samt sociala sammanträden (Prop 1999/200:30).  

 

År 1999 svenska säkerhetspolitiska debatt präglades starkt av konflikten på Balkan. Inte bara 

för hur man ska agera i närområdet, utan även vilka påfrestningar som uppkommer mellan de 
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olika storländerna som Ryssland, USA och Kina. Med det läggs även stor fokus på 

påfrestningar som sker mellan Ryssland och NATO. Dock skriver man på att det har skett en 

förändring från ryskt håll och Ryssland är under tiden av 1999 mer hjälpsam i samarbetet med 

andra aktörer än de varit under det tidigare decenniet. Med hjälpsam säger man att Ryssland 

under denna period spelat en konstruktiv roll i arbetet för att stävja konflikten på Balkan. Det 

man tyder på är att Ryssland har förstått hur viktigt det är att arbeta tillsammans med USA 

och Europa för att hantera krissituationen på Balkan, dock tror man på att det fortfarande 

finns en stark misstro för NATO från den ryska sidan men konflikten på Balkan är allt för 

påfrestande på närområdet kring Ryssland för att låta det komma i vägen för en säkrare region 

(Prop 1999/2000:30).  

 

När det kommer till Ryssland som uttalat hot mot Sverige skriver man att Ryssland är det 

största säkerhetshotet som finns mot Sverige i militära aspekter, men ett anfall mot Sverige 

ser man som mycket osannolikt. Det man även gjorde under 1999 var att man gick ifrån ett 

invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Som ett resultat av detta beslutade man att reducera den 

mängd resurser man lade på att försvara det svenska territoriet samt antal förband som det 

svenska försvaret ska ha i tillhanda. Övergången till ett insatsförsvar grundar sig i att 

hotbilden mot Sverige under åren har minskat, vilket därmed kräver en minskad samt 

flexiblare försvarsplan (Prop 1999/2000:30) 

5.4 År 2004 
 
Den allt godare samt lugnare relationen mellan Sverige och Ryssland som hittills presenterats 

fortsätter även fram till året 2004. Man talar nu om att östersjöområdet är lugnt och stabilt 

samt att samarbetet i området är på en nivå som tidigare aldrig kunde ha varit möjlig. 

Relationen med Ryssland har utvecklats till en väl fungerande arbetsrelation som även 

sträcker sig mellan EU, NATO och Sverige. Med det har spänningarna i området sänkts och 

det säkerhetspolitiska läget är till skillnad från tidigare mycket bättre (Prop 2004/05:5) 

 

Till skillnad från tidigare beskriver man nu Ryssland inrikespolitik som stabil. Den 

demokratiska utvecklingen ligger dock bortprioriterad för centralisering av statsmakten och 

det finns starka röster för att man är orolig för den ökade kontrollen av media och forcerade 

regionala val. Man är även orolig för utvecklingen hos säkerhetsorganen inom landet där de 

allt mer försöker få inflyttande över landets olika institutioner. Man menar dock på att 

Rysslands och Moskvas starkare kontroll över regionen resulterar i en allt säkrare och 
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stabilare utveckling men att det även förhindrar att en starkare demokratisk utveckling i landet 

kan florera (Prop 2004/05:5). 

 

Viljan från Sveriges sida att allt mer inkludera och samarbeta med Ryssland bilateralt samt 

regionalt har från 1995 ökat. Man skriver i proposition 2004/05:5 att ambitionen att 

inkluderade Ryssland i det bilaterala samt regionala samarbetet kring Östersjön måste öka. 

Detta kommer föra med sig en allt säkrare region om ett allt större samarbete kan uppnås. 

Man skriver till och med att samarbetet med Ryssland välkomnas och uppmuntras från 

Sveriges sida. En av de viktigaste faktorerna man vill öka det ryska samarbetet på är den 

internationella krishanteringen (Prop 2004/05:5)  

5.5 År 2009 
 
Under året 2009 kan man urskilja att den tidigare synen på Ryssland och dess samarbete med 

omvärlden (speciellt Sverige) har börjat förändrats från hur man tidigare såg på den ryska 

utvecklingen. Därmed i propositionen från 2004/05:5 var man orolig att en centralisering av 

statsmakten skulle ha konsekvenser på det ryska samhället. Fem år senare åsyftar man på att 

de allt tydligare auktoritära dragen i den ryska statsapparaten samt den allt mer begränsande 

fria median är oroliga tecken för en stabil relation med Ryssland. Att Ryssland uttryckligen 

anser att de ska ta tillbaka sin tidigare stormaktsroll är en stor stress för den globala 

säkerhetssfären. Att Ryssland även öppet har ifrågasatt OSSE som organisation och dess 

inriktning på att respekten för mänskliga rättigheter tillhandahålls, demokrati samt det bredare 

säkerhetsbegreppet är även det varningstecken på att ostabilare tider är att komma. Att 

Ryssland öppet har deklarerat att de har en politisk ambition att återta sin roll som stormakt 

med alla medel de kan tillhandahålla, till och med militära medel nämns ska kunna användas 

för att få igenom de ryska nationella intressena. Konflikten i Georgien bevisar för Sverige att 

Ryssland till skillnad från tidigare inte längre tvivlar på att använda våld för att få nationella 

samt internationella intressen genomförda. Med detta har en stor misstro byggts upp mot 

Ryssland i det internationella samfundet, inte minst från svensk sida (Prop 2008/09:140).  

 

För Sverige betyder detta att den säkerhetspolitiska situationen i norra Europa är under klar 

och betydande förändring och det ingiver en stark osäkerhet för Sverige. Att ett land med 

stormaktsambitioner i det svenska närområdet är ett säkerhetshot och man anser att om 

Ryssland utvecklas i den auktoritära riktning de går i med de inslag av maktanspråk de har på 

sina grannländer ska Sverige vara oroliga. Dock är man medveten om att Ryssland inte gör 
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anspråk på Sveriges närområde, eller ser länderna inom Sveriges närområde som den 

upplevda hotbild man har. Med det sagt betyder det att Sveriges närområde inte är hotat av 

Ryssland på grund av att Ryssland inte ser länderna i Sveriges närområde som ett 

säkerhetshot. Därmed har Sverige bilden av att ett enskilt militärt angrepp på svenskt 

territorium är ytterst litet inom den snara framtiden. Dock ser man riskerna för att olyckor och 

incidenter av militär kontext kan uppstå inom regionen och inom en längre framtid kan man 

inte med säkerhet säga att ett militärt anfall mot Sverige är en omöjlighet. I och med denna 

osäkerhet har man planlagt hur man möjligen kan samt ska agera utifall ett plötsligt militärt 

angreppshot skulle uppkomma. Det man stödjer sig på är försvarsberedningens förslagna 

solidaritetsförsvar, vilket i bygger på att länderna inom närområdet ska komma till svenskt 

hjälp i händelse av ett militärt angrepp. Detta betyder även att Sverige skulle hjälpa länder i 

närområdet om ett plötsligt militärt angrepp skulle ske emot dem (Prop 2008/09:140). 

 

Samtidigt som det ryska hotet är något mer upptrappat under denna period står man 

fortfarande fast vid ett bilateralt, multilateralt samt regionalt samarbete med Ryssland är av 

stor vikt för att kunna påverka dess demokratiska utveckling. Ett annat resultat av att 

inkludera Ryssland i samarbeten är att det motverkar att isolera Ryssland från omvärlden, 

vilket i sin tur endast skulle medföra med splittring mellan Ryssland och omvärlden. En allt 

starkare integration av Ryssland in i det Europeiska samfundet är av vital roll för den ryska 

demokratiska utvecklingen menar man. Och om man får med Ryssland att samarbeta mer med 

EU skulle det även resultera i att ett allt starkare internationellt samarbete skulle uppkomma 

(Prop 2008/09:140)  

5.6 År 2014 
 
Rysslands retorik och vilja att återgå till den tidigare stormaktsrollen de hade under Kalla 

kriget var tendenser Sverige kunde börja urskilja året 2008. Perioden 2014 har detta 

utvecklats till ett allt starkare och större kal inom den ryska inrikespolitiken men även i dess 

utrikespolitik finner man dessa tendenser ta en allt större roll. Bevis för detta är den under 

tiden av 2014 rådande konflikten mellan Ryssland och Ukraina, där Ryssland annekterade 

regionen Krim till sitt egna territoriella styre. I Sverige benämner man denna annektering som 

illegal samt att en aggression som förändrar den europeiska gränssättningen är oacceptabel. I 

regeringens proposition från år 2009 nämner man att Ryssland har blivit allt mindre rädd för 

att använda militärt våld för att säkerhetsställa att dess intressen i närområdet. Och år 2014 

trycker man på att Rysslands benägenhet att använda militärt våld har ökat drastiskt de 
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senaste fem åren. Och den illegala annekteringen av Krim var det ultimata beviset för just 

detta. Som ett resultat av detta bestämde sig Sverige för att förändra sina dåvarande relationer 

med Ryssland genom att minska de samarbeten man vid tiden hade. Man gjorde detta på 

grund av att Ryssland aggressioner förändrat den dåvarande säkerhetspolitiska stämningen i 

regionen, men också i omvärlden. Man pekar på att Ryssland har blivit allt mer 

svårförutsägbart och mer komplex än de tidigare varit. För det man alltid har sagt sedan 1990 

är att det är i Sveriges intresse att fördjupa samarbetet med Ryssland för att stödja dess 

demokratiska utveckling. Man har genom bilaterala samt multilaterala samarbeten försökt 

inkludera Ryssland för att förhindra Rysslands isolering från omvärlden. När Ryssland aktivt 

väljer att isolera sig och välja bort sin demokratiska utveckling för hoppet om att bli en 

stormakt igen kan inte Sverige acceptera det. Detta kom att resultera i att Sverige 2014 satte 

stopp för alla framtida samarbeten med Ryssland i militär kontext, man avbröt militära 

övningar samt besöksutbyteten som exempel (Ds 2014:20). 

 

Fastän de ökade aggressionerna från Ryssland anser Sverige att Ryssland inte är ett direkt hot 

mot Sveriges territoriella integritet och en militär attack mot Sverige under denna period 

anses osannolik. Dock har man inte samma synsätt på Sveriges baltiska grannar, vilka enligt 

Sverige svävar i en stor osäkerhet inför de ryska aggressionerna. Den solidaritetsförklaring 

samt solidaritetsförsvar man presenterade runt perioden år 2009 är något Sverige står fast vid, 

men känner att dess baltiska grannar inte tar på stort allvar. Sverige under perioden 2014 

menar uttrycksfullt att man inte några reella resurser att påverka om en krissituation på 

Baltikum skulle ske och trycker på att det är ett allvarligt problem för den satta 

säkerhetspolitiska inriktningen man valt. Dock finns planer på hur man reellt skulle kunna 

hjälpa Baltikum om en rysk aggression mot regionen skulle ske, vilket kommer i formen av 

att befästa Gotland med sjö- och luftstridskrafter som huvudpunkt. Dock det man lägger störst 

fokus på är samarbetet med de andra nordiska länderna ifall en sådan krissituation skulle 

uppkomma. Man presenterar under 2014 tankarna om att initiera en nordisk försvarsallians, 

och för sin början talar man om en försvarsallians mellan Finland och Sverige på grund av att 

ingen av dessa länder är medlemmar i NATO. Dock talar man om att ett partnerskap med 

NATO är av stor vikt för Sverige och man nämner även att en stående nordisk-baltisk 

fredsbrigad vore en bra idé. Dock skulle denna fredsbrigad inte vara bunden till NATO eller 

EU utan skulle endast vara en mellanstatlig entitet (Ds 2014:20)  
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5.6 År 2015 
Rysslands fortsatta vilja att bli en allt starkare spelare inom världspolitiken fortsätter under 

2015, och dess önskan att återta rollen som stormakt är något Sverige alltmer blir förstående 

om. Man kan konstatera att den demokratiska utvecklingen i Ryssland är numera mycket låg 

och en allt auktoritär samt centraliserad statsmakt är i framkant inom den ryska politiken. 

Ryssland fortsatta expansiva politik samt de båda konflikterna i Georgien år 2008 och 

Ukraina 2014 bevisade för Sverige att Ryssland är beredd att använda militära medel samt 

militärt våld för att få igenom sin politiska vilja i dess närområde. Man ser också hur denna 

expansiva utrikespolitik börjar ta form i norra Europa och runt östersjönsregionen, detta 

användande av militära medel för att få igenom sin utrikespolitiska vilja är enligt Sverige 

oacceptabelt. Sverige är fullt medvetet om Rysslands militära satsning, samt en ökning av 

militära övningar i närområdet. Rysslands illegala annektering av Krim var ett mycket 

oberäkneligt drag från rysk sida, denna oberäknelighet som Ryssland står för har skapat en 

allt svårförutsägbarare säkerhetspolitisk situation som inte tidigare skådats. Man finner även 

på att den militära utvecklingen inom närområdet från rysk sida bara ökar, och den militära 

närvaron kring Östersjön har bara ökat sedan år 2008, med det blir planeringen för militära 

motåtgärder i närområdet allt viktigare från Sveriges sida (Prop 2014/15:109). 

 

Det är fortfarande som att Sverige ser det mycket osannolikt att ett enskilt anfall mot Sverige 

skulle ske. Man ser samtidigt riskerna för att en incident eller kris relaterade till militära 

maktmedel kan uppstå, vilket i sin tur skulle leda till att ett militärt angreppshot skulle bli en 

realitet. Dock ser man större risker för militära konflikter i närområdet och menar på att ett 

anfall mot ett land i Sverige närområde skulle påverka även Sverige. Under tiden av 2015 

anser Sverige att risken att Ryssland öppet anfallet ett Natoland i det svenska närområdet som 

högt (Prop 2014/15:109). 

 

Sveriges militära strategi utgår fortfarande utifrån solidaritetsförsvaret man presenterade år 

2008, att man gemensamt med länder inom EU och svenskt närområde ska försvara sig. Trots 

det har det beslutade man år 2015 att man måste stärka den svenska försvarsförmågan som ett 

resultat av den allt starkare aggressionen från Ryssland. Som ett bevis för denna vilja så valde 

man år 2015 att satsa ytterligare 10,2 miljarder kronor på det svenska försvaret utöver den 

redan satta budgeten. Detta gör man med förklaringen att man måste förstärka den svenska 

militära förmågan för att kunna stå stark emot de hot som hotar närområdet och Sverige. Man 

finner även på att solidaritetsförsvaret ställer krav på Sverige att de endast inte ska kunna få 
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stöd utan även ge stöd om behovet uppkommer. Utöver detta väljer man även att lägga större 

fokus på Sveriges totalförsvar, vilket är det militära och civila försvaret av Sverige. Man 

trycker att en återgång till ett totalförsvar bör göras och planering för att återuppta det civila 

försvaret bör således starta så fort som möjligt. Man väljer även att starta planeringen av att 

bygga en ny mekaniserad stridsgrupp på Gotland, vilket är en av de viktigaste militära 

positionera inom östersjönsregionen för Sverige (Prop 2014/15:109). 

 

Det som även bör nämnas är att regeringens proposition 2014/15:109 är planerna för hur det 

svenska försvaret ska se ut från och med 2016 fram till 2020. Därmed blir planeringen av 

framtida försvarsberedskaper som presenteras i denna proposition en del av en långsiktig plan 

för att säkra det svenska territoriet.  

6. Analys 
 
Denna analys kommer vara tvådelad i sin utformning, den första delen kommer applicera 

samt analysera hur säkerhetisering, avsäkerhetisering samt återsäkerhetisering kan appliceras 

på Sverige i kontexten av Ryssland som ett säkerhetshot, samt hur den cykliska hotbilden av 

Ryssland kan förstås utifrån dessa teorier. Den andra delen kommer fokusera allt djupare på 

hur en återsäkerhetiseringsprocess kan förstås utifrån de findings man hittat i den första delen 

av analysen, samt ur den empiri som presenterats. Därmed kommer jag ämna försöka uppnå 

de ambitioner jag satte upp i början av denna uppsats, vilket var att kartlägga hur Ryssland 

cykliskt förändrats som hotbild för Sverige samt att utforska samt definiera begreppet 

återsäkerhetisering. 

6.1 Den cykliska säkerhetiseringen av Ryssland 
 
På vilket sätt har Sverige cykliskt säkerhetiserat, avsäkerhetiserat samt återsäkerhetiserat 

Ryssland som ett säkerhetshot under de senaste decennierna? Om man tar utgångspunkten av 

Sovjetunionen under Kalla kriget var det största militära hotet mot Sverige måste en 

deskalering av sådan retorik ske för att ens tala om en cyklisk hotbild. Har en sådan 

avtrappning sket inom den svenska politiken sedan år 1990? År 1995 benämner man Ryssland 

som den största långsiktiga osäkerheten för Sverige, dock ser man inte att ett direkt militärt 

anfall mot Sverige som sannolikt i och med att Sverige. Att Sverige inte står inför ett direkt 

militärt anfall är något benämns i all empiri som presenterats i denna uppsats. Från år 1995s 

proposition fram till år 2004 är det den bild Sverige har av riskerna för ett ryskt militärt 



 23 

angrepp mot Sverige. Dock kommer detta att förändras från och med år 2009 eftersom man 

egentligen inte ändrar sin ståndpunkt om att ett militärt anfall från Ryssland är osannolikt, 

men man lägger till i meningen efter att riskerna för att olyckor samt incidenter av militär 

kontext kan uppstå inom det svenska närområdet. Detta är ett direkt resultat av att Ryssland 

gjort starka territoriella aggressioner i Georgien, senare i Ukraina, vilket i sin tur resulterar i 

att Sverige ändrar sin syn om hur hotbilden mot Sverige ser ut i kontexten av Ryssland.   

 

Fram till år 2008 som man kan se tendenser av hur en avsäkerhetiseringsprocess sker av 

Ryssland som hot inom den svenska politiken. Även fastän man är orolig för den 

inrikespolitiska utvecklingen inom landet tar dess ledning mot en alltmer auktoritär form 

medger man att Ryssland fram till perioden 2008-2009 gjort starka försök att samarbeta samt 

etablera en bättre relation med Sverige, EU och NATO. Rysslands samarbete med NATO, EU 

och USA under konflikten på Balkan sågs som stora framsteg i den ryska utvecklingen 1999. 

Under perioden 2004 talade man om att samarbeten med Ryssland och den stabila 

säkerhetssituationen i östersjöområdet var på en nivå som tidigare ansågs omöjlig. Den 

inrikespolitiska situationen i Ryssland ansågs stabil, men tendenserna på en allt mer 

centraliserad statsmakt ansågs dock som oroliga och man lade stor vikt vid att den 

demokratiska utvecklingen inom Ryssland var mycket viktig. Det starkaste beviset för att 

perioden 1990 fram tills åren 2008/09 var en period som kan definieras som en 

avsäkerhetiseringsprocess är att man år 1999 byte ut det tidigare invasionsförsvaret som 

Sverige haft och implementerade ett allt mindre insatsförsvar. Därmed valde man att reducera 

försvarskostnaderna samt att man reducerade antal förband som det svenska försvaret kunde 

tillhandahålla. Detta är i min mening det starkaste beviset för att Sverige under denna period 

var i processen att avsäkerhetisera Ryssland på grund av att man valde att sluta lägga resurser 

på försvaret och ta bort invasionsförsvaret. Det jag avläser av det är att man inte längre såg en 

invasion mot Sverige som en risk och kunde därmed använda de resurser man lade på att 

säkra sig ifrån en invasion till andra mer viktigare politiska frågor.  

 

Dock återgår Ryssland till att bli ett allt mer uttalat hot med Sverige och dess närområde efter 

den väpnade konflikten i Georgien år 2008. De tidigare tendenserna av centralisering av 

statsmakten har nu utvecklats till en klar auktoritär ledning med den uttryckliga viljan att göra 

Ryssland åter igen till en stormakt. Denna vilja utrycker sig inte endast genom den politiska 

retoriken utan även i ett starkare användande av militärt våld för att uppnå sina politiska mål. 

Perioden från och med åren 2008/09 fram tills idag sker det i min mening en 
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säkerhetiseringsprocess av Ryssland. Implementeringen av det svenska solidaritetsförsvaret 

kan ses som en talhandling i den meningen att man på grund av den ökade osäkerheten i det 

svenska närområdet väljer att reformera försvarsformen för att allt bättre kunna planlägga för 

ett plötsligt militärt anfall mot Sverige. Att man senare år 2015 bestämde sig för att satsa 

ytterligare 10.2 miljarder kronor över den satta budgeten ska därmed ses som ett konkret 

bevis på att en säkerhetiseringsprocess har tagit sin start. Att man även väljer att lägga större 

fokus på att bygga upp Sveriges totalförsvar kan ses som bevis på en säkerhetisering, detta på 

grund av att man väljer att satsa mer resurser på det svenska försvaret under perioden i och 

med den ryska närvaron i närområdet gör sig starkare för varje år som går.  

I och med att jag endast presenterat en avsäkerhetiseringsprocess samt en 

säkerhetiseringsprocess blir det något svårt att tala om den hur den cykliska hotbilden av 

Ryssland har förändrats i och med att jag skulle behöva presenterat minst en 

avsäkerhetiseringsprocess till för att kunna prata om en cyklisk förändring. Dock anser jag att 

man fortfarande kan göra utdrag samt konklusioner om hur Sveriges syn på Ryssland som 

säkerhetshot har förändrats sedan 1990-talet fram tills  år 2015. Och sedan skulle man kunna 

se perioden från och med åren 2008/09 som ett bevis för återsäkerhetisering än en 

säkerhetiseringsprocess, vilket kommer lägga grunden för nästa de 

6.2 Hur ska man förstå återsäkerhetisering i kontexten av Ryssland. 
 
Om man utgår utifrån att Sverige under Kalla kriget var i en säkerhetiseringsprocess för att 

säkra sig ifrån ett militärt anfall av Sovjetunionen skulle man med det kunna se perioden efter 

Kalla krigets slut som avsäkerhetiseringsprocessen i och med att man inte längre inom 

retoriken och politiken adresserade Ryssland som ett hot mot den svenska säkerheten på 

samma sätt längre. Och med bevis som avrustningen av det svenska invasionsförsvaret skulle 

denna avsäkerhetiseringsprocess vara det andra steget emot en återsäkerhetiseringsprocess. 

Om man följer processen efter åren 2008/09 där Sverige blev allt mer oroliga över Rysslands 

expansiva utrikespolitik, och vilket jag i tidigare analysdel benämnde som en 

säkerhetiseringsprocess skulle man i en annan kontext istället kalla det för en 

återsäkerhetisering av det ryska hotet. Jag är medveten om att Sovjetunionen och Ryssland är 

två olika entiteter, dock utrycker sig fortfarande Ryssland under perioden 2008 fram tills  år 

2015 i liknande retoriska termer som man gjorde under Kalla kriget vilket enligt mig kan 

definieras som liknande hotbilder. Därmed sker det en återsäkerhetisering av Ryssland från 

och med perioden åren 2008/09 fram tills år 2015 enligt empirin som jag tidigare presenterat. 

Denna återsäkerhetiseringsprocess kommer troligen fortsätta efter år 2015, men i och med att 
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jag inte har empiri eller ambition för att försöka spå in i framtiden kommer jag inte vidare 

kommentera på den aspekten.  

 

Den cykliska säkerhetisering, avsäkerhetiseringen samt återsäkerhetisering av Ryssland 

presenterades tidigare i uppsatsen att se ut som en cirkulär figur för att beskriva 

återsäkerhetiseringsprocess. Att efter säkerhetisering kom avsäkerhetisering för att sedan bli 

en återsäkerhetisering när man återgick till samma politik och retorik kring referensobjekten 

och hotbilden när icke-hotet åter igen blir ett hot. Sedan blir dock frågan, speglar figur 1 

verkligen hur en återsäkerhetiseringsprocess går till, eller finns det ett bättre sätt att kunna 

förstå hur en sådan process kan se ut? 

 

 

 

 
Fig.1 

 

Figur 1 blir i min mening något problematiskt efter genomgången av empirin samt i ljuset av 

min tidigare analys av den cykliska säkerhetiseringen av Ryssland. Problemet är att jag kan ha 

fastnat vid begreppet cykliskt och därmed skapat en cirkulär figur, vilket var figur 1 som 

presenterades i början av uppsatsen samt i teoridelen, och jag skulle snarare se att 

återsäkerhetiseringsprocess illustrerades som en mer linjär process. Figur 2 som presenteras 

här under beskriver tankegången om en mer linjär återsäkerhetiseringsprocess. Att 

säkerhetiseringsprocess byts ut mot återsäkerhetiseringsprocess är det som är det viktigaste 

med detta. Att man går till en återsäkerhetisering av ett referensobjekt menar på att man går 

Säkerhetisering	

Avsäkerhetisering	Återsäkerhetisering	
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tillbaka till gammal retorik samt agerande, vilket därmed betyder att man redan i viss mån är 

kunnig om vilket hot som ligger framför en. En analys av hotbilden behövs inte på samma sätt 

eftersom man redan är införstådd med hur hotet utformar sig.  

 

 
Fig.2  

 

Problemet med figur 1 är att säkerhetisering endast är det första steget och illustrerar därmed 

inte samma konkreta bild som figur 2 gör. Problemet ligger i att säkerhetiseringen är det förta 

steget i processen och i figur 1 blir det därmed en missvisning av processen när 

säkerhetisering fortfarande är med i figuren efter avsäkerhetiseringenssteget. Därmed är en 

cirkulär illustration missvisande för användandet av återsäkerhetisering. Och det är på grund 

av det som jag anser att figur 2 utgör en god representation över hur en 

återsäkerhetiseringsprocess kan se ut. Den linjära illustrationen är en klar finding ovanför den 

cirkulära illustrationen som presenterades tidigare, eftersom den allt klarare definitionen 

bygger upp samt definierar hur en återsäkerhetiseringsprocess går till. Därmed uppfyller jag 

även delar av min ambition att klarlägga samt definiera återsäkerhetisering.  

 

Det problem jag stött på som gör det något svårt att klart definiera samt klarlägga för vad en 

återsäkerhetisering betyder är det otroligt bristande akademiska forskningen på det. 

Återsäkerhetisering används som jag tidigare nämnde mest som ett buzzword för att benämna 

att man har återgått till en tidigare säkerhetsretorik som man haft tidigare om ett 

referensobjekt. Med det finner jag det viktigt att klargöra för vad begreppet mer precist 

betyder säkerhetiseringsteorin blir en allt mer ökar i popularitet när det kommer till att 

definiera säkerhetspolitiska agendor.  

 

Säkerhetisering	 Avsäkerhetisering	 Återsäkerhetisering	 Avsäkerhetisering	
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7. Slutsats och avslutande diskussion 
 
Målet för denna uppsats var att undersöka hur Sveriges syn på Ryssland som ett säkerhetshot 

har förändrats sen Kalla krigets slut. Och som jag presenterat har Sveriges syn mycket väl 

förändrats på hur man ser på Ryssland, speciellt som ett säkerhetshot. Fram tills åren 2008/09 

hade man i princip slutat se Ryssland som ett hot mot den svenska säkerheten, samt Sveriges 

närområde. Vilket klart förändrades efter aggressionerna mot Georgien år 2008 och att man 

idag talar om att sätta in en mekaniserad stridsgrupp på Gotland talar mycket starkt för att en 

osäker tid ligger framför oss i relation till det ryska hotet.  

 

Jag har med hjälp av säkerhetiseringsteorin, samt tankarna om avsäkerhetisering samt 

återsäkerhetisering försökt kartlägga hur Sveriges syn på Ryssland cykliskt har förändrats 

sedan år 1990. Detta har gjorts genom att med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys av mitt 

material valt ut de dokument som jag har ansett gett mig de bästa empiriska grunderna för 

min senare gjorda analys. I min analys valde jag att bygga upp den utifrån mina två 

ambitioner som jag hade för denna uppsats, vilket var att ge ett teoretiskt bidrag till framtida 

forskning genom att definiera samt klarlägga återsäkerhetiseringsteorin. Sedan fanns en 

empirisk ambition med denna uppsats, vilket var att kartlägga hur Sveriges syn på Ryssland 

som säkerhetshot har skiftat de senaste decennierna. Dessa ambitioner skulle jag säga att jag i 

vis mån har uppfyllt eftersom jag i den första delen av min analys redogjorde för hur man 

cykliskt under perioden 1990 fram till 2015 förändrat sin syn på Ryssland som säkerhetshot.  

 

Dock kan kritik ges i den mån att det inte är lika svart på vit som man skulle velat när det 

kommer till synen av Ryssland som ett direkt militärt säkerhetshot mot Sverige. Utan det är 

snarare de tendenser som att sätta en mekaniserad stridsgrupp på Gotland, eller att börja satsa 

10.2 miljarder kronor på det svenska försvaret som påvisar att man blir allt oroligare för 

Ryssland. Att få en klart och tydligt uttalande om att Ryssland är Sveriges fiende är nog en 

omöjlighet i öppna officiella dokument, och skulle endast ske om ett direkt militärt angrepp 

mot svenskt territorier hände. Samtidigt ser man att retoriken och agerandet kring Ryssland 

har förändrats, vilket jag anser i min analys presenteras väl.   

  

En annan kritik som skulle kunna ges för denna uppsats är att ett tidigare nedslag inom 

empirin skulle kunna göras. Nu ligger det i förgrunden att Sovjetunionen var ett starkt militärt 

hot mot Sverige under Kalla kriget, och med det baseras hela tankarna om avsäkerhetisering 
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på basen att Sovjetunionen var säkerhetiserat i den formen att Sverige la stora resurser för att 

vara bereda på ett militärt anfall av dem. Sedan kan man diskutera huruvida Sovjetunionen 

och Ryssland ska ses som en homogen liknelse eller om man inte kan använda Sveriges syn 

på Sovjetunionen på samma sätt som man ser på Ryssland i kontexten av säkerhet.  

 

I anseende av återsäkerhetisering var ambitionen att klargöra samt definiera begreppet på 

grund av att det i min mening inte existerade inom freds-och konfliktsbaserade studier innan 

denna uppsats. Den linjära representation av hur en återsäkerhetiseringsprocess ser ut är i min 

mening bland de viktigaste findings jag har gjort i denna uppsats. Om återsäkerhetisering ska 

ha en gångbar användning inom freds- och konfliktstudier måste en ökning ske i 

klarläggandet av vad begreppet betyder. Det räcker inte i min mening inte med att endast 

använda ett sådant begrepp som buzzword i och med att de resterande begreppen 

säkerhetisering och avsäkerhetisering är allt mer väldefinierade än vad återsäkerhetisering är. 

Säkerhetiseringsteorin och avsäkerhetisering är begrepp som används med en klar definition i 

akademiska texter. Det finns även många texter som kritiserar samt diskuterar användandet av 

dem. Vilket gör att skapa en sådan kritik och diskussion om begreppet återsäkerhetisering 

ligger i min ambition, det måste finnas en liknande stark akademisk bas begreppen om de alla 

ska kunna ha samma användning inom freds- och konfliktbaserad forskning. Mina tankar om 

begreppet återsäkerhetisering är därmed mitt bidrag till framtida forskning inom 

säkerhetiseringsteorin och freds-och konfliktforskning.  
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