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1. Inledning  
Den som inte känner historien är dömd att upprepa den. Dessa bevingade ord må vara något 

av en klyscha, men de är utan tvekan användbara. När regeringen i mars år 2017 valde att 

återinföra värnplikten (Svenska Dagbladet, 2017) var det antagligen en och annan historiker 

som tänkte på den massiva nedrustningen i och med 1925 års försvarsbeslut och den smått 

panikartade upprustningen som följde när andra världskriget stod inför dörren. Likaså var 

det säkerligen en och annan historiker som tänkte på samma försvarsbeslut när Sveriges 

försvar nedrustades och förändrades i och med ett antal försvarsbeslut efter kalla krigets 

slut, inte minst 2000 års försvarsbeslut. Parallellerna mellan 1925 års försvarsbeslut och 

försvarsbesluten efter kalla kriget är tydliga, om än något förenklade versioner av 

verkligheten. I båda fallen skedde en omfattande nedrustning av det svenska försvaret i och 

med en omvälvande, positiv förändring av omvärldsläget, och i båda fallen förändrades detta 

omvärldsläge igen efter inte alltför lång tid, vilket gjorde ett nationellt försvar nödvändigt 

igen (Aftonbladet, 2004).  

Är historien cyklisk? Varför upprepar beslutsfattare misstag som deras föregångare har 

begått? Dessa är bara några av de frågor som väcks när man läser om svensk modern 

försvarspolitik. Sådana frågor är något retoriska och svåra, om inte nästintill omöjliga, att 

tydligt besvara i sin helhet. För att kunna besvara sådana frågor måste man, som en del i 

ledet, undersöka beslutsfattares relationer till historien. Hur använder sig beslutsfattare av 

historia i sina yrken? Hur tolkar beslutsfattare historia? Hur påverkar beslutsfattares 

historiesyn och historiebruk de beslut som de fattar? Studien av ”historical analogies” 

(hädanefter benämnda ”historiska analogier”) inom Forreign Policy Analysis (en 

underkategori till studien av internationella relationer) undersöker de historiska referenser 

som beslutsfattare använder sig av för att exempelvis förstå situationen de befinner sig i och 

för att motivera politiska beslut.  

Denna studie kommer att undersöka de historiska analogier som används i Regeringens 

Proposition 1999/2000:30, som ligger till grund för 2000 års försvarsbeslut. Att just denna 

proposition väljs har att göra med att det är först i denna proposition som invasionshotet 

helt avskrivs som den huvudsakliga anledningen till utformningen av försvaret (Prop. 

1999/2000:30, s. 12). Detta försvarsbeslut kan alltså betraktas som den definitiva 

vändpunkten i försvarsmaktens utformning och existensmotivering, vilket gör det intressant 

att studera.  
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2. Syfte och frågeställning  
Denna undersökning har som huvudsakliga syfte att bidra till litteraturen om nedrustningen 

och förändringen av det svenska försvaret efter kalla kriget, samt att utöka förståelsen för 

rollen som historia och historiska analogier spelade i politiskt beslutsfattande i detta fall. 

Undersökningen ämnar besvara följande forskningsfrågor:  

 Vad för, och vilka olika typer av, historiska analogier användes i propositionen?  

 Hur användes de historiska analogierna och hur påverkade de beslutsfattarna och 

beslutet?  
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3 Tidigare forskning  
Den specifika händelse som i denna uppsats undersöks kan sägas vara ”ett fall av” två olika 

saker. Det är dels ett fall av förändring i säkerhetspolitik och militär strategi, mer specifikt ett 

fall av nedrustning, och ett fall av användningen av historiska analogier inom politiskt 

beslutsfattande. Det senare, vilket utgör den teoretiska grund som denna undersökning vilar 

på, presenteras i den kommande teori-delen av uppsatsen. Denna del av uppsatsen 

fokuserar på tidigare forskning på specifikt svensk försvarspolitik och nedrustning efter kalla 

kriget, men även på generell förändring av försvarspolitik och militär strategi.  

3.1 Generell militär förändring 
Litteraturen som behandlar förändring av försvarspolitik och militär strategi är givetvis 

mycket bred, och går långt tillbaka i tiden, varför ett axplock av relevanta och åtminstone 

någorlunda moderna studier lyfts fram här för att måla en grundläggande bild av vilka 

faktorer som leder till, och påverkar, militär förändring.  

I boken A Transformation Gap? : American Innovations and European Military Change 

(Farrell et al, 2010) undersöks, som titeln avslöjar, innovation inom det amerikanska 

försvaret och I vilken utsträckning denna innovation har spridit sig till, och påverkat, 

europeiska länders försvarspolitik och militära strategier.  

Författarna använder sig av ett citat från den före detta amerikanska försvarsministern 

Donald Rumsfeld för att definiera ”military transformation”. Hans, något breda, definition 

lyder: ” A process that shapes the changing nature of military competition and cooperation 

through new combinations of concepts, capabilities, people and organizations that exploit 

our nation’s advantages and protect against our assymetric vulnerabilities to sustain our 

strategic position which helps underpin peace and stability in the world.” (Ibid, s. 3). Denna 

definition är som sagt relativt bred, och fångar inte potentiellt negativa förändringar av 

militär strategi, teknik och förmåga, men den belyser det faktum att militär förändring kan 

innebära i princip vad som helst, vilket är centralt för denna uppsats.  

I bokens första kapitel beskriver Farrell och Terriff tre huvudsakliga drag inom litteraturen 

om vad som skapar och påverkar militär förändring; militär innovation, normspridning och 

allianspolitik. (Ibids, s. 7) 

Militär innovation skapar militär förändring då det förändrar och förnyar militärens teknik, 

vapen, strategier och ibland även dess kultur. Innovation kan, exempelvis, tvingas fram av 

externa hot. En förändrad säkerhetspolitisk situation tvingar militären i ett givet land att 

förändras för att möta nya och annorlunda hot och risker. På ett teoretiskt plan är detta 

givet från den realistiska teoribildningen inom internationella relationer. En stat som, mer än 

något annat, påverkas av sin självbevarelsedrift kommer att tvingas agera innovativt om en 

motståndare tar fram ny vapenteknologi eller förändrar sin strategi. En militär förlust kan 

tvinga fram förändring och innovation inom militären för att undvika framtida nederlag, en 

pyrrhusseger likaså. Militär innovation kan också drivas på med hjälp av civil inblandning, 

vilket av vissa forskare anses vara helt nödvändigt då de uppfattar militären som en 

trögrörlig organisation som förändras mycket långsamt. Andra menar att civilt påtvingad 

innovation av militären är dömd att misslyckas, då civila aktörer saknar de nödvändiga 



4 
 

kunskaperna. Oavsett om innovationen blir framgångsrik eller inte så är det tydligt att civil 

inblandning i militära affärer kan tvinga fram förändring. Slutligen påverkas militär 

innovation även av militärens interna kultur, vilken kan sägas (ofta) agera som en broms och 

ett motstånd mot innovation. I och med att grundläggande förändring ofta involverar en 

förändring av militärens interna kultur så bromsas innovationen ofta in av kulturen, om den 

inte sammanfaller med exempelvis ett militärt nederlag. (Ibid, s. 7-9)  

Militär förändring kan också pådrivas och påverkas av så kallad normspridning, mer specifikt 

spridningen av idéer och värderingar. Här handlar det alltså om spridningen av framförallt 

militära idéer och strategier. Det allra vanligaste, och simplaste, exemplet på detta är att 

stater tenderar att ta efter andra stater. Stater som är framgångsrika i krig och konflikter 

kommer att ge upphov till imitatörer runtom i världen, när det gäller exempelvis teknologi, 

strategi och organisation. Utöver detta tenderar mindre utvecklade (eller mindre hotade) 

stater att härma stater med starkt försvar, i och med att styrka ger legitimitet, även om 

dessa stater saknar förutsättningarna (eller behovet) för att replikera de starkare staternas 

recept på militär styrka. Militära normer och idéer sprids också ofta genom internationellt 

samarbete. NATO har gett upphov till stor spridning av normer och idéer mellan 

medlemsländerna, och detsamma gäller bilaterala samarbeten, exempelvis som det mellan 

USA och Storbritannien eller Frankrike och Tyskland. För att spridningen av normer och idéer 

ska lyckas, och leda till militär förändring, är det mycket viktigt att de aktuella normerna inte 

skiljer sig alltför mycket från den etablerade inhemska militära kulturen. Militära normer kan 

dock anpassas för att passa in i den nationella kontexten, vilket inte är ovanligt om det finns 

åtminstone viss överensstämmelse mellan den aktuella normen och den inhemska kulturen. 

(Ibid, s. 9-11)  

Som tidigare nämnt kan internationellt samarbete skapa och påverka militär förändring. Den 

delen av litteraturen som berör sambandet mellan militär förändring och allianspolitik 

handlar dels om hur militär förändring påverkar allianser, och om hur allianser påverkar 

militär förändring. Kortfattat kan det sägas att militär förändring, och de skillnader som 

genom militär förändring uppstår mellan (framförallt) större och mindre stater, riskerar att 

försvåra multilateralt samarbete och militära operationer som involverar flera länder. Å 

andra sidan kan medlemskapet i en allians driva fram militär förändring i de enskilda 

länderna, då dessa försöker leva upp till målen som allianser sätter och då de inte vill vara en 

börda för de andra alliansmedlemmarna. Det senare är inte alltid sant, då det finns exempel 

på länder inom militära allianser som ”åker snålskjuts” på de övriga medlemmarna. Ett 

sådant agerande är dock något av en balansgång, då dessa länder ofta ändå tvingas till viss 

militär förändring och ett marginellt ökat bidrag till alliansen för att inte riskera att åka ur 

den. (Ibid, s. 11-12)  

Dessa breda drag inom litteraturen om militär förändring ger inga särskilt detaljerade 

beskrivningar av specifika fall (sådant kommer senare i boken) men de bidrar med teoretiska 

ramar för studien av militär förändring, med hjälp av vilka mer detaljerade studier kan läsas 

och förstås.  

Ett bra exempel på en mer djupgående analys av specifik militär förändring går att finna i 

Fravels Shifts in Warfare and Party Unity: Explaining China’s Changes in Military Strategy 
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(2018). Författaren undersöker förändringarna i kinesisk säkerhetspolitik och militärstrategi 

under andra halvan av 1900-talet, och inleder med att, i breda drag, diskutera militär 

förändring generellt. Fravel menar att det först och främst är externa faktorer som får 

nationer att förändra sitt militära tänkande och utförande, och går sedan vidare med att 

identifiera de, enligt Fravel, fyra huvudsakliga externa faktorerna som det rör sig om. (Ibid, s. 

42)  

1) En stat som möter ett akut och omedelbart hot kan tvingas till militär förändring. Detta 

kan exempelvis ske då en ny fiende uppstår, en gammal fiende växer i styrka, eller då en 

stats militära förmåga och strategi visas vara bristfällig genom ett militärt nederlag. (Ibid, s. 

42)  

2) Förändringen i en fientlig stats militära strategi och planering kan leda till att en stat 

ändrar sina egna strategier och planer som svar på detta. En militär förändring av detta slag 

är tätt besläktad med den första, och denna externa faktor har egentligen endast en 

påverkan på stater som redan är rivaler och känner sig hotade av varandra. (Ibid, s. 42)  

3) En utveckling eller förändring av en stats genomgripande politiska mål och strategier kan 

medföra nya uppdrag för statens militär, vilket i sin tur kan skapa ett behov av militär 

förändring för att kunna hantera de nya uppdragen. Det kan exempelvis röra sig om nya 

intressen i utlandet som ska försvaras eller att en allierad stat möter en förändrad hotbild. 

Särskilt vanligt är detta bland stater på uppgång, som skaffar sig nya intressen att försvara 

allteftersom deras förmågor och intressesfär växer. (Ibid, s. 42)  

4) Ny teknologi medför långgående konsekvenser för krigsföring. Teknologisk innovation kan 

leda till att stater måste ompröva sina militära strategier och planer, och ofta måste dessa 

förändras för att möta nya hot på grund av teknologin och för att kunna inkorporera den nya 

teknologin i den egna militären på ett effektivt sätt. Denna faktor är allra mest påtaglig bland 

rikare och större stater som har förmågan och resurserna att utveckla och implementera ny 

teknologi. (Ibid, s. 42)  

Fravel medger att, även om dessa fyra faktorer täcker in en inte oansenlig del av de tänkbara 

motiven till militär förändring, så är det inte en perfekt kartläggning av motiven bakom all 

militär förändring. Exempelvis går det inte i dessa fyra faktorer att finna någon förklaring till 

varför militär förändring uppstår när de är frånvarande. Att krigsföringssättet i det 

internationella systemet förändras på ett mer generellt plan kan också vara en extern faktor 

som leder till militär förändring, menar Fravel. (Ibid, s. 42)  

Sammantaget kan fastslås att motiven och förklaringarna bakom militära förändringar är 

något spretiga, och i teorin i princip oändliga. De huvudsakliga ”kategorierna” för olika 

förklaringsfaktorer går dock igen i många studier. Både Fravel och Farrell et al hänvisar i 

mångt och mycket till samma källor i sina kategoriseringar av olika förklaringar till militär 

förändring, inte minst Barry Posens standardverk The Sources of Military Doctrine: France, 

Britain and Germany Between the World Wars (1984).  
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3.2 Svensk militär förändring  
Forskningen om svensk ned- och upprustning sedan kalla krigets slut är även den bred och 

har många olika infallsvinklar. I studien Defense Transformation and Legitimacy in 

Scandinavia after the Cold War: Theoretical and Practical Implications (Petersson, 2011) 

undersöker Magnus Petersson motiveringarna till förändringen (nedrustningen, i princip) av 

de skandinaviska ländernas militärer och vilken grad av legitimitet som dessa förändringar 

åtnjuter i de respektive länderna. Han menar att det inte är ologiskt att NATO-medlemmarna 

Danmark och Norge har gått från ett nationellt totalförsvar till mer av ett 

expeditionskårsförsvar, i och med att deras säkerhet garanteras av NATO, men att det är 

ologiskt att Sverige, som inte är medlem i NATO och därmed måste klara sig självt, 

åtminstone i teorin, har gjort samma sak (Ibid, s. 703). Förespråkarna av militär förändring i 

Sverige ser den strategiska situationen i Sveriges närhet som mindre hotfull efter kalla kriget 

och Sovjetunionens kollaps, vilket rättfärdigar skiftet från ett territoriellt försvars till ett mer 

inriktat mot internationella insatser (Ibid, s. 709). I och med att Sverige, åtminstone i teorin, 

är neutrala, så kommer användningen av svensk trupp i internationella sammanhang och i 

samarbete med vänligt inställda länder att leda till en ökad solidaritet från exempelvis andra 

nordiska länder och andra EU-länder, varför en militär förändring är nödvändig för 

säkerheten, enligt förespråkarna av densamma (Ibid). Ekonomiska och teknologiska faktorer 

utgör en annan del av motivationen bakom en förändring av det svenska försvaret (Ibid). Det 

minskade hotet och försvarets nya uppgifter motiverar en nedskärning i kostnaderna för 

försvaret, och att man ersätter gamla strukturer med nya teknologiska innovationer som är 

bättre lämpade för det moderna försvaret (Ibid). Motiven bakom den militära förändringen i 

Sverige, menar Petersson, är alltså dels strategiska (förändrad hotbild), dels ideologiska 

(internationell solidaritet) och dels materiella (ekonomi och teknologi) (Ibid, s. 710).  

Wilhelm Agrell identifierar, i sin bok Fredens Illusioner (2010) ett antal faktorer som ligger 

bakom den stora förändringen av det svenska försvaret sedan kalla krigets slut. Boken är en 

djupgående analys av försvarspolitiken, dess motiveringar och dess utfall under åren 1988 

till 2009. Även om det mesta av boken som berör händelserna fram till 2000 års 

försvarsbeslut är relevanta, så kommer det i denna undersökning främst fokuseras på det 

som ledde fram till tidigare nämnda beslut. Kortfattat kan sägas att de huvudsakliga motiven 

bakom nedrustningen och övergången till ett insatsförsvar under 90-talet, från ett 

invasionsförsvar, som identifieras av Agrell, mer eller mindre överensstämmer med de som 

Petersson lyfter fram. Det handlar även här alltså om strategiska, ideologiska och materiella 

faktorer som driver utvecklingen. Försvarsbeslutet från år 2000 kan, i korta termer, sägas 

vara den logiska ändpunkten för utvecklingen och förändringen av försvaret under 1990-

talet. En nedläggning och avveckling av regementen, utbildningsförband och anläggningar 

som var mer omfattande än 1925 års (ö)kända ”regementsdöd” var nu ett faktum (Ibid, s. 

140). Den enskilt viktigaste förändringen i beslutet från år 2000 var alltså den definitiva 

omvandlingen av försvarsmakten, från ett invasionsförsvars till ett insatsförsvar. ”Medan de 

internationella insatserna fram till 1999 varit en sekundäruppgift i förhållande till försvaret 

av riket mot närtida eller framtida hot var nu ordningen den omvända och de internationella 

insatserna kom främst…”, skriver Agrell (Ibid, s. 141). Utvecklingen kan inte enbart förklaras 

utifrån försvarsbeslutet i fråga, men det är i och med detta beslut som förändringen av 
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försvaret kan sägas vara fullbordad, åtminstone på papper. De huvudsakliga motiven som låg 

bakom den definitiva förändringen av försvaret i och med försvarsbeslutet, menar Agrell, är i 

princip desamma som påverkat utvecklingen under hela 1990-talet. Det handlar om 

strategiska förändringar, ideologiska faktorer, internationellt åtagande och solidaritet och 

förändringsvänliga aktörer i både det militära och politiska toppskiktet (Ibid, s. 139-149). Av 

störst intresse för denna undersökning är dock de svenska aktörernas förståelse av ett antal 

säkerhetspolitiska skeenden under 1990-talet. Agrell berör kortfattat olika 

försvarsberedningars rapporter om kriget på Balkan under 1990-talet, och de ständigt 

föränderliga relationerna mellan NATO och Ryssland. Sammanfattningsvis menar Agrell att 

dessa säkerhetspolitiska skeendena har misstolkats av de relevanta aktörerna, vilket i sin tur 

påverkar det beslut (2000 års försvarsbeslut) som de ligger till grund för (Ibid, s. 155-157). 

Citaten ”Kosovo-krisens explosiva innebörd misstolkades dock i rapporten, liksom den 

förestående försämringen i relationerna mellan NATO och Ryssland.” (Ibid, s. 157) och ”Det 

handlade inte bara om hur man med ett tillbakablickande och jämförande perspektiv trodde 

att utvecklingen skulle bli utan hur man önskade att denna skulle gestalta sig.” (Ibid, s.155) 

beskriver detta på ett tydligt sätt. Agrell uttrycker här tydligt att förståelsen av samtiden och 

(den moderna, i detta fall) historien kan påverka beslutsfattande, men mer ingående än så är 

inte Agrells analys av hur detta påverkar det slutliga utfallet.  

Det är i denna något bristande analys som vi finner den huvudsakliga motiveringen till denna 

undersökning av användandet av historiska analogier i 2000 års försvarsbeslut. Agrells 

undersökning, och de flesta andra med den, listar en lång rad orsaker till förändringen och 

nedrustningen av det svenska försvaret, men inga av dem gör en omfattande djupdykning i 

de relevanta aktörernas verkliga förståelse av historiska och samtida säkerhetspolitiska 

skeenden, och hur denna förståelse påverkar beslutsfattandet. Tidigare forskning har lagt en 

stor del av pusslet som krävs för att fullt ut kunna förklara vad som hände, hur det hände 

och varför det hände när det svenska försvaret nedrustades och förändrades, och denna 

undersökning har som ambition att kunna lägga till ännu en pusselbit, hur försvinnande liten 

den än må vara.  
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4. Teori  
Litteraturen om historiska analogier är bred och går ett bra tag tillbaka i tiden. Många har 

skrivit om historiska analogier, vad de innebär, vad de kan ha för påverkan på beslutsfattare 

och hur de används, och många har även undersökt specifika fall inom politik för att på 

djupet undersöka hur historiska analogier (och vilka) använts i det valda fallet. I denna del av 

uppsatsen, med vilken den teoretiska grunden för undersökningen läggs, redogörs för 

tidigare forskning på området, vilket alltså innefattar både undersökningar som handlar om 

historiska analogier i bred mening och undersökningar av specifika fall inom politiken där 

historiska analogier har använts för att exempelvis motivera vissa beslut.  

4.1 Historiska analogier generellt 
En grundlig teoretisk förståelse för begreppet historiska analogier, hur dessa används och 

vad de kan ha för påverkan på beslutsfattare och politiken kan fås av Brändström et al. 

(2004) i Governing by Looking Back: Historical Analogies and Crisis Management. Det är på 

denna teoretiska grund som denna undersökning huvudsakligen kommer att vila. Författarna 

ger en ingående beskrivning av tidigare forskning på området, och går sedan vidare med att 

belysa tre huvudsakliga sätt på vilka det förflutna kan användas, både medvetet och 

omedvetet, för att påverka politiken och politiskt beslutsfattande. Slutligen applicerar 

författarna sina teoretiska resonemang på två specifika historiska fall och undersöker hur 

historiska analogier använts där. (Brändström et al., 2004)  

Författarna beskriver två huvudsakliga sätt på vilka, i bred mening, minnen, det förflutna och 

historia används inom politiken. Dessa två kallar författarna ”learning in crisis” och ”learning 

from crises”. ”Learning in crises” innebär att beslutsfattare använder sig av historiska 

analogier för att förstå situationerna de befinner sig i, och vilka handlingsalternativ som är 

tillgängliga. Dessutom kan de använda sig av historien för att få stöd för, och sälja in, de 

handlingsalternativ som de på förhand har valt. ”Learning from crises” innebär kortfattat att 

beslutsfattare lär sig av kriserna de går igenom. I idealfallet så påverkas beslutsfattare djupt 

av kriser de drabbas av, och vill se till att kriserna inte upprepas. Detta är dock, som sagt, 

endast i idealfallet, och många forskare har påpekat att beslutsfattare tenderar att 

övervärdera sina framgångar, och undervärdera sina misslyckanden, varför de möjligtvis inte 

lär sig lika mycket av kriser som i idealfallet. (Ibid)  

I artikeln definieras historiska analogier på följande sätt: ”en person eller grupp drar 

paralleller, och gör referenser, till personliga eller kollektiva minnen, och/eller delar av 

historien, för att förstå och handskas med situationen som denne/dessa nu befinner sig i” 

(egen översättning). En relevant implikation av detta är alltså att en historisk analogi inte 

alltid är en referens till en specifik historisk händelse. Det kan ibland handla om bredare drag 

i historien/förflutenheten (det vill säga allt som föregår nutiden) och lösa minnen och 

personliga intryck från densamma, i och med att olika personer har olika tolkningar av 

historien. (Ibid)  

Författarna menar att det råder visst missförstånd när det gäller användningen av historiska 

analogier. De beskriver att vissa är av uppfattningen att beslutsfattare alltid använder 

historiska analogier med flit, dvs att det är ett medvetet val. Även om detta ibland stämmer, 
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så kan det även förhålla sig på andra sätt. Författarna lyfter tre viktiga frågor som måste 

besvaras för att kunna utröna hur en aktör har använt sig av det förflutna:  

1) Hur kommer beslutsfattare ihåg det förflutna? Den viktigaste skillnaden här är mellan 

”avsiktligt” och ”spontant”. I det avsiktliga fallet så letar beslutsfattare medvetet efter 

historiska paralleller, i det spontana fallet så dras beslutsfattaren till vissa historiska 

paralleller omedvetet, ofta baserat på personliga upplevelser (kan till exempel ha att göra 

med att man nyligen läst en specifik bok). (Ibid)  

2) Hur och varför använder sig beslutsfattare av minnen och historia under till exempel en 

kris? Här använder sig vissa av det förflutna för att förstå komplexiteten i den situationen de 

befinner sig i, och för att försöka lösa problem, medan andra använder sig av det förflutna på 

ett mer selektivt sätt för att förklara för andra ”vad det hela handlar om”, dvs för att 

övertyga andra om att de själva har rätt när det gäller val av policy osv. Distinktionen här 

kallar författarna ”kognitivt” och ”politiskt” användande av historien. (Ibid) 

3) Vad sker med krisen/situationen och beslutsfattarna när de använder sig av historien? 

Författarna menar här att historien kan ha ”vidgande” och ”begränsande” effekter i 

förhållande till definitionen av situationen, och de lösningar och handlingsalternativ som är 

tillgängliga. Användande av historien som medför ”vidgande” effekter leder alltså till en 

bredare förståelse av situationen och de handlingsalternativ som är tillgängliga, medan 

”begränsande” effekter innebär att förståelse för situationen avgränsas och smalnas av, och 

handlingsalternativen blir färre. Detta kan, även i efterhand, vara svårt att mäta. Ett centralt 

antagande som författarna gör här är alltså att om vi kan bevisa att beslutsfattare har använt 

sig av historiska analogier så är nettoeffekten av detta inte försumbart. (Ibid)  

Genom tillämpningen av detta teoretiska ramverk på de två specifika historiska fallen så 

kommer författarna bland annat fram till att beslutsfattare som använder sig av historiska 

analogier uppfattar situationen de befinner sig i som ”another case of”. Detta innebär alltså 

att de ser på sin nuvarande situation som något som redan har hänt, och de kan använda sig 

av liknande situationer från historien för att förstå den nuvarande. Dessutom är historiska 

analogier lärande, dvs de hjälper inte bara aktörerna att förstå den nuvarande situationen, 

utan de bidrar också med tydliga riktlinjer för hur en beslutsfattare bör, eller inte bör, agera i 

den nuvarande situationen. Dessa slutsatser är tydliga exempel på de ”vidgande” effekter 

som historiska analogier kan ha på en situation. När det gäller mer ”begränsande” effekter 

så beskriver författarna att historiska analogier kan bli ”fängelser”. En historisk analogi kan 

vara så kraftfull och framgångsrik att beslutsfattare helt utesluter andra historiska paralleller 

som kanske skulle kunna vara mer rimlig och fruktbar. Detta kan alltså leda till att 

beslutsfattare får en felaktig förståelse av situationen  och därmed väljer mindre bra 

handlingsalternativ. (Ibid)   
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4.2 Historiska analogier – tillämpad forskning 
Det finns ett flertal bra exempel på mer djupgående undersökningar av enskilda fall, och de 

historiska analogier som använts i dessa fall. Bland dessa sticker Mapping the Competing 

Historical Analogies of the War on Terrorism: The Bush Presidency av Jan Angstrom (2011) 

och Airpower and Quagmire: Historical Analogies and the Second Lebanon War av Collins 

och Siniver (2015) ut, då de båda delar liknande teoretisk grund (den, till viss del, lagda av 

Brändström et al) och utökar förståelsen för historiska analogier, vad användningen av dem 

säger om situationen och beslutsfattarna och hur de påverkar de beslut som fattas.  

Angstrom undersöker USA:s krig mot terrorn efter attackerna den 11e september 2001, och 

visar att det huvudsakligen är fyra olika historiska analogier som dominerar i diskussionen 

och debatten kring konflikten. Referenser görs till andra världskriget, korstågen, 

Vietnamkriget och kalla kriget. President Bush och regeringen misslyckades med att skapa 

ett specifikt narrativ som förespråkar implementeringen av specifika policies, och de spretiga 

historiska referenserna, menar Angstrom, är ett tecken på att man inte fullt ut förstod 

situationen man befann sig i, och därmed inte heller förstod vilka policies som var bäst 

lämpade för att handskas med situationen. (Angstrom, 2011)  

Liknande slutsatser dras av Collins och Siniver i deras granskning av de historiska analogier 

som användes av det israeliska ledarskapet under kriget i Libanon 2006. Här använde man 

sig inte huvudsakligen av så kallade ”big analogies” (mycket kända händelser i 

världshistorien, exempelvis den evigt populära München 1938-analogin), utan snarare 

referenser till mer samtida händelser. En av de två huvudsakliga historiska referenserna var 

till Israels tidigare (relativt misslyckade) krig i Libanon, trots att det kriget man nu befann sig i 

skiljde sig från det förra på ett antal väsentliga sätt. Collins och Siniver menar att de 

israeliska ledarnas oförmåga att förstå det unika i situationen de befann sig i ledde till 

felanvändning av historiska analogier, vilket i sin tur leder till ”dåliga” policies. I kombination 

med referensen till det tidigare kriget i Libanon så användes ”airpower”-analogin, som i 

princip innebar att kriget kunde vinnas uteslutande med luftstridsmedel, då man ansåg att 

detta var fallet i NATO:s inblandning i konflikten på Balkan (vilket är en felaktig uppfattning 

av den konflikten, enligt författarna). Tillsammans ledde dessa två analogier till specifika 

policies som senare visade sig vara misslyckade. Författarna menar att detta är ett tydligt fall 

av ledare som ignorerar bevis (som fanns tillgängligt i situationen) eftersom dessa inte 

passar in i deras konstruerade bild av verkligheten. (Collins & Siniver, 2015)  

4.3 Historiska analogier i denna undersökning 
Med den teoretiska grunden nu lagd kan det sammanfattningsvis konstateras att begreppet 

”historiska analogier” har en mycket bred definition, och att dessa kan användas på ett antal 

olika sätt och att användningen av dem kan påverka både beslutsfattare och beslutsfattande 

på många plan. En av de mer centrala aspekterna av begreppsdefinitionen, som i allra högsta 

grad har bäring på denna undersökning, är det faktum att historiska analogier inte 

uteslutande är referenser till specifika och välkända historiska händelser. I den proposition 

som utgör materialet för undersökningen återfinns såväl sådana analogier som analogier av 

en mer subtil art (som vid en första anblick inte alltid är uppenbara historiska analogier). 

Dessa mer subtila analogier kan vara svårare att fånga och analysera, men kan ha lika stor 
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(eller större) påverkan på de relevanta aktörernas förståelse för situationen, varför de är 

precis lika viktiga. Det kodschema med frågor att ställa till materialet, som formuleras senare 

i uppsatsen, bör fånga in de många olika aspekterna av vad en historisk analogi kan vara, hur 

den kan användas och vad den kan ha för påverkan på det slutgiltiga beslutet som fattats. 

Här utgör de tre frågorna från Governing by Looking Back: Historical Analogies and Crisis 

Management (Brändström et al, 2004) givetvis en viktig del, och resultaten från de två andra 

artiklarna likaså.   
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5. Material 
Materialet som ligger till grund för denna undersökning utgörs till stor del av Regeringens 

Proposition 1999/2000: 30 Det nya försvaret. Det är i denna proposition, som i och med dess 

antagande utgör 2000 års försvarsbeslut, som de huvudsakliga motiven till förändringen och 

nedrustningen av det svenska försvaret finns. Det som är av största vikt för denna 

undersökning är att identifiera och analysera de historiska analogier som kan tänkas ha 

påverkat det beslut som fattades. Med detta i åtanke går det naturligtvis att argumentera 

för att exempelvis debattinlägg (debattartiklar, politiska tal och liknande) också bör 

analyseras för att komma åt så många olika historiska analogier som möjligt. Det råder ingen 

tvekan om att undersökningen missar vissa historiska analogier som har dryftats i förspelet 

till beslutet, men för denna undersökning får vissa historiska analogier anses vara oviktiga. 

Det enskilt viktigaste dokumentet som finns att tillgå i undersökningen av detta specifika fall 

är propositionen i fråga. I en proposition som föreslår den största förändringen av försvaret 

på ungefär hundra år, och en mycket stor förändring i användandet av offentliga medel, bör 

de allra viktigaste motiven till denna förändring gå att hitta. Som framgår i den tidigare teori-

delen av uppsatsen, så kan vissa historiska analogier komma att dominera debatten och 

trycka undan andra tänkbart relevanta historiska analogier. Det är dessa dominerande 

historiska analogier som är av störst intresse för undersökningen, då de haft störst påverkan 

på beslutsfattarna och därmed även beslutet. Logiken säger alltså här att det viktigaste 

politiska dokumentet bör innehålla de viktigaste motiven till den föreslagna ändringen. 

Undersökningen är inte kvantitativ, varför det inte är intressant att fånga in alla historiska 

analogier som går att hitta, särskilt inte sådana som har haft en försumbar påverkan på 

beslutet. Det viktigaste för undersökningen är, som sagt, att hitta de viktigaste historiska 

analogierna och att analysera dessa för att försöka utröna hur, och i vilken mån, de har 

påverkat beslutsfattarna och beslutet.  

Det går möjligtvis också att argumentera för att valet av undersökningsmaterial bör breddas 

så att det inkluderar fler försvarsbeslut, exempelvis de från år 1996 och år 2004. Genom att 

ta med dessa i undersökningen hade det kunnat utrönas hur de politiska motiveringarna till 

förändringar av det svenska försvaret har förändrats, eller inte förändrats, under årens gång. 

Detta är dock en något annorlunda undersökning, och skulle begränsa möjligheterna till att 

göra en djupdykning i specifika historiska analogier, vilket är det huvudsakliga syftet med 

denna undersökning.   

Utöver propositionen så är det ett antal framstående verk på områdena militär förändring 

och historiska analogier som används för att lägga den teoretiska grunden för uppsatsen, 

vilka presenterades i tidigare delar.  
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6. Metod 
Undersökningen i denna uppsats är en kvalitativ textanalys. Det handlar alltså om en 

noggrann läsning av materialet för att lyfta fram vad som faktiskt menas med den 

kombination av ord som utgör texten i fråga (Esaiasson et al, 2017, s. 211) Det är inte en 

fråga om att kritiskt granska de idéer och teorier som finns i texten för att se om de är 

”riktiga” eller inte utan, som Esaiasson et al skriver: ”Istället undersöks idéer och mening 

som intressanta i sig, då utgångspunkten är att all mening har effekt.” (Ibid, s. 212). 

Utgångspunkten är med andra ord att den mening som går att utröna ur texten har haft en 

påverkan på utfallet. En kvalitativ textanalys är alltså den mest effektiva metoden för att 

analysera materialet på det sätt som uppsatsens syfte kräver.  

Det största problemet med kvalitativa textanalyser är att de bygger på subjektiv tolkning av 

ett textmaterial. Olika läsare kan göra olika tolkningar av den mening som de anser sig hitta i 

texterna, varför denna undersökning är behäftad med en viss grad av osystematiska mätfel. I 

teorin kan alltså läsaren uppfatta textens mening och innehåll på ett sätt som författaren 

inte ämnade att den skulle uppfattas, vilket ger upphov till fluktuerande mätningar av den 

egenskap som mäts (i den mån det går att påstå att något mäts i denna undersökning). 

(Teorell & Svensson, 2007, s. 55–59)  

De potentiella systematiska mätfelen som finns i denna undersökning har att göra med 

överensstämmelsen mellan begreppsdefinition och operationaliseringen av det begreppet 

(Ibid, s. 55-59). Det mest centrala begrepp som i denna uppsats behöver definieras är 

begreppet ”historiska analogier”. Detta gjordes i den tidigare teori-delen av uppsatsen, och 

presenteras igen här. Definitionen som används är myntad av Brändström et al i Governing 

by Looking Back: Historical Analogies and Crisis Management (2004):  ”en person eller grupp 

drar paralleller, och gör referenser, till personliga eller kollektiva minnen, och/eller delar av 

historien, för att förstå och handskas med situationen som denne/dessa nu befinner sig i” 

(egen översättning). Operationaliseringen av denna begreppsdefinition är i form av ett 

kodschema med ett antal frågor som ställs till textmaterialet. Dessa frågor är dock inte bara 

till för att fånga huruvida det faktiskt finns historiska analogier i textmaterialet eller inte, de 

ska också vara behjälpliga i tolkningen och analysen av de eventuella historiska analogierna. 

En god överensstämmelse mellan begreppsdefinitionen och operationaliseringen av 

begreppet bör alltså ge god validitet, det vill säga att undersökningen faktiskt ”mäter” det 

den påstår sig vilja mäta (Ibid, s. 55-59). Kodschemat med frågor som ska ställas till 

materialet följer nedan:  

1) Vad finns det för historiska analogier i propositionen? 

2) Är de historiska analogierna som finns i propositionen så kallade ”big analogies” (välkända 

och specifika historiska händelser) eller är de av en mer subtil art (otydligt definierad 

”historia” som ofta är mer ”modern”, kan exempelvis vara en omvärldsbeskrivning)? Är 

någon typ vanligare än den andra? 

3) Är användningen av historiska analogier kognitivt eller politiskt? Med andra ord, används 

de historiska analogierna för att försöka beskriva och förstå situationen eller för att motivera 

eller rättfärdiga en viss lösning eller policy?  
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4) Har användningen av historiska analogier i detta fall vidgande eller begränsande effekter i 

förhållande till möjliga förståelser av situationen och lösningsförslag? 
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7. Analys och resultat  
Analysen som följer kommer att vara uppdelad i flera delar, en för varje fråga i kodschemat. 

Efter att frågorna har besvarats i analysen följer en slutsats, och därefter en diskussion.  

7.1 Fråga 1 
 Vad finns det för historiska analogier i propositionen?  

Nedan följer ett antal citat från propositionen som anses vara olika former av historiska 

analogier. Vissa analogier används ett flertal gånger i propositionen, men de presenteras för 

enkelhetens skull bara en gång här. En kortare kommentar eller förklaring tillkommer varje 

citat.  

”Konflikten i Kosovo våren 1999, där Nato ingrep för att stoppa den jugoslaviska 

statsledningens allt svårare förföljelse av kosovoalbanerna, har visat på den typ av kriser 

och hantering av dem som kan aktualiseras i dagens Europa.” (Prop. 1999/2000:30, s.11)  

Här framgår att regeringen inte nödvändigtvis tror att framtiden är helt och hållet befriad 

från krig, utan att konflikter som liknar den på Balkan (specifikt Kosovo) kan komma att 

blossa upp i Europa även i framtiden. Det framgår även att regeringen är av uppfattningen 

att sådana konflikter kommer att lösas med internationellt samarbete, exempelvis genom 

Nato.  

” Stundtals har de senare årens säkerhetspolitiska framsteg i Europa upplevts som hotade, 

t.ex. vad gäller Rysslands relationer till Natoländerna. Vad som hänt har samtidigt 

illustrerat betydelsen av att det internationella samfundet förmått att agera och hålla 

ihop, något som även Ryssland till sist betydelsefullt bidragit till” (Ibid, s. 11)  

Regeringen menar här att utvecklingen under de senaste åren inte varit självklar i framtiden, 

men att internationellt samarbete, där slutligen även Ryssland bidragit, till sist har tryggat de 

säkerhetspolitiska framstegen.  

” Den inrikespolitiska osäkerheten drabbar i första hand Ryssland självt och dess 

befolkning men kan få konsekvenser också för grannländer och det internationella 

säkerhetssystemet.” (Ibid, s. 11)  

Den relativt osäkra och instabila utvecklingen i Ryssland efter kalla krigets slut innebär 

framförallt konsekvenser för Ryssland självt, men dessa bör inte underskattas då de kan 

komma att vålla problem för närområdet.  

” Det senaste årets internationella utveckling har visat att kriser kan utvecklas snabbt och 

få långtgående konsekvenser.” (Ibid, s. 11)  

Här görs ingen referens till någon specifik kris eller händelse, utan snarare det generella 

säkerhetsläget i omvärlden. Andemeningen är att även mindre, lokala kriser kan komma att 

påverka omvärlden.  

” Utvecklingen under året har också illustrerat att Sverige inte längre hotas av att dras in i 

ett krig mellan stormakter. Däremot finns det risker förknippade med regionala och lokala 
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konflikter och med förekomsten av auktoritära regimer och sönderfallande stater med 

bristande samhällskontroll.” (Ibid, s.11)  

Detta är en av de mer intressanta och viktiga historiska analogierna i propositionen. 

Regeringen konstaterar att det länge dominerande hotet om ett storkrig som påverkar 

Sveriges närområde inte längre kvarstår. Instabila stater (det specificeras inte vilka det 

handlar om, men det är sannolikt stater i det forna Östblocket som åsyftas) utgör dock 

fortfarande ett potentiellt hot för säkerheten i närområdet.  

” De grundläggande förbättringarna av det säkerhetspolitiska läget […]” (Ibid, s. 11)  

Likt tidigare citat så visar detta att regeringen uppfattar det säkerhetspolitiska läget som 

positivt förändrat. Man pekar inte här heller på någon specifik förbättring, utan menar att 

hela den säkerhetspolitiska situationen i grunden har förändrats och blivit bättre.  

” Det har varit regeringens strävan att söka nå en så hög grad av samsyn som möjligt om 

försvars- och säkerhetspolitiken.” (Ibid, s.12)  

Vi första anblick så verkar detta citat kanske inte vara en särskilt tydlig historisk analogi, men 

det är trots allt en tillbakablick. Försvarspolitiken i Sverige har länge varit präglad av en 

konsensus och ett samarbete mellan partierna, och så även i detta fall, enligt regeringen. 

Regeringen ger här uttryck för att man inte haft som ambition att bryta mot denna tradition. 

” Trots den betydande samsyn som då kom till uttryck i många frågor kunde till sist endast 

Socialdemokraterna och Centerpartiet enas om den inriktning av försvarspolitiken […]” 

(Ibid, s.12)  

Trots det långtgående samarbetet mellan partierna i denna fråga så kunde regeringen tillslut 

inte enas med hela oppositionen om försvarspolitiken. Kombinerat med det förra citatet så 

kan det tolkas som att regeringen, enligt egen utsago, försökt inkludera oppositionen så 

mycket som möjligt, men att detta slutligen inte fungerade. Anledningen till detta framgår 

inte av propositionen, men regeringen menar sannolikt här att man gjort allt man kunnat för 

att samarbetet ska bära frukt.  

” Processen att förändra totalförsvarsresurserna efter det kalla kriget påbörjades redan 

med den borgerliga moderatledda regeringens förslag i 1992 års försvarsbeslut […]” (Ibid, 

s.12)  

Här framgår med all önskvärd tydlighet att regeringen menar att förändringen av 

försvarspolitiken, och den stora förändringen och nedskärningen av försvaret som 

propositionen innebär, är en del av en större process som påbörjades för ett antal år sedan. 

Även de borgerliga partierna har varit inblandade i detta, och regeringen bär således inte 

ensamt ansvaret för den stora förändringen.  

” En helhetssyn anlades på hantering av hot och risker i både krig och fred. Internationella 

fredsfrämjande och humanitära insatser lyftes fram som en väsentlig del av svensk 

säkerhetspolitik.” (Ibid, s.12)  
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Även detta citat ur propositionen belyser det faktum att regeringen anser att de 

prioriteringar och bedömningar som görs i propositionen inte är nya, utan att liknande 

bedömningar har gjorts under längre tid.  

” Det är emellertid först genom 1999 års kontrollstation som invasionshotet kan avskrivas 

som den dominerande grunden för totalförsvarsresursernas utformning.” (Ibid, s. 12)  

Även om regeringen menar att den säkerhetspolitiska situationen, och de politiska 

prioriteringarna i försvarspolitiken, inte är något nytt, så är det först i och med denna 

proposition som invasionshotet inte längre utgör den huvudsakliga motiveringen för 

existensen och utformningen av totalförsvaret.  

” Väpnade angrepp främst genom luften eller genom insatser mot begränsade mål i 

Sverige eller andra typer av avsiktliga hot och påtryckningar bedöms möjliga att 

genomföra även i nuvarande läge i omvärlden.” (Ibid, s. 12)  

Trots att invasionshotet anses vara avsevärt mindre än tidigare så bedömer regeringen att 

det fortfarande är möjligt att utföra attacker mot Sverige i mindre skala.  

” De erfarenheter som konflikten i Kosovo givit visar att Sveriges förmåga att snabbt och 

med rätt resurser medverka i en internationell insats måste bli bättre.” (Ibid, s. 12)  

Genom att peka på konflikten i Kosovo för att motivera utvecklingen och förändringen av 

Sveriges försvar så visar regeringen upp ”skolboksexemplet” på användandet av historiska 

analogier. Citatet belyser tydligt regeringens vilja att förändra försvaret, och det motiveras i 

just detta fall med en referens till en konflikt som tydligt passar in i mönstret av militär 

förändring som är aktuell i detta fall.  

” Massförstörelsevapen fortsätter att utvecklas. Spridningsrisker och bristande kontroll ger 

anledning till oro.” (Ibid, s. 17)  

Regeringen menar att den säkerhetspolitiska situationen i omvärlden har blivit bättre, men 

att det kvarstår en oro kring spridningen av massförstörelsevapen. Detta får anses vara ett 

mer ”traditionellt” hot, likt de som fanns under kalla kriget. Denna analogi kan tolkas som att 

den står i kontrast till vissa andra analogier om en säkrare omvärld, men det är inte 

nödvändigtvis fallet. Det kan exempelvis handla om ett Ryssland med intern instabilitet som 

besitter en stor mängd kärnvapen, vilket nämndes tidigare i propositionen.  

” Hot mot informationssamhället har fått ökad betydelse i takt med att samhällsviktig 

infrastruktur och viktiga funktioner blir beroende av informationsteknik.” (Ibid, s. 18)  

Här pekar regeringen på de teknologiska framstegen som medför konsekvenser för 

säkerhets- och försvarspolitik. Modernisering av försvarsmakten och det civila försvaret, som 

är en del av propositionen, kan motiveras med denna utveckling.  

” Kosovokonflikten och nu senast utvecklingen på Östtimor visar på vikten av att ha 

trovärdig och snabbt tillgänglig militär förmåga.” (Ibid, s. 24)  

Denna analogi är något tvetydig. Den huvudsakliga frågan här är vad som menas med 

”trovärdig […] militär förmåga”? Det kan tolkas på ett antal olika sätt, beroende på vad 
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”trovärdig” innebär för regeringen. Det framgår inte av propositionen vad som menas med 

”trovärdig”, men det kan antas innebära ”ett försvar som inte är en pappersprodukt”, alltså 

ett försvar som besitter förmågan att försvara landet. Ett trovärdigt försvar bör ha 

avskräckande effekt på tänkbara fienders planer på att attackera landet. Detta är dock som 

sagt en tolkning och kan inte tas för givet.  

” I mitten av september inledde ryska federala förband flyg- och artilleribeskjutning mot 

vad som uppgavs vara terroristbaser i Tjetjenien. Dessa följdes av insatser med ryska 

federala markförband.” (Ibid, s. 24-25)  

Regeringen menar att Ryssland är instabilt och inte utgör ett hot på samma sätt som det förr 

gjort, men detta citat visar också att regeringen bedömer att Ryssland fortfarande besitter 

en militär förmåga. Vad detta har för implikationer för Sverige framgår dock inte.  

” Utvecklingen i andra delar av världen inger också oro. Detta gäller i synnerhet flera av de 

konflikter Folkrepubliken Kina är inblandad i med grannländer såsom det skärpta tonläget 

och de militära maktdemonstrationerna gentemot Taiwan under sommaren 1999 och 

ordkriget med Filippinerna rörande dispyten i Sydkinesiska sjön under våren 1999.” (Ibid, s. 

25)  

Även denna analogi belyser att regeringen anser det finns potential för väpnade konflikter i 

andra delar av världen. Hur just dessa konflikter kan komma att påverka Sverige framgår inte 

i propositionen. Även om det framgick skulle det, likt mycket annat, vara rena spekulationer. 

Det kan dock utläsas att regeringen inte tror att traditionella konflikter mellan stater 

kommer att upphöra, även om de för tiden har minskat i antal.  

” Därtill kommer det fortsatt spända läget på och omkring den koreanska halvön. 

Militärkuppen i Pakistan innebär ett steg bakåt i utvecklingen, vilket är särskilt oroande 

med tanke på Pakistans kärnvapeninnehav samt inte minst intensifieringen av konflikten 

mellan Indien och Pakistan om Kashmir.” (Ibid, s. 25)  

Denna analogi liknar tidigare analogier om ”instabila” stater som kan utgöra potentiella hot 

mot omvärlden. Likt Ryssland kan fallet med Pakistan anses vara särskilt oroande då landet 

besitter kärnvapen, och är indraget i en konflikt med en annan kärnvapenmakt.  

” Ett utökat svenskt bidrag till gemensam säkerhetsfrämjande verksamhet och 

krishantering är fullt förenligt med Sveriges militära alliansfrihet eftersom samarbetet inte 

innefattar försvarsgarantier i händelse av väpnat angrepp.” (Ibid, s. 26)  

Detta är den första referensen till den svenska alliansfriheten. Svenskt deltagande i ett 

växande internationellt säkerhetssamarbete motiveras med att det inte bryter mot den 

svenska alliansfriheten, eftersom ett sådant samarbete inte ger Sverige några garantier om 

hjälp från andra stater vid ett väpnat angrepp.  

” En förstärkt europeisk krishanteringsförmåga kan dock inte ersätta den amerikanska 

politiska och militära närvarons betydelse, som är stor inte minst för stabiliteten i norra 

Europa inklusive Östersjöregionen.” (Ibid, s. 27)  
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Även i detta fall kan det diskuteras om detta citat verkligen är en historisk analogi, men det 

görs trots allt en referens till USA:s historiska roll i säkerheten i Europa under det senaste 

halvseklet. Regeringen menar att denna roll inte kan fyllas av någon eller något annat, varför 

det kan tolkas som en motivering till fortsatt och fördjupat samarbete med USA.  

” Det största hotet mot säkerheten i Nordeuropa i dagsläget sammanhänger med en 

fortsatt instabilitet i Ryssland och i synnerhet med de risker som kan förknippas med en 

svag institutionell struktur, söndervittrande samhällelig kontroll, en frustrerad krigsmakt, 

en utbredd brottslighet, starka maktstrukturer vid sidan om staten och svårigheter att 

förhindra misstag och olyckor vid militär verksamhet liksom vid civila och militära 

kärnanläggningar.” (Ibid, s. 29)  

Denna analogi liknar de tidigare referenserna till Ryssland, men den är mer 

sammanfattande. Regeringen menar att invasionshotet (från Ryssland, främst) inte längre 

kvarstår, men hävdar samtidigt att det enskilt största hotet mot säkerheten i Nordeuropa är 

ett instabilt Ryssland. Här finns det fog för att fråga sig hur mycket regeringen egentligen 

menar att hotbilden har förändrats. Invasionshotet är borta, men Ryssland utgör fortfarande 

det största hotet, om än på grund av andra anledningar.  

”Samtidigt som det är viktigt att uppmärksamma de risker som kan förknippas med 

osäkerheten om utvecklingen i Ryssland är det väsentligt att bygga vidare på de positiva 

förändringar som också sker. Ett stabilt, demokratiskt och välmående Ryssland är av 

avgörande betydelse för en varaktig fred på kontinenten.” (Ibid, s. 29)  

Regeringen menar dock, det senaste citatet till trots, att allt inte är negativt med 

utvecklingen i Ryssland. Detta förtar till viss del hotbilden som målades upp tidigare i 

propositionen.  

” Trots de jämfört med det kalla kriget mer begränsade hoten måste vi dock fortsätta våra 

säkerhetspolitiska ansträngningar. Dessa måste nu i högre grad utgå från en vidgad 

säkerhetssyn. Det är avgörande för Sveriges säkerhet att det breda internationella 

säkerhetssamarbetet fortsätter att utvecklas. Ett svenskt bidrag till detta samarbete har 

därför hög prioritet.” (Ibid, s. 30)  

Vad som verkligen menas med ”en vidgad säkerhetssyn” kan sannolikt debatteras länge, 

men av kontext kan det tolkas ungefär som ”en säkerhetssyn som inte bara utgår från 

försvaret av svenskt territorium”. Sammanfattningsvis menar regeringen alltså att hotbilden 

minskat avsevärt sedan det kalla krigets slut, men att detta inte innebär att Sverige kan tona 

ner på säkerhetsarbetet. Snarare måste detta förändras, förnyas och ytterliggare inkluderas i 

det internationella säkerhetsarbetet.  

7.2 Fråga 2 
 Är de historiska analogierna som finns i propositionen så kallade ”big analogies” (välkända 

och specifika historiska händelser) eller är de av en mer subtil art (otydligt definierad 

”historia” som ofta är mer ”modern”, kan exempelvis vara en omvärldsbeskrivning)?  
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Denna fråga kommer inte att besvaras med en kategorisering av alla historiska analogier, då 

det inte är relevant för uppsatsen. Istället följer ett par exempel på de olika typerna av 

analogier och en analys av dessa.  

Innan detta bör det dock sägas att det i propositionen finns många historiska analogier, och 

att det finns ett flertal analogier av varje sort. Tydligt är dock att de mer subtila analogierna 

som refererar till mer modern ”historia” är fler. Vad detta beror på är svårt att säga. Den 

mest troliga förklaringen är dock antagligen att fallet som undersöks här helt enkelt inte har 

särskilt många historiska paralleller. Att referera till stora och välkända historiska händelser 

som andra världskriget, eller liknande, är kanske inte nödvändigt för att förklara situationen 

eller för att motivera politiska beslut. Mer modern historia är det som har störst påverkan på 

situationen som den ser ut vid tiden för propositionen, vilket sannolikt är anledningen till att 

dessa typer av analogier är vanligare.  

De ”big analogies” som är allra mest prevalenta i propositionen är konflikten i Kosovo, kalla 

kriget, hotet från Ryssland och den svenska alliansfriheten. Alla dessa är mycket välkända 

historiska händelser och företeelser, och de flesta känner till åtminstone några orsaker till 

och konsekvenser av dem. Även om åsikterna kan gå isär kring exempelvis den svenska 

alliansfriheten och huruvida den är bra eller inte, så är det en lättförståelig historisk parallell 

som gör att läsaren, åtminstone till viss del, kan förstå vad den som använder analogin 

menar. Fallet med hotet från Ryssland är detsamma. Även om hotet är av en annan karaktär, 

och rysskräcken har lagt sig till viss del, så är det ett bekant hot fast etsat i det kollektiva 

svenska medvetandet, varför det är en tacksam historisk analogi för regeringen att inkludera 

i propositionen.  

De mer subtila historiska analogierna är exempelvis ” Det senaste årets internationella 

utveckling har visat att kriser kan utvecklas snabbt och få långtgående konsekvenser.” 

(Ibid, s. 11) och ” De grundläggande förbättringarna av det säkerhetspolitiska läget […]” 

(Ibid, s. 11). Dessa analogier pekar inte på några specifika och välkända historiska händelser, 

utan är mer en generell beskrivning av de senaste årens säkerhetspolitiska situation. Sådana 

analogier blir naturligtvis svårare att analysera, då de inte nödvändigtvis utgår från faktiskt 

historia (Brändström et al, 2004). Det kan snarare handla om personliga eller kollektiva 

tolkningar och intryck av historia aktörerna i fråga har upplevt (Ibid). Det är här värt att 

minnas att Agrell menar att de relevanta aktörerna inblandade i förändringen och 

nedrustningen av det svenska försvaret hade misstolkat viktiga säkerhetspolitiska skeenden 

under 1990-talet (Agrell, 2010, s. 155-157). Det är inte otänkbart att dessa missförstånd och 

misstolkningar av specifika och historiska säkerhetspolitiska skeenden leder till 

användningen av något otydliga historiska analogier som skapar den bild av omvärlden som 

framförs i propositionen.   

De resonemang som här förs är självklart bitvis spekulativa, och det enda som med säkerhet 

kan sägas är att de mer subtila historiska analogierna är fler än de ”big analogies”. De mer 

subtila analogierna står för den huvudsakliga och generella beskrivningen av säkerhetsläget i 

Sveriges närområde och i omvärlden.  
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7.3 Fråga 3 
 Är användningen av historiska analogier kognitivt eller politiskt? Med andra ord, används 

de historiska analogierna för att försöka beskriva och förstå situationen eller för att 

motivera eller rättfärdiga en viss lösning eller policy?  

Även denna fråga är något svår att svara på utan att spekulera. Det är omöjligt att uttala sig 

om huruvida de historiska analogierna som använts är valda enbart för att rättfärdiga 

policies och lösningsförslag som redan har valts, eller inte. För att bevisa politiskt 

användande av historiska analogier behöver aktörernas föredragna policies vara kända, och 

deras motiv likaså. Inget av detta kan inom ramen för denna undersökning beläggas, varför 

utgångspunkten måste vara att de historiska analogier som används i texten används för att 

aktörerna ska kunna beskriva och förstå situationen. Detta är, vilket framgår av teori-delen 

av uppsatsen, inte alltid fallet, men så länge det inte går att bevisa motsatsen får detta 

antagande vara utgångspunkten.  

Något som dock kan göras är att undersöka de historiska analogierna, hur dessa är 

formulerade och vad som följer efter dem. Citatet ” De erfarenheter som konflikten i 

Kosovo givit visar att Sveriges förmåga att snabbt och med rätt resurser medverka i en 

internationell insats måste bli bättre.” (Prop. 1999/2000:30, s. 12) är det närmaste som det 

går att komma politiskt användande av en historisk analogi i denna proposition. Logiken 

dikterar här att den enda anledningen till att anse att Sveriges förmåga att medverka i 

internationella insatser måste bli bättre, är om aktörerna i fråga faktiskt anser att det är 

värdefullt att Sverige deltar i internationella insatser. Det säger inte sig självt att alla som 

studerar konflikten i Kosovo drar slutsatsen att Sveriges förmåga att delta i internationella 

insatser måste bli bättre. Här kan det alltså vara frågan om politiskt användande av 

historiska analogier. Det är teoretiskt möjligt att regeringen på förhand bestämt att Sverige 

ska delta i fler internationella insatser, och använder konflikten i Kosovo för att övertyga 

andra om att Sveriges förmåga att göra just det måste bli bättre. Citatet ” Trots de jämfört 

med det kalla kriget mer begränsade hoten måste vi dock fortsätta våra säkerhetspolitiska 

ansträngningar. Dessa måste nu i högre grad utgå från en vidgad säkerhetssyn. Det är 

avgörande för Sveriges säkerhet att det breda internationella säkerhetssamarbetet 

fortsätter att utvecklas. Ett svenskt bidrag till detta samarbete har därför hög prioritet.” 

(Ibid, s. 30) liknar på sätt och vis det tidigare citatet, i bemärkelsen att det går att 

argumentera för att detta är ett fal av politisk användning av en historisk analogi. Är det en 

absolut sanning att den svenska säkerhetssynen måste vidgas? Vad innefattade inte den 

svenska säkerhetssynen vid tidpunkten för propositionens skrivande som var relevant för 

svensk säkerhet? Hur gagnar internationellt samarbete svensk säkerhet, när det samarbetet 

inte medför några säkerhetsgarantier för Sveriges del? Det är även här teoretiskt möjligt att 

de relevanta aktörerna redan beslutat att Sverige i större utsträckning bör delta i 

internationellt samarbete, och att de använder den nya säkerhetspolitiska situationen (som 

de bedömer vara mindre hotfull än tidigare) som förevändning för detta. Det är dock, som 

sagt, omöjligt att till fullo bevisa att dessa citat faktiskt är fall av politisk användning av 

historiska analogier, varför dessa resonemang är spekulativa. De andra historiska 

analogierna som används i propositionen följs inte direkt av ett lösningsförslag eller en 
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policy, och i brist på bevis på motsatsen får det antas att dessa används kognitivt, alltså för 

att beskriva och förstå situationen som aktörerna står inför.  

7.4 Fråga 4  
 Har användningen av historiska analogier i detta fall vidgande eller begränsande effekter i 

förhållande till möjliga förståelser av situationen och lösningsförslag?  

Som nämnt tidigare så innebär vidgande effekter att användningen av historiska analogier 

vidgar förståelsen av en situation och att den leder till fler möjliga förslag på lösningar på 

situationen, medan begränsande effekter innebär att användningen av historiska analogier 

leder till en smalare och mer specifik förståelse av en situation, och detta leder till färre 

möjliga lösningsförslag. Dessa ord är i detta fall värdeneutrala, det ena är alltså inte 

nödvändigtvis bättre än det andra.  

För att kunna svara på denna fråga så måste det utredas vilken bild som de historiska 

analogierna målar. Pekar de alla åt samma håll, exempelvis mot att världen är betydligt 

säkrare och att Sverige därför kan rusta ner, eller är analogierna mer spretiga än så?  

Det finns ett antal analogier som inte nödvändigtvis leder till slutsatsen att det är helt säkert 

för Sverige att förändra och nedrusta försvaret. Av citatet ” Väpnade angrepp främst genom 

luften eller genom insatser mot begränsade mål i Sverige eller andra typer av avsiktliga 

hot och påtryckningar bedöms möjliga att genomföra även i nuvarande läge i omvärlden.” 

(Ibid, s. 12) är det inte självklart att det kan utläsas att Sverige utan problem kan nedrusta 

försvaret. Det är dock frågan om dessa hot, som bedöms vara mindre då invasionshotet inte 

längre finns kvar, innebär att Sverige inte kan förändra försvaret över huvud taget. Det 

behövs trots allt inte en lika stor krigsorganisation för att möta mindre attacker mot Sverige, 

som inte syftar till att invadera landet.  

Citatet ” Massförstörelsevapen fortsätter att utvecklas. Spridningsrisker och bristande 

kontroll ger anledning till oro.” (Ibid, s. 17) gör inte heller att läsaren direkt drar slutsatsen 

att Sverige ohotat kan förändra och nedrusta försvaret, utan snarare motsatsen. Haken här 

är dock att en konventionell och robust krigsorganisation i form av stort manskap och 

materiel inte är ett effektivt försvar mot massförstörelsevapen. Hotbilden som målas upp 

med denna analogi verkar allvarlig, men den kan icke desto mindre motivera förändring och 

teknisk utveckling.  

Referenserna till Kina och Pakistan som beskriver en potentiell risk för konflikter i Asien, med 

odefinierade implikationer för Sverige, leder, likt de tidigare citaten, inte till slutsatsen att 

Sverige kan och bör rusta ner. Den svenska alliansfriheten gör det dock osannolikt att Sverige 

blir indraget i ett storkrig som börjar på andra sidan jordklotet, varför dessa analogier inte 

talar emot en nedrustning och förändring av försvaret.  

De enda analogierna som klart och tydligt talar emot en nedrustning av det svenska 

försvaret är de som handlar om Ryssland. Landet beskrivs som instabilt, det framgår att 

Ryssland har förmåga att ta till vapen (vilket framgår av referensen till konflikten i Tjetjenien) 

och det konstateras att detta kan få implikationer för det svenska närområdet. Detta belyses 

bäst med citatet ” Det största hotet mot säkerheten i Nordeuropa i dagsläget 
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sammanhänger med en fortsatt instabilitet i Ryssland och i synnerhet med de risker som 

kan förknippas med en svag institutionell struktur, söndervittrande samhällelig kontroll, en 

frustrerad krigsmakt, en utbredd brottslighet, starka maktstrukturer vid sidan om staten 

och svårigheter att förhindra misstag och olyckor vid militär verksamhet liksom vid civila 

och militära kärnanläggningar.” (Ibid, s. 29). Det går att läsa in i detta citat att hotet från 

Öst finns kvar, om än något försvagat och förändrat. Referenserna till ett potentiellt hot från 

Ryssland följs dock av analogier som betonar den positiva utvecklingen, som exempelvis 

detta citat: ”Samtidigt som det är viktigt att uppmärksamma de risker som kan förknippas 

med osäkerheten om utvecklingen i Ryssland är det väsentligt att bygga vidare på de 

positiva förändringar som också sker. Ett stabilt, demokratiskt och välmående Ryssland är 

av avgörande betydelse för en varaktig fred på kontinenten.” (Ibid, s. 29). Bilden som målas 

av Ryssland är tvetydig. Å ena sidan är landet instabilt med en frustrerad militär och en 

kvarlevande militär förmåga, å andra sidan sker också positiva förändringar och 

förhoppningarna om ett demokratiskt och stabilt Ryssland finns fortfarande. De enda 

analogierna som målar upp en allvarlig hotbild i Sveriges närområde tonas alltså ner något, 

varför det även här kan konstateras att dessa analogier inte otvetydigt talar emot en 

nedrustning och förändring av det svenska försvaret.  

De övriga analogierna i propositionen målar alla en bild av ett säkerhetspolitiskt läge som 

har förbättrats sedan kalla krigets slut, och de analogier som inte helt talar för denna 

utveckling medför ändå implikationer som tillåter en förändring och nedrustning av det 

svenska försvaret. Svaret på frågan är alltså att användningen av historiska analogier i 

propositionen har begränsande effekter, i och med att de alla målar en liknande bild av 

omvärldsläget och motiverar samma policies och lösningar, nämligen nedrustning och 

förändring av det svenska försvaret.  
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8. Slutsats  
 

Med analysen av de historiska analogierna som används i propositionen nu genomförd kan 

ett antal huvudsakliga resultat konstateras. Först och främst, det används ett stort antal 

historiska analogier i propositionen, och de refererar till en mängd olika mer eller mindre 

specifika historiska händelser och företeelser. De flesta historiska analogierna är av den mer 

subtila och mindre specifika sorten, men ett par ”big analogies” används också i 

propositionen, nämligen konflikten i Kosovo, kalla kriget, hotet från Ryssland och den 

svenska alliansfriheten. Användningen av historiska analogier måste, i brist på bevis som 

pekar på motsatsen, antas vara framförallt kognitivt, det vill säga att de används för att 

beskriva och förstå en situation. Det är teoretiskt möjligt att åtminstone två av analogierna 

användes politiskt, men detta går inte att bevisa. Slutligen kan det konstateras att 

användningen av historiska analogier i propositionen hade begränsande effekter på 

förståelsen av situationen och därmed även på de möjliga lösningsförslagen, i och med att i 

princip alla analogier som användes målade en bild av ett positivt förändrat säkerhetsläge 

som tillät nedrustning och förändring av det svenska försvaret.  
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9. Diskussion  
Denna undersökning gör inga anspråk på att ensamt kunna förklara hur eller varför det 

svenska försvaret nedrustades och förändrades i och med 2000 års försvarsbeslut. 

Resultaten i denna undersökning är, som tidigare nämnt, endast en liten pusselbit i ett större 

pussel, som ännu inte är helt färdigt. I kombination med de materiella, strategiska och 

ideologiska förklaringarna som redogjorts för tidigare i undersökningen, så målar dock 

resultaten av denna studie en något tydligare bild av förändringen och nedrustningen av det 

svenska försvaret.  

Det är omöjligt att kvantifiera resultaten av denna studie. Det går inte att säga till vilken grad 

de historiska analogierna har påverkat beslutsfattarna och besluten, men ”[…] 

utgångspunkten är att all mening har effekt.” (Esaiasson et al, 2017, s. 212). Den mening som 

har kunnat utläsas och tolkas genom analysen av de historiska analogierna som använts i 

propositionerna har haft någon form av effekt, då de bidrar till formandet av de relevanta 

aktörernas omvärldsbild, och denna omvärldsbild influerar aktörernas beslutsfattande.  

Likt många andra statsvetenskapliga studier så är det svårt att i denna undersökning belägga 

kausala förhållanden. Det går inte att otvetydigt säga att A (användningen av historiska 

analogier) har lett till B (förändring och nedrustning av det svenska försvaret). De 

mellanliggande variablerna är i teorin oändliga, och användningen av historiska analogier 

kan vara en mellanliggande variabel i sig självt, där den kausala mekanismen utgörs av något 

helt annat. Särskilt svårt var det att svara på undersökningens tredje fråga. Det är möjligt att 

en annan fråga hade kunnat användas för att dra fler slutsatser, men denna fråga var, med 

undersökningens syfte i åtanke, den mest intressanta och relevanta frågan att försöka 

besvara. För att kunna svara på den frågan så hade de policies och lösningar som de 

relevanta aktörerna föredrog på förhand behövt vara kända, vilket de inte var i detta fall. 

Dessutom hade en tidsordning behövt etableras, där det klart och tydligt gått att fastställa 

att de relevanta aktörerna redan bestämt sig för en specifik lösning, och sedan anpassade de 

historiska analogierna som skulle användas i propositionen så att de talade för just denna 

lösning. Idéen om att detta skulle kunna vara fallet är något cynisk, men den är teoretiskt 

möjlig. En framtida studie, som motiveras av att undersöka just detta, skulle kunna använda 

sig av processpårning för att försöka granska de relevanta aktörernas uttalanden under tiden 

som ledde fram till att propositionen formulerades och antogs.  

Slutligen kan det konstateras att undersökningen, åtminstone till viss del, har uppnått sitt 

syfte. Syftet var att kartlägga de historiska analogierna, att analysera hur de har använts hur 

de har påverkat beslutsfattarna och det beslut som fattades. Delar av resultaten av analysen 

lämnar en del att önska, men detta får som sagt vara föremål för en framtida, ännu mer 

djuplodande, studie.  
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