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Abstract 
 

Does actors desire something more than survival in international politics? The Swedish 

neutrality politics that was developed during the Cold war can be described as a part of a 

national self-image, a type of political identity which constituted Sweden´s narrative nationally 

and internationally. The political identity commenced a change during 2009 with the solidarity 

politics, an adaption to the changed situation in the Baltic Sea as well as in Europe. The defence 

policy for Sweden 2016-2020 describes that a new Total defence with a strengthened defence 

economy is needed to face this situation. The traditional concepts of security within 

international relations usually derives from the survival of the actors and the interests that this 

entails. Theories about ontological security argues instead that the purpose of an actor´s actions 

aims to maintain its self-identity needs. Ontological security can therefore be used to understand 

the underlying motives and drives that causes policy changes such as defence policies. 

 

This study shows that the motives and drives behind the new Swedish Total defence according 

to Brent J. Steels perspective on ontological security can be understood as a will to uphold 

Sweden´s ontological security. The drives for Sweden´s actions can be described as a will to 

maintain the continuity in the biographical narrative as a sovereign, democratic and solidarity 

actor both nationally and internationally. The motives behind the decision-making processes 

are formed by the Swedish identity as a strong advocate of human rights and conflict prevention 

and war. Certain discrepancies can be understood in the chosen empiricism and Swedish action 

regarding shortcomings in the long-term material supply, defence economy and personnel 

supply within the total defence. This can be interpreted as potential threats towards the Swedish 

ontological security. 

 

Keywords: defence, policy change, defence policy, Total defence, Sweden, ontological 

security, identity, discourse analysis 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 

”Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats.” Så inleds den Försvarspolitiska 

inriktningen för Sveriges försvar 2016–2020 (Prop. 2014/15:19). Ryssland uppges återigen vara 

ett reellt hot eftersom den ryska ledningen har använt militär förmåga i närtid för att uppnå sina 

politiska mål (Prop. 2014/15:19).1 Westberg (2015) menar att den gynnsamma 

säkerhetsutvecklingen i Sveriges närområde 1991–2008 innebar att det inte ställdes några krav 

på någon ny strategi på hur Sverige de facto ska skydda sig mot angrepp från andra stater. I 

dagsläget är situationen annorlunda där det finns ett reellt behov av en nationellt 

sammanhållande strategi för försvaret av Sverige (Westberg 2015, 440). I januari 2017 delgavs 

Sveriges nationella säkerhetsstrategi som för första gången ger en samlad redovisning över 

regeringens syn på säkerhet i en bred bemärkelse. Säkerhetsstrategin anger inriktningen och 

utgör ett ramverk för vad som krävs för att gemensamt värna Sveriges säkerhet (Nationell 

säkerhetsstrategi 2017, 3). Säkerhetsstrategin redogör för åtta typer av hot mot Sveriges 

säkerhet2 samt vilka de nationella intressena är.3 Det kan konstateras att den säkerhetspolitiska 

utvecklingen i närområdet har försämrats samt att hotbilden har förändrats rejält på mindre än 

tio år och sedan den senaste försvarsinriktningen 2009 (Prop. 2008/09:140). Den 

Försvarspolitiska inriktningen för Sveriges försvar 2016–2020 beskriver att ett nytt totalförsvar 

behövs för att möta dessa situationer (Prop. 2014/15:19, 2).4  

 

De föregående 200 åren5 innan den senaste försvarsinriktningen (2015) beskrivs ofta som en 

lång period av fred för det militärt alliansfria Sverige med sin neutrala hållning. Denna 

                                                 
1 Här menas främst Georgienkriget 2008 samt interventionen i Ukraina och den illegala annekteringen av Krim 

2014. 
2 Militära hot, informations- och cybersäkerhet (digitala risker), terrorism och våldsbejakande extremism, 

organiserad brottslighet, hot mot energiförsörjning, hot mot transporter och infrastruktur, hälsohot samt 

klimatförändringar och dess effekter (Nationell säkerhetsstrategi 2017, 17–25) 
3 Tillgodose invånarnas trygghet, säkerhet och hälsa, säkra försörjning och skydd av samhällsviktiga funktioner, 

upprätthålla grundläggande värden: demokrati, rättsstat, mänskliga fri- och rättigheter, under alla omständigheter 

försvara Sveriges frihet, säkerhet och rätt till självbestämmande, främja stabilitet och säkerhet i vårt närområde, 

samarbete, solidaritet och integration inom EU bevaras och stärks, samt främja regelbaserad multilateral 

världsordning (Nationell säkerhetsstrategi 2017, 14-16) 
4 Totalförsvaret består av ett militärt och ett civilt försvar vars gemensamma resurser ska samordnas till ett 

gemensamt försvar i syfte att skapa maximal försvarseffekt för Sverige, där totalförsvar är den verksamhet som 

behövs för att förbereda Sverige för krig. Det militära försvaret består av Försvarsmakten, med de ingående 

stridskrafterna (armé, flyg och marin) samt hemvärnet, medan det civila försvaret inte kan sägas bestå av en 

organisation utan snarare flera verksamheter där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Affärsverket svenska kraftnät 

och Post- och telestyrelsen ingår (Crissmart 2017) 
5 1814 undertecknades Mosskonventionen som var ett vapenstillestånd mellan Sverige och Norge. 
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neutralitetspolitik utvecklades under kalla kriget till en del av en nationell självbild, en politisk 

identitet som utgjorde Sveriges narrativ såväl nationellt som internationellt (Westberg 2015, 9). 

Även Navander och Johansson (2009) beskriver en slags svensk identitet under kalla kriget med 

en nationell självbild delvis bestående av ett folkförankrat totalförsvar (Navander och 

Johansson 2009, 2).  

 

I Försvarsberedningens delrapport som delgavs Försvarsminister Hultqvist den 20 december 

2017 redogörs att ”den enskilde har ett ansvar givet de omständigheter som råder i kris och 

krig” (Ds 2017:66, 77). Ordföranden för försvarsberedningen, Björn von Sydow, uttryckte detta 

som en samhällsreform som innebär att den enskilda ska ha beredskap för att kunna klara sin 

egen försörjning och omsorg under en vecka utan stöd från det offentliga (Regeringen 2017). 

Enligt Westberg (2015) så frambringar identitetsbegreppet att oavsett en beslutsfattares 

preferenser så måste denna presentera handlingsförslag som är förenliga med det egna landets 

situation och den nationella politiska identiteten (Westberg 2015, 41). Hur påverkar den 

svenska identiteten Sveriges beslutsfattares då de påtalar att ett väpnat angrepp mot Sverige 

inte kan uteslutas och att denna situation kräver en ny försvarsinriktning? Vilka underliggande 

drivkrafter och motiv finns och hur påverkar det inriktningen av Sveriges försvar? Och vad 

innebär det svenska identiteten idag, är ett nytt totalförsvar förankrat i det svenska samhället?  

 

Relationen mellan säkerhet och identitet, samt mellan identitet och effekter i nationell- och 

internationell politik har enligt Mitzen och Kinnvall (2016) fått utökad uppmärksamhet inom 

IR-studier (Internationella relationer). Aktörers intressen och inriktningar förändras över tiden. 

Konsekvenserna av att negligera fysiska säkerhetshot såsom kriser, krig och kapprustning är 

uppenbara, men relativt lite studier har genomförts gällande konsekvenserna av att ignorera hot 

mot den ontologiska säkerheten (Steele 2008, 3). Mitzen och Kinnvall (2016) menar att teorier 

om ontologisk säkerhet kan öka förståelsen för kriser, utvecklingar och aktörers agerande inom 

världspolitiken. Ontologisk säkerhet syftar till ”säkerhet som varande” (security as being). 

Steele (2008) menar att en aktörs handlingar syftar till att upprätthålla sin identitet och självbild 

för att på så sätt uppnå eller bibehålla sin ontologiska säkerhet (Steele 2008:6). Konstruktionen 

av en identitet kan ses som ett politiskt projekt där aktörer urskiljer sitt ”jag” som utformar dess 

agerande (Steele 2008, 30). Teori om ontologisk säkerhet kan således användas för att förstå 

vad som inbegrips i nationella politiska identiteter och utöka förståelsen för varför aktörer 

agerar på ett visst sätt.  
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1.2. Problemformulering 

I Regeringens inriktning för att stärka den svenska försvarsförmågan samt öka den operativa 

förmågan i krigsförbanden utgör upprättandet av ett nytt totalförsvar en central 

säkerhetspolitisk delkomponent. Planeringen av det nya totalförsvaret är relativt nytt där 

Totalförsvarsstiftelsen har efterfrågat vidare forskning inom området i en förstudie gällande det 

nya totalförsvaret (Totalförsvarsstiftelsen 2016). Kungliga Krigsvetenskapsakademien gav 

senast 2017 ut en vitbok gällande totalförsvaret för krigsvetenskap i det 21: a århundradet som 

analyserar hotbilden mot Sverige, såväl gällande hybridkrig som väpnat angrepp (Rosenius et 

al. 2017). Studier gällande det nya totalförsvarets institutionalisering har även genomförts 

(Crismart 2017), samt hur det gamla totalförsvarets folkförankring i samhället skapade 

lednings- och samverkansmöjligheter (Navander och Johansson 2009). 

 

Inom frågor som rör det nationella försvaret måste svenska beslutsfattare samarbeta för att 

komma fram till gemensamma mål och metoder som kan anses gynna, eller vara förenliga med, 

den svenska identiteten (Westberg 2015). Detta innebär i praktiken att de civila samt militära 

försvarsförmågorna påverkar samt påverkas av den svensk situationen och identiteten. 

Identitetsperspektiv frångår de traditionella synsätten gällande ett fokus på staters fysisk 

säkerhet och syftar till att vidare förstå de bakomliggande orsakerna för aktörers handlingar och 

inriktningar.6 Med det teoretiska ramverket ontologisk säkerhet kan forskningsluckor rörande 

den nuvarande svenska identiteten undersökas samt hur denna identitet möjliggör och begränsar 

Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska agerande. Sett till det för Sverige upplevda 

försämrade säkerhetsläget med upprättandet av ett nytt totalförsvar som en konsekvens av detta 

är en sådan undersökning synnerligen relevant.  

 

1.3. Syfte och forskningsfråga 

Studien undersöker hur Sverige framställer sitt senaste beslut om det nya totalförsvarets 

utveckling och inriktning med en relativt outforskad, eller icke-traditionell, teoribildning. 

Teorin utgår från Steeles (2008) teori om ontologisk säkerhet och kan med fördel användas för 

att förstå de underliggande motiven och drivkrafterna som föranleder policyförändringar såsom 

försvarsinriktningar (Mitzen och Kinnvall 2016; Steele 2008). Studien analyserar den senaste 

försvarspropositionen (Prop. 2014/15:19) som utgör Sveriges försvarspolitiska inriktning 2016 

                                                 
6 De traditionella säkerhetsbegreppen om fysisk säkerhet kan ställas i kontrast mot hur ontologisk säkerhet 

inbegriper mer fokus på subjektivitet än fysikalisk säkerhet (Mitzen och Kinnvall 2016, 4). 
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- 2020, Försvarsmaktens och MSB:s gemensamma beslutsunderlag för planeringen av det nya 

totalförsvaret (FM2016-13584:3) samt Försvarsutskottets betänkande FöU3 (2016/17:FöU3). 

Undersökningen syftar till att öka förståelsen för Sveriges försvarsinriktning, mer specifikt 

införandet av det nya totalförsvaret, och på så sätt bidra till forskning gällande försvarspolitik 

och totalförsvarsstudier. I en inomvetenskaplig kontext syftar studien främst till att bidra med 

vidare kunskap rörande hur policyinriktningar och beslut påverkas av aktörers identitet, och 

vice versa. Studiens utomvetenskapliga kontext syftar till att undersöka Sveriges 

handlingsmöjligheter samt begränsningar, sett utifrån ett försvars- och säkerhetspolitiskt 

ramverk, med hänsyn till den svenska identiteten. Undersökningen syftar inte till att amplifiera 

teorin om ontologisk säkerhet, men kan förhoppningsvis användas som grund för vidare 

forskning och hypoteser inom forskningsområdet. Med hänsyn till ovannämnda 

problemformulering har följande forskningsfråga formulerats; 

Hur kan motiven och drivkrafterna bakom beslutet om det nya svenska totalförsvaret förstås 

enligt Brent J. Steeles perspektiv på ontologisk säkerhet? 

 

1.4. Avgränsningar 

Denna studie handlar om Sveriges försvarspolitiska inriktning 2016–2020 och utvecklingen av 

det nya totalförsvaret.7 Denna studie avhandlar inte Sveriges identitet som militärt alliansfritt 

eller problematiken med den svenska säkerhetsstrategins ”alliansfria allianspolitik” (Westberg 

2015, 412). Begreppet svenskt försvar kommer således att undersökas med fokus på motiv och 

drivkrafter bakom det nya totalförsvaret och inte solidaritetspolitiken. Denna studie undersöker 

svensk försvarspolitik där vad som ska försvaras och hur ingår. Sveriges omvärldsuppfattning 

beskrivet i vissa strategiska dokument och beslut analyseras därmed i studien utifrån vad som 

uppfattas hota staten men undersöker inte vidare om detta de facto är ett reellt hot. Studien 

fokuserar således inte på säkerhetsbegreppet mot vem eller vad som detta ska försvaras mot. 

Studien syftar inte till att studera diskursen som ledde fram till beslutet om totalförsvaret. Denna 

studie undersöker den dominerande diskursen rörande den nya försvarsinriktningen och 

planering inför denna som Sveriges regering framställer. Studien redogör delvis för det nya 

                                                 
7 Grunden för försvarets inriktning och Försvarsmaktens nuvarande organisation framgår i riksdagens beslut den 

16 juni 2015 Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016 – 2020 (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, 

rskr. 2014/15:251). Till grund för propositionen ligger bl.a. Försvarsberedningens säkerhets- och försvarspolitiska 

rapporter (Ds 2013:33 och Ds 2014:20). Mot denna bakgrund gav regeringen i uppdrag till Försvarsmakten att 

redovisa underlag till den försvarspolitiska inriktningspropositionen 2015 (Fö nr 12) där även Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap fick motsvarande uppdrag om det civila försvaret (Fö nr 15) (Proposition 2014, 6). 

Propositionen redogör för regeringens syn på den säkerhetspolitiska utvecklingen och lämnar förslag till hur 

försvarspolitiken bör utvecklas i syfte att bidra till den svenska säkerhetspolitiken (Prop. 2014/15:109, 20). 
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totalförsvarets praktiska implikationer i form av Försvarsmaktens och MSB:s 

planeringsunderlag men syftar inte till att särskilt belysa dessa. Syftet är inte att försöka förutspå 

Sveriges framtida försvarsinriktningar, utan att beskriva hur Sverige framställer sina beslut 

utifrån perspektivet ontologisk säkerhet.  

 

1.5. Bakgrund svensk försvars- och säkerhetspolitik  

Försvarsbesluten innan år 2000 var inriktade på att nationellt kunna möta ett väpnat angrepp. I 

försvarsbeslut år 2000 (Prop. 1999/200:30) samt år 2004 (Prop. 2004/05:5) ändrades dock 

inriktningen till att kunna genomföra krishanteringsinsatser i en multinationell kontext utanför 

närområdet, där försvarspolitikens nationella del tonades ned (Prop. 2014/15:19, 57). Dessa 

försvarsbeslut utmynnade i ett insatsförsvar, samtidigt som besluten (från 1990–2004) innebar 

omfattande förbandsnedläggningar och minskade anslag. Detta innebar att större delen av 

insatsorganisationen hade låga eller inga beredskapskrav. Försvarsberedningens rapport 

Säkerhet och samverkan med solidaritetsdeklarationen8, som än idag är vägledande för svensk 

säkerhetspolitik, förändrade det svenska narrativet tillsammans med försvarsbeslut 2009 (Prop. 

2008/09:140). Försvarsbeslut 2009 betonade såväl den nationella som internationella arenan 

med nya krav på insatser på eget territorium, i närområdet samt utanför närområdet för 

insatsförbanden (Westberg 2015; Prop. 2014/15:19). Den politiska identiteten påbörjade 

således en förändring med solidaritetspolitiken, vilken innebar att Sverige skulle skapa egen 

säkerhet genom att aktivt bidra till säkerheten i närområdet med insatsförbanden (Westberg 

2015, 11). I den senaste försvarspropositionen beskrivs att Sveriges försvar går från ett 

insatsförsvar till ett försvar med tydligare inriktning mot ett nationellt försvar med upprättandet 

av ett nytt totalförsvar (Prop. 2014/15:19, 1).  

 

Den svenska modellen att samordna militära och civila resurser till ett totalförsvar beskrivs ha 

varit djupt förankrad i det svenska samhället sedan 1900-talets början (Navander och Johansson 

2009, 2). Syftet med ett totalförsvar har alltid varit att hävda Sveriges territoriella integritet och 

försvara landet mot väpnat angrepp, där mål, uppgifter och samarbetsformer har varierat över 

tiden beroende på förändringar och hotbildsuppfattning i närområdet (Navander och Johansson 

2009, 2). Grunderna för ett svenskt totalförsvarskoncept förändrades inte nämnvärt under kalla 

                                                 
8 “Sverige kommer inte förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland 

eller nordiskt land. Vi förväntar oss att andra länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas”, vilket således 

lämnar lite utrymme för en svensk neutralitetsförklaring i händelse av konflikter i Sveriges närområde (Westberg 

2016, 10–11) 
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kriget (1951–2000), men däremot dess uppgifter trots en förhållandevis statisk hotbild- och 

omvärldsanalys (Navander och Johansson 2009, 7). Totalförsvarets verksamhet reglerades 

genom lagar, förordningar och instruktioner samt totalförsvarsbeslut, eller mer vardagligt 

försvarsbeslut (Navander och Johansson 2009, 11). De prioriteringar som det nya 

försvarsbeslutet (2015) innebar var enligt Försvarsminister Hultqvist ett uppbyggande av det 

svenska försvaret, vilket beskrivs vara en del av den nationella säkerhetsstrategin som 

Försvarsberedningen ställts sig bakom (Regeringskansliet 2015).  

 

1.6. Disposition 

I kapitel ett redogörs bakgrunden till det valda forskningsområdet om Sveriges försvarspolitik, 

med ett forskningsproblem hänvisat till vidare förståelse för upprättandet av en modern 

totalförsvarsförmåga kopplat till den svenska identiteten. Syftet med studien är att öka 

förståelsen för införandet av det nya totalförsvaret, och på så sätt bidra till forskning gällande 

försvarspolitik och totalförsvarsstudier. I kapitel två redogörs för teorin ontologisk säkerhet 

med tidigare forskning kopplat till säkerhet- och försvarsinriktningar där Steeles ramverk för 

ontologisk säkerhet och identitetsbegreppet redogörs för. I kapitel tre redogörs för metoden 

diskursanalys där operationaliseringen underbyggs och presenteras, i syfte att kunna skapa ett 

reliabelt analysverktyg. I kapitel fyra redogörs för studiens analys där operationaliseringsfrågor 

ställs till den valda empirin. Kapitel fem sammanfattar undersökningen och besvarar 

forskningsfrågan med en diskussion om studiens resultat och genomförande samt redogör för 

förslag för vidare forskning. 

2. Teori 

2.1 Tidigare forskning rörande försvarspolitik och identitetsbegreppet 

Den tidigare forskningen syftar till att sätta Sveriges försvarsstrategier och försvarspolitik i en 

kontext kopplat till den nationella identiteten. Den tidigare forskningen påvisar hur ett vidgat 

säkerhetsbegrepp, utöver de traditionella, kan bidra till förståelsen för hur en aktörs intressen 

och identitet kan vara underliggande drivkrafter och förklaringar till varför aktörer de facto 

agerar på ett visst sätt eller väljer en viss säkerhet- och försvarsinriktning. Teorin kommer att 

skapa ett ramverk för begreppet ontologisk säkerhet inom studiet av internationella relationer 

(IR-studier). Kapitlet inbegriper tidigare forskning rörande försvarspolitik och 

identitetsbegreppet. 
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Kungliga krigsvetenskapsakademiens vitbok om det nya totalförsvaret undersöker 

förutsättningarna för antagonistiska hot och konsekvenser av dessa för det svenska 

totalförsvaret, såväl civilt som militärt (Rosenius et al. 2017, 5). Rosenius et al. benämner den 

nya inriktningen för totalförsvaret för ”Totalförsvarskoncept 2030 (TF30)”9 (Rosenius et al. 

2017:19, 36). Försvaret står inför såväl tekniska utmaningar gällande dagens snabba 

teknikutveckling, såsom med obemannade farkoster s.k. UAV:er (unmanned aerial vehicles), 

samt antagonisters narrativ involverande kärnvapen (Rosenius et al. 2017, 13, 27). Problematik 

beskrivs även föreligga i mobiliseringssystemet som måste bli snabbare samt avsaknad av 

personal för att fylla försvarets personalförsörjning på lång sikt. Det civila försvaret behöver 

även byggas upp från grunden där en civil överbefälhavare föreslås för att samordna 

genomförandet. Även en särskild ledningsgrupp med representanter från regeringen och 

berörda myndigheter rekommenderas för att klargöra en gemensam planering för den nya 

försvarsstrategiska inriktningen (Rosenius et al. 2017, 5, 37). Denna undersökning kan sägas 

komplettera vitboken med ett identitetsperspektiv som ytterligare ett analysverktyg inom såväl 

totalförsvarstudier som säkerhet- och försvarspolitik. 

 

Westberg (2015) gör en åtskillnad i ett lands säkerhetsstrategi gällande de interna delarna; mål, 

metod och medel, samt de externa delarna; miljöfaktorer som de interna delarna försöker 

påverka och utnyttja eller anpassas efter, där även en distinktion mellan interna och externa 

påverkansfaktorer kopplat till detta kan göras (Westberg 2015, 31). Detta innebär att de interna 

påverkansfaktorerna gällande ett lands säkerhetsstrategi kan utgöras av dess geografiska 

utsträckning, tillgång till maktmedel, historiska erfarenheter av tidigare säkerhetspolitiska 

inriktningar samt landets politiska system och identitet. De externa påverkansfaktorerna kan 

utgöras av frånvaron eller närvaron av internationella sammarbetsinstitutioner, den egna statens 

relationer till andra stater samt dessa spänningsnivåer (Westberg 2015, 32). Det är således de 

interna påverkansfaktorerna gällande ett lands säkerhetsstrategi, som kan utgöras av landets 

politiska system och identitet, som analyseras i denna studie med fokus på det försvarspolitiska 

området.  

 

Utrikes- (försvars) och säkerhetspolitik har sedan efter kalla kriget inneburit ett vidgat 

perspektiv på säkerhet och frågor om existentiella hot (Westberg 2015, 54). Buzan (1998) 

menade att ett mer omfattande ramverk för analys av säkerhetsstudier behövs i syfte att 

                                                 
9 Kungliga Krigsvetenskapsakademiens författare menar att år 2030 är en realistisk målbild med hänvisning till 

genomförandet och realiserandet av ett nytt totalförsvarskoncept (Rosenius et al. 2017, 19) 
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inbegripa ett vidgat säkerhetsbegrepp utöver den traditionella agendan. Den traditionella 

agendan utgörs av den militära komponenten tillsammans med staten som i regel har utgjort 

själva konceptualiseringen av säkerhet. Med anledning av detta kan säkerhetsstudier, 

övergripligt, delas in i två läger; det nya med ett bredare perspektiv, samt det traditionella med 

en militärt- och statcentrerat perspektiv (Buzan et al. 1998, 1). Denna uppdelning kan främst 

sägas bero på det missnöje som uppståndelsen kring kärnvapen och militär tog över 

säkerhetsdebatten under kalla kriget. Missnöjet stimulerade uppgången av ekonomi- och 

miljöagendor inom IR-studier under 70-och 80-talen, samt de ökade angelägenheterna rörande 

identitetsproblem och gränsöverskridande brott under 90-talet (Buzan et al. 1998, 2). Denna 

studie innebär just ett bredare perspektiv än det traditionella sett till förståelsen för Sveriges 

försvars- och säkerhetspolitik. Att utgå från att Sverige kontextualiserar sin säkerhet och 

utformar sitt försvarar för att skydda staten och upprätthålla den militära komponenten ger inte 

en realistisk helhetsbild av den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Ett vidgat perspektiv 

motsäger inte detta perspektiv, utan syftar snarare till att komplettera detta. 

 

Gidens (1984) ville likt Buzan (1998) utveckla statiska begrepp om sociala strukturer för en 

utökad kunskap och förståelse inom främst IR-studier. Giddens (1984) utvecklade därför en 

särskild inriktning för att studera sociala relationer vars övergripande tema handlar om 

ombildningen av den ontologiska statusen inom säkerhetsteori. Mitzen och Kinnvall (2016) 

menar att Giddens teori påvisar kontrasten mellan det traditionella säkerhetsbegreppet om 

fysisk säkerhet mot hur ontologisk säkerhet inbegriper mer fokus på subjektivitet än fysikalisk 

säkerhet, samt hur alla politiska aktörer strävar efter att bibehålla en känsla av biografisk 

kontinuitet10 (Mitzen och Kinnvall 2016, 4). Mitzen och Kinnvall (2016) menar att 

forskningsområdet ontologisk säkerhet har en bred spännvidd som definieras av en konceptuell 

kärna som möjliggör forskning fokuserad på olika referensobjekt; individer samhällen, grupper, 

aktörer, olika politiska utfall; samarbete, konflikter, våld (stabilitet och förändring), samt olika 

metoder; kvantitativ, kvalitativ och diskurs (Mitzen och Kinnvall 2016, 3).  

 

Förhållandet mellan ontologisk säkerhet och kris och våld är sällan tydlig men perspektivet kan 

öka förståelsen för hur ontologisk osäkerhet och instabilitet kan fördjupa och försämra 

existerande konflikter inom världspolitiken (Mitzen och Kinnvall 2016, 4). Inriktningen för 

                                                 
10 Biografisk kontinuitet kan jämföras med det som Steele benämner som biografiskt narrativ. Det biografiska 

narrativet används av en aktör för att rättfärdiga och beskriva sina handlingar där man kan utläsa hur aktörer 

utarbetar förståelsen för sin identitet (Steele 2008, 50). Se kapitel 2.2 ontologisk säkerhet. 
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denna studie är inte att undersöka hur Sverige har agerat i kriser eller hanterat konflikter inom 

världspolitiken sett utifrån sin ontologiska säkerhet. Teorin om ontologisk säkerhet kan däremot 

ge ett perspektiv på huruvida det försämrade säkerhetsläget som den svenska regeringen 

upplever var en slags ”kris” för Sverige som ledde till en ny försvarsinriktning med ett 

totalförsvar. Westberg (2015) menar att det kan uppkomma brytpunkter, s.k. kritiska 

brytpunkter eller ”externa chocker”, i nationella identiteter (Westberg 2015, 439). Inom 

säkerhetspolitik kan detta innebära om inriktningar av ett lands säkerhetsstrategi (Westberg 

2015, 439). För att förklara specifika säkerhetspolitiska handlingar och inriktningar menar 

Westberg (2015) att politiska ledare, och även forskare, hänvisar till ”nationella intressen” vilka 

i regel förutsätter att vissa grundläggande säkerhetsnål är uppnådda (Westberg 2015, 33). 

Säkerhetsmålen och de säkerhetspolitiska strategierna kan vara explicit inriktade på att införliva 

dessa nationella intressen såväl inom som utom det egna landets gränser. Inom forskningen 

kring internationella relationer råder det i dagsläget oenighet om vad nationella intressen är 

samt vilka faktorer som påverkar aktörers intresseuppfattningar och vice versa (Westberg 2015, 

33). Genom att använda det teoretiska ramverket ontologisk säkerhet kan denna oenighet delvis 

klargöras, vilket denna studie kommer att påvisa med stöd av diskursanalys som metod. 

 

Westberg (2015) beskriver ur ett identitetspolitiskt perspektiv hur den enskilda soldatens val att 

delta i krig kan förklaras med en stark positiv identifiering till den egna staten och en kämpe 

för det nationella intresset11. Även andra forskare har visat att liknande identitetslogiska 

resonemang kan användas i analyser av nutida aktörers säkerhetspolitiska inriktningar. 

Ångström (2010) har i en studie gällande det svenska bidraget till internationella militära 

krishanteringsinsatser diskuterat hur politiska inriktningar kan tolkas som såväl en vilja att 

bekräfta en redan existerande självbild. Ångström (2010) menar att det svenska deltagandet i 

sig är ett sätt att påvisa en ”typisk svensk solidaritet” för omvärlden där svenska beslutsfattare 

ser sig som ”do-gooders” för att bibehålla denna självbild (Ångström 2015, 75f). Huruvida 

svenska beslutsfattare ser sig själv som ”do-gooders” eller distanserar sig till ”wrongdoers” 

(Steele 2008, 54) kan förstärkas eller kompletteras genom analys av underliggande motiv och 

drivkrafter. 

 

I sin artikel om Japans nationella identitet menar Hagström och Hanssen (2016) att identiteten 

artikuleras i nationens utrikes- och säkerhetspolitik. Hagström och Hanssen (2016) 

                                                 
11 Viljan att bli betraktad som en förkämpe för den egna nationen och dess krigsmål har här tolkats som främjandet 

av det nationella intresset (Westberg 2015, 39) 
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exemplifierar detta med Japans diskurs om fred. De menar att en nationell identitet som 

definieras av ett normativt engagemang för fred inte nödvändigtvis är ett motgift mot 

återmilitarisering och krig (Hagström och Hanssen 2016, 267). Japans påstådda 

återmilitarisering ses inte enbart som en process där landets militära kapacitet ökar, utan även 

som fundamentala förändringar av dess grundläggande värderingar, kultur och identitet. 

Hagström och Hanssen (2016) menar att detta är anledningen till att militarisering och 

militarism ofta diskuteras separerat, vilket kan leda till att ett lands utrikes- och säkerhetspolitik 

(i teorin) kan uppfattas som åtskilda och motsägelsefulla Hur den nationella identiteten 

definieras kan således uppfattas olika beroende på sin kontext, där i exemplet med Japans 

identitet blir krig fred beroende på artikulation (Hagström och Hanssen 2016, 267). Likt 

Hagström och Hanssen kommer denna studie att undersöka en fredlig nations säkerhetspolitiska 

artikulationer för analys av dess identitet, dock utifrån kontexten försvar och inte fred. 

 

Sammanfattningsvis utgör studier om såväl nationella och politiska identiteter viktiga 

perspektiv för förståelsen om aktörers agerande såväl nationellt som internationellt. För Sverige 

innebar tidigare ett totalförsvar en slags politisk identitet som var förankrad i det svenska 

samhället. Hur denna identitet är utformad i dagsläget kan undersökas, vilket enligt bl.a. 

Giddens (1984), Steele (2008), Mitzen och Kinnvall (2016) görs bäst med perspektivet 

ontologisk säkerhet. Ontologisk säkerhet är en ny forskningsagenda inom säkerhetsstudier 

(Steele 2008, 20) som likt Buzans vidgade säkerhetsbegrepp har utformats för att vidare förstå 

aktörers inriktningar och beslut. Kontrasten mellan de traditionella säkerhetsbegreppen om 

fysisk säkerhet mot hur ontologisk säkerhet inbegriper mer fokus på subjektivitet än fysisk 

säkerhet påvisas av bl.a. Steeles perspektiv på ontologisk säkerhet. Steele (2008) likt Giddens 

(1984) menar att alla politiska aktörer strävar efter att bibehålla en känsla av biografisk 

kontinuitet. 

 

2.2 Ontologisk säkerhet 

Eftersträvar aktörer något mer än enbart överlevnad inom internationell politik? De traditionella 

begreppen av säkerhet inom IR-teori utgår i regel från staters överlevnad och de intressen detta 

medför. Steele argumenterar istället för att en aktörs handlingar syftar till att upprätthålla sin 

identitet och självbild. Hot eller störningar mot identiteten är på så sätt lika allvarligt som hot 

mot länders fysiska integritet (Steele 2008, 2). Steele menar att aktörers beteende styrs av 

bakomliggande motiv kopplat till moral, humanitet och ära. Dessa tre bakomliggande motiv 

formar aktörers handlingar där strävan är att upprätthålla sin projektion av sin självbild såväl 
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internt som externt12 (Steele 2008, 2). Steeles variant av ontologisk säkerhet tar avstamp i 

Giddens säkerhetsteori och syftar till att utveckla perspektivet på ontologisk säkerhet inom IR-

teori. Steeles utveckling ligger främst i analysen av aktörers beteende och underliggande motiv, 

där hänsyn även tas till de sociala handlingar som detta utmynnar i. Denna analys görs utifrån 

perspektivet att aktörens drivkraft är att upprätthålla sin identitet, och således bibehålla 

ontologisk säkerhet (Steele 2008, 2). Steeles teori såväl utmanar som kompletterar realistiska, 

liberalistiska, konstruktivistiska samt post-konstruktivistiska aspekter på internationell politik, 

och kan med fördel användas för att öka förståelsen inom IR-studier och identitetspolitik (Steele 

2008; Mitzen och Kinnvall 2016). 

 

Aktörer anses vara ontologiskt säkra då en känsla av biografisk kontinuitet och helhet infinner 

sig, en känsla som stöds och bekräftas av relationen till andra aktörer. Om dessa relationer och 

förståelser som aktörer förlitar sig på destabiliseras så hotas således den ontologiska säkerheten. 

Behovet av en säker identitet är således mycket viktigt, inte minst eftersom det möjliggör 

hållbara sociala relationer samtidigt som en svag eller splittrad identitet kan bidra till konflikter 

och våld (Steele 2008; Mitzen och Kinnvall 2016). Länders säkerhets- och försvarsinriktningar 

beskriver bl.a. vad som ska skyddas och hur. Dessa inriktningar formas av det som anses hota 

det skyddsvärda. Steele menar att om det skyddsvärda misstolkas, under- eller överdrivs kan 

detta leda till felaktiga och inkonsekventa inriktningar och handlingar som leder till ett icke 

kompatibelt narrativ för aktören, ett slags ”motsatt-narrativ”13 (Steele 2008, 1).  

 

Likt Westberg (2015) identifierar Steele (2008) att en aktörers identitet och säkerhetsstrategi 

kan förändras om dessa utsätts för externa chocker eller interna splittringar.14 Steele menar att 

detta kan vara situationer som hotar stabiliteten i de rådande institutionaliserade rutinerna.  En 

aktörs förmåga att hantera sådana situationer, eller kriser, är sammankopplat med aktörens 

förmåga att konstruera och hantera sin identitet. Steele (2008) menar att denna förmåga beror 

på tre delar; aktörens förmåga att konstruera en situation som en kris, förmåga att sammanlänka 

                                                 
12 Med detta menas hur en stat uppfattar sig själv, primärt, och hur den vill uppfattas av andra, sekundärt (Steele 

2008, 3) 
13 Efter 9/11 attackerna godkändes så gott som samtliga policys i USA som hade någon slags förankring mot det 

fysiska skyddet av landet och dess medborgare. Steele menar att detta ledde USA till handlingar som resulterade 

i tortyr, missbruk av fångar och invasioner av suveräna stater som inte utgjorde något direkt hot mot landet, men 

som ansågs nödvändiga eftersom de upplevdes hota USA:s existens. Steele menar att USA:s roll som stormakt 

inom världspolitiken äventyrades med anledning av dessa ageranden likväl som att legitimiteten i landets 

säkerhetsintressen kunde ifrågasättas därefter (Steele 2008, 1). 
14 Westberg beskriver detta som en växande oförmåga att införliva givna målsättningar med traditionella metoder 

(Westberg 2015, 44) 
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krisen till ”jaget” samt förmågan att kunna identifiera vilken typ av policy som effektivt kan 

eliminera krisen (Steele 2008, 71). Beroende på vilken aktör som uppfattar situationen så kan 

situationer tolkas som kritisk eller ej. Givet att en aktör upplever att dess identitet hotas av de 

kritiska situationerna så uppstår ångest, vilket innebär att aktören upplever en obalans i sin 

identitet (Steele 2008, 12, 51–52). En känsla av ångest kan även uppstå då en aktörs tillgångar, 

såsom rent materiellt, negativt påverkar förmågan att agera enligt den egna identiteten15 (Steele 

2008, 11, 69–79). Utöver ångest så menar Steele att en aktör kan uppleva skam om inte de inte 

hanterar hot mot den ontologiska säkerheten.  

…self-identity, reflexivity, and shame (all part of the ontological security process) are important 

aspects which are always at play in foreign policy decision-making processes; and it establishes, 

even in the limited contexts of the case studies, that states are more concerned with satisfying their 

drive for ontological security. (Steele 2008, 25) 

Skam är en metafor för att förstå hur aktörer med en rubbad identitet kan tvingas agera på ett 

sätt som offrar fysiska säkerhetsintressen för att stärka den ontologiska säkerheten (Steele 2008, 

3, 11). Aktörers strävar då efter att återupprätta den ontologiska säkerheten och förändra sitt 

agerande. Agerandet kan artikuleras genom att aktören uttrycker ångest över tidigare agerande 

eller att aktören agerar emot uppfattningen av sin egen identitet. Skam kan även vara en 

nödvändig faktor för att få aktörer att konfrontera det störda ”jaget” och på så sätt återupprätta 

den ontologiska säkerheten. (Steele 2008, 3, 13).  

 

“The ontological security story is not a determinist view of international politics. Contingency 

is a fact of life.” (Steele 2008, 164). Steele (2008) menar att den ontologiska säkerhetsprocessen 

handlar om att tolka handlingar snarare än att försöka förklara genom kausal analys eller att 

förutse aktörers handlingar. Hur aktörer tar beslut för att upprätthålla en sund vision av sig själv 

gentemot andra och hur dessa områden påverkar det nationella- och internationella ”jaget” bör 

ses utifrån ett tolkningsperspektiv. Även det som Steele benämner som biografiskt narrativ bör 

ges tolkningsutrymme. Det biografiska narrativet utgörs av ”jaget” som beskrivs eller förstås 

genom en aktörs slutsatser och bedömningar i policys eller inriktningar. Biografiskt narrativ är 

en meningsskapande process där aktörers agerande legitimeras för att upprätthålla dennes 

identitet och självbild. Steele menar att aktörer behöver legitimera sina handlingar via det 

biografiska narrativet för att dessa ska anses vara logiskt konsekventa med sin identitet (Steele 

2008, 6, 10–11). Ontologisk säkerhet kan inom IR-studier innebära frågeställningar som; Vem 

                                                 
15 Denna ångest är dock mindre hos stater som saknar tillgångar jämfört med stater som har en reell förmåga, 

eftersom man i regel känner mindre ångest över sådant man inte tror sig kunna påverka 
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är ”vi”? Varför gör ”vi” det här? Vad säger denna policy om vem ”vi” är? Och hur kommer 

historien att döma ”oss”? (Steele 2008, 154). Steele (2008) menar att sådana frågor påtvingar 

beslutsfattare ytterligare reflektion om ”jaget” som de representerar, dvs. en slags själv-

reflektion som är en del av den ontologiska säkerhetsprocessen.  

 Traditionell säkerhet Ontologisk säkerhet 

Säkerhet som… Överlevnad Varande 

Aktörer formas av… Maktfördelning Rutiner och identitet 

Utmaningar… Rädsla (vid hot) Ångest 

Utfall av felaktiga beslut… Fysisk skada Skam 

Hur utfall mäts… Förändring av materiel 

förmåga, dödsfall, skador 

Divergens mellan biografiskt 

narrativ och faktiskt agerande 

Strukturella förändringar… Förändring av maktfördelning Identitets- och 

rutinförändringar 

Tabell I – Sammanställning av traditionellt och ontologiskt perspektiv på säkerhet (Steele 2008, 52) 

Teorin ontologisk säkerhet grundar sig i sociologin och på individuell nivå, men har ett 

statscentrerat perspektiv för analys (Steele 2008, 15). Detta perspektiv påvisar problemet med 

olika analysnivåer, vilket teorin även mottagit kritik för. Problemet är en del av det större 

aktörsproblematiken med huruvida en analys eller ett perspektiv som grundas på individens 

behov ska kunna appliceras på en stat som består av en mångfald av olika behov. Teorell och 

Svensson (2017) menar att de flesta samhällsvetare idag tror att verkligheten är beskaffad så att 

det ytterst sett är individer som utgör de pelare som alla andra samhällsvetenskapliga samband 

bygger på. De diskuterar i denna kontext ontologisk individualism16, vilket är ett antagande om 

att alla struktur- eller makrosamband (statlig nivå) i princip går att reducera till aktörs- eller 

mikronivå (individuell nivå). Mikronivåerna inbegriper aktörernas intention och motiv för sitt 

agerande, medan makronivå beskrivs bestå av processer och strukturella orsaksförklaringar17 

(Teorell och Svensson 2007, 67–68). Mitzen (2006) menar att ett samhälle måste vara kognitivt 

stabilt för att kunna säkra individers identitet, där individerna i samhället kommer att tillhöra 

dessa stabila grupper av identiteter. Detta inomstatliga tillstånd innebär att gruppidentiteter 

hålls koherenta och bidrar till individers känsla av ontologisk säkerhet. Steget till att kalla stater 

eller aktörer för säkerhetssökande i sig själv kan på så sätt sägas vara litet (Mitzen 2006, 352).  

                                                 
16 Teorell och Svensson (2007) beskriver ontologisk individualism som hur man tror att världen är beskaffad, 

vilket även kan benämns metodologisk individualism (Teorell och Svensson 2017, 68). 
17 Orsaksförklaringar har således två analysnivåer; dels en motivförklaring som inbegriper människans 

föreställning om hur verkligheten är beskaffad med en intention eller avsikt som individen vill se förverkligad, 

dels strukturella förklaringar som inbegriper allt som inte är medvetet mänskligt handlande (Teorell och Svensson 

2017, 67f). 
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Det som ontologisk säkerhet har gemensamt med de traditionella IR-teorierna är främst hur 

miljön påverkar staters hot- och säkerhetsuppfattning. Steele (2008) menar att komplexiteten 

av ett internationellt perspektiv kan innebära att slutsatser dras för lätt gällande de handlingar 

eller inriktningar som en aktör väljer, vare sig de är moraliskt eller humanitärt driva. Steele 

(2008) hänvisar till Finnemore (1996) om hur förenklade förklaringar kan vara logiskt 

inkonsekventa eller gravt felaktiga för att förstå aktörers agerande; ”As Martha Finnemore 

posited, her ’argument is not so much that neorealism and neoliberalism are wrong as they are 

grossly incomplete’.” (Steele 2008, 8). Ontologiska säkerhetsstudier utgår från att statliga 

aktörer använder politik för att säkra identitetsåtaganden, där Steele ställer sig frågan om det 

finns något mer politiskt i samhället än just kampen om identiteter (Steele 2008, 5). 

 

Hagström och Hansen (2016) genomförde sin analys av Japans förändrade identitet i kontexten 

fred utifrån relationell konstruktivism (Hagström och Hansen 2016, 271). Studier som 

undersöker hur identiteter skapas i förhållandet till skillnaden mellan ett ”vi” och ett ”dom” kan 

med fördel använda denna teori (Mouffe 2000; Campbell 1998). Steele menar att oron som 

omsluter ”vi” inte nödvändigtvis härstammar från ”dom” (Steele 2008, 32). Denna studie 

undersöker Sveriges försvar, det nya totalförsvaret, som ingår i Sveriges försvars- och 

säkerhetspolitik. Eftersom denna studie är främst avhandlar försvarspolitik är inte fokus på vad 

som ingår i Sveriges säkerhetsbegrepp eller ej, där ”dom” i form av olika typer av hot ingår. 

Steeles teori om ontologisk säkerhet utgår likt relationell konstruktivism från hur samhället är 

socialt konstruerat. Steeles teori syftar inte till att falsifiera alternativa medel av aktörers 

agerande utan snarare till att erbjuda en mer komplett bild av vad som är drivkrafterna till 

aktörers agerande. Teorin förklarar inte heller utfallen av besluten utan till att ge en vidgad 

förståelse för motiven bakom de beslutsfattande processerna. Likt Hagström och Hanssen 

(2016) menar Steele (2008) att diskursanalys kan förstå aktörers agerande och förändring. 

Steele påtalar att diskurs är en icke komplett metod för att mäta ontologisk säkerhet fram till 

dess att man utvecklar förmågan för att läsa beslutsfattares tankar. Steele menar att analyser av 

den diskursiva medvetenheten således är den bästa metoden i dagsläget för att studera aktörers 

motiv och drivkrafter18 (Steele 2008, 11). Ontologisk säkerhet passar således som teoretiskt 

ramverk för denna studien. 

                                                 
18 Steele menar att den diskursiva medvetenheten hos aktörer är mätbar till skillnad från den praktiska 

medvetenheten (Steele 2008, 11). 
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3. Metod och material 

Metoden för studien är en tredje generations diskursanalys enligt Laclau och Mouffe. 

Diskursanalysen har genomförts av den valda empirin där operationaliseringsfrågor har 

utformats efter den övergripande forskningsfrågan med det teoretiska ramverket ontologisk 

säkerhet.  

3.1 Metod  

Inom diskursanalys kan en aktörs berättelse eller utsaga beskrivas som den artikulatoriska 

praktiken, eller artikulation. Den strukturerade totalitet eller helhet som blir resultatet av 

artikulationen kallas diskurs (Winther Jørgensen och Phillips 1999, 13, 33). Steele (2008) 

menar att diskursanalys är en lämplig metod för att studera ontologisk säkerhet eftersom en 

aktörs biografiska narrativ kan sägas vara en form av diskurs (Steele 2008, 6). Steele menar att 

aktörer berättar om sina handlingar genom sin identitet. Handlingarnas berättelser görs 

relevanta och på så sätt politiskt relevanta (Steele 2008, 10). Berättelserna sammankopplar 

innebörden av en policy med en beskrivning eller förståelse för hur en aktör själv konstituerar 

sitt biografiska narrativ (Steele 2008, 10).  

 

Enligt Steele (2008) måste aktörer skapa mening i sina handlingar för att vara logiskt 

konsekventa gentemot sin identitet (Steele 2008, 10). Detta innebär att i en försvarspolitisk 

inriktning, såsom en aktörs försvarsbeslut, så kan man förvänta sig att diskursen inbegriper 

artikulationer eller utsagor om försvar som är förankrat med aktörens identitet. Sett till detta 

kan Sveriges försvarspolitiska inriktning artikulerad i försvarspolitiska beslut beskrivas vara en 

viktig del av det svenska biografiska narrativet i en försvarspolitisk kontext. I försvarspolitiska 

beslut legitimeras aktören Sveriges handlingar i syfte att upprätthålla den svenska självbilden 

och identiteten. 

 

Hagström och Hansen (2016) studerade hur ett begrepp (fred) artikuleras i staters (Kina och 

Japan) diskurs, där de menar att studier av aktörers diskurs kan anses vara en lämplig metod för 

att förstå dess agerande och förändringar. För att blotta den bakomliggande maktstrukturen19 

som konstituerar den svenska identiteten kommer denna studie likt Hagström och Hanssen 

(2016) använda en tredje generations diskursanalys, där analysverktygen utgörs av signifikanter 

och mästersignifikanter (Bergström och Boréus 2012; Winther Jørgensen och Phillips 1999).  

                                                 
19 Maktstrukturen är inte något som någon besitter och kan utöva över andra utan är det som överhuvudtaget 

frambringar det sociala, dvs. den sociala omvärlden som diskursen kan analysera (Winther Jørgensen och Phillips 

1999, 45) 
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Den tredje generationens diskursanalys innebär ett vidgat diskursbegrepp som inte begränsas 

till en viss del av sociala system.  Diskurser omfattar istället alla sociala fenomen och upphäver 

således de tidigare gränserna mellan vad som är diskursivt och icke-diskursivt 

meningsskapande (Bergström och Boréus 2012, 357). Denna mer uttalade poststrukturalistiska 

syn företräds av bl.a. Laclau och Mouffe20 (Bergström och Boréus 2012, 357f). Detta innebär 

att diskurs inte ses en kombination av tal och skrift utan snarare att tal och skrift är interna 

komponenter av en diskursiv helhet (Bergström och Boréus 2012, 64). Laclau och Mouffe 

menar att den sociala världen är konstruerad efter diskursen och att språket kan beskrivas som 

instabilt samt att diskurserna är föränderliga. Diskursen är på så sätt inte en reflektion eller 

avspegling av verkligheten, utan snarare att den sociala världen täcks inom diskursen där 

exempelvis forskare ger mening och innebörd åt materiella och personliga identiteter (Winther 

Jørgensen och Phillips 1999, 13, 26). En term har inte enbart en given innebörd utan kan delas 

in olika uttryck och innehåll.  

 

Ett tecken består av en signifikant, uttrycket och ett innehåll. Signifikanten är det uttryckta 

ordet. Då signifikanten får mening benämns den tecken, där exempelvis signifikanten försvar 

inte har en given innebörd utan först genom diskurs får en innebörd som skapar mening. 

Bergström och Boréus (2012) menar att processen hur signifikanter får innebörd och således 

skapar mening genom diskurs är en viktig del i en diskursanalys. Själva stabiliteten i diskursen 

hotas alltid av betydelseskiften hos tecken (Bergström och Boréus 2012, 365). Processen hur 

vissa tecken fylls med en viss innebörd utgör en viktig del av denna studies analys. 

 

Diskurser syftar delvis till att reducera den beskrivna mångtydigheten hos tecken där en 

diskursiviering innebär att tecken blir stabilare. Vid en diskursiviering av betydelser måste 

således andra betydelser uteslutas. Detta handlar om diskursens insida och utsida, där diskursen 

måste ses i relation till andra diskurser (Bergström och Boréus 2012, 366). Laclau och Mouffe 

kallar diskursens utsida för det diskursiva fältet. I detta fält finns de möjligheter som diskursen 

utesluter (Winther Jørgensen och Phillips 1999, 2). Om ett tecken spelar en särskild roll som 

diskursen kretsar kring kan detta benämnas mästersignifikant (Bergström och Boréus 2012, 

367). För att exemplifiera detta kan försvar användas som signifikant där flera olika diskurser 

existerar beroende på politisk kontext. I en försvarsproposition blir exempelvis försvar genom 

diskursiviering ett tecken som spelar en särskild roll, eftersom diskursen kretsar kring försvar 

                                                 
20 Bergström och Boréus (2012) menar dock att Laclau och Mouffe tillhör de anglosaxiska företrädarna jämfört 

med Foucault som främst associeras med det poststrukturalistiska spåret (Bergström och Boréus 2012, 357f). 
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och försvarsinriktning. Försvar kommer med detta benämnas mästersignifikant i denna 

undersökning. Laclau och Mouffe införde även termen flytande signifikanter för element21 

inom diskursen som är öppna för olika betydelser, vilket de senare vidareutvecklade med vad 

de benämner som tomma signifikanter22 (Bergström och Boréus 2012, 365f). En flytande eller 

tom signifikant kan vara totalförsvar eller soldat som kopplas till och således ger innebörd till 

mästersignifikanten försvar. Denna koppling kallas för ekvivalenskedjor och utgör en viktig del 

i denna studies analys. 

 

I en ekvivalenskedja får tecken betydelse genom ett system av distinktioner, där vissa element 

har en positiv funktion och andra en negativ (Bergström och Boréus 2012, 367). 

Mästersignifikanten försvar kan fyllas med innebörder som skydd, defensiv och sköld, vilket 

ger en positiv koppling till försvar. Tecken som inte är förenligt med mästersignifikant försvar 

kan vara anfall, hot och angrepp och får då istället en negativ koppling. Med denna 

exempelkonstruktion av det svenska försvaret är det uteslutet att Sverige hotar och angriper 

andra nationer, eftersom det svenska försvaret definieras genom skydd och defensiv. På detta 

sätt kan man undersöka vad det är för olika verklighetsuppfattningar som står på spel, vilka 

antagonistiska motsatsförhållanden råder och vilka eventuella sociala konsekvenser som blir 

om den ena eller den andra verklighetsuppfattningen tar över (Winther Jørgensen och Phillips 

1999, 57f). 

 

                                                 
21 Element är de tecken som inte slutgiltigt fått sin mening fixerad. En diskurs strävar efter att göra element till 

moment (fixerade tecken) genom att reducera dess mångtydighet (Winther Jørgensen och Phillips 1999, 33f) 
22 En tom signifikant kan vara ’den utsatta nationen’, vilket således kan sammankoppla olika viktiga komponenter 

i olika diskurser på ett enande sätt. Införandet av tomma signifikanter kan innebära att viss motsättning minskar 

sett till innehållet i de tomma signifikanterna som något oförutsägbart och ouppnåeligt (Bergström och Boréus 

2012, 366). 
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Bild I –  förevisar hur diskursanalysen för undersökningen är utformad utifrån Laclau och Mouffes 

analysverktyg med signifikanter, ekvivalenskedjor och element. Bilden förevisar exempel på signifikanter och 

element. 

Sammanfattningsvis kommer diskursanalysen att genomföras genom att nyttja signifikanter 

som får innebörd genom ekvivalenskedjor. Signifikanterna kan vara mästersignifikanter, såsom 

försvar, eller tomma signifikanter, såsom försvarsekonomi eller totalförsvar. 

Mästersignifikanten försvar får innehåll i den försvarspolitiska diskursen genom att knyta ihop 

olika signifikanter i ekvivalenskedjor. Omkring diskursen finns andra mångtydiga tecken 

(element) som ännu inte har någon fixerad innebörd i diskursen. De olika signifikanterna utgör 

grunden för diskussionen och tolkningen av diskursanalysen. 

 

Diskursanalys kan förklara hur aktörer anknyter ett beslut med sitt specifika identitetsnarrativ23, 

vad som upplevs hota24 identiteten samt när dessa identitetsöverväganden kan leda till att 

policys skapas (Steele 2008, 11). Om den svenska identiteten kan leda till handlingsmöjligheter 

för Sveriges handlingar kan denna identitet beskrivas som en såväl möjliggörande som 

begränsande faktor. Metoden för denna studie är att genom diskursanalys av empirin undersöka 

vilka signifikanter som associeras med den identifierade mästersignifkanten försvar. Analysen 

syftar till att utläsa diskursen, vilket enligt Steele utgör det biografiska narrativet i denna 

försvarspolitiska kontext. Diskursen, eller det biografiska narrativet, är enligt Steele det som 

legitimerar aktören (Sveriges) agerande och upprätthåller (den svenska) identiteten (i en 

försvarspolitisk kontext). Genom denna metod kan undersökningen ge utökad förståelse för hur 

                                                 
23 Det påvisar hur statliga agenter rättfärdigar ett beslut genom att resonera kring vad beslutet betyder eller kan 

betyda för statens känsla av själv identitet (Steele 2008, 11). 
24 Vad som orsakar hoten, varför dessa hot måste hanteras och vilka beslut som kan hantera dessa hot (Steele 2008, 

11)  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2017  

Li Karlsén 

   22 

den svenska identiteten har format utvecklingen och inriktningen av försvaret och det nya 

svenska totalförsvaret.  

 

För att besvara den övergripande forskningsfrågan inbegriper diskursanalysen två 

operationaliseringsfrågor utformade genom Steeles perspektiv på ontologisk säkerhet. Detta 

syftar till att öka precisionen i den genomförda analysen där respektive fråga är nödvändig för 

att kunna undersöka den andra. 

1) Hur beskrivs försvar i det svenska biografiska narrativet?  

2) Hur sammankopplas det biografiska narrativet med det nya totalförsvaret? 

Operationaliseringsfrågorna är utformade efter Steeles hänvisning till att diskursanalys kan 

förklara hur aktörer anknyter ett beslut med sitt specifika identitetsnarrativ samt när dessa 

identitetsöverväganden kan leda till att policys skapas.25 Den första operationaliseringsfrågan 

syftar till att undersöka den svenska identiteten och sammankopplingen till Sveriges försvar, 

där det nya totalförsvaret ingår.26 Via det biografiska narrativet kan man vidare utläsa 

identiteten, samt hur den svenska identiteten har påverkat utvecklingen av det nya 

totalförsvaret. Den senare frågan syftar till att undersöka hur totalförsvaret påverkas av det 

biografiska narrativet och om det i sådant fall finns en diskrepans mellan agerandet och det 

biografiska narrativet. Detta resonemang utgår från det som Steele benämner som kritiska 

situationer, dvs. vad som utgör hot mot identiteten. Om det föreligger en diskrepans mellan 

Sveriges agerande och det biografiska narrativet finns risk att ångest (identitet i obalans) och 

skam (hot hanteras ej) uppstår, vilket i sin tur kan leda till ontologisk osäkerhet (Steele 2008, 

8, 51f).  

 

3.2 Material – Sveriges försvarsinriktning 2016 - 2020 

Sveriges säkerhetsstrategi27 syftar till att införliva de mest övergripande säkerhetspolitiska 

målsättningarna med hjälp av politiska, ekonomiska och militära maktmedel. Dessa 

målsättningar återfinns i försvarspropositionerna (Westberg 2015, 22). Försvarsproposition 

                                                 
25 Hur följer den frågestruktur som Steele uttryckte gällande beslut/policyunderlag kopplat till identitetsnarrativ 

(fråga 1). Med när menas tidsaspekten som i att ett nytt försvarsbeslut togs 2015 med planeringen av ett nytt 

totalförsvar (fråga 2). Vad undersöks inte eftersom detta är relaterat till hot och hotbildsanalys.  
26 Avgränsningen ligger som tidigare nämnts försvar i kontexten det nya totalförsvaret och inte 

solidaritetspolitiken, men kommer inte att helt kunna uteslutas i diskursanalysen. 
27 Med säkerhetsstrategi menas ”grand strategy”, vilken handlar om hur, med vilka metoder, 

landets/organisationens grundläggande säkerhetspolitiska mål ska införlivas med det egna politiska systemets 

ekonomiska, politiska och militära maktmedel, samt (kan även) innefatta samarbete med andra stater och nyttjande 

av gemensamma resurser med internationella organisationer (Westberg 2015, 17).  
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2015 redovisar hur försvarspolitiken bör utvecklas för att bidra till syftet med den svenska 

säkerhetspolitiken 2016–2020. Denna proposition föranledde försvarsbeslut (2015), i vilken 

Regeringen ger i uppdrag till Försvarsmakten och MSB att redovisa en gemensam bedömning 

avseende totalförsvarsplanering (Regeringsbeslut 5 2015). Detta gemensamma underlag utgörs 

av Försvarsmaktens och MSB:s rapport om planeringen av det nya totalförsvaret (FM2016-

13584:3). Som en reaktion på försvarsbeslut 2015 och upprättandet av ett nytt totalförsvar 

inkom partierna Moderaterna (M), Centerpartiet (C), Vänsterpartiet (V), Liberalerna (L), 

Kristdemokraterna (KD) samt Sverigedemokraterna (SD) med cirka 60 yrkanden i motioner 

från allmänna motionstiden 2014/15, 2015/16 och 2016/17 gällande framtida försvarspolitik28 

(2016/17:FöU3).  

 

Sammanfattningsvis består studiens empiri av; 

- Proposition inför försvarsbeslut 2015 (Prop. 2014/15:19), där det svenska försvaret 

beskrivs gå från ett insatsförsvar till ett försvar med tydligare inriktning mot ett 

nationellt försvar i syfte att möta ett nytt säkerhetspolitiskt läge i närområdet. 

- Försvarsmakten och MSB:s rapport 2016 (FM2016-13584:3), där en gemensam 

grundsyn för en sammanhängande planering beskrivs för totalförsvaret i syfte att stärka 

Sveriges försvarsförmåga i ett försämrat omvärldsläge. 

- I Försvarsutskottets betänkande FöU3 (2016/17:FöU3), där 17 motioner (63 yrkanden) 

om försvarspolitisk inriktning, försvarets förmåga, internationella samarbeten samt 

materialförsörjning och försvarslogistik redogörs för av oppositionspartierna M, C, V, 

L, KD samt SD. Det av regeringen fastställda försvarsbeslutet (2015) redogörs även 

delvis för som en del av hanteringen av motionerna.  

 

3.3 Begränsningar och möjligheter för undersökningen  

Studiens empiri utgörs av delar av Sveriges strategiska inriktningar och omvärldsuppfattning. 

Skaring (2013) belyser problematiken med analyser av empiri som utgörs av aktörers 

strategiska dokument eftersom dessa kan ha olika innebörd beroende sin kontext. Strategiska 

dokument, såsom försvarsbeslut, nationella strategier och doktriner, kan av olika aktörer vara 

skapade för exempelvis att inrikta, utbilda eller avskräcka. Skaring (2013) menar att man bör 

ställa sig frågan i vilken kontext är dokumenten skapade, med vilket syfte och för vem (Skaring 

                                                 
28 Samtliga av detta motioner avslogs med hänvisning till den nuvarande försvarspolitiska inriktningen samt 

pågående utredningar och arbeten. 
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2013, 112f). Giddens (1984) menar att en aktörs språk riskerar att överbetonas i en 

diskursanalys, inte minst eftersom teorin ontologisk säkerhet inbegriper flera analysnivåer 

(individ – internationellt samfund). Detta kan kringgås eftersom denna studie analyserar en 

aktörs fastställda försvarsproposition, myndighetsinriktning samt ett betänkande från 

försvarsutskottet. Empirin utgörs således av fastställda och välordnade uttalanden och inte olika 

beslutsfattares ordgrodor (Steele 2008, 11).  

 

Westberg (2015) menar att i parlamentariska demokratier såsom Sverige utgör de största 

oppositionspartierna den viktigaste utmanaren mot regeringen och dess utrikes- och 

säkerhetspolitik (Westberg 2015, 45). Två av studiens tre empiridelar utgörs av fastställda 

regerings- och myndighetsinriktningar. Denna typ av källmaterial används med fördel i studier 

kring en stats uttryckta försvarsinriktning och försvarspolitiska narrativ, där således eventuella 

politiska meningsskiljaktigheter inom staten inte åsyns i underlaget.29 Dessa 

meningsskiljaktigheter framkommer dock i de 17 motionerna rörande den fastställda 

försvarsinriktningen från vissa oppositionspartier. Den tredje delen av empirin påvisar vilka 

debatter som förekommer i Sveriges riksdag gällande försvarsinriktningen 2016 – 2020. Med 

dessa tre empiridelar tar undersökningen således hänsyn till såväl de dominerande 

representationerna som har störst inverkan på statens agerande i dagsläget, samt även de 

konkurrerande representationerna från oppositionen. Valet av underlag för undersökningen 

syftar således till att utgöra så relevant, korrekt och trovärdig empiri som möjligt för att kunna 

undersöka den svenska försvars- och säkerhetspolitiska diskursen. 

 

De tre olika typerna av empiri syftar vidare till att på ett så korrekt sätt som möjligt utläsa den 

svenska identiteten i en försvarspolitisk kontext. De diskussioner, tolkningar och analytiska 

påståenden som undersökningen redogör för ger diskursanalysen ett sammanhang. Eftersom 

analysen grundar sig på aktören Sveriges försvarspolitiska beslut (empiri) främjar detta 

systematiskt korrekta tolkningar av de element som diskursanalysen ska klargöra (metod). På 

detta sätt kommer element som inte passar in i diskursanalysen att identifieras och uteslutas.  

 

                                                 
29 Försvarsproposition 2014 stöds av Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP), M, C och KD (2016/17:FöU3, 

11).  
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Utöver ett korrekt sammanhang kan validitet fastställas genom att bedöma analysens 

fruktbarhet. Fruktbarhet handlar om analysens förklaringskraft, dvs. hur väl analysresultaten 

frambringar ny förståelse eller nya förklaringar (Winther Jørgensen och Phillips 1999, 122f). 

Teorin ontologisk säkerhet har valts för att kunna undersöka de underliggande motiven och 

drivkrafterna bakom Sveriges nya försvarsinriktning. De traditionella perspektiven som utgår 

från att en aktör strävar efter fysisk säkerhet anses inte kunna ge detta vidgade perspektiv och 

vidare förståelse för aktörers agerande inom världspolitiken. 

 

Den valda analysmetoden tar inte hänsyn till omfattningen av de valda empiridelarna. 

Proposition inför försvarsbeslut 2015 är betydligt mer omfattande än totalförsvarsplaneringen 

och Försvarsutskottets betänkande och kommer således att beskriva mästersignifikanten försvar 

i större omfattning. Denna del av empirin kommer även att ge mer omfattande förståelse för 

hur det biografiska narrativet sammankopplas med det nya totalförsvaret. En kritik mot 

diskursanalys har varit att metoden reducerar verkligheten till språket i sociala konstruktioner 

och på så sätt bortser från fakta. En svårighet är även att förklara varför vissa diskurser får gehör 

och andra inte, dvs. diskursens kausalitet (Bergström och Boréus 2012, 401f). Eftersom den 

övergripande forskningsfrågan för denna studie undersöker hur Sverige framställer sitt senaste 

beslut om det nya totalförsvaret utifrån empiri beskrivandes Sveriges övergripande säkerhets- 

och försvarsinriktning, kommer denna textfördelning inte att påverka analysens genomförande. 

Även det faktum att Sveriges identitet är en slags social konstruktion innebär att denna 

problematik kan undvikas. 

 

Såväl teori och metod i undersökningen främjar tolkningsprocesser av material och resultat. 

Tolkning är en individuell och komplex process och kräver således en medvetenhet från 

forskaren. Med anledning av detta består diskursanalysen till stor del av citat från empirin för 

att påvisa hur tolkningen har genomförts. Laclau och Mouffe utgår från att allt är föränderligt 

och således inte nödvändigt rätt (Winther Jørgensen och Phillips 1999, 61f). Detta innebär att 

diskursanalysen kan genomföras på oändligt många sätt vilket således påverkar reliabiliteten. 

Forskningsfrågan handlar inte om den enskilda forskarens upplevelser av en diskurs utan om 

ett fenomen, vilket ska förstås intersubjektivt (Bergström och Boréus 2012, 405f). 

Analysverktyg i form av operationaliseringsfrågor har utvecklats i syfte att öka möjligheten till 

god intersubjektivitet. Dessa har utformats för att vara enkla att förstå och tolka i syfte att skapa 

tydliga slutsatser. Ett vanligt problem, eller en kritik, mot diskursanalys är att slutsatserna kan 

vara svåra att förstå på grund av dålig genomlysning eller svårtolkade analysverktyg. Denna 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2017  

Li Karlsén 

   26 

studie avser att undvika dessa problem med hjälp av noggranna förklaringar av hur 

undersökningen gått till med tydliga operationaliseringsfrågor som syftar till att förstå 

diskursen i sitt sammanhang. Detta förutsätter inte att alla tolkningar är lika goda, vilket ställer 

krav motiveringarna till tolkningarna (Bergström och Boréus 2012, 405f).  

4. Analys 

Detta kapitel redovisar diskursanalysen av Proposition inför försvarsbeslut 2015 (Prop. 

2014/15:19), gemensamma grunder för en sammanhängande planering för totalförsvaret 2016 

(FM2016-13584:3) samt Försvarsutskottets betänkande FöU3 (2016/17:FöU3). 

Operationaliseringsfrågorna hur beskrivs försvar i det svenska biografiska narrativet?  och hur 

sammankopplas det biografiska narrativet med det nya totalförsvaret? har ställs till empirin i 

syfte att besvara den övergripande frågeställningen i kapitlet om studiens resultat. 

4.1 Hur beskrivs försvar i det svenska biografiska narrativet? 

“…self-identity is secured though ontological security, which is itself defined by a ’sense of 

continuity and order in events’” (Steele 2008, 7)  

Steele menar att identiteten skapas intersubjektivt. Detta innebär att så som Sverige beskriver 

sig själv utgör vad Sverige är, och således vad den svenska identiteten är. Identiteten utgörs av 

det biografiska narrativet som möjliggör dessa rutiner, där stater strävar att upprätthålla denna 

självupplevda bild. Ontologisk osäkerhet kan uppstå om rutinerna eller narrativen inte 

upprätthålls (Steele 2008, 12, 56). 

4.1.1 Proposition inför försvarsbeslut 2015 – Sveriges försvar 2016–2020 

Propositionen inleds med att beskriva att den svenska försvarsförmågan ytterst syftar till försvar 

av det egna folket samt som en del i en gemenskap för stabilitet och säkerhet i norra Europa. 

Detta följs upp av att Sveriges bi- och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska ska 

fördjupas, där samarbetet med Finland innehar särskild vikt (Prop. 2014/15:19, 1). Den svenska 

försvarsförmågan kan således beskrivas som tudelad; dels som ytterst syftandes till försvar av 

det egna folket, dels som en del i en försvarsgemenskap för stabilitet och säkerhet i norra 

Europa. Planering beskrivs vara ett första steg i återupptagandet av det civila försvaret, där 

åtgärder för höjd beredskap bör utvecklas, Den operativa förmågan i krigsförbanden beskrivs 

som prioriterad där militära försvaret ska vara anpassade för uppgifter i Sverige och 

närområdet. Dessa förändrade krav på försvaret beskrivs påverka materiel- och 

logistikförsörjningen. Stridsflygsförmågan samt undervattensförmågan beskrivs som områden 

av väsentlig betydelse för Sveriges försvar (Prop. 2014/15:19, 2). Försvar kopplas därmed 
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positivt till totalförsvarsförmåga, bi- och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska 

samarbeten, operativa förmågan i krigsförbanden, materiel- och logistikförsörjning samt 

stridsflyg- och undervattensförmågan. 

Försvarsmakten ska, tillsammans med övriga delar av totalförsvaret och jämte politiska, 

diplomatiska och ekonomiska medel, utgöra en tröskel för den som skulle vilja angripa Sverige eller 

använda militära maktmedel för att utöva påtryckningar mot Sverige. (Prop. 2014/15:19, 8) 

Vidare beskrivs att säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra, såsom samarbete med 

FN, EU, Nato, OSSE och inom Norden, som stärker säkerheten kring Sverige. Den solidariska 

säkerhetspolitiken beskrivs vara grunden för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken, där 

solidaritetsförklaringen ställer krav på att Sverige ska kunna ge och ta emot stöd vid kriser 

(Prop. 2014/15:19, 8). I denna ekvivalenskedja kopplas försvar samman med tröskel. Detta kan 

sägas gå emot den traditionella diskursen om försvar, vilken beskriver en sköld. Detta ger en 

fixering av betydelsen försvar (Winther Jørgensen och Phillips 1999: 54). 

Grundläggande intressen är att upprätthålla och säkra Sveriges välstånd, trygghet och säkerhet. En 

världsordning med sin grund i folkrätten för att uppnå fred, frihet och försoning, samt ett stabilt och 

förutsägbart närområde är svenska intressen. Vi vill upprätthålla och säkra vår försörjning, handel 

samt bi- och multilaterala relationer och institutioner. (Prop. 2014/15:19, 20) 

Sverige ska värna sina grundläggande värden och intressen nationellt och internationellt. Att 

säkerhetsställa ett öppet och demokratiskt samhälle, rättssäkerhet, folkrätt, värna om 

åsiktsfrihet, fria medier kopplas i propositionen positivt till det som ska försvaras (Prop. 

2014/15:19, 10f, 20). Totalförsvaret beskrivs vara en vital del i att värna svenska rättigheter och 

nationella intressen som syftar till att förebygga och hantera konflikter och krig, skydda 

Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan påtryckning, skydda samhället och 

dess funktionalitet genom att stödja civila myndigheter (Prop. 2014/15:19, 7). Totalförsvarets 

förändrade krav innebär ett stärkt psykologiskt försvar30 som ska värna dessa grundläggande 

värden som ska öka befolkningens risk- och krismedvetenhet, motståndsanda och försvarsvilja 

(Prop. 2014/15:19, 10f).  

… Ryssland är berett att bryta mot folkrätten och ingångna internationella avtal tillsammans med 

etablerade europeiska principer samt att annektera andra staters territorium för att uppnå sina mål  

… Trots att det nationella försvaret enligt rysk mening har en defensiv inriktning ger den ryska 

militärdoktrinen stöd för offensivt agerande. (Prop. 2014/15:19, 28f). 

                                                 
30 MSB har sedan 2009 uppgifter som rör området psykologiskt försvar. Det gäller bl.a. att informera om 

totalförsvar och säkerhetspolitik, att stödja medieföretagens beredskapsplanering och att fördela medel för att 

säkerställa distribution av etermedier vid fredstida krissituationer och höjd beredskap (Prop. 2008/09:140, 21) 
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Det försämrade säkerhetspolitiska läget i ljuset av den ryska aggressionen mot Ukraina beskrivs 

ha föranlett en omorganisering till en ny försvarsinriktning med ett totalförsvar (Prop. 

2014/15:19, 8, 1-2).  Signifikanten Ryssland kopplas positivt till aggression, konfrantatorisk, 

kränkningar, kärnvapen, illegal annektering och brytande mot folkrätten samt ingångna 

internationella avtal (Prop. 2014/15:19, 8, 22f). Denna ekvivalenskedja kopplat till Ryssland 

står i motsats till stabilitet och säkerhet i norra Europa samt solidarisk säkerhet tillsammans 

med andra. 

 

”Försvaret ska kunna användas i fred, i kris och i krig.” (Prop. 2014/15:19, 13), detta påtalar 

vikten av den redan beskrivna målbilden av att öka den operativa förmågan i krigsförbanden 

samt den samlade förmågan i totalförsvaret. För att snabbt kunna stärka det militära försvaret i 

denna kontext beskrivs det vara viktigt att förbättra krigsförbandens möjligheter att verka. Det 

civila försvarets förmåga till skydd mot olyckor och beredskapshöjningar är en del av Sveriges 

krishanteringsförmåga (Prop. 2014/15:19, 13). Skydd mot olyckor, krisberedskap, nationella 

och internationella resursförstärkningar beskrivs som en del av Sveriges krisförmåga och 

kopplas således positivt till försvar. 

I ljuset av det försämrade säkerhets- politiska läget och utvecklingen av den operativa förmågan 

finns det ett behov av att ytterligare förstärka försvarsekonomin jämfört med de av regeringen redan 

redovisade förstärkningarna  … tillskott om 10,2 miljarder kronor utöver tidigare redovisade 

tillskott. (Prop. 2014/15:19, 61) 

Förstärkt försvarsekonomi under försvarsinriktningsperioden 2016–2020 kopplas därmed 

positivt till försvar. Tillskottet beskrivs ska inriktas mot att stärka den operativa förmågan 

nationellt, där även planeringen för det civila försvaret ska ges en stabil finansiering (Prop. 

2014/15:19, 62).  

Hela det svenska samhället har en roll att spela i totalförsvaret. Folkförankringen av totalförsvaret 

har en avgörande betydelse för försvarsviljan och ytterst för Sveriges försvarsförmåga  … Det kan 

konstateras att det finns utmaningar i personalförsörjnings- systemet som föranleder ett fortsatt 

reformbehov. (Prop. 2014/15:19, 18f). 

Försvarsmaktens personalförsörjning och folkförankring är en vital del av totalförsvaret och 

försvaret av Sverige. Det beskrivs att det finns flera utmaningar i personalförsörjningssystemet 

som innebär fortsatta utredningar för långsiktig rekrytering och reformbehov (Prop. 

2014/15:19, 18). Personalförsörjning och folkförankring kopplas därmed positivt till försvar. 

Samtidigt som brister och reformbehov inom personalförsörjningssystemet kopplas negativt till 

försvar. 
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4.1.2 Gemensamma grunder för en sammanhängande planering för totalförsvaret 2016 

Planeringsunderlaget beskriver att med anledning av det försämrade omvärldsläget så behöver 

Sveriges försvarsförmåga stärkas för att kunna möta ett väpnat angrepp. Med anledning av 

denna utveckling är en sammanhängande planering för det nya totalförsvaret viktigt (FM2016-

13584:3, 3). Totalförsvarskonceptet grundades under kalla kriget med en annan hotbild än den 

komplexa och diffusa som beskrivs i dagsläget. Hela Sveriges territorium ska kunna försvaras 

genom ett gemensamt och snabbt agerande som är samordnat och kraftfullt. Att kunna tillämpa 

regelverk (såsom tillämpning av fullmakts- och beredskapslagstiftningen) beskrivs som vitalt 

för försvaret. Att kunna bereda underlag för väl avvägda beslut beskrivs även som 

grundförutsättningar för att kunna prioritera beslut och verksamhet (FM2016-13584:3, 7).  

Vårt öppna och demokratiska samhälle försvårar för den angripare som vill vilseleda och förvirra 

befolkningen. Fri åsiktsbildning och förtroende för offentliga institutioner stärker förmågan att 

hantera informationspåverkan. Det svenska samhället får inte uppfattas som ett attraktivt mål för en 

angripare. (FM2016-13584:3, 7). 

Att värna om befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att 

upprätthålla de grundläggande värdena som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 

rättigheter kopplas positivt till det som ska försvaras. Även fri åsiktsbildning, fria media, 

förtroende för offentliga institutioner samt öppen, samordnad, korrekt kriskommunikation och 

att följa följa internationella humanitära regler där gender- och barnperspektivet integreras 

beskrivs som vitalt (FM2016-13584:3, 7f). 

När Sverige utmanas ska samhället agera gemensamt med kraft och beslutsamhet. Ansvarstagande, 

samverkan och handlingskraft ska prägla agerandet. Hela Sverige ska försvaras. Under högsta 

beredskap, enligt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap, är totalförsvar all 

samhällsverksamhet som då ska bedrivas. (FM2016-13584:3, 7). 

Vid högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som ska bedrivas. Det civila 

försvaret beskrivs vara en viktig grund för att kunna stå emot ett väpnat angrepp med såväl 

konventionella- och högteknologiska stridsmedel samt kärnvapen. Samhällets robusthet, 

motståndskraft och uthållighet kopplas därför positivt till försvar (FM2016-13584:3, 5).  

En totalförsvarsövning ska genomföras senast 2020 med inriktning mot aktörer på central och 

regional nivå, inklusive relevanta privata aktörer. Övningar på lokal nivå ska genomföras med tema 

totalförsvar så snart förutsättningarna för detta finns. (FM2016-13584:3, 13). 

Den övergripande målbilden vid utgången av 2020 beskrivs vara en sammanhängande process 

för planering, med tydliga ansvarsförhållanden samt systematik.  Kommuner, landsting och 

myndigheter ska även ha förmåga att säkerhetsställa tillgänglighet, riktighet och 
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konfidentialitet gällande verksamhetskritisk information (FM2016-13584:3, 13). Ett mer 

uthålligt och motståndskraftigt samhälle beskrivs vara grunden för totalförsvaret men där 

särskilda åtgärder kan krävas i förberedelser inför höjd beredskap. Ett allriskperspektiv med 

förmåga till höjd beredskap likt Natos civila beredskapsförmågor beskrivs i denna kontext. 

Motståndskraften i samhället beskrivs delvis bestå av en ökad medvetenhet och försvarsvilja. 

Samhällets samlade resurser, statliga förstärkningsresurser, frivilliga försvarsorganisationer 

samt internationell hjälp (EU, Nato och FN) beskrivs som möjliga resurser vid kriser, krigsfara 

eller krig. Nationella och internationella resursförstärkningar kopplas därför positivt till försvar 

(FM2016-13584:3, 6f). Inom kontexten resursförstärkningar beskrivs brister i den nuvarande 

försvarslogistiken. Ett antal frågor väcks gällande möjliggörandet av nationella och 

internationella förstärkningar utifrån risk- sårbarhet- samt försörjningsanalyser sett till 

beredskapslagring, ökade omsättningslager samt logistik vid krigsfara och krig. Nuvarande 

regelverk och lagstiftning gällande resursförstärkningar beskrivs inte vara anpassade till kris 

och krigsliknande förhållanden (FM2016-13584:3, 11). Försvarslogistik kopplas positivt till 

försvar, samtidigt som brister i denna ger en negativ koppling till försvar. 

 

4.1.3 Försvarsutskottets betänkande FöU3 

Försvarsutskottet framhåller att det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016 – 

2020 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerhetsställa den samlade 

förmågan i totalförsvaret. Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten beskrivs 

kompletterade varandra och stärker säkerheten i närområdet. Försvarsutskottet beskrivs dela 

regeringen bedömning gällande principerna för materielförsörjningen, stridsflygförmågan samt 

undervattensförmågan som är av väsentligt säkerhetsintresse för Sverige. Utredningar gällande 

materielförsörjning och logistik beskrivs ha aviserats av regeringen (2016/17:FöU3, 6–7). 

Försvar kopplas här positivt till operativ förmåga i krigsförbanden, totalförsvarsförmåga, bi- 

och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten, materielförsörjning, stridsflyg- 

och undervattensförmåga.  

 

Moderaterna (M) menar att försvarsförmågan måste stärkas och att samarbetet med andra 

likasinnade stater måste öka. M menar att Sveriges internationella försvars- och 

säkerhetspolitiska samarbeten är en viktig del i det fortsatta arbetet för ett svenskt 

Natomedlemskap (2016/17:FöU3, 36). Även Centerpartiet (C), Liberalerna (L) och 

Kristdemokraterna (KD) anser att ett svenskt Natomedlemskap bör utredas ytterligare, främst 

med hänsyn till det försämrade säkerhetspolitiska läget efter Rysslands illegala annektering av 
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Krim och aggressiva beteende i östra Ukraina (2016/17:FöU3, 39). SD tillsammans med 

Vänsterpartiet (V) anser att Sverige bör avbryta samarbeten med Nato Stratcom. SD och V 

menar att ett svenskt medlemskap skulle göra Sverige en del av Natos propagandaarbete och 

desinformationskampanjer (2016/17:FöU3, 42f). Sverigedemokraterna (SD) anser att det 

nordiska försvarssamarbetet inom ramen för Nordefco bör fördjupas i enlighet med 

solidaritetsförklaringen. SD vill särskilt arbeta för att stärka den nordiska identiteten och 

fördjupa det nordiska samarbetet (2016/17:FöU3, 43). SD motsätter sig militarisering av EU 

och menar att Sverige inte bör delta i EU-stridsgrupper. SD menar även att EDA (Europeiska 

försvarsbyrån) är en del av EU:s militarisering och upprustning och yrkar för att Sverige ska 

lämna EDA. Enligt M, L, KD och C kopplas försvar positivt till Nato, Natomedlemskap och 

nordiskt försvarssamarbete. Enligt SD kopplas försvar positivt till nordiskt försvarssamarbete, 

främst med Finland. V likt SD kopplar Nato negativt till försvar. 

… de medel som regeringen 2015 anslog för att stärka svensk försvarsförmåga var långt ifrån 

tillräckliga för att Sverige ska kunna leva upp till de krav som fred och säkerhet i vår tid ställer. Jag 

konstaterar att försvarsekonomin har havererat. (2016/17:FöU3, 37). 

L menar att den svenska försvarsekonomin har havererat och att det föreligger stora brister i 

den svenska försvarsförmågan. L vill se ett nytt försvarsbeslut där krisberedskap och arbete mot 

terrorism prioriteras (2016/17:FöU3, 37). Även KD menar att det finns stora brister i svensk 

krisberedskap. KD bedömer att det föreligger brister i förmågan att ta emot internationell 

krishjälp samt att stora delar av Sverige saknar militär närvaro. KD främjar därför ökad 

övningsverksamhet och att arméns anfallsförmåga ska öka i syfte att tidigt kunna möta en 

angripare i flera riktningar (2016/17:FöU3, 40–41). KD anser att försvaret av svenskt 

territorium ska utvecklas där flyg- och marinstridskrafterna behöver förstärkas, samt att 

totalförsvarsplaneringen behöver återupptas (Försvarsutskottet 2016, 38).  M anser även att 

totalförsvaret ska återupptas, samt att Försvarsmaktens förmåga att hålla luftrum och sjövägar 

öppna för handelstrafik ska prioriteras (2016/17:FöU3, 40-41). Enligt Liberalernas ståndpunkt 

framfört av Allan Widman kopplas försvarsekonomin negativt till försvar. Enligt L och KD är 

den nuvarande krisberedskapen och förmågan att ta emot krishjälp bristfällig, vilket ger en 

negativ koppling till försvar. Enligt KD kopplas ökad övningsverksamhet och arméns 

anfallsförmåga positivt till försvar. Enligt KD och M kopplas flyg- och marinstridskrafter, 

totalförsvar och höjd beredskap positivt till försvar.  

 

M menar att Sverige måste ha ett trovärdigt cyberförsvar och en aktiv cyberförmåga, vilket 

innebär utvecklandet at en svensk cyberdoktrin (2016/17:FöU3, 41). Även SD föreslår att 
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Sverige skaffar ett aktivt informationsteknologiskt försvar och en aktiv cyberförmåga 

(2016/17:FöU3, 42).  Enligt M och SD kopplas cyberförsvar och aktiv cyberförmåga positivt 

till försvar.  

…upphandlingskompetensen hos försvarsmyndigheterna bör ses över. Vi menar att detta är påkallat 

av att en hel del utvecklingsprojekt drabbats av allvarliga och utmanande långa leveranssvårigheter. 

(2016/17:FöU3, 48)  

M menar att Sverige måste förbättra materielförsörjningen där den nuvarande 

upphandlingskompetensen hos försvarsmyndigheterna bör ses över (Försvarsutskottet 2016, 

48). SD anser att försvarslogistiken ska vara krigsanpassad där den nuvarande centraliseringen 

av materielförråden är ineffektiv (2016/17:FöU3, 47). Även KD menar att 

logistikorganisationen i sin nuvarande utformning är bristfällig och sårbar (2016/17:FöU3, 47). 

Enligt SD, KD och M kopplas den nuvarande centraliserade försvarslogistiken negativt till 

försvar. 
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FÖRSVAR 

Proposition 2015 (Prop. 2014/15:19) Grundsyn 2016 (FM2016-13584:3) Försvarsutskottet 2016 (2016/17:FöU3) 

Totalförsvar Totalförsvar Totalförsvar 

Operativ förmåga i krigsförbanden  Tillämpa regelverk  

(såsom tillämpning av fullmakts- och 

beredskapslagstiftningen)  

(Enl. prop. Prop. 2014/15:19) Operativ förmåga i 

krigsförbanden  

(M) samarbete mellan specialförband och Nationella 

insatsstyrkan 

(KD) ökad övningsverksamhet, arméns anfallsförmåga 

Bi- och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska 

samarbeten 

Samverkan och ledning (Enl. prop. Prop. 2014/15:19) Bi- och multilaterala 

försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten 

(M, L, KD, C) + Nato, EU  

(SD, V) – Nato, EU 

Nordiskt försvarssamarbete  Nordiskt försvarssamarbete 

Stärkt försvarsekonomi Ransonering och företagsplanering (Enl. prop. Prop. 2014/15:19) Stärkt försvarsekonomi 

(L) – Haverad försvarsekonomi 

Tröskel Samhällets robusthet, motståndskraft, uthållighet (Enl. prop. Prop. 2014/15:19) Tröskeleffekt 

Krisförmåga 

(skydd mot olyckor, krisberedskap, nationella och 

internationella resursförstärkningar) 

Nationella och internationella resursförstärkningar (Enl. prop. Prop. 2014/15:19) Krisförmåga stärks genom 

Nato-samarbete 

(L, KD) –  Dålig beredskap, infrastrukturella – och 

organisatoriska brister  

Försvarslogistik 

(materiel- och logistikförsörjning) 

+ Försvarslogistik (Analys av resursförstärkning) (Enl. prop. Prop. 2014/15:19) Försvarslogistik   

(utredningar materielförsörjning och logistik) 
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–  Brister försvarslogistik (nuvarande regelverk och 

lagstiftning gällande resursförstärkningar) 

(M, KD, SD) – Ineffektivitet, sårbarhet 

Stridsflyg- och undervattensförmåga  (Enl. prop. Prop. 2014/15:19) Stridsflyg- och 

undervattensförmågan 

(KD, M) flyg- och marinstridskrafter 

(M, SD) Cyberförsvar, aktiv cyberförmåga 

+ Personalförsörjning & folkförankring 

– Brister personalförsörjning (reformbehov av 

personalförsörjningssystemet) 

Personalplanläggning (för kris/krigsorganisationer) (Enl. prop. Prop. 2014/15:19) Nordefco samarbete  

 

Tabell II –  Sammanställning av hur mästersignifikanten försvar beskrivs i det svenska biografiska narrativet sett utifrån den svenska säkerhets- och försvarspolitiska 

diskursen försvarsinriktning 2016-2020 (Prop. 2014/15:19, FM2016-13584:3, 2016/17:FöU3). Då negativa kopplingar har skett i kontexten kopplat till en signifikant (såsom 

personalförsörjning) anges detta med ett plus samt minustecken (+,– ).  I Försvarsutskottets betänkande har dels oppositionspartiernas utsagor redovisats samt   

Försvarsutskottets utsagor kopplat till det fastställda försvarsbeslutet (2015) då oenighet eller annan koppling till försvar har identifierats i analysen. Tomma rutor innebär att 

ingen koppling inom kontexten (utifrån proposition 2015) har identifierats. Detta syftar till att tydliggöra tabellens organisation av de signifikanter som kopplats till 

mästersignifikanten försvar. 
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4.2 Hur sammankopplas det biografiska narrativet med det nya totalförsvaret? 

”…the ‘narrative of the self’: the story or stories by means of which self-identity is reflexively 

understood, both by the individual concerned and by others” (Steele 2008, 10) 

Det biografiska narrativet beskriver Steele som en meningsskapande process där staters 

agerande legitimeras, såväl externt som internt, för att upprätthålla identiteten och självbilden. 

Steele menar att stater behöver legitimera sina handlingar via detta narrativ för att dessa ska 

anses vara logiskt konsekventa med staters identiteter och självbild. (Steele 2008, 6, 11, 72). 

 

Hävdandet av Sveriges suveränitet och territoriella integritet utgör en viktig del i det svenska 

biografiska narrativet. Totalförsvar beskrivs som viktig del för att upprätthålla detta narrativ. 

Försvaret av Sverige inbegriper suveränitet, svenska rättigheter och intressen, grundläggande 

värderingar samt svensk handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning (Prop. 

2014/15:19, 7). Denna ekvivalenskedja är något som totalförsvaret ska skydda med sin 

försvarsförmåga. En viss diskrepans kan uttolkas gällande hur Sverige ser sig själv, dvs. det 

biografiska narrativet, och nuvarande agerande gällande hur denna försvarsförmåga ska 

uppfyllas. Den långsiktiga materialförsörjningen beskrivs som vital för att höja den operativa 

förmågan för främst Försvarsmakten men uppfylls inte inom perioden 2016–2020 (Prop. 

2014/15:19, 17). För att kunna uppfylla kraven på ett nytt modernt totalförsvar beskrivs av 

regeringen att försvarsekonomin har stärkts, medan delar av oppositionen menar att 

försvarsekonomin har havererat (2016/17:FöU3, 6f, 37). Steele menar att materiella resurser 

direkt påverkar det biografiska narrativet, såsom när stater inte har förmåga att agera efter detta. 

Stater som inte har materiel förmåga att handla enligt sitt eget narrativ kan uppleva ångest och 

skam. Enligt regeringen ska logistik- och materielverksamheten vara anpassad till att stödja 

krigsförbanden vid höjd beredskap, inklusive mobilisering. Detta beskrivs vara en förutsättning 

för att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerhetsställa den samlade 

förmågan i totalförsvaret. Samtidigt beskrivs en oro över anskaffningars ekonomiska och 

leveransmässiga avvikelser, vilket får medhåll av flera oppositionspartier som kopplar materiel- 

och logistikförsörjningen negativ till försvar (ineffektiv och sårbar).  

 

Enligt Steele (2008) kan Sverige anses vara ontologiskt säkert om en känsla av biografisk 

kontinuitet och helhet infinner sig. Denna känsla ska även stödjas och bekräftas av relationen 

till andra aktörer. Sveriges biografiska narrativ innebär bibehållandet av ett öppet och 

demokratiskt samhälle som värnar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga fri- och rättigheter såväl 
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internt som externt. Relationer och samarbeten med andra aktörer utvecklas för att upprätthålla 

detta narrativ. Enligt regeringen inbegriper sådana relationer och samarbeten Nato, EU, FN, 

OSSE och de nordiska länderna enligt Sveriges solidaritetspolitik som bl.a. inbegriper den 

svenska solidaritetsförklaringen och det nordiska försvarssamarbetet (Prop. 2014/15:19, 21). 

Krishantering är det som främst kopplar totalförsvar till de bi- och multilaterala försvars- och 

säkerhetspolitiska samarbetena med möjlighet och beredskap till nationella och internationella 

förstärkningsresurser. Regeringen beskriver Nato och EU som en del i Sveriges kollektiva 

försvar för krishantering och säkerhet i samverkan med kvalificerade internationella 

krishanteringsinsatser (Prop. 2014/15:19, 7f). Delar av oppositionen kopplar dock Sveriges 

försvar negativt till Nato- och EU samarbeten. Totalförsvar och nordiskt försvarssamarbete 

kopplas genomgående positivt till försvar och beskrivs av oppositionen som stärkandet av den 

nordiska identiteten (2016/17:FöU3, 43).  

 

Att följa internationell rätt och vid eventuell väpnad konflikt följa den internationella 

humanitära rättens regler inbegrips i Sveriges biografiska narrativ, där det förutsätts att andra 

länder även gör detta. Gender- och barnperspektivet beskrivs därför vara en integrerad del i all 

totalförsvarsplanering (FM2016-13584:3, 5). Ryssland (aggression, kärnvapen, illegal 

annektering, brytande mot folkrätten samt ingångna internationella avtal) beskrivs 

genomgående som motsatsen till vad det svenska narrativet inbegriper (Prop. 2014/15:19, 8, 

22f). För totalförsvaret innebär detta dels mötandet av en bred och föränderlig hotbild, dels 

säkerhetsställande av en robust samhällsstruktur och folkförankring för att bibehålla 

försvarsviljan och medvetenheten hos befolkningen. Utöver hemvärnet och frivilliga 

organisationer i samhället beskrivs att Försvarsmaktens personalförsörjning är en vital del av 

totalförsvaret och försvaret av Sverige. Regeringen konstaterar att det finns flera utmaningar i 

personalförsörjningssystemet som innebär ett fortsatt reformbehov (Prop. 2014/15:19, 18).  

 

4.3 Sammanfattning analys 

Hävdandet av Sveriges suveränitet och territoriella integritet utgör en viktig del i det svenska 

biografiska narrativet med ett nytt totalförsvar som en del av upprätthållandet av detta narrativ.  

Totalförsvarsförmågan beskrivs som vital för att kunna skydda Sverige som inbegriper 

suveränitet, svenska rättigheter och intressen, grundläggande värderingar samt svensk 

handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning. Sveriges nya försvarsinriktning 

innebär skapandet av ett modernt totalförsvar för att kunna hantera de utmaningar och hot som 

följer av det förändrade säkerhetspolitiska läget.  
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Steele (2008) menar att en del av den ontologiska säkerhetsprocessen innebär att ångest och 

skam ibland uppstår vilket påverkar staters agerande och beslutprocesser. Vilka inriktningar 

som fastställs och hur stater agerar därefter påverkar den ontologiska säkerheten. Detta är 

kopplat till aktörens förmåga att hantera och konstruera sin identitet, denna förmågan är enligt 

Steele tredelad (Steele 2008, 71). Sett till detta kan den förändrade säkerhetspolitiska 

situationen i Europa och Sveriges närområde beskrivas som situation vilken Sverige 

konstruerades till en kris. Krisen kopplades till ”jaget” (Sveriges identitet), vilket innebar 

skapandet av en ny policy (försvarsinriktning 2016–2020) för att effektivt kunna eliminera 

krisen. Den svenska försvarspolitiska diskursen beskriver ett totalförsvar och en 

solidaritetspolitik som tillsammans med andra ska skapa en trovärdig tröskeleffekt. Den nya 

policyn kan i den svenska försvarspolitiska diskursen således tolkas som att handla om att 

hantera den uppkomna säkerhetspolitiska situationen på ett så säkert och trovärdigt sätt som 

möjligt enligt den svenska identiteten. Detta kan tolkas som en del av Sveriges strävan efter att 

upprätthålla sin ontologiska säkerhet, utöver en rädsla för reell fysisk skada eller invasion.  

 

Steele (2008) menar att beslut och inriktningar som är förankrade med aktörens identitet 

bibehåller eller skapar ontologisk säkerhet, medan aktörer som fattar beslut utan 

identitetsförankring eller där hot mot identiteten ej hanteras riskerar ontologisk osäkerhet. 

Utifrån detta kan utläsas att Sveriges senaste försvarsinriktning syftar till att bibehålla den 

svenska identiteten som suverän demokratisk och rättssäker stat med förmågan att hävda sin 

territoriella integritet såväl självständigt med ett totalförsvar som solidariskt med andra. Ångest 

och skam kan delvis utläsas gällande hur den nationella försvarsförmågan ska uppfyllas sett till 

diskrepansen mellan det biografiska narrativet och brister i den långsiktiga 

materialförsörjningen, försvarsekonomin samt personalförsörjningen gällande totalförsvaret. 

Detta kan tolkas som potentiella hot mot den ontologiska säkerheten. En viss diskrepans 

föreligger även i relationen till Nato, och delvis EU, där nuvarande regering är emot ett 

medlemskap i Nato men förespråkar nära samarbete. Samtidigt som större delen av 

oppositionen menar att ett medlemskap bör utredas. 

5. Sammanfattning av undersökningen 

5.1 Resultat 

Undersökningen har syftat till att öka förståelsen för Sveriges försvarsinriktning, mer specifikt 

införandet av det nya totalförsvaret, och på så sätt bidra till forskning gällande försvarspolitik 

och totalförsvarsstudier. Följande forskningsfråga; Hur kan motiven och drivkrafterna bakom 
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beslutet om det nya svenska totalförsvaret förstås enligt Brent J. Steeles perspektiv på 

ontologisk säkerhet? kan därmed besvaras som att motiven och drivkrafterna bakom det nya 

svenska totalförsvaret kan enligt Brent J. Steeles perspektiv på ontologisk säkerhet förstås som 

en strävan att upprätthålla Sveriges ontologiska säkerhet.  

 

Drivkrafterna till Sveriges agerande kan beskrivas som en vilja att behålla kontinuiteten i det 

biografiska narrativet som en suverän, demokratisk och solidarisk aktör sett såväl internt som 

externt. Motiven bakom de beslutsfattande processerna formas av Sveriges identitet som stark 

förespråkare för mänskliga fri- och rättigheter samt förebyggande av konflikter och krig.31 En 

försvarsinriktning med bibehållet insatsförsvar utan ett reellt fokus på närområdet är således 

inte längre förenligt med den svenska identiteten och hade hotat Sveriges ontologiska säkerhet. 

Totalförsvaret kan ses som en reaktion för att undvika skam och ångest utifrån den gällande 

svenska identiteten sett utifrån det svenska säkerhets- och försvarspolitiska narrativet såväl 

internt som externt. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Sveriges biografiska narrativ legitimeras genom planeringen av det nya totalförsvaret som 

skapar förutsättningar för att bibehålla och även stärka den ontologiska säkerheten. 

Upprättandet av ett nytt totalförsvar innebär nya rutiner och ett nytt agerande inom svensk 

försvarspolitik. Dessa rutiner utgör det nya rutinartade beteende som Steele (2008) menar utgör 

en del av en aktörs, såsom Sveriges, identitet. Steele menar att om det skyddsvärda misstolkas, 

under- eller överdrivs så kan detta leda till felaktiga och inkonsekventa inriktningar och 

handlingar, dvs. såväl en skev identitet som en felaktig försvarsinriktning. Det är således de 

interna påverkansfaktorerna gällande ett lands säkerhetsstrategi, som enligt Westberg (2015) 

kan utgöras av landets politiska system och identitet, som analyseras i denna studie med fokus 

på det försvarspolitiska området. 

 

Likväl som Sveriges identitet har format det nya totalförsvaret kan den svenska identiteten även 

beskrivas formas efter ett nytt totalförsvar. Att en uppkommen kris för Sverige innebar 

upprättandet av ett nytt totalförsvar innebär enligt Steele (2008) att denna typ av policy är 

förenligt med det nationella ”jaget”. Detta kan tolkas som att det nya totalförsvaret är en del av 

                                                 
31 Detta kan inbegripas i det som Steele beskriver som bakomliggande motiv för aktörers beteende kopplat till 

främst moral och humanitet. Det tredje motivet ära inte har framkommit lika starkt i denna undersökning.  
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Sveriges identitet och således initialt förankrat i det svenska samhället. Att bibehålla ett 

insatsförsvar utan reellt fokus på territoriell integritet och anpassning till situationen i 

närområdet hade enligt Steele (2008) inneburit ett icke kompatibelt biografiskt narrativ för 

Sverige. Ett insatsförsvar kan således tolkas som att inte längre vara en del av den svenska 

identiteten i en försvarspolitisk kontext.  

 

Denna studie har undersökt hur den svenska identiteten kan föranleda till handlingsmöjligheter 

för Sveriges agerande, såväl som möjliggörande som begränsande faktor. Likt Kungliga 

Krigsvetenskapsakademiens vitbok påvisar denna undersökning svårigheterna för Sveriges 

relation med Ryssland (Rosenius et al. 2017, 6). Relationer och samarbeten med Ryssland kan 

i denna undersökning tolkas som att de begränsas med hänsyn till det uppfattade ryska 

narrativet (ekvivalenskedjan) som går rakt emot det svenska. Även om tolkningsutrymme 

föreligger för vad demokrati innebär kan ekvivalenskedjan kopplat till Ryssland i dagsläget 

sägas vara oförenlig med den svenska identiteten. Möjligheterna föreligger i andra mer legitima 

och förankrade relationer sett till den svenska identiteten och det biografiska narrativet såsom 

med FN, OSSE och det nordiska försvarssamarbetet. Möjligheterna för svenskt agerande ligger 

således främst i inriktningar och samarbeten som främjar upprätthållandet av de nationella 

intressen som bl.a. uttrycks i den nya nationella säkerhetsstrategin (upprätthålla grundläggande 

värden: demokrati, rättsstat, mänskliga fri- och rättigheter, främja regelbaserad multilateral 

världsordning m.m.).  

 

Ångströms (2010) beskrivning av de svenska beslutsfattarnas bild av sig som ”do-gooders”, 

eller som en distansering från ”wrongdoers” (Steele 2008, 54) stärks således av denna 

undersökning. Genom ett narrativ som ”do-gooders” möjliggörs upprätthållandet av den 

svenska ontologiska säkerheten eftersom skam undviks. Sveriges försvarsinriktning 2016–2020 

kan på så sätt kan beskrivas som en vilja att bekräfta en redan existerande självbild som en 

trovärdig och legitim säkerhetspolitisk aktör för omvärlden.  

 

Ångest och skam kan delvis utläsas i undersökningens analys gällande hur den nationella 

försvarsförmågan ska uppfyllas sett till diskrepansen mellan det biografiska narrativet och 

brister i den långsiktiga materialförsörjningen, försvarsekonomin samt personalförsörjningen 

gällande totalförsvaret. Detta kan tolkas som potentiella hot mot den ontologiska säkerheten. 

Kungliga krigsvetenskapsakademiens studie drar den säkerhetspolitiska slutsatsen att Sverige 

inte har den kapacitet som regeringen framställer i det senaste försvarsbeslut (Rosenius et al. 
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2017, 4, 9). Denna studie kompletterar och förstärker Kungliga Krigsvetenskapsakademiens 

slutsatser gällande problematiken kring upprättandet av ett nytt totalförsvar och de nuvarande 

begräsningarna. 

 

Delar av oppositionen förespråkar en förstärkning av stridskrafternas anfallsförmåga. 

Regeringen menar att Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin inbegriper en strävan efter 

balans mellan offensivt och defensivt agerande för att säkerställa tillräcklig uthållighet (Prop. 

2014/15:19, 15).  I samma dokument (proposition 2015) påtalar regeringen att det föreligger 

brister gällande Försvarsmaktens uthållighet kopplat till försvarslogistiken. Likt doktriner kan 

aktörers försvarsinriktningar och strategiska dokument vara av såväl inriktande som av 

avskräckande karaktär (Skaring 2013, 112). Likväl som en doktrin kan analyseras för att förstå 

ett lands militära intention, såväl av inriktande som av avskräckande karaktär, kan analys av 

aktörers ontologiska säkerhet genomföras. En medvetenhet om ontologisk säkerhet kan ge ännu 

ett politiskt analysverktyg inom studiet av internationella relationer. En sådan analys kan 

innebära en utökad förståelse för vad som kan hota en aktör, dvs. utöver fysiska hot kan även 

möjliga hot mot aktörens ontologiska säkerhet identifieras.  

 

Syftet med studien har inte varit att beskriva om det nya totalförsvaret fungerar eller hur de 

ingående försvarsförmågorna kommer att agera vid kris eller krig. Syftet har heller inte varit att 

försöka förutspå Sveriges framtida försvarsinriktningar, utan att beskriva hur Sverige 

framställer sina beslut utifrån perspektivet ontologisk säkerhet. Denna studie påvisar hur en 

bred förankring föreligger för det nationella försvaret med ett totalförsvar, samt ett nordiskt 

försvarssamarbete. Samtliga riksdagspartier ställer sig enat bakom ett nytt totalförsvar där en 

nationell säkerhetsstrategi formats för första gången. Försvarsberedningens senaste delrapport 

påtalar vikten av ”motståndskraft” med utveckling av ett robust totalförsvar och utformning av 

det civila försvaret. Detta följer att medier rapporterar att befolkningen bör förbereda sig för 

kris och krig med självständig försörjning utan stöd från samhället i minst en vecka. Vilka 

rutinartade beteenden och vidare handlingar detta innebär för Sveriges styrande organ och 

befolkning återstår att se.  

 

5.3 Sammanfattande diskussion kring undersökningens genomförande 

För att förstå det undersökta fenomenet, upprättandet av ett nytt totalförsvar, har strävan varit 

att såväl beskriva hur och förklara varför fenomenet uppstått. Detta har gjorts genom diskussion 

med tidigare forskning och teoribildning där vissa frågor, i form av operationaliseringsfrågor, 
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har ställts till empirin. På detta sätt har såväl det övergripande som det specifika fenomenets 

diskurs framträtt (biografiskt narrativ) och en bättre förståelse har skapats för fenomenet, 

eftersom det synats i ljuset av det generella (försvarspolitik och säkerhetsstrategi).  

 

Försvarsinriktningen 2016–2020 beskriver hur den ontologiska säkerheten ska upprätthållas 

inom kontexten försvarspolitik. Utifrån det biografiska narrativ som kan utläsas ur empirin 

bibehålls denna säkerhet delvis med upprättandet av ett nytt totalförsvar. En tredje 

operationaliseringsfråga hade enligt Steele kunnat vara; när ett identitetsövervägande ledde till 

en ny försvarspolicy, vilket hade syftat till att undersöka om det finns en brytpunkt till när ett 

eventuellt identitetsöverväganden ledde till att en ny policy skapades. Denna typ av 

undersökning hade inneburit att ett visst kausalt samband eftersöks, vilket inte har varit syftet 

med denna studie. 

 

Teorin ontologisk säkerhet har valts för att kunna undersöka de underliggande motiven och 

drivkrafterna bakom Sveriges nya försvarsinriktning. De traditionella perspektiven som utgår 

från att en aktör strävar efter fysisk säkerhet anses inte kunna ge detta vidgade perspektiv och 

vidare förståelse för aktörers agerande, inte heller helt kunna förklara aktörers försvars- och 

säkerhetspolitiska inriktningar. Förenklade förklaringar för aktörers agerande riskerar annars 

att vara logiskt inkonsekventa eller gravt felaktiga (Steele 2008, 8). Fruktbarheten för denna 

undersökning ligger i att ge ny kunskap och förståelse för aktörers försvarspolitik och agerande, 

inte enbart specifikt Sverige utan sett generellt. Att Sverige drivs och motiveras av att stärka 

den ontologiska säkerheten är inte den enda tänkbara förklaringen till upprättandet av ett nytt 

totalförsvar och en ny försvarsinriktning.  

 

Denna studie kompletterar tidigare forskning kring svensk försvarspolitik och 

totalförsvarstudier. Studien motsätter eller ifrågasätter inte tidigare forskning inom dessa 

områden utan syftar som Steele (2008) påtalar till att ge ytterligare analysverktyg till förståelsen 

för varför och hur aktörer agerar inom nationell- och internationell politik. Perspektivet 

ontologisk säkerhet således vidgar förståelsen för som kompletterar tidigare kunskap inom 

området. Steeles perspektiv på ontologisk säkerhet möjliggör en fördjupad analys av aktörers 

artikulationer som grundas på och formas av den nationella identiteten. Den nationella 

identiteten kan utläsas av dessa artikulationer som tydliggörs av diskursanalys. Diskursanalysen 

klargör på så sätt vilka termer och tecken som aktören väljer att uttrycka och kan således tolkas 

som vitalt för aktörens varande. Denna studie kan likt Hagström och Hanssen (2016) kan 
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således beskrivas, att med framgång, ha undersökt en nationell identitet genom artikulationer i 

en nations strategiska dokument. 

 

Proposition inför försvarsbeslut 2015 redovisar hur försvarspolitiken bör utvecklas för att bidra 

till syftet med den svenska säkerhetspolitiken 2016–2020 där grundsyn 2016 samt 

försvarsutskottet 2016 är reaktioner och agerande efter denna inriktning. Steele (2008) menar 

att studier som utgörs av en aktörs fastställda och välordnade uttalanden, och inte olika 

beslutsfattares ordgrodor, med fördel användas för undersökningar med perspektivet ontologisk 

säkerhet (Steele 2008, 11). Valet av tre olika typer av empiridelar gav undersökning ett bredare 

perspektiv än vad enbart av vad den nuvarande regeringens fastställda inriktningar hade gjort. 

Försvarsmaktens och MSB:s grundsyn var ett relativt tunt dokument och innebar således en 

liten del av diskursanalysen. Dokumentet hade kunnat uteslutas, men gav samtidigt en 

spetsigare förklaring till hur upprättandet av det nya totalförsvaret planeras av de två mest 

berörda myndigheterna.  

 

Steele (2008) påtalar att diskurs är en icke komplett metod för att mäta ontologisk säkerhet. Det 

föreligger således risk för systematiska mätfel i de genomförda analyserna med hänsyn till 

denna valda metod. Steele (2008) menar samtidigt att analyser av den diskursiva medvetenheten 

är den bästa metoden i dagsläget för att studera aktörers motiv och drivkrafter eftersom att man 

inte kan läsa beslutsfattares tankar. Undersökningen har således inneburit tolkningar i olika 

kontexter, där citat, tabeller, förklarande bilder samt sammanfattningar har använts för att 

tydliggöra hur dessa tolkningar har genomförts. 

 

5.4 Vidare forskning 

Sett ur perspektivet ontologisk säkerhet påvisar denna studie att den svenska identiteten 

förespråkar relationer med likasinnade (fred, mänskliga- fri och rättigheter, rättsstat) i syfte att 

upprätthålla det biografiska narrativet. Samarbete med aktörer som saknar eller har brister i 

detta kan således innebära en rubbad identitet för Sverige, dvs. skam. Vilket innebär att Sverige 

i sådant fall kan tvingas offra fysiska säkerhetsintressen för att stärka den ontologiska 

säkerheten. Olika aktörers försvarsbeslut och offentliga uttalanden ses i såväl sitt politiska som 

kulturella sammanhang. En undersökning av exempelvis Rysslands biografiska narrativ och 

identitet hade för bästa utfall av analysen krävt empiri på ryska med förståelse för vad 

demokrati, försvar och nationell historia innebär för Ryssland ur ett ryskt perspektiv.  
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De säkerhetshot som beskrivs i Sveriges nationella säkerhetsstrategi benämns som nya och 

beskrivs ibland som ”hybrida” (Militärstrategisk doktrin 2016; Rosenius et al. 2017). Hybrida 

hot kan beskrivas som en blandning av linjär och icke-linjärkrigföring.32 Hybrid krigföring är 

ett västerländskt begrepp och beskrivs inte på samma sätt i Ryssland. Ryssland använder i regel 

begreppen linjärt- och icke-linjär krigföring, där bl.a.  medel för underrättelse-  cyber-  

propaganda- och psykologisk krigföringsförmåga istället inbegrips som ”bezkontaknaja vojna” 

motsvarande ”strid utan kontakt” (politirussia 2014). En undersökning av Rysslands 

ontologiska säkerhet hade varit intressant utifrån aspekterna vad som anses hota den 

ontologiska säkerheten, sett ur perspektivet som vilka möjligheter och begräsningar detta 

innebär för Ryssland. 

 

 

 

 

  

                                                 
32 Med linjär krigföring menas främst väpnad strid, dvs. kinetiska hot och förmågor. Ickelinjär krigföring beskrivs 

i regel som ett samlat begrepp för politiska, diplomatiska, ekonomiska, informations-, militära- och 

underrättelserelaterade medel där bl.a. kriminalitet, terrorism, sexuellt våld och cyberkrigföring ingår 

(Militärstrategisk doktrin 2016). 
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